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Pistis Sophia 

 

Primeiro Livro 

 
 

 

CAPÍTULO 1 - Jesus havia instruído até então os seus discípulos 

somente até as regiões do Primeiro Mistério. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, 

passou onze anos discorrendo com os seus discípulos e instruindo-os somente até as 

regiões do Primeiro Mandamento e até as regiões do Primeiro Mistério que reside dentro 

do véu, que está localizado dentro do Primeiro Mandamento, que é o Vigésimo Quarto 

Mistério externo e abaixo - os [vinte e quatro] que estão no segundo espaço do Primeiro 

Mistério, que é antes de todos os Mistérios - o Pai na forma de pomba. 

 

O que o Primeiro Mistério abrangia. E Jesus disse aos seus discípulos; “Eu 

vim do Primeiro Mistério, que é o último Mistério, que é vigésimo quarto Mistério”. E os 

seus discípulos não conheciam (guinosko-)1 e nem entendiam (nous-)2 que 

existia algo dentro desse Mistério, mas eles achavam3, entretanto, que aquele Mistério era 

a cabeça do universo e a cabeça de toda a existência. Eles pensaram que era a conclusão 

de todas as conclusões, porque Jesus tinha dito a eles relativo a esse Mistério, que 

 
1 - A palavra Guinosko, que significa eu compreendo, eu conheço, eu reconheço, 

tem uma partícula, nos-, que é equivalente a Nous. De fato, Nous escreve-se 

também nous-. Aqui o Evangelho da Pistis Sophia faz jogo com as palavras 

Guinosko ou conhecer, Nous ou entender por iluminação e, mais adiante, a palavra 

“achavam” (eurisco-), esta correspondendo às atividades da mente concreta. 
2 - Nous significa entendimento por meio de iluminação. Jesus aqui deve ser visto 

como uma potência reveladora externa, que fisicamente esteve com os discípulos, mas, 

igualmente, uma potência interna reveladora, um entendimento luminoso da Alma, que 
a faz circular como um relâmpago angélico por entre as mensagens celestes do Pleroma 

preenchido por Cristo-Logos e Seus Anjos. 

 3 - Ver nota 18. 
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circunda o Primeiro Mandamento e as cinco Marcas e a grande Luz, bem com os cinco 

Auxiliares e o Tesouro de toda a Luz. 

 As regiões do grande Invisível. E, além disso, Jesus não tinha dito aos 

seus discípulos acerca da expansão total das regiões do grande invisível e dos três poderes 

tríplices bem como dos vinte e quatro Invisíveis e todas as suas regiões, e de seus aeons, 

de suas Ordens, como elas são estendidas – aquelas que são as emissões4 do Grande 

Invisível - e seus não-gerados (aguennetos-), seus auto-gerados (autoguenes-

), seus gerados (guennetos-), seus luminares (phoster-) 

doadores de luz, os não-pareados (Khori-syzygos-5), seus governantes 

(arcontes-), suas autoridades (Exousia-o), Seus senhores (kirios-), 

seus arcanjos, seus anjos, seus decanos, seus servidores (leitourgos-)6, todas as 

casas (oíkos-) de suas esferas (sphaira- ) e todas as ordenanças de cada um 

deles. 

 

 O Tesouro da Luz. E Jesus não tinha dito aos seus discípulos acerca do 

alcance da expansão total das emissões do Tesouro, nem como se expandem as suas 

ordens, nem tinha ele dito acerca dos seus salvadores (soter-7), de acordo com a 

ordem de cada um, como eles são, nem havia dito sobre qual vigilante (philakes-

) está posto sobre cada uma das portas (pyle-)8 do Tesouro da Luz, nem 

tinha ele lhes dito acerca da região do Salvador Gêmeo, que é a criança da Criança. Nem 

havia ele explanado sobre as regiões dos três Améns, nem em que regiões eles se 

 
4 - Emissões: probolé- em grego. ver nota de rodapé número 46. 
5 - A palavra Koris significa virgem. Korissizigos significa, então, virgem que não 

se juntou ao seu par, dai estar não-pareada, sem par ou sizíguia. 
6 -  Leiturgos: esta palavra grega significa ministro do culto de Mistérios, servidor 

do hierofante. Ao longo deste texto eles são seres cósmicos com correspondência na 

hierarquia sacerdotal do culto de Mistérios. 
7 - Os doze salvadores dos quais o texto do EPS fala mais adiante. Eles são 

hipóstases do Salvador que, quando descidos sobre a terra, encarnam-se nos doze 

apóstolos. A palavra soteria- ( Salvação) soma 200 + 800 + 300 + 8 + 100 + 

10 + 1 = 1419 = 15. Ora, esse número indica exatamente o modo pelo qual os Mynians 

se organizam em determinados rituais na nossa Escola Jessênia: doze pessoas mais 

três, onde as três representam o pequeno laô ( Why), ou, em outros rituais mais 

específicos, os Três Améns. O pequeno laô é o Sal das asas abráxicas angélicas, com o 

qual realizamos o batismo de Sal, ou o batismo de Salvação (Salvação). 
8 - Tanto podemos falar aqui de porta- como de portal (propilaion-

). No segundo caso entenderemos que Jesus estava negando a principio 

de Iniciação as informações típicas do espaço do Pleroma que tem por reflexo em nossa 

Escola Jessênia o campo formado pelo conjunto de instruções orais e escritas do 
discipulado Propilaikoi. 
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expandem, nem tinha ele lhes dito em que região as cinco Árvores se expandem; nem 

acerca dos outros sete Améns, que são sete Vozes, qual é a sua região e como se 

encontram em expansão. 

 O Pleroma-Luz. E Jesus não tinha dito aos seus discípulos de que tipo 

(typos-)9 são os cinco Auxiliares, nem em que região eles são produzidos, nem  

 

ele havia dito a eles como a grande Luz se expande, nem em que região ela é produzida; 

nem havia lhes dito sobre as cinco Marcas, nem quanto ao Primeiro Mandamento, em que 

região eles foram produzidos. Mas Jesus tinha discursado com eles em geral (haplós-

)10, ensinando apenas que esses seres divinos existem, entretanto, ele não havia 

dito acerca das suas expansões, de suas ordens, das suas regiões de acordo com o modo 

(tropos-)11 como é sua existência. Por causa disto os discípulos não sabiam que 

havia também outras regiões dentro desse Mistério. E ele não tinha dito aos seus 

discípulos: “Eu vim de tais e tais regiões, até entrar naquele Mistério, e dele sair”; mas, 

 
 
 9 - Em certo escrito do nosso Mebaker a sua citação do EPS acerca desse trecho 

se traduziu assim: “E Jesus tampouco havia dito aos seus discípulos de que figura são 

os cinco Auxiliares”. A palavra figurar-se, ou imaginar-se, é, em grego, entimeomai-

, o que nos lembra a palavra Entímesis-, que significa reflexão. 

Novamente estamos diante dos grandes ensinamentos internos da Gnosis jessênia, 

desta vez, daquele referente à prática da Entímesis, explicada em alguns pontos da 

grande literatura discipular da Escola Gnóstica Jessênia, mas abordada de forma mais 

profunda no ensino oral. 
 10 - A palavra grega haplos- se traduz por simples, alguma coisa dita 

ou figurada em linhas gerais, linhas estas destituídas de riqueza de detalhes. Palavra 

próxima desta é -aploo que se traduz por estender, desenrolar. Em diversas 

traduções do EPS as frases “ele não havia dito acerca das suas expansões” são trocadas 

pelas seguintes: “ele não havia dito acerca do modo que se dá suas extensões”. As 
palavras extensão e estender estão ligadas a significados como alargamento, ato de 

dilatar, de expandir, de estender-se mais afrente. Mas devemos entender aqui que no 

contexto em que está, as palavras extensão e estender são referidas como atos ou 

atividades do Primeiro Mandamento e dos seres a ele relacionados que Jesus não 

explicou, mas falou apenas em linhas gerais. Também é dito que Jesus não disse que 

tipo são os cinco Auxiliares. Isto significa que Jesus deixou para seus discípulos, no 
inicio de sua iniciação, apenas a esperança de que a força do Batismo — de que falamos 

na Nova introdução — lhes estendesse a capacidade de por Entímesis imaginá-lo no 

mundo mental abstrato, onde as figuras são esvaziadas de molde, ou transfiguradas. 
11 - Tropos- é uma palavra grega que se traduz por modo, forma. E, 

construir uma forma pode ser dito moldar, fazer molde, onde molde também é dito em 

grego typos-. Novamente estamos diante da difícil prática da Entímesis, que 

consiste em rever o dia que passou, suas imagens, seus moldes, suas figuras, as ações 

realizadas, contudo, sem julgar nada na tentativa de se saber que tipo de qualidade teve 

cada coisa, imagem ou ato, se boa ou se ruim. Em sua natureza a Entímesis não é 

definida senão em linhas gerais (haplos). 
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ao ensiná-los, ele lhes disse: “Eu surgi a partir desse Mistério.” Por esta razão eles 

achavam que esse Mistério é a conclusão das conclusões, a cabeça regente e pensante do 

universo, o Pleroma total. Pois Jesus havia dito aos seus discípulos: “Esse Mistério 

circunda o Universo, todas as Totalidades; é a respeito dele que eu vos tenho dito desde 

o dia em que vos encontrei até hoje.” Por esse motivo, então, os discípulos pensaram que 

não havia nada dentro daquele Mistério. 

  

 

CAPÍTULO 2 — Jesus e seus discípulos estão sentados no Monte das 

Oliveiras. Sucedeu que estando os discípulos juntos e sentados no Monte das Oliveiras, 

ao formularem estas palavras expressaram grande alegria e exultaram excessivamente, 

dizendo uns aos outros: “Bem-Aventurados (makarios-) somos antes de todos 

os homens que estão sobre a terra, porque o Salvador revelou estas coisas a’ nós, e nós 

recebemos a Plenitude e a conclusão total”, - diziam isso uns para os outros, enquanto 

Jesus estava sentado um pouco distante deles. 

 O Poder-Luz desce sobre Jesus. E sucedeu que, em seguida, no 

décimo quinto dia da lua no mês Tybi12, que era o dia em que a lua estava cheia, naquele 

dia, em seguida, quando o sol começou a surgir em seu curso, apareceu por detrás daquele 

astro maior um grande Poder-de-Luz brilhando intensamente, e não havia nenhuma 

medida para a luz que o acompanhava. Pois esse Poder luminoso saiu da Luz das luzes, e 

saiu do último Mistério, que é o vigésimo quarto Mistério, de dentro para fora, - aquele 

que está na ordem do segundo espaço do Primeiro Mistério. E o Poder-Luz desceu sobre 

Jesus e o cercou completamente, enquanto ele estava sentado um pouco afastado de seus 

discípulos. Ele brilhou intensamente e não havia nenhuma medida para a luz que estava 

sobre ele. 

 O Poder-Luz  O envolve completamente. E os discípulos não tinham 

visto Jesus por causa da grande luz em que ele se encontrava, ou que lhe era própria, 

porque seus olhos estavam escurecidos devido ao clarão da grande Luz em que ele estava. 

Mas eles viram apenas a Luz, que lançava muitos raios (aktis-). E cada raio de luz 

não era como o outro, mas a luz era de muitas aparências (prosopon-) e 

 
12 - Outras traduções dão conta de que se trata do mês Thebet, hebraico, ou 

transliteram o copta para Tobi; mas, Tiby é o quinto mês do calendário copta. 
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apresentava diferentes13 figuras desde abaixo ate seu topo, um raio mais excelente do que 

o outro..., numa grande glória (doxa-) incomensurável de luz, que se estendia desde 

debaixo da terra até o céu14. E quando os discípulos viram aquela grande luminosidade 

caíram em grande medo e grande agitação. 

 

 CAPÍTULO 3 - Jesus sobe aos céus. Quando o Poder-Luz desceu 

sobre Jesus, gradualmente o cercou por completo. Então Jesus subiu, ou ascendeu à 

Altura, brilhando excessivamente em uma luz imensurável. E os discípulos olhavam 

depois dele e nenhum deles falou, até que ele chegou ao céu, mas todos eles se 

 
13 - É bom aqui reler as notas 28 a 30 sobre o que falamos acerca das palavras 

figura, aparência, tipo e modo. A palavra tipo ligada à palavra figura, à palavra aparência 

e à palavra modo pode significar, para o ensino oral gnóstico dos jessênios, um meio 

qualquer que em si mesmo encontra-se configurado como ímpio, mas pode servir de 

palco para a ação das forças salvadoras de Jesus. Ou ainda, pode significar um meio 

qualquer que aparentemente se encontra muito semelhante ao ímpio, mas, na verdade, 
não o é porque ao menos permite a ação salvadora de Jesus; sem a ação salvadora de 

Jesus ele se torna verdadeiramente ímpio. Não podemos esclarecer sobre essa 

significação a não ser nos meios mais internos e discipulares onde se discute com 

profundidade acerca dos corpos de Jesus e dos mames do deserto. 
14 - As palavras typos-, tropos- e prosopon- surgem 

desenvolvidas em meio a conceitos gnósticos que desde o capítulo 2 até o início do 4 

proporcionam grandiosa e profunda visão acerca da Trindade não como a formulou o 

Concílio de Niceia e Santo Agostinho, mas de acordo, com o Patripassionismo que de 
Sabiano evolui para o de Prisciliano. Lembremos aqui que o Patripassionismo sabeliano 

alega que não há Três Pessoas na Trindade, mas três modos ou formas de manifestação 

de um mesmo Deus; já Prisciliano vê nove modos, falando assim de uma Trindade da 

Trindade. O fundamento para esse conceito do Patripassionismo o nosso Mebaker vê 

em Zacarias 14: 9 onde se fala de “um Senhor” e de “um só nome”, que no texto hebraico 

sagrado aparecem como “echad Jehováh” e “ushimô echad”; Echad se traduz por um 
não exatamente no sentido de unidade absoluta, isolada, pois a palavra que indica essa 

Unidade absoluta é Yachid. No texto de Gênesis onde se diz que o homem e a mulher 

serão uma só figura (Gen.2:24), a palavra hebraica ali usada é echad, desta vez 

mostrando exatamente o par homem-mulher numa associação muito profunda, ou seja, 

numa unidade composta que salta pelo casamento alquímico ao Mistério da Câmara 
Nupcial Plerômica, onde os pares (sizígias) se organizam ou associam em quinze 

câmaras duplas, mostrando-se aí as múltiplas aparências (prosopon) segundo os 

números 2 e 3 (na verdade 30, pois se fala de 15 x 2). 0 jogo entre essas múltiplas 

aparências surge na muito hermética passagem do capítulo 4 como “terceira hora do 

décimo quinto dia e nona hora do dia seguinte durante os quais a veste multifacetada 

de Jesus, a sua figura de luz, foi motivo de grandiosa confusão tanto para homens 
quanto para os poderes eônicos das alturas, não havendo, para aquela aparição, modo 

exato de medição”. Como Jesus se revestiu do Pleroma inteiro, e o Pleroma é 2 (Sizígia), 

é 3 Trindade), é 9 (Trindade de Trindade) e é 30 (Totalidade), o EPS diz que a sua Luz 

era imensurável. A palavra aparência pode ser tomada aqui tanto como prosopon 

quanto como dokeo (doketismo ou docetismo) desde que se entenda que com as palavras 

do EPS se quer dizer que Jesus dinamiza a sua figura desde aquela de homem, passando 
pela de Anjo até chegar à de Logos-Pleroma, de Deus, o que se vê no trecho “Havia uma 

luz abaixo, como aquela que era sua antes de ascender, uma no meio e outra nas alturas 

(A Natureza Gloriosa Tríplice de Jesus — Capítulo 4 do EPS)”. O Mebaker em suas 

instruções orais sobre o Evangelho Gnóstico de Tomé diz que os discípulos dão a Jesus, 

no dito 13, a forma terrestre de filósofo sábio, a forma aérea de anjo justo e a das alturas, 
sobre a qual a boca de Tomé não sabe pronunciar e produzir definição alguma. 
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mantiveram em profundo silêncio (sigé-). Estes acontecimentos tiveram lugar no 

décimo quinto dia em que a lua ficou cheia durante o mês de Tybi. 

 A confusão dos poderes e o grande terremoto. E Sucedeu então, 

quando Jesus tinha chegado ao céu, depois de três horas, que todos os poderes do céu 

caíram em agitação, e todos foram postos em marcha uns contra os outros, eles e todos os 

seus aeons e todas as suas regiões e todas as suas ordens. Toda a Terra estava agitada, 

igualmente, e todos os que habitam nela. E todos os homens que estão no mundo caíram 

em agitação, e também os discípulos, e todos expressavam o seguinte  pensamento: 

‘certamente o mundo vai ser destruído’. 

 

E todos os poderes nos céus não cessaram em sua agitação, eles e o mundo 

inteiro, e todos foram movidos uns contra os outros, a partir da terceira hora do décimo 

quinto dia da lua de Tybi até à hora nona do dia seguinte. E todos os anjos e arcanjos e os 

seus todos os poderes da Altura, todos cantaram louvores ao Interior dos interiores, de 

modo que o mundo inteiro ouviu as suas vozes, sem que estas cessassem, até à hora nona 

do dia seguinte. 

 

 

 CAPÍTULO 4 - Os discípulos, porém, sentaram-se juntos tomados pelo terror e 

permaneciam profundamente agitados, com medo por causa do grande terremoto que 

ocorreu, e choraram juntos, dizendo: “Qual será, então, porventura, a ação do Salvador? 

Irá Ele destruir todas as regiões?” Assim dizendo, eles choraram juntos. 

 

 Jesus desce outra vez. Quando eles diziam isso e choraram juntos, 

então, na hora nona do dia seguinte, os céus se abriram, e eles viram Jesus descer, brilhar 

mais intensamente, e não havia nenhuma medida para a sua luz em que ele estava. Porque 

ele brilhava mais [radiantemente] do que na hora em que ele tinha ascendido aos céus, de 

tal modo que os homens que habitam no mundo não puderam descrever a luz que estava 

sobre ele, e ela lançava raios de luz em grande abundância, e não havia nenhuma medida 

para os seus raios. E sua luz não era igual na sua totalidade, senão que era de diversas 

aparências e era de diferentes figuras, alguns de seus [raios] sendo mais excelentes do que 

outros. . . E toda a luz em seu conjunto consistia em uma 

forma tríplice. 

 

 A Natureza gloriosa tríplice das vestes de Jesus. A natureza da 

glória que vestia Jesus era tríplice, e cada uma de suas três formas (typos-) era 
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mais excelente do que a outra. . . . A segunda, que situava-se no meio, era mais excelente 

do que a primeira que situava-se abaixo, e a terceira, que estava acima de todos elas, era 

mais excelente do que as duas que estavam abaixo. E a primeira glória que encontrava- e 

abaixo de todas as outras era como a luz que veio sobre Jesus antes que ele tivesse 

ascendido para os céus, e era inteiramente igual a ela em sua luz. E os três modos15 de luz 

eram de diferentes aparências luminosas e de diferentes tipos16, sendo um mais excelente 

do que o outro. 

 

 

CAPÍTULO 5 - Jesus dirige-se aos discípulos. Sucedeu então, quando os 

discípulos viram isso, que sentiram um grande temor, e estavam em agitação. Então Jesus, 

o compassivo e terno (apalotes-)17 de coração, quando viu os seus discípulos, 

percebendo que estavam em grande agitação, falou com eles, dizendo: “Coragem, Sou 

eu, não temais”.  

 

 

CAPÍTULO 6 - Ocorreu, pois, que, quando os discípulos ouviram estas 

palavras, disseram: “Senhor, se és tu, retire tua glória luminosa para ti mesmo para que 

 
 15 - Ver nota 26. 

16 - Aqui as palavras aparência (aparentar = dokeo-), tipo (typos-), 

aparente (dokon-) ou fâneros-) e glória (doxa-) fazem um jogo de 

significados que nos remete ao capítulo 2 do EPS. Sobre a palavra fâneros as lições e 

instruções de graus da Iniciação Jessênia abordam mais profundamente, mostrando 

tratar-se da manifestação teofânica e angélica do Logos-Cristo, ou sua aparição no meio 

dos Anjos e dos Homens iluminados na sua descida e subida pelo Pleroma. Quanto ao 

ensino oral sobre essa palavra, dissemos na Primeira Palestra de Fitoastroterapia que 
no Pleroma todos os seres só sabem se revestir, se preencher, e que fâneros é a aparição 

de Jesus entre as camadas plerômicas quando da sua descida até a Gruta de Belém, 

cada aparição tomando uma veste, a última delas, a humana, ofertada pela ajuda de 

Gabriel e de Maria-Mãe. 

 17 - Em grego, ternura ou apalotes tem similaridade com as palavras apalaxis-

, que significa em português libertação e apalós-, que significa 

cândido, brando. A palavra cândido tem relação com brancura, com roupa alvejada ou 

branqueada, enquanto que terno tem significado duplo, tanto equivalendo a brando 

quanto a roupa social masculina. Para fazermos Cabalah com as palavras apalotes 

(terno) e apalos (cândido) podemos dividi-las em apas- que significa juntos, todos 

sem exceção, e loitiau—, que significa desejar lavar-se, banhar-se. De 

fato, as palavras de Jesus logo a seguir, expressas para os discípulos, são as mesmas 

ditas em Marcos 6:50, quando do episódio de Jesus encontrar-se com os discípulos 

andando sobre as ondas do mar: “Coragem, Sou eu, não temais”. No verso 49 registra-

se que os discípulos avistaram Jesus, mas se apavoraram porque acharam que era a 

aparência de um fantasma. Depois que Jesus atravessa o mar principia a curar as 

pessoas que vem ao seu encontro. Ora, a palavra grega apaltomai- significa 
curar-se de. 
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possamos permanecer em pé, caso contrário os nossos olhos permanecerão escurecidos, 

e continuaremos agitados como todo o mundo também está em agitação por causa da 

grande luz que te pertence.” Ele recolheu sua luz para dentro de si. Jesus retirou para si a 

glória da sua luz, e quando isso foi feito, todos os discípulos, tomando coragem, deram -  

um passo adiante para Jesus, prostraram-se todos juntos e o adoraram, regozijando-se em 

grande alegria, dizendo-lhe: “Rabi, para onde foste, qual foi o ministério (diaconia-

)18 para o qual partiste, qual o motivo para todas essas perturbações e todos 

esses tremores de terra que ocorreram?  

Ele promete dizer a eles todas as coisas espirituais. Então, Jesus, o 

compassivo, disse-lhes: Alegrai-vos e exultai desta hora em diante, por eu ter ido para as 

regiões de onde eu havia vindo. Desse dia em diante eu falarei abertamente com vocês, 

desde o início da Verdade Aleteia-) até a sua conclusão; vou discursar com vocês 

face a face, sem parábolas (parabolé-) desta hora em diante não escondendo 

nada de vocês acerca do [Mistério] da Altura e da região da Verdade. Pois a autoridade 

me foi dada através do Inefável e através do Primeiro Mistério de todos os Mistérios para 

falar com vocês, desde o início até a Plenitude (Pleroma-)19, tanto de dentro para 

fora quanto de fora para dentro. Ouvi (akousate-)20 portanto, para que eu possa 

dizer-lhes todas as coisas.  

 “Quando me sentei um pouco afastado de vocês no Monte das Oliveiras, 

eu pensava na ordem do Ministério para o bem do qual fui enviado, que foi concluído, e 

que o último Mistério, que é o Mistério vigésimo quarto a partir de dentro para fora, - 

aqueles que estão no segundo espaço do Primeiro Mistério, nas ordens desse espaço, - 

ainda não tinha enviado a minha túnica (éndyma-)21. Eu sabia que o Ministério 

 
 18 - Alguns traduzem aqui o original copto não como ministério, mas como 

serviço. A palavra grega diaconia realmente se traduz por serviço ou auxilio, mas tem 

proximidade homófona com a palavra dia-koo-−, que significa construir um 

dique ou açude. Definitivamente estamos diante do Mistério das vestes que Jesus 

adquire através do poder-luminoso-das-águas (Water ’s-Power-Ligth), ou Poder 

Batismal. 
19 - Palavra que significa totalidade, plenitude, algo cheio plenamente, alguém 

saciado completamente.  
20 - Palavra que aqui sugere o discipulado Akoustikous ou do Ouvinte. 
21 - Esta palavra grega que significa vestido, túnica, vestes, é próxima da palavra 

endidomi-, que significa procurar, subministrar, conceder, entoar, inspirar. 

Por isso Jesus foi procurar suas vestes que continham letras — como veremos mais 

adiante — para serem magicamente entoadas, e, então, causar grande Inspiração para 

se falar do Interior (em grego endoten-) até o exterior dos Mistérios. Jesus 

pretendia realizar sob essa inspiração de sua túnica, um serviço de revelação dos 

Mistérios, ou seja, ele pretendia subministrar (diaconía-) ou ministrar por efeito 



 

9 
 

para o bem do qual eu havia sido enviado completara-se, e que aquele Mistério ainda não 

tinha enviado a minha túnica que nele eu tinha deixado até que seu tempo fosse concluído, 

pensando, então a respeito disso, sentei-me no Monte das Oliveiras um pouco afastado de 

vocês. 

 

CAPÍTULO 7 — Como a veste de luz foi enviada a Jesus. “E sucedeu 

que, quando o sol se levantou na parte oriental do céu, a partir desse momento, através do 

Primeiro Mistério, que existiu desde o início, por conta de que o universo surgiu, do qual 

eu também vim agora e não no tempo antes da minha crucificação (anastaurosis-

()22, mas exatamente agora, - sucedeu que, através do comando daquele 

Mistério, que foi enviada a minha vestimenta de Luz, que ele tinha me dado desde o 

início, e que eu tinha deixado para trás no último Mistério, que é o Mistério Vigésimo 

Quarto de dentro para fora, que está na ordem do o segundo espaço do Primeiro Mistério. 

Vestimenta que depois que deixei para trás no último Mistério, até que o tempo fosse 

preenchido e amadurecido para que pudesse colocá-la, e eu deveria começar o diálogo 

(diálogos-) com a raça dos homens e revelar-lhes (apokalipto-)23 

 
do poder de suas vestes, os segredos mais elevados da Verdade, do Pleroma. Pistis 

Sophia, entretanto, possuía uma veste com a característica a que se refere à palavra 

grega en-diemi-− , que significa perseguir, encurralar, ou seja, sua veste era 

passível de perseguição e agressão por parte dos eons ímpios. Já a palavra grega en-

difrios-  significa assentar-se ou ser colocado num assento, que tem relação, 

com certeza, com o fato de Jesus dizer que estava assentado um pouco afastado dos 
discípulos. A palavra também pode ser traduzida por comensal, que significa aquele que 

se senta para alimentar junto com seus amigos. O termo tem ligação com o reino vegetal 

onde ocorre o comensalismo, ação de certas espécies de planta que se alimentam de 

uma outra, sua anfitriã, sem lhe prejudicar. Aqui encontramos o grego indicando a 

relação discipular da Refeição Sagrada. A oliveira unge, mas também tempera 

alimentos. Esse jogo de palavras que só um texto grego pode deixar à vista permite-nos 
encontrar a semente dos pontos ou temas que mais adiante Jesus vai discursar com os 

seus discípulos. 
22 - A crucificação é lembrada no EPS somente aqui e em mais duas passagens, no 

capítulo 136 e no 141. Entretanto, sabemos que no sistema de Valentin a Cruz é 

chamada Limite (Eon Limite), que aparece numa passagem do capítulo 10 exatamente 
indicando a doutrina de Valentin, O mesmo termo aparece no capítulo 105 de forma 

muito velada, bem como no capítulo 123. 
23 - Aqui encontramos a base da afirmação de que o EPS e todos os Evangelhos 

são Apocalipsis, ou seja, são literaturas apocalipticas. A literatura apocalíptica difere 

das demais que desejam abordar sobre os aspectos de Deus ou das coisas divinas, como 

por exemplo, difere da tradição ou da transmissão discipular, porque se trata de uma 
revelação que alguém dotado do dom profético, conquista por sua própria centelha-

alma. No caso do EPS, trata-se de conquistar a revelação por meio do Poder-Luz do 

homem interior, do Photeinos Anthropos. 
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tudo a partir do início da Verdade até a sua conclusão, e discursar com eles desde os 

interiores dos interiores para os exteriores dos exteriores e dos exteriores dos exteriores 

para os interiores dos interiores. Alegrai-vos e exultai, em seguida, e regozijai-vos mais 

e mais fortemente, pois a ti é dado que falar primeiro com você desde o início da Verdade 

para a sua conclusão. 

 

Das almas dos discípulos e sua encarnação. “Por isso eu vos escolhi, na 

verdade, desde o início através do Primeiro Mistério”. Alegrai-vos e exultai, pois, quando 

parti para o mundo, Eu trouxe comigo os doze poderes, como eu vos disse desde o início, 

que tomei dos Doze Salvadores do Tesouro da Luz, de acordo com o comando do 

Primeiro Mistério. Estes então, eu lancei no ventre de vossas mães, quando eu vim  

 

ao mundo, isto é, aqueles que estão hoje em vossos corpos. Porque esses poderes foram 

dados a vós acima da totalidade do mundo, porque sois vós os que haveis de salvar o 

mundo inteiro, e para que sejais capazes de suportar a ameaça dos arcontes do mundo e 

as dores do mundo e seus perigos e todas as suas perseguições, que os arcontes do alto24 

farão recair sobre vós. Por muitas vezes eu vos disse que o poder que está dentro de vós 

eu tirei dos Doze Salvadores que estão no Tesouro da Luz. Por este motivo eu vos tenho 

dito desde o início que de fato não sois do mundo. Eu também não sou. Porque todos os 

homens que estão no mundo receberam suas almas (psiquê-)25 do poder dos os 

 
24 - Utilizamos aqui a tradução “arcontes do alto”, que no texto Inglês de Mead 

encontra-se assim redigido: “which the rulers of the height will bring upon you”, onde a 

palavra height significa altura, mas que queremos traduzir por “do alto” visto que 

utilizamos a palavra altura unicamente no seu sentido mais gnóstico como sinônima de 

Ogdoade. 

 
 25 - Alma ou Psiquê aqui é o principio vital do ser humano, o seu corpo vital. Nesse 

corpo deve-se forjar a identidade verdadeira de alguém, ou escondê-la, tal como Eros, 
da mitologia grega, se escondia de Psiquê. A lenda de Psiquê diz que ela estava 

condenada a casar-se com um monstro, pelo que o vento Zéfiro a leva a um lindo 

palacete onde seu marido permanece escondido, sem se identificar. Ela é nutrida de 

todas as boas coisas, mas não pode ver seu esposo. Então, visitada por suas invejosas 

irmãs, ela é convencida de que Eros é uma perigosa serpente que pode devorá-la à noite. 

Então elas lhe sugerem que ao perceber o marido em sono, que lhe ilumine com uma 
lâmpada, portando também uma faca para assassiná-lo caso seja ele um monstro. 

Psiquê resiste ferozmente à curiosidade, mas acaba pondo o plano em ação, quando, ao 

iluminar o belo marido, deixa-lhe cair gotas de óleo em chamas, que fere Eros no ombro, 

deixando-o louco de dor, pelo que ele foge. Psiquê tem que recuperar o marido e vai a 

Afrodite ou Vênus, que lhe dá quatro tarefas muito difíceis: trazer a lã áurea do tosão 
de ouro; uma porção da água da nascente do Rio Estige; separar em uma noite um 
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arcontes dos aeons. Mas o poder que há em vós vem de mim e vossas almas pertencem à 

altura. Trouxe doze poderes dos Doze Salvadores do Tesouro da Luz, despojando-os de 

parte (méros-) de meu poder que recebi no princípio. E quando eu entrei no mundo, 

eu vim para o meio dos arcontes da esfera e adquiri a aparência de Gabriel, o anjo dos 

aeons, e os arcontes dos aeons não me reconheceram, mas eles pensaram que eu era o 

anjo Gabriel. 

  

 

Da encarnação de João Batista. “Aconteceu então, quando eu tinha vindo 

para o meio dos arcontes de aeons, que eu olhei para baixo sobre o mundo da humanidade, 

pelo comando do Primeiro Mistério. Encontrei Elizabeth, a mãe de João Batista, antes 

que ela o houvesse concebido, e eu semeei dentro dela o poder que eu havia recebido do 

pequeno laô (), o Bom, que está no meio, para que pudesse predicar antes de mim e 

preparar meu caminho, e batizar com a água do perdão dos pecados. Esse poder estava, 

então, no corpo de João. 

 

 

Que João era Elias em um nascimento anterior. “Além disso, em lugar 

da alma dos arcontes, que devias receber, eu encontrei a alma do profeta Elias no aeon da 

esfera, e a recebi, e tomei sua alma e trouxe-a a Virgem da Luz, e ela a deu para seus 

receptores, eles a trouxeram para a esfera dos arcontes e lançou-a no útero de Elizabeth. 

Assim, o poder de laô () o pequeno, que está no meio, e a alma do profeta Elias, se 

juntaram no corpo de João Batista. Por esta causa, então, duvidastes quando eu vos disse: 

‘João disse: Eu não sou o Cristo’, é me dissestes: «está escrito nas Escrituras: quando o 

Cristo vier, Elias vem antes dele e preparará o seu caminho.” Mas, quando vos disse isso 

discorrendo sobre mim mesmo, eu vos disse: ‘Em verdade Elias já veio, e preparou todas 

 
grande monte de diversos grãos, formando partes iguais das diversas espécies; trazer 

numa caixinha parte da beleza de Perséfone. Conseguindo todas essas difíceis coisas, 

Eros se aproxima de volta de Psiquê, consegue levá-la para as cortes e assembleias 

celestes e torná-la deusa imortal, pelo que o casamento definitivo entre ambos pode ser 
finalmente celebrado. Jesus escondido na aparência de Gabriel parece fazer o mesmo 

papel de Psiquê e Eros. O poder de Jesus nos doze discípulos tem a função de portar-

se como princípio vital (aura) ou alma que tem relacionamento com os poderes 

plerômicos da altura ou Ogdoade enquanto que nos homens comuns tem 

relacionamento com a Gueenah e seus arcontes de eões, Gueenah esta que os gregos 
representam pelo Rio Estige.  
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as coisas, posto que está escrito: e eles fizeram com ele tudo quanto quiseram fazer.” E 

quando me dei conta de que não havíeis entendido o que eu tinha discursado convosco 

sobre a alma de Elias, que estava unida a João Batista, eu vos respondi abertamente, 

dizendo: “Se vós quereis aceitar a João Batista, ele é Elias, de quem eu disse que ele 

viria”. 

 

 CAPÍTULO 8 - Sobre a sua própria encarnação por meio de Maria. E 

Jesus continuou novamente o seu discurso e disse: “E sucedeu que, em seguida, que sob 

o comando (entolé-)26 do Primeiro Mistério olhei para baixo em direção do mundo 

dos homens e encontrei Maria, que é chamada de ‘minha mãe’ segundo o corpo material. 

Dirigi minhas palavras a ela estando na figura de Gabriel e quando ela virou-se  

 

para a altura na minha direção, depositei nela o primeiro poder que eu havia recebido de 

Barbelô - que é o corpo com que me cobrí (phorein-) na Altura. E em vez da 

alma eu introduzi nela o poder que recebi do grande Sabaoth, o Bom, que está na região 

da direita. 

 

Algumas palavras a mais sobre os poderes de luz nos seus discípulos. 

“E os doze poderes dos doze salvadores do Tesouro da Luz, que eu tinha recebido dos 

doze ministros () do Meio (mésos-), lancei-os para a esfera dos 

arcontes. E os decanos dos arcontes e seus servidores pensavam que eles eram almas dos 

arcontes, e os servidores trouxeram-nos e ataram-nos (apto-)27 ao corpo de suas 

mães. E quando o vosso tempo foi concluído, vós nascestes no mundo sem almas dos 

arcontes em vás. E recebestes vossas partes do poder que o último auxiliador soprou na 

Mistura, que é [o poder], que é misturado com todos os invisíveis e todos os arcontes e 

 
 
26 - A palavra grega entolé- se traduz por comando, mandato ou ordem. Há, 

também, a palavra arké-, que além de trazer a ideia de comando ou ordem, 

também trás as ideias de primeiro e mais soberano, mais elevado, fonte do poder e do 

comando; daí a razão de afirmarmos que a palavra entolé- tem relação com o 

adjetivo “Primeiro” que acompanha o enigmático título “Primeiro Mistério”. 

 27 - O verbo contrario, liô-(desatar) e o tempo verbal leluka- (eu 

desatei), formam com o verbo atar (apto-) e o substantivo atadura ou amarra 

(zeikterias-) um jogo que encontraremos formando nas escrituras o ato de 

prender a alma na matéria, confiná-la no corpo de modo negativo, aprisionador e 

causador de severas limitações, quando do nascimento, e de libertação quando da 

morte, o que aponta para uma das temáticas do dualismo construída pelo par vida-
morte. 
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em todos os eões. Em suma, se mescla com o mundo de destruição, ou seja, com o mundo 

da mistura. Este poder, que desde o início eu tirei de mim mesmo, eu lancei no Primeiro 

Mandamento, e o Primeiro Mandamento lançou uma parte dele na grande Luz, e a grande 

Luz introduziu uma parte do que tinha recebido, nos cinco auxiliares, e o último 

auxiliador levou uma porção daquilo que recebeu, e lançou-a na Mistura. E [essa parte] 

está em todos os que estão na mistura, como acabo de vos dizer.” Jesus disse isso aos seus 

discípulos no Monte das Oliveiras.  

 

 

Eles deveriam se alegrar por que o momento de sua investidura tinha 

chegado. Jesus continuou novamente no discurso com os seus discípulos [e disse]: 

“Alegrai-vos e exultai, somai alegria à vossa alegria, pois o tempo para que eu pudesse 

colocar a minha túnica está concluído, ela que tem sido preparada para mim desde o 

início, que eu havia deixado para trás no último Mistério até o momento da sua conclusão. 

Agora, o momento da sua conclusão é o momento em que deve ser comandado (keleuein-

) através do Primeiro Mistério para falar-lhes desde o início da Verdade até a 

sua conclusão, e do Interior do interior [para o exterior dos exteriores], pois o mundo será 

salvo por meio de vós. Alegrai-vos e exultai, então, por que sois abençoados antes de 

todos os homens que estão sobre a terra. Sois vós quem ireis salvar o mundo inteiro”. 

 

 CAPÍTULO 9 - Sucedeu, pois, que após Jesus concluir estas palavras 

ditas aos seus discípulos, retomou novamente ao seu discurso e disse-lhes: “Atentai, 

coloquei minha veste e toda autoridade me foi dada através da primeiro Mistério. Um 

breve tempo mais e eu vos direi o mistério do Todo e a Plenitude do universo, e não vou 

esconder nada de vós desta hora em diante, mas eu vos aperfeiçoarei em toda a plenitude 

e em toda a perfeição e em todos os mistérios, que são a perfeição de todas as perfeições 

e a plenitude de todo o Pleroma e a Gnosis de todas as gnosis, estes que estão em minha 

veste. Eu vos direi todos os mistérios do exterior dos exteriores para o Interior dos 

interiores. Porém, ouvi mais (pleion-) para que eu possa dizer-vos todas as coisas 

que me sucederam. 

 

 
 
28 - O verbo keleuo- tem como significado comandar, ordenar. Há também a 

ideia de estar sob determinado poder. 
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 CAPÍTULO 10 - O mistério das cinco palavras sobre a vestimenta. “E 

sucedeu que, em seguida, quando o sol subiu no Oriente, que um grande Poder-de-Luz 

desceu, no qual estava a minha túnica, que eu tinha deixado para trás no Vigésimo Quarto 

Mistério, como eu vos tenho dito. E eu achei um mistério em minha Veste, escrito em 

cinco palavras pertencentes aos lugares da Altura: Zama Zama özza rachama Ozai”29, 

- cuja solução é a seguinte:  

 

 A interpretação deste Mistério - “Ó Mistério, que estás exterior ao 

Mundo, a causa do surgimento do Todo (Este é o Todo que sai, aquele que é a ascensão 

total, que emitiu todas as emissões [probolé-]30’  

 

 

e tudo o que está dentro delas, a origem de todos os mistérios e todas as suas regiões), 

venha a nós, pois somos teus companheiros-membros (mélos-)31. Estamos todos 

 
29 - Há uma versão mais próxima do copta que apresenta as cinco palavras como 

Zamaza Maôz Zarakha Maô Zai. 
30 - Essa palavra grega é muito importante dentro do contexto da doutrina gnóstica 

de Valentin. Em copta licopolitano dos escritos egípcios de Mani se diz tohme. O termo 

copto se traduz melhor por “chamado” ou ainda “chamamento”, ou seja, uma potência 

latente da Deidade chamada a manifesta. A palavra grega Bólos-, próxima de 

Bolé- (tiro, jato) foneticamente, tem uma rede” Jesus diz para baixá-la (kalásate-

) em direção ao lugar mais fundo (Batos-baqoV). O termo Batos aparece na 

Gnosis valentiniana como Bithos- (Profundeza), da mais alta e mais próxima 

emissão-aeón do seio de Deus, a Bithos-Sigé-−  Abismo-Silêncio). Em Atos dos 

Apóstolos 27:28 a palavra grega chave é Bolis- (bolisantes  - 

lançando sonda), que significa lançar sonda no mar; o texto diz que 

acharam quinze (dekapente-) braças. Quinze é o indicativo, na 

Gnosis de Valentin, do Pleroma e suas quinze câmaras nupciais duplas. No 

maniqueísmo, a ideia da rede de pesca ocorre no Salmo de Bema 223 exatamente 

quando descreve sobre o Vigia dos confins (limites) da Luz e sua Alma Virgem que salta 

por cima dos cinco abismos das Trevas. Embora em sentido negativo, o abismo volta a 

aparecer aqui em relação ao ato de lançar redes de pescas, lembrando-se aqui que temos 

o Salmo 223 da Bema na versão copta egípcia dos códices maniqueus e que, portanto, 

nele os termos Boié- e Bólos- aparecem como conceitos comuns ao 

Valentinianismo e ao Maniqueísmo. Probolé, termo grego que chega às comunidades 

gnósticas egípcias como tohme, ambos significando emissão plerômica, significa, 

portanto, uma atividade no Mundo da Luz que suscita o aparecimento de novas 

potencialidades-espaços no seio da totalidade luminosa. 
31 - Mélos significa membro ou articulação de algo — do corpo físico, do corpo 

de uma organização qualquer, ou ainda, do corpo de uma música, por exemplo. Já a 

palavra grega Mello- carrega consigo o significado de aguardar uma participação, 

aguardar um evento ou uma cerimônia qualquer, aguardar algo prometido, tal como a 

palavra cujo significado é estar para casar-se, reservado para o casamento, aguardar 

as núpcias. De qualquer modo o contexto ao redor da palavra nos aponta para a união 

nupcial com aquele grupo que na Comunidade Jessênia é denominado Companheiro 

dos Mistérios. Esse grupo é o começo da celebração das núpcias dos discípulos com a 
Igreja celeste formada pelo Logos e Seus Anjos. 
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contigo, nós e tu somos um e o mesmo. Tu és o Primeiro Mistério, que existiu desde o 

início no Inefável, antes dele aparecer, e cujo nome é parte de todos nós. Agora, portanto, 

todos juntos nos aproximamos de ti até o último Limite (hórkn-), que também é o 

último mistério de dentro; esse último Mistério é em si uma parte de nós. Agora, portanto, 

te enviamos tua veste, que tem pertencido a ti desde o início, a que deixaste para trás no 

último Limite, que também é o último mistério desde o Interior, até que seu tempo fosse 

completado, de acordo com o mandato do Primeiro Mistério. Olha, o tempo tem se 

cumprido; vestes o teu manto e vinde a nós, para que todos nós nos aproximemos de ti, 

para te vestir com o Primeiro Mistério e toda a sua gloria, por meio do seu próprio 

mandato, em que o Primeiro Mistério que nos havia dado, composto por duas vestes, 

possa vestir-te com elas, além da que já enviámos a ti, porque és homem digno delas, já 

que tu és o primeiro entre nós (Prototokos-), e existe antes de nós. Por esta 

causa, portanto, o Primeiro Mistério te enviou, através de nós, o mistério de toda a sua 

gloria, constituído por duas vestes. 

 

 

  



 

16 
 

 

 

A primeira veste - “Na primeira veste está a total gloria de todos os nomes de 

todos os Mistérios e todas as emissões e as ordens dos espaços (regiões) do Inefável”. 

 

 A segunda vestimenta - “E segunda veste está a total gloria do nome de todos 

os Mistérios e todas as emissões que são na ordem dos dois espaços do Primeiro 

Mistério”. 

 

A terceira veste — “E nesta veste que te enviamos agora está a gloria do nome 

do Mistério Revelador (Menytés-), que é o primeiro mandato, e o Mistério das 

Cinco Marcas, e do Mistério do grande Enviado (presbeutés-)32 do Inefável, 

que é a grande Luz, e do Mistério dos cinco líderes (proegoúmenos-)33, 

que são os cinco auxiliares. Há ainda nesta veste a gloria do nome do Mistério de todas 

as ordens das emanações do Tesouro da Luz e de seus salvadores, e [do Mistério] das 

Ordens das ordens, que são os Sete Améns, as Sete Vozes e as Cinco Árvores e os Três 

Améns e o Salvador Gêmeo, que é a Criança da Criança e do Mistério dos Nove 

Vigilantes dos Três Portões do Tesouro da Luz. Há ainda mais nesta veste a gloria total 

do nome [de todos aqueles] que estão na direita, e de todos aqueles que estão no Meio. E 

ainda há nela a gloria total do nome do grande Invisível que é o grande pré-Pai 

(propátor)34, e o Mistério dos três Poderes-Tríplices e o Mistério de sua região inteira, o 

Mistério de seus invisíveis e de todos aqueles que estão no Décimo Terceiro Aeon, e o 

nome dos doze eóns e de todos os seus arcontes e todos os seus arcanjos e todos os seus 

anjos e de todos aqueles que estão nos doze eóns, e todo o Mistério do nome de todos 

aqueles que estão na Fatalidade (Heimarmené-)35 e em todos os céus, e todo o 

 
32 - Enviado, Embaixador, Ancião experiente enviado para uma tarefa grandiosa. 

O título também se aproxima do termo Apóstolo. 
33 - Proegouménos significa o primeiro, antes de todos e mais especial. A palavra 

Pro-eguemón-− é que significa guia, líder, chefe, condutor. 
34 - Também traduzimos por Antepassado. Pai em grego é Pater-, que 

carrega também as ideias de fundador e de antepassado, ancestral. Pro-pátor-

− significa avô, antepassado, ancestral. 
35 - Esta palavra significa Destino, Fatalidade. Usamos em maior número de vezes 

no texto do EPS a palavra Fatalidade guardando os traços dos primeiros textos 

traduzidos do EPS pelo Mebaker que vinha da tradução do copta para o latim realizada 
por Schwartze. Lá usa-se a palavra Fatum. 
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Mistério do nome de todos aqueles que estão na esfera, e de seus firmamentos (steréoma-

)36 e de todos os que neles há, e de todas as suas regiões. 

 

 O dia do ‘Venha a nós - “Eis, portanto, que te enviamos esta vestimenta, a 

respeito da qual ninguém tinha conhecimento desde o Primeiro Mandato para baixo, 

porque a gloria de sua luz estava escondida no seu seio, e as esferas e todos sua regiões 

abaixo do Primeiro Mandato tampouco o conheceram. Apressa-te, portanto, vesti-te com 

esta vestimenta de imediato e vinde a nós. Porque nós nos aproximamos de ti para vestir-

te com estes dois outros vestidos que existiam para ti desde o início com o Primeiro 

Mistério, sendo designados a ti quando o tempo determinado pelo Inefável se 

completasse. E esse tempo está agora completo. Vem, portanto, para nós rapidamente, 

para que possamos colocá-los em ti, até que tenhas cumprido o ministério total da 

perfeição do Primeiro Mistério, que é nomeado pelo Inefável. Vem, portanto, para nós 

sem demora, a fim de que possamos vestir-te com eles, de acordo com o comando do 

Primeiro Mistério. Pois em pouco tempo, muito pouco tempo, e tu virás a nós e deixarás 

o mundo. Vem, portanto, rapidamente receber toda a tua gloria, que é a gloria do Primeiro 

Mistério". 

 

 CAPÍTULO 11 - Jesus veste sua túnica de luz. “E sucedeu que, 

então, quando eu vi o Mistério de todas estas palavras na vestimenta que foi me enviada, 

de pronto me revesti dela, e eu brilhei mais excessivamente e voei para a Altura”. 

 

 Ele entra no firmamento - Cheguei diante do portão do firmamento, 

brilhando muito intensamente, e não havia nenhuma medida para a luz que estava sobre 

mim, e as portas do firmamento foram abaladas uma defronte da outra e todas abertas ao 

mesmo tempo. 

 

 Os poderes do firmamento foram surpreendidos e inclinaram-se 

para adorá-lo. “E todos os arcontes e todas as autoridades e todos os anjos entraram 

juntos em agitação por causa da grande luz que estava sobre mim. E olharam para a túnica 

radiante de luz com a qual eu estava vestido, e viram o Mistério que contém seus nomes 

e temiam ainda mais excessivamente. E todos os laços com os quais estavam atados se 

desataram, e eles foram soltos e cada um deixou a sua ordem, e todos eles caíram diante 

de mim, adorando-me e dizendo: ‘Como o Senhor do universo passou por entre nós sem 

 
36 - Essa palavra significa apoio, firmeza, solidez, fortaleza. 
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nosso, conhecimento? E todos eles cantaram louvores juntos para o Interior dos interiores, 

mas eles não me viram, porém, viram apenas a luz. E eles estavam com muito medo e 

foram extremamente agitados e cantaram louvares aos Interiores dos interiores”. 

 

 CAPÍTULO 12 - Ele adentra a primeira esfera. “E deixei essa Região e 

ascendi à Primeira Esfera brilhando com enorme intensidade, quarenta e nove vezes mais 

intensamente do que havia brilhado no Firmamento. Sucedeu então que, quando alcancei 

as portas da Primeira Esfera, estas se abriram imediatamente depois de se terem 

sacudido”. 

 

 A surpresa e a adoração dos poderes da primeira esfera. “Penetrei 

nas casas (oíkos-) da esfera, brilhando radiantemente e não havia modo de medir a 

intensidade da Luz que Me rodeava. E todos os Arcontes e todos aqueles que estavam 

nessa Esfera se agitaram entre si. E eles viram a grande Luz que estava em Mim e 

observaram com atenção a minha Veste e viram nela o Mistério dos seus nomes. Ficaram 

possuídos de maior agitação e mostrando grande temor diziam: «Como é que o Senhor 

do Universo passou entre nós sem o nosso conhecimento?» E todos os seus laços foram 

desatados, as suas regiões e as suas ordens e cada um deixou a sua ordem e todos se 

prostraram ante Mim e ante a minha Veste. Adoraram-Me e cantaram juntos louvores aos 

Interiores dos Interiores com grande temor e possuídos de uma grande 

agitação”. 

 

 CAPÍTULO 13 — Ele penetra a segunda esfera. “E abandonei essa 

região e cheguei à porta da segunda esfera, que é a porta da Fatalidade. Depois todas as 

suas portas se agitaram e abriram-se por si mesmas e entrei nas casas da Fatalidade 

brilhando com grande intensidade e não havia forma de medir a intensidade da Luz que 

estava em Mim, porque brilhei na Fatalidade quarenta e nove vezes mais do que na 

Primeira Esfera”.  

 

 Os poderes da segunda esfera ficam perplexos. “E todos os Arcontes e 

todos aqueles que estão na Fatalidade foram possuídos de uma grande agitação, 

prosternaram-se e foram invadidos por um grande temor ao ver a imensa Luz que estava 

em Mim. E observaram com atenção a minha Veste e viram nela o Mistério dos seus 

nomes e com agitação e com grande temor diziam: «Como foi que o Senhor do Universo 

passou entre nós sem que tivéssemos conhecimento?» E todos os laços das suas regiões 
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e das suas ordens foram desatados. Todos eles vieram imediatamente prosternar-se ante 

Mim, glorificaram-Me e juntos cantaram louvores aos Interiores dos Interiores, estando 

possuídos de grande temor e grande agitação”. 

 

 CAPÍTULO 14 - Ele entra nos eões. “E abandonei essa região e ascendi à 

dos Eões dos Arcontes e cheguei ante os seus véus e as suas portas brilhando com grande 

intensidade e não havia medida para a Luz que estava em Mim. Sucedeu então, quando 

cheguei aos doze eões, que os seus véus e as suas portas foram sacudidas umas contra 

outras. Espontaneamente os seus véus (por si mesmos) se afastaram e as suas portas se 

abriram de par em par E entrei nos eões brilhando com grande intensidade e não havia 

medida para a Luz que Me rodeava, quarenta e nove vezes mais intensa que a Luz com 

que brilhei nas casas da Heimarmené”. 

 

 Os poderes dos eões ficam perplexos e adoram-no. “E todos os Anjos e 

Arcanjos dos Eões e os seus Arcontes e os seus Deuses e os seus Senhores e as suas 

Autoridades e os seus Tiranos e os seus Poderes e as suas Centelhas de Luz e as suas 

Fontes de Luz e os seus Inigualáveis e os seus Invisíveis e os seus Antecessores e os seus 

Triplos Poderes, viram-Me brilhar intensamente e hão havia modo de medir a intensidade 

da Luz que Me envolvia e foram (eles) possuídos de grande agitação e um grande temor 

os invadiu quando viram a Grande Luz que estava sobre Mim. E na sua grande agitação 

e em seu grande temor retiraram-se para a região do Grande Antecessor Invisível e dos 

Três Grandes Poderes Triplos”. 

 

 “E devido ao grande temor e à sua grande agitação, o Grande Antecessor 

com os Três Poderes Triplos, continuaram no seu movimento de um a outro lado da sua 

região e não puderam fechar todas as suas regiões devido ao grande temor que os invadia. 

E agitaram todos os eões e todas as esferas e todas as suas ordens, invadidos de temor e 

agitação, devido à Grande Luz que estava comigo, a qual não tinha o mesmo poder que 

tinha quando Eu estava na Terra, quando a Veste de Luz veio até Mim, porque o mundo 

não podia suportar a Luz tal como era na realidade; se fosse assim, o mundo e tudo ao seu 

redor teria sido destruído nesse momento, pois a Luz que 

estava comigo nos doze eões era de uma intensidade de 8700 miríades mais do que a Luz 

que tinha quando estava no mundo entre vós”. 
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CAPÍTULO 15 — Os Eões inferiores, Adamas e seus tiranos se 

rebelam contra a Luz. “Aconteceu então, quando todos aqueles que estão nos doze 

aeons viram a grande Luz que estava sobre mim, que todos eles foram lançados em uma 

agitação fincando perturbados uns com os outros. E os aeons correram de um lado para 

outro, bem como os céus e toda a sua ordenação, os quais foram agitados uns defronte 

dos outros por causa do grande medo que estava sobre eles, pois não conheciam o 

Mistério que tinia acontecido. E Adamas, o grande tirano, e todos os tiranos em todos os 

aeons começaram a fazer guerra (polemeo-)37 em vão contra a Luz, e eles não 

sabiam contra quem lutavam, porque não viam nada, mas apenas a luz invencível 

(aessetos-)38”. 

 

 “E aconteceu então, quando eles lutaram contra a luz, que eles foram 

enfraquecidos todos juntos uns com os outros, foram precipitados para baixo nos aeons e 

tornaram-se como os habitantes da terra, mortos e sem fôlego de vida”. 

 

  

  

  

 
37 - A palavra grega polemeo significa fazer guerra formando exército. Essa palavra 

soma: 100 + 70 + 30 + 5 + 40 + 5 + 800 = 1050 = 1500 = 15. 0 número 15 nesse caso 

denota um aspecto demoníaco, tal como o arcano 15 do Tarô tradicional o representa. 
A palavra aessetos, que significa invencível, soma: 1 + 8 + 200 + 200 + 8 + 300 + 70 + 

200 = 987 = 24. Interessante aqui é a comparação de 1500 e de quinze com a temuráh 

numérica em círculo de 1050 e com a dedução de que 8700 somados cabalisticamente 

(8 + 7) redundam em 1500. 0 exército de Adamas, dos eões ímpios e de seus tiranos 

procuram agir no lugar do corpo sutil humano onde o Abraxas, ou seja, onde os Quatro 
Elementos em radiância ou em aura composta de forças luminosas angélicas 

inatacáveis, invencíveis, produz seu suor santo, seu sal de Salvação, de Cura. Essa aura 

é o campo de ação do Espírito Santo, ou Deus Yáh-hy, cujas letras produzem ao mesmo 

tempo o cálculo 10 + 5 (15) ou e o cálculo 10 x 5 (50, cabalisticamente também ligado 

ao número 49). Adamas-− em grego significa aço cortante que forma as armas 

- de rebelião, de guerra. A soma dessa palavra adamas se daria a princípio como a 

seguir: 1 + 4 + 1 + 40 + 1 + 200 = 247 = 13. Calculado dessa forma Adamas é o décimo 

terceiro Aeon, ou seja, Jesus capaz de reunir seus doze apóstolos como partes (meros-

) de seu próprio Poder-Luz. Mas, pela forma que se escreve A-damas, o “A” significa 

negação, portanto, o verdadeiro cálculo é o seguinte: -l + 4 + 1 + 40 + 1 + 200 = 246 = 

12, onde esse doze refere-se aos doze eões (aeons) Ímpios. Portanto, A-damas é um 

duodécuplo ímpio mascarado de décimo terceiro eão para enganar Pistis Sophia. 
38 - A Palavra aessetos- tem oito letras e significa in vencível, o que se 

refere ao poder de que a Aura do aluno se reveste quando nela entra a glória do Cristo 

com seu Pleroma angélico tornando-a inatacável. 
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Jesus retira um terço do poder dos Eões, de Adamas e dos seus tiranos. 

“E eu tirei um terço de seu poder, para que não sejam atuantes (energos-−) em 

suas ações (práxis-) malévolas, e que, se acaso os homens que estão no mundo, 

invocá-los (epíkaleomai-)39 em seus mistérios - aqueles que os anjos 

transgressores (parabates-) trouxeram para baixo, que dizem a respeito de 

suas feitiçarias (goeteia-)40, - que eles não sejam mais capazes de realizá-los.  

 Ele mudou o movimento de suas esferas. “E mudei a Fatalidade e a 

esfera sobre a qual eles governam, e trouxe-as para passarem seis meses viradas para a 

esquerda quando completam seus períodos de influência (apotélesma-), e 

outros seis meses com a sua face olhando para a direita, completando seus períodos de 

influência. Por comando do Primeiro Mandamento e pelo comando do Primeiro Mistério, 

leu, o Observador (Epískopos-)41 da Luz, as havia configurado de frente para 

a esquerda durante todo o tempo para realizarem as suas influências e as suas obras. 

 
39 - Epikaleomai é a palavra grega comum para designar o ato de invocar, ou seja, 

o ato de chamar ou clamar por alguém. O Novo Testamento bíblico usa também essa 

palavra, por exemplo, em Romanos 10:9. Mas o grego reserva a palavra proseikomai-

 para uma invocação superior, uma súplica por auxílio, que não tem a 

conotação teúrgica negativa, maligna, que o EPS dá, nesse trecho, à palavra 
epikaleomai. Com efeito, a palavra proseikomai ocorre na forma de proseikomenoi-

 na passagem de Colossenses 1:9 no sentido de pedir ou suplicar por 

preenchimento (Pleroma) de Conhecimento (Gnosis) e Sabedoria (Sophia). O Dicionário 

Grego-Português de Isidoro Pereira, S. J. traduz a palavra proseikomai por invocar a 

Deus, sentido que tem essa palavra na já referida passagem de Colossenses 1:9. 
Portanto, nota-se que o texto do Evangelho da Pistis Sophia toma a invocação teúrgica 

(epikaleomai) como um processo negativo, quando sua proposta é o do processo gnóstico 

da súplica (proseikomai). Nesse trecho do EPS aparece a ação astrosófica que Jesus 

exerce para colocar os astrólogos em confusão justo porque o objeto de observação 

daqueles, os astros e suas influências de Heimarmené, foram deslocadas de tal modo 

que a astrologia não seja válida para todo aquele que for batizado, bem como, para os 
que não são batizados, essas influencias sejam muito parciais, incompletas e  confusas. 

40 - Goética ou feitiçaria: Arte de invocar espíritos demoníacos e anjos planetários. 

Mas no trecho em questão trata-se da alusão que o EPS faz ao Primeiro Livro de Henoque 

sobre a rebelião de Samyaza e de seus anjos, os quais se casaram com as mulheres 

belas da Terra e ensinaram-lhes a feitiçaria baseada nas forças astrológicas. No texto 
desse livro registra-se o seguinte: “Além disso, Azazyel  ensinou os homens a fazerem 

espadas, escudos, armaduras, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e 

ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo 

selecionado de pedras preciosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse 

alterado. A impiedade foi aumentada e a fornicação multiplicada; e eles transgrediram 

e corromperam todos os seus caminhos. Amazarak ensinou todos os tipos de sortilégios 
e divisores de raízes. Armers ensinou a solução dos sortilégios; Barkayal ensinou os 

observadores de estrelas (astrólogos); Akibeel ensinou sinais; Tamiel ensinou 

astronomia; e Asaradel ensinou o movimento da lua; e os homens, sendo destruídos, 

clamaram, e suas vozes romperam os céus (Capítulo 8)”. 
41 - Episkopos é a palavra grega para vigilante, guarda, protetor ou espia destinado 

a levar algum processo até o seu termo. Esse título refere-se, no cristianismo histórico, 

ao cargo do bispo. No sentido do EVP o cargo do bispo da igreja deveria, então, mudar 

de função, realizando, a partir de então, a observação astrosófica do lado direito das 

esferas e buscando ali não a goetia ou goética, pois esta é invocadora dos anjos 

transgressores, de Adamas e seus tiranos, mas as influencias e ações dessa luz da face 

das esferas planetárias voltadas para a direita e as fazer ativas na forma de mistérios 

sagrados, ou seja, através da magia santa (mageia-). Essa magia santa difere 
como bem mostra esse trecho do EPS da teurgia astrológica ou de qualquer forma de 
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CAPÍTULO 16 - “E aconteceu então, quando cheguei em sua região, que se 

amotinaram (ataktemn-) e lutaram contra a Luz. E tomei um terço de seu poder, 

a fim de que eles não fossem capazes de realizar suas maldades. E a Fatalidade e a esfera, 

sobre os quais eles governam, eu mudei, e configurei-as de frente para a esquerda 

deixando-as ali seis meses para realizarem as suas influências, e configurando-as mais 

seis meses para a direita para assim realizarem as suas influências”. 
 

 CAPÍTULO 17 - Após dito isso aos seus discípulos, Jesus acrescentou 

“Quem tem ouvidos42 para ouvir, ouça.” Sucedeu que, em seguida, tendo Maria 

 
invocação goética. Na comunidade Jessênia o cargo de episcopal é exercido pelo 

pastóforo- ou diácono- O radical Diá-  significa 

dispersar por um e por outro lado algo; O radical konos- significa ícone, sinal; 

ou seja, o diácono, espalha os sinais astrosóficos de leu, o observador da luz. O título 

de pastóforo-  pode ser entendido como passo-passo, derramar, pastas-

, câmara nupcial, Froiros-, vigia, sentinela, fhós-, propício, 

favorável, fareo-, portar(portar vestidos, notícias, portar uma disposição de alma, 

etc.). 
42 - Aqui há um jogo de matetekous entre as palavras ouvido (em grego akoe-), 

desperto (akoimetos-), não destinado a toda a comunidade de discípulos, 

quando deveria ser aberto amplamente aos ouvidos de todos (akoinonetos-

), esposo (akoites-) e esposa (akoitis-). Maria Madalena, 

aquela que nas especulações recentes do livro O Código Da Vinci, de Dan Brown, é a 

esposa íntima de Jesus, que dele se engravida, aparece não tão sexualmente, mas como 

aquela que tem ouvidos despertos e que tem o coração elevado para as camadas de luz 

santas do Reino dos Céus e que em razão disto deseja compartilhar ampla e 

abertamente com a comunidade de discípulos as suas descobertas. Maria Madalena 
significa nos escritos gnósticos, e particularmente aqui no Evangelho da Pistis Sophia, 

a figura que mais se afina com o texto de Hebreus 3: 15, onde lemos: “Portanto, hoje, 

se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações”. Logo a seguir 

o texto desenvolve um conceito de Maria Madalena chamando-a de bem 

aventurada(Makarios-), o que nos lembra o par ou syzygos triconíaco 

ekklesiástikos-makariotés, onde makarios tem relação de qualidade com o ato de elevar 

o coração à Luz mais alta, e Ekklesiásticos tem relação de qualidade com o ato de querer 
compartilhar abertamente aquilo que se ouviu na Luz com a comunidade de discípulos. 

O EPS define muito bem e profundamente o que é o discipulado do Akoustikous, ou 

seja, do aluno ouvinte. Precisa-se, também, notar que o ato de subir às camadas de luz, 

revestir-se entre elas da qualidade angélica de Homem-de-Luz ou de adquirir Poder-Luz, 

é um ato que encontramos como típico do profeta. A subida pelos Hehaloth (Palácios de 

Luz) por entre as cortinas luminosas dos céus (Pargodoth), que os cabalistas hebreus 
antes da época de Girona e de Provença (portanto, antes do século XII d.C.) tinham em 

alta conta está bem definida não só aqui nos capítulos 17 e 18 do EPS, mas em vários 

outros. O profeta tinha por missão compartilhar com toda a comunidade as mensagens 

das vozes celestes que seu coração leve e dissolvido na luz houvera detectado. Nesse ato 

ele era vorazmente um Anthropos-Ekklesia, um Homem-de-Luz voltado 
sacerdotalmente para a arte de orientar e guiar a Ekklesia ou comunidade. 
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(Mariamme43) ouvido o Salvador dizer estas palavras, que ela olhou fixamente 

para o ar adiante de seu rosto pelo espaço de uma hora. Após isto ela disse: “Meus Senhor, 

dá-me consentimento para que eu possa falar abertamente.” E Jesus, o piedoso, 

respondendo a Maria, disse: “Maria, és bem-aventurada, a quem vou aperfeiçoar em todos 

os Mistérios do Alto, fala com amplidão porque teu coração está elevado ao Reino dos 

Céus mais do que o de todos os teus irmãos”. 

 

 Capitulo 18 - E disse Maria ao Salvador: “Meu Senhor, a palavra que disseste a 

nós: ‘Quem tem ouvidos para ouvir, ouça’, tu dizes a fim de”. Que possamos compreender 

a palavra que acabas de pronunciar. Ouvi, pois, meu Senhor, pois vou proferir o meu 

discurso amplamente. 

 

 Maria Madalena interpreta o discurso a partir das palavras do 

profeta Isaías. “A palavra que disseste: “Eu tomei um terço do poder dos arcontes de 

todos os aeons, e mudei a Fatalidade e sua esfera sobre os quais eles governam, para que, 

se a raça dos homens invocá-los nos mistérios — ‘aqueles que os anjos que transgrediram 

ensinaram-lhes para o cumprimento de suas maldades e atos injustos no mistério de sua 

feitiçaria” - a fim de que não pudessem mais, a partir desta hora realizar suas maldades, 

porque tomaste o seu poder, de seus astrólogos, de seus adivinhos e de todos aqueles que 

vaticinam declarando para os homens no mundo todas as coisas que hão de acontecer, a 

fim de que eles não devam mais a partir deste momento saber como declarar-lhes qualquer 

coisa de tudo o que vai acontecer (porque tu tens mudado as suas esferas, e fizeste-os 

passar seis meses virados para a esquerda para realizarem seu período de influências, e 

mais seis meses de frente para a direita para realizarem seu período de influências), - 

sobre esta palavra, em seguida, meu Senhor, o Poder que estava no profeta Isaías, falou 

assim outrora em uma parábola espiritual, discorrendo sobre a ‘Visão (hórasis-) 

acerca do Egito44 Onde, então, ó Egito, onde estão os teus consultores e astrólogos, teus 

 
43 - Mariamme ou Mariamne é um modo de se alterar muito cabalisticamente o 

nome de Maria ou Mariam (do hebraico Myriam), modo este que foi típico dos naasenos 

ou naassênios, bem como de Mani persa. Nos chamados Salmos maniqueus de 

Heráclides há um que começa com a seguinte frase: “Mariamme, Mariamme, conhece-

me, mas no me toques”, referindo-se ao texto bíblico que narra o encontro de Maria 
Madalena com Jesus ressuscitado, O mesmo salmo utiliza-se da frase “gloria a 

Mariamme”, e de sua versão assim formulada: “gloria e vitória a alma da beata Maria”, 

que mais ou menos variada, ocorre nos Salmos Maniqueus da Bema. 
44 - O Egito é aqui a prefiguração da forma psíquica de religiosidade baseada na 

astrologia e nos seus métodos de adivinhação, na sua visão cósmica muito parcial e, 
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adivinhadores e aqueles que invocam desde a terra e aqueles que invocam desde suas 

entranhas? Deixe-os declarar-te a partir de agora as obras que o Senhor dos Exércitos 

(Jehovah Sabaoth-TW)B()45 fará (Isaías 19, verso 3, e versos 13 a 16). Agora bem, antes 

 
portanto, exotérica. Esse tipo de religiosidade toma o aspecto de pseudo esoterismo em 

determinadas fases de uma civilização, o que podemos observar nos dias de hoje no 

sincretismo do tipo new age. Por outro ângulo, podemos observar uma posição 

semelhante à do EPS quanto à astrologia em outra muito interessante fase da história 

da civilização ocidental diretamente ligada ao futuro da civilização da América Latina: 
Prisciliano, o grande gnóstico espanhol do século IV, sustentava o ensinamento de que 

nas Escrituras existiam triplo sentido correspondente à nossa tríplice constituição 

(corpo, alma e espírito) e que a alma vive o destino (Heimarmené) por causa da carne 

que recebemos desde o dia do ventre de nossa mãe e do momento do nosso nascimento. 

Depois que disciplinarmos a carne — ensina Prisciliano — devemos afastar a nossa 

alma, que é de natureza divina, dos dias de festas, meses, estações e períodos regidos 
segundo a crença astrológica, e nos desligarmos do nosso horóscopo do dia do 

nascimento terranal. 
45 - Jehováh Tsebaoth é uma expressão do Velho Testamento que os cabalistas 

levam ao mais profundo significado esotérico. Esses sábios rabinos somam essa 
expressão do seguinte modo: 400t + 61W +1) + 23B+ 9O(+ 57h + 61W + 5ri + lO iy 
= 525 = 12. 0 número 12 deve ser visto aqui como contendo o significado duplo: 

Jesus entrega a Yaô-Wryiii seu Poder-Luz para que este o faça cair nos doze úteros que 

gerariam os doze apóstolos como partes que lhes gera a alma divina de uma forma que 

esta alma não seja sujeita ao temperamento do sangue, ao espírito falso da carne e ao 

poder eônico ímpio dos doze senhores da Heimarmené, ou seja, do Destino, da 

Fatalidade; Nos Seus discursos Jesus não faz outra coisa a não ser despertar, reacender 

e desenvolver essas partes como Poder-Luz ou Anthropos Photeinos em cada um dos 
doze discípulos. Mas, quanto aos poderes ímpios que governam o cosmos, ou seja, que 

governam a Heimarmené, o espírito falso e o temperamento, Jesus age realizando o ato 

exatamente contrário: tira-lhes um terço de seu poder. Jesus envia Seu Poder-Luz para 

o ventre de Izabel por meio de Sabaoth e o faz surgir na forma de Joao Batista. Joao 

Batista e os doze discípulos somam 12 (equivalente a Jehováh Tsebaoth) + 1, ou. seja, 

13. De todos esses, o Poder-Luz guarda unicamente a ação de revestimento, mas, os 
doze eons ímpios, de Adamas e dos seus tiranos, o que Jesus faz resume-se em tirar 

1/3 do seu poder. O jogo de números e, então entre as cifras 1/3 e 13, entendendo-se 

que quando Jesus divide em doze e em treze partes o Seu Poder-Luz para destiná-los 

aos apóstolos e a João Batista, sua divisão de poder causa revestimento, ou seja, perfaz 

o número 13, e quando Jesus na forma de Jehováh Tsebaoth faz divisão de seu poder 
nos doze eões ímpios, na verdade ele causa desvestimento e retirada de luz, perfazendo 

o número 1/3. Há, ainda, outra dimensão esotérica que, como camada sobreposta a 

esta verificada até agora, nos faz penetrar ainda mais ao âmago da guematria dos 

números 525 e 12, os quais indicam Jesus e os doze apóstolos, ou os doze apóstolos e 

João Batista; trata-se de entender que ao fazer partes (merós) com seu Poder-Luz e 

introduzi-las em doze ventres geradores dos doze discípulos, e uma décima terceira 
parte no ventre de Izabel, mãe de João Batista, o que estava em processo era um 

nascimento virginal ou isento de sopro zodiacal planetário a gerar um mapa astral. 

Nesse sentido nenhum vaticinador poderia descobrir o mapa astral desses treze 

personagens simplesmente porque sua alma, ao sofrer nascimento num corpo material, 

embora tenha passado pelos arcontes e sua tríplice mescla, não caiu no transcurso ou 

nas influencias astrológicas dos eons ímpios, este é caracterizado como se lê em Isaias 
19:15, cujas palavras são as seguintes: “Do Egito as obras feitas com a cabeça ou com 

a cauda não se aproveitarão para nada”; cauda sem dúvida alguma se refere ao ventre 

cujo nascimento são marcados por pela influência astral da hora do nascimento. E João 

Batista representa, nesse caso, um complexo e variado conjunto de coisas; Ele 

representa o batismo e o seu poder de fazer alguém voltar ao útero para um novo 
nascimento, desta vez sem mapa astral; Ele também representa o jogo de simplificados 
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que tu viesses por meio do te nascimento até nós, o Poder que estava no interior de Isaías, 

o profeta, profetizou sobre ti, revelando que tu despojarias o poder dos arcontes dos eões, 

de sua esfera e de sua Fatalidade, para que desde essa a hora não saibam nada. Referente 

a isto se encontra também dito: ‘Vós não sabereis o que fará o Senhor Sabaoth’ (Isaías 

19:12). Isto quer dizer: nenhum arconte de eões saberá o que farás a partir de agora. Eles 

são os do Egito, porque são matéria (hylé-)46. 

O Poder luminoso que estava no interior de Isaías profetizou certa vez sobre isto 

dizendo: ‘Não sabeis doravante o que o Senhor Sabaoth fará’. Em virtude do poder 

luminoso que tu recebestes de Sabaoth, o bom, que está no lugar da Direita e que está 

presente em teu corpo material, sobre este, todavia, tu nos tem dito, Senhor meu, Jesus: 

“O que tem ouvidos para ouvir que ouça (Marcos 4: 9)”, para que pudesses saber a 

natureza dos nossos corações e conheceres quem de nós se volta para o Reino celestial 

com grande ardor”. 

  

CAPÍTULO 19 - Sucedeu em seguida que tendo terminado Maria de proferir as 

suas palavras, então ele disse: “Muito bem (éuge-)47, Maria, falaste excelentemente. 

Tu és bendita antes de todas as mulheres sobre a terra, porque serás a plenitude de todas 

 
da divisão que gera o número  inteiro 13, ou o número dividido e enfraquecido de poder 

cifrado como 1/3; ele também significa o poder que estava sobre todos os antigos 
profetas, dentre eles Isaías - de quem se menciona as palavras proféticas nessa 

passagem do EPS – e que desceu não só nos doze apóstolos, mas igualmente nas águas 

lustrais do nosso planeta formando o poder-luz das águas  (Warter´s-Power_Light); e 

dentre muitas outras significações, apontamos conclusivamente aquela que nos 

Evangelhos mostra João Batista indicando o poder Batismal das águas através do qual 

ele desejava fazer novos filhos de Abraão, desta vez não de ventre sujeito aos eões 
zodiacais ímpios e ao seu governo de Hemarmené, mas aqueles judeus negaram esse 

Poder, sendo em razão disto chamados homens de kundalini venenosa, ou seja, raça de 

víboras (Lucas 3:7). 
46  - Dissemos atrás que o Egito significa no sentido desse trecho do EPS, o 

psiquismo religioso ao new age ou a astrologia, mas se verificarmos não só nesse meio 
religioso, mas Igualmente naquele que pertence às fronteiras do espiritismo da 

Umbanda ou dos terreiros afros, ou ainda, dos consultórios de ciganas e de mães de 

santo, o típico conceito de espiritualidade notaremos que ali se presa muito à felicidade 

que o homem, pode ter nesse plano de vida material, quer seja aquela do amor sexual, 

na formação social, financeira e econômica família, aquela felicidade profissional, ou 
oriunda do resultado de longo período onde os negócios permanecem lucrativos e 

geradores de estabilidade da riqueza, etc., o que realmente coloca essa “espiritualidade” 

num nível conceitual distante da alma e muito próximo dos interesses de nossa 

existência corporal na matéria, na Hylé. Os homens hylicos e os homens psíquico são – 

segundo o grande mestre gnóstico Valentin - adormecidos ou semi-adormecidos na 

matéria, e, portanto, manchados pelos interesses que caracterizam o conforto e o bem-
estar da vida material. O Homem pneumático, ao contrario , sente que qualquer aspecto 

da vida material, mesmo aquele que as massas chamam aspectos felizes, aventurados, 

são, na realidade, estorvo e desvio do verdadeiro objetivo do homem: a libertação 

completa de sua alma dos laços da matéria. 
47 - Eu-ge significa bem, perfeitamente. Daí porque Jesus diz adiante que Maria é 

a “perfeição de todas as perfeições”. Nos faz lembrar aquele que ficou muito marcante 

entre cátaros e bogomilos, o de catharós- ou puro, atribuído ao que se 
aperfeiçoou ou tornou-se perfeito em sua castidade. 
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as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições48”. 

 

Jesus elogia Maria. Ela ainda interroga-o acerca da mudança das 

esferas. E quando Maria ouviu o Salvador dizer estas palavras, se alegrou muito, e veio 

até Jesus, prostrou-se diante dele, adorando inclinada a seus pés e lhe disse: “Meu Senhor, 

escutai a mim, para que eu possa te interrogar acerca destas palavras, antes que tu fales 

conosco sobre as regiões para onde tu houveras ido”. 

 

 Jesus respondeu, e disse a Maria: “Discurses abertamente e não temas; todas as 

coisas sobre as quais tu questionas, revelar-te-ei”. 

 

CAPÍTULO 20 - Ela disse: “Meu Senhor, todos os homens que conhecem o 

mistério da feitiçaria de todos os arcontes e de todos os eóns, e dos arcontes da Fatalidade 

e daqueles da esfera, da maneira como os anjos que transgrediram lhes ensinaram, se 

invocá-los em seus mistérios, ou seja, em sua feitiçaria, para o impedimento de boas 

ações, - eles vão realizá-los de agora em diante ou não”? 

 

Jesus explica ainda mais acerca da conversão das esferas. Jesus 

respondeu e disse a Maria: “Eles não vão realizá-los como eles conseguiam 

desde o princípio, porque eu retirei um terço do seu poder, mas eles irão tomar um 

empréstimo [de poder] daqueles que conhecem os Mistérios da Magia do Décimo 

Terceiro Aeon e se invocarem os mistérios da Magia daqueles que estão naquele Aeon 

eles conseguirão realizá-los bem e com certeza, porque eu não retirei o poder daquela 

região, de acordo com o comando do Primeiro Mistério”49. 

 
48 - A tradução desse trecho ficou preferencialmente baseada no texto do Mebaker 

citado em uma de suas muitas exposições sobre o EPS. Ele utilizou uma tradução mais 

próxima da de Mead que é a seguinte: “Muito bem dito, Maria, por essa razão és bendita 
antes de todas as mulheres sobre a terra, porque serás a plenitude de todas as 

plenitudes e a perfeição de todas as perfeições”. O Mebaker escolheu aproximar-se desse 

texto em razão de sua leitura cabalística da palavra grega éuge-, que significa 

muito bem, excelente, perfeito. Nos textos e documentos coptas maniqueus a palavra 

perfeito encontra-se como expressão muito característica da aproximação entre a 
Gnosis valentiniana e a Gnosis Maniqueia, o que não caracterizou nenhum dos demais 

documentos maniqueus de outras regiões. Conscientes desse fato e daquele que na nota 

anterior pertence ao Gnosticismo cátaro e bogomilo, acusado de ser próximo do 

Gnosticismo maniqueu, onde um dos graus da Iniciação era o do perfeito, é que 

escolhemos seguir a tradução um pouco mais midraxada do Mebaker. 
 49 - Jesus, ao cumprir a sua tarefa cósmica como Salvador, esvaziou em um 

terço o poder da região psíquica do plano astral e zodiacal e a região hylica do plano 
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CAPÍTULO 21 - E sucedeu que, quando Jesus acabou de dizer estas palavras, 

Maria continuou novamente e disse: “Meu Senhor, então os astrólogos, os adivinhadores 

e consultores a partir de agora não poderão declarar aos homens o que lhes irá suceder”? 

 E Jesus respondeu dizendo a Maria: “Quando os astrólogos encontrarem a 

Fatalidade e a esfera voltadas para a esquerda, de acordo com sua primeira disposição, 

então suas palavras irão ao encontro (apantao-)50 da verdade, e eles declararão 

o que está para ter lugar nos acontecimentos. Mas se acaso encontrarem a Fatalidade ou 

as esferas viradas para a direita, eles serão obrigados a dizer o que não é nada verdadeiro, 

porque eu mudei o período de suas influências e seus quadrados e seus triângulos e os 

seus octógonos. Posto que seus períodos de influências desde o início permaneciam 

continuamente voltados para a esquerda com seus quadrados e seus triângulos e os seus 

octógonos; agora, a realidade constitui-se do fato de eu tê-los feito passar seis meses 

virados para a esquerda e seis meses virado para a direita. Aquele que, a partir de então, 

 
material justamente para diminuir a força de aprisionamento que o temperamento, o 

espírito falso e a Heimarmené exercem sobre a humanidade terrestre. Porém, Jesus 

preservou o poder da região do Décimo Terceiro Eão, aquele que uma Ekklesia de 
pneumáticos reunida duodécupla e magicamente forma como Anthropos-Ekklesia. 

Aquele aluno gnóstico que estiver nessa situação iniciática de participante da Ekklesia 

duodécupla deve guardar atenção quanto a este fato descrito aqui no EPS. Ele deve 

estar atento ao que ensinamos nos ciclos de palestras terapêuticas sobre os poderes da 

Fé, do Discernimento e do Nous que fazem uma ponte entre mente concreta e mente 

abstrata. Essa é a nossa ponte interna que imitará a externa, da Coluna de Gloria entre 
a Lua e o Sol, na nossa passagem psicopômpica. Nesse ponto o aluno deve interagir da 

forma mais firme e profunda possível com a instrução oral secreta de sua escola 

gnóstica. O nosso Mebaker aparece numa pintura secreta que só acessamos a alunos 

da instrução oral figurado como um hierofante psicopompo vestido como mandeano, 

perto de um rio e em um terreno preparado, lançando sementes de uma planta rara 
chamada Osoblje (Cajado). Brotos diversos dessa planta surgem no campo arado, 

alguns novos, mas outros já em estado de arbustos que são colhidos por dois outros 

hierofantes vestidos de roupas e turbantes mandeanos, Junto com esses dois 

hierofantes, doze personagens olham para cima, em direção à estranha noite que 

caracteriza o cenário inteiro da pintura, noite esta onde o Sol e a Lua estão presentes. 

Num extremo da tela um esquife de cristal guarda um morto dentro de uma Coluna de 
Gloria que cai dos céus na forma de sereno prateado ou suor argênteo da Lua e das 

estrelas. Essa é a representação da Magia Psicopômpica do Décimo Terceiro Eão de que 

Jesus não retirara o poder e que está à disposição de todos aqueles que foram orientados 

oralmente pela secreta Iniciação Gnóstica. De uma montanha chamada Hukairya 

situada no extremo contrário ao do esquife escorre uma água que rega toda a Criação. 

Rostos de uma Anja denominada Ardvi Sura Anahita e de seu misterioso sizygo, 
Ampnapat, estão representados no alto da montanha. Ampnapat protege a coroa de luz 

régia que cinge a fronte dos Iniciados (batizados) da Gnosis. 
50 - Uma tradução mais centrada na palavra apantao, que significa ir ao encontro 

das partes, ficaria assim: “então a sua visão encontrará as partes da Fatalidade e da 

esfera que indicam de forma real o que vai suceder aos homens; assim, suas palavras 
declararão a verdade”. 
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quando eu os mudei, colocando-os de forma a passarem seis meses voltados para a sua 

mão 

esquerda e seis meses para a sua mão direita, - ele que, então, deve observá-los 

desta maneira correta - vai realizar seus cômputos5170 e saber suas influências e com 

certeza irá declarar todas as coisas que eles vão fazer. De igual modo também os 

adivinhos, se invocarem os nomes dos arcontes e, por acaso, encontrá-los de frente para 

a esquerda, dirão com exatidão aos homens tudo aquilo pertinente ao que perguntarem 

aos seus decanos. Pelo contrário, se os adivinhos invocarem seus nomes quando eles 

estiverem virados para a direita, eles não vão dar ouvidos à sua consulta, porque eles estão 

voltados de outra maneira em comparação com a sua posição anterior em que os havia 

estabelecido e nomeado leu, vendo que os outros são os seus nomes quando eles se voltam 

para a esquerda e outros os seus nomes quando eles são virados para a direita. E se invocá-

los quando eles estão virados para a direita, eles não vão dizer a verdade, mas estando 

eles [os adivinhadores] em confusão irão confundi-los e estando em ameaça (apeilé-

) irão ameaça-los [ameaçar os seus consultores]. Aqueles que não sabem qual o 

seu caminho de percurso quando eles estão virados para a direita, e os seus triângulos 

seus quadrados e todas as suas figuras52 71 óctuplas, não encontrarão nada da verdade, 

mas irão se confundir com grande confusão e se equivocarão (plané- 

 

 
51 - Cômpulo é uma palavra muito precisa nesse trecho, pois significa 

realizar os cálculos astrosóficos corretos, com visão total do lado 

esquerdo e direito das faces celestes, para determinar o calendário 

litúrgico da Ekklesia. Esses cálculos seguem a orientação da visualização 

celeste astrosófica dos cinco dias da Hepacta, onde se olha a posição 

do sol em relação ao espaço ocupado pelos catorze planetas, sete 

astrológicos (ou de esquerda) e sete astrosóficos (de direita). O ensino 

sobre isto no seio das Ekklesias gnósticas sempre foi considerado do 

âmbito oral e elevadamente esotérico. Portanto, também assim é entre os 

gnósticos jessênios. Nesse sentido a Hepacta não é o cálculo que se faz 

do número de dias que se acrescenta a um calendário lunar para adequá-

lo ao calendário solar, mas o cálculo da posição do Sol-Mitra entre 25 

e 31 de dezembro em relação ao lado direito da face dos céus tendo em 

mente registrar todas as movimentações dos astros invisíveis a partir 

daquela posição configurada nesses cinco dias. No texto do EPS de Mead 

a palavra para cômputo é reckoning. 
52 - Ou configurações. A palavra aqui espelhada do copta para o 

original grego é skhema-. Mas, quando se trata de olhar as figuras 
ou as configurações do lado direito podemos achar a palavra stoicheia-

. Esta palavra soma 200 + 300 + 70 + 10 + 600 + 5 + 10 + 

1 = 1186. Número próximo deste é o 1178, da soma da palavra Misterion-
. Se se olhar a distância entre esses dois números o que se pode 
encontrar é o octógono da face ou figura da direita, ou seja, o número 

8. Com efeito, essa passagem fala dos mistérios de feitiçaria que os 

homens podem realizar emprestando sua força de descendente do Décimo 

Terceiro Eão para as esferas e os arcontes de eões, governadores da 

Fatalidade, ou da magia de redenção que esses homens podem fazer ao 

despertar o poder-luz em si, poder este herdado do astro (stoicheia) 

Jesus. Daí porque o Mebaker Jodachay prefere traduzir este trecho pela 

expressão figuras óctuplas. Em muitas traduções que pudemos cotejar 

notamos a perícia de acadêmicos realmente bem preparados para penetrar 

no texto complexo do EPS, mas a questão aqui não é de perícia acadêmica 

unicamente, mas também de perícia esotérica. 
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)53 muito, porque eu agora mudei as obras que praticavam antes em suas 

casas, quando encontravam-se viradas para a esquerda, e em seus triângulos e em seus 

octógonos, aquelas obras que se ocupavam continuamente quando estavam virados 

somente para a esquerda. Mas agora eu virei suas faces e as fiz passar seis meses 

formando as suas configurações voltadas para a direita: a fim de que eles estejam confusos 

em toda a sua gama de operações. E, além disso, fiz-lhes passar seis meses voltados para 

a esquerda, realizando assim as obras de seu período de influências e todas as suas 

configurações, a fim de que os arcontes que estão nos aeons e em suas 

esferas e em seus céus e em todas as suas regiões, sejam postos em confusão e em sua 

ilusão errem, de modo que eles não possam compreender os seus próprios caminhos”. 

 

 CAPÍTULO 22 - Filipe, o escriba das palavras de Jesus, 

interroga-o. E sucedeu então, quando Jesus acabou de dizer estas palavras, Filipe, que 

permanecia sentado, escrevia todas as palavras que Jesus dizia, veio para afrente, caiu de 

joelhos e adorou os pés de Jesus, dizendo-lhe: “Meu Senhor e Salvador, dá-me autoridade 

para falar diante de ti e interrogar-te sobre este discurso antes que fales acerca das regiões 

para onde fostes por causa do teu ministério.” E o Salvador compassivo respondeu e disse 

a Filipe: “Autoridade te é dada para que dês a palavra a quem queiras dar”. 

 

 Filipe respondeu e disse a Jesus: “Meu Senhor, foi por causa do teu 

ministério que mudaste a face da prisão dos arcontes dos aeons, da Fatalidade, da sua 

esfera e todas as suas regiões, e com grande confusão os fizeste confundir-se em seu 

caminho e desviar-se de seu curso (drómos-)54? Porventura fizeste isto para a 

salvação do mundo ou não”? 

 

 CAPÍTULO 23 - Por que o caminho dos aeons foi mudado. Jesus 

respondeu, e disse a Filipe e a todos os discípulos juntos: “Eu mudei o seu caminho para 

a salvação de todas as almas. Amém, amém, eu vos digo: Se eu 

não tivesse mudado seu caminho, uma série de almas teria sido destruída, e que teria gasto 

 
 53 - Esta palavra significa também carreira errante, viver sem rumo. 
Isto quer dizer que, quem consultar a face esquerda do céu, face esta 

que erra confusa em sua rota celeste, também terá uma vida que se 

caracteriza por errante, sem rumo, Caoticamente desorientada. 
 54 - Drómos significa lugar por onde se corre. Uma tradução mais 

próxima deste significado ficaria assim: “... e com grande confusão os 

fizeste confundir-se e desviar-se de sua carreira”. 
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um bom tempo, se os arcontes dos aeons e os arcontes da Fatalidade e da esfera e de todas 

as suas regiões e todos os seus céus e todos os seus aeons não tivesse sido reduzido a 

nada, e as almas teriam continuado muito tempo aqui fora, e a conclusão do número de 

almas perfeitas teria sido retardada, almas estas que deverão ser contadas na herança da 

Altura através dos mistérios e que deverão se encontrar no Tesouro da Luz. Por esta causa, 

então, eu mudei o seu movimento e a rota de seu percurso, para que pudessem ser iludidos 

e caíssem na agitação e cedam o poder que está na 

matéria de seus mundos e que que eles moldam como almas, a fim de que aqueles que 

serão salvos, possam ser rapidamente purificados e conduzidos ao Alto, eles e todo o 

poder, e para que aqueles que não possam ser salvos, que sejam rapidamente destruídos”. 

 

 CAPÍTULO 24 - Maria o interroga novamente. Sucedeu então que, 

tendo Jesus acabado de dizer estas palavras aos seus discípulos, Maria, a de belo (kálos-

) discurso (logos-), e abençoada, veio para a frente, caiu aos pés de Jesus e 

disse: Meu Senhor, permita-me que eu fale diante de ti, e não te indignes comigo se a 

todo instante causo-te incômodo perguntando-te”. 

  

 O Salvador, cheio de compaixão, respondeu e disse a Maria: “Diga à 

palavra que tu desejas, e eu vou revelá-la a ti com toda a abertura” Maria respondeu, e 

disse a Jesus: “Meu Senhor, de que forma serão retidas as almas aqui fora, retardando sua 

marcha, e de que forma elas serão rapidamente purificadas”. 

 

 CAPÍTULO 25 - E Jesus respondeu, e disse a Maria: ‘Bem dito, Maria; 

formulaste excelente pergunta e procuras a Luz sobre todas as coisas com segurança e 

exatidão (akribés-)55. Agora, portanto, a partir deste momento, não vou  

 
55 - A palavra akris-, próximo da palavra akribés, significa 

completamente, profundamente. A palavra akris soma l + 600 + lOO + 

l0 + 200 = 911 = 20. Temos que entender aqui o EPS em sua mais profunda 
natureza esotérica e isso significa colocar no topo do Pleroma formado 

por trinta e dois seres angélicos santos a Ogdoade como a Mãe primordial 

de Pistis Sophia; nesse caso ela ficaria entre os vinte e quatro outros 

seres plerômicos, exatamente na Tétrade Theletos-Sophia-Staurus-Sother, 

porém, antes dela, na tétrade Aeinous-Synesis-Ekklesiastikos-Makariotés, 

ocorria o problema de aqueles seres angélicos conceberem a beleza 

luminosa (Luzbel, lúcifer) como a completa e profunda perfeição 

plerômica. Essa tétrade anterior compreendia os seres desde o décimo-

sexto eon até o vigésimo, daí o número 20 para a palavra akris. Bom 

também é o entendimento de que a palavra profundo significava para a 

tétrade anterior à de Pistis-Sophia a ideia de que somente eles podiam 

chegar ao ser mais interior e mais alto de Deus hipostasiado nos trinta 

e dois seres do Pleroma, daí pensarem que podiam ser Deus mais elevado 

ou profundo que Deus. Também é bom observar aqui que Maria Madalena, como 
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esconder nada de ti, mas eu te revelarei (apocalupto-) todas as coisas com 

segurança e abertamente56. Ouvi então, Maria, e dê ouvidos, vós todos os discípulos: 

Antes que eu anunciasse a todos os arcontes dos aeons e a todos os arcontes da Fatalidade 

e da esfera, todos eles estavam confinados em suas ligações (Dzeuksis-)57, e em 

suas esferas e em os seus selos (sphragís-58), como leu, o Observador da Luz59, 

os havia atado desde o início, e cada um deles permaneceu em seu fim, e cada um viajou 

de acordo com sua carreira, como Ieu, o Observador da Luz, os havia estabelecido. 

 

 A Vinda De Melquisedeque - E quando chegou o tempo do número de 

Melquisedeque, o grande Receptor (kripton-) da Luz, este veio em meio dos 

aeons e de todos os arcontes que estão confinados na esfera e na Fatalidade, e ele retirou 

o que está purificado da luz de todos os arcontes dos aeons e de todos os arcontes da 

Fatalidade e daqueles da esfera, pois lhe levou aquilo que os agitava. Moveu o que apressa 

(spoudastes-)60 que está sobre eles, e que faz seus círculos (kyklos-

)61 girarem rapidamente, e  

 

 
representante de Sophia, recebe a declaração de que ela busca a luz (luz bela) com 

segurança e exatidão. Segurança aí significa justamente ir ao profundo lugar do 

Pleroma, à Ogdoade, evitando o erro luciférico da tétrade anterior à de Theletos-Sophia. 
56 - A palavra Akris volta a aparecer entrelinhas e por detrás da expressão 

“revelarei totalmente, completamente as coisas espirituais”. 
57 - Ou seja, eles estavam atados por vínculos astrológicos. 
58 - Selo tem aqui um significado diferente daquele dos Selos de Mistérios. Nesse 

sentido eles tinham um selo de vínculo com as forças astrais que lhes atavam 
astrologicamente ao giro da face celeste somente voltado para a esquerda. Os Selos de 

Mistérios devem ser notados segundo a seguinte soma 200 + 500 + 100 + 1 + 3 + 200 

1014 = 15. No caso do significado que selo toma nesse trecho o cálculo deve ser reduzido 

assim: 1014 5 + 1 = 6. O número 6, ou sua triplicidade (666) sempre significa um poder 

demoníaco que domina ou prende e arrasta as esferas celestes ( Apocalipse de João 12 

versos 5 a 12). 
59 - Ieu  se escreve em hebraico (Ieu-UhIy) da mesma forma que Yahô-OUhIAy 

mudando-se apenas a pontuação massorética. leu e Iahô são títulos ligados 

ao nome divino do Abraxas, ou seja, I, conhecido pelos gnósticos 
ofitas antigos como poder que faz a serpente divina suar ou cuspir. O 

seu título em grego de epíscopo, ou seja, observador, supervisor (da 

Luz), se aproxima muito ao que o EPS dá Melquisedeque: Receptor da luz. 
60 - A palavra grega spoudastes significa partidário, amigo, mas, 

quando temos uma variação dela como spoudé- então temos 

significados tais como pressa, apressamento, esforço voluntário, 

aceleração. Daí porque alguns traduzem essa parte como “dinamizou o 

acelerador que estava sobre eles”. 
61 - Kyklos pode ser traduzido também por ciclo, nos indicando algo 

cíclico ou circular (kyklikós-) 
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[Melquisedeque] levou o poder apressador62 que havia neles, e a respiração de sua boca 

e as lágrimas de seus olhos e o suor (hidrotion-í6pá’m.ov)63 de seus corpos64. 

  

 Do ato de modelagem das almas dos homens. “E Melquisedeque, o 

Receptor da Luz, purificados aqueles poderes aceleradores, transportou suas luzes para o 

Tesouro da Luz, enquanto os ministros de todos os arcontes juntaram toda a matéria deles. 

Os ministros de todos os arcontes da Fatalidade e os ministros da esfera que estão abaixo 

dos aeons, as tomaram e as levaram para moldá-las em almas de homens, de gado, de 

répteis, de feras selvagens e de pássaros, enviando-as para dentro do mundo da 

humanidade”. 
 

 E ainda os receptores do sol e os receptores da lua, olharam para cima e 

observaram as configurações dos caminhos percorridos pelos aeons e as configurações 

do caminho percorrido pela Fatalidade e pela esfera, então eles [os receptores lunares e 

solares] tiraram-lhes o poder de luz; e os receptores do sol prepararam-no para depositá-

 
62 - Aqui temos que fazer uma apreciação do texto inglês de Mead que 

usa a palavra Hastener (acelerador) para traduzir o grego spoudastes-

 ocorrido na frase “moveu o que apressa, que está sobre eles” 
e a repete na frase “e levou o poder apressador que havia neles”. 

63 - 82 A palavra Hidrotion ou suor advindo do esforço mágico de um 

discípulo gnóstico soma: 10 +4 + 100 + 800 + 300 + 1O + 70 + SO = 
1344 = 444 = 12. 0 número doze indica aqui a formação dos grupos 

duodécuplos para a dinamização do processo de magia do Décimo Terceiro 

Eão. O esforço e suor mais importante no processo dessa magia é o do 

grupo abráxico denominado Doze Pérolas. Esse grupo cabalisticamente 

expresso em grego como dodeka margarites-  tem sua data de 
fundação profeticamente calculada para 2006 (2 x 6 = 12). Nesta data os 

sete hierofantes de Aquário já emitiram suas Sete Cruzes de Luz e seus 

Sete Grupos Aperolados, todos com reflexos no Ocidente. No ano de 2008 

(2 x 8 = 16) esses grupos duodécuplos e suas Cruzes de Luz deveriam 

formar o número 16, do Cubo Pontiagudo, ou seja, deveria formar os quatro 

triângulos (12) e a base (4) da Pirâmide Maniquéia, o que lhes custaria 

duríssimas provas no Oriente, com reflexos no Ocidente, para lhes 

verificar a convicção dualista. Segundo essa convicção eles deveriam ser 

marmaroéis-, ou seja, raios brilhantes suados do corpo da Cruz 
de Luz. O tempo de novas formações aperoladas já passou e o grupo não 

pode mais ser retomado, porém apenas reformado. O ano de 2016 ficará, 

assim, como o ano do surgimento do maniqueísmo que vem dar ao 

rosacrucianismo uma altura filosófica e cristã jamais alcançada até a 

data atual. 
64 - Outra observação importante que podemos fazer aqui é que o ato 

angélico de suar é atribuído pelos gnósticos valentinianos ao Abraxas 

justamente pelo nome divino que há nele, o nome Iaô- próximo de leu, 
Melquisedeque, Rei de Salém (rei da saúde) tira dos eões, dos arcontes 

e das esferas da Heimarmené todo suor divino nascido do esforço 

voluntário (spoudé-) dos homens que realizam os Mistérios do 

Décimo Terceiro Eão e os recoloca no estado angélico da Luz. Atrás vimos 

que os eões e arcontes podem roubar esse suor advindo do esforço 

voluntário dos homens em desenvolvimento dos processos de Iniciação 

Gnóstica para realizar suas feitiçarias. Aqui vemos que eles utilizam 

esse esforço suado para acelerarem e dinamizarem seus ciclos 

astrológicos. Os jessênios que receberam a instrução oral sobre 

mantrosofia sabem agora como Melquisedeque e os Anjos melquisedequianos 

aceleraram e rearmonizam suas vozes cantadas ou entoadas magicamente. 
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lo, e até entregá-lo, para os receptores de Melquisedeque, o purificador da Luz. E a escória 

material que eles trazem para  

 

a esfera que está abaixo dos aeons a moldam em almas de homens, e lhe modelam também 

na forma das almas de répteis e de gado e de animais selvagens e de aves, de acordo com 

o ciclo dos arcontes daquela esfera e de acordo com todas as configurações de sua 

revolução. E as arrojaram neste mundo da humanidade, e elas se tornam almas nesta 

região, como vos disse antes65. 

 

 CAPÍTULO 26 - “Esses fatos tiveram lugar, então, até o tempo em que 

seu poder foi diminuído e tornou-se esgotado (atonein-)66, chegando a estado de 

impotente. E aconteceu então, quando eles se tornaram impotentes, que seu poder 

começou a cessar, de modo que se esgotou em seu vigor, e sua luz, que estava em sua 

região, se apagou, e seu reino foi dissolvido, e o universo ascendeu rapidamente”. 

 “E aconteceu então, quando eles perceberam isso naquele momento, e 

quando o número da cifra de Melquisedeque, o receptor da Luz, se realizou, então, este 

surgiu novamente e entrou no meio dos arcontes de todos os eóns e no meio de todos os 

arcontes da Fatalidade e daqueles da esfera, jogando-os em agitação, o que os fez 

abandonar rapidamente seus círculos. E logo foram constrangidos, e lançaram para fora 

de si o poder através da respiração da sua boca e das lágrimas de seus olhos e do suor de 

seus corpos. 

 

 Os arcontes devoram sua matéria para que as almas não possam 

ser moldadas e trazidas à existência. “E Melquisedeque, o Receptor da Luz, 

purificou-os, como o faz continuamente". Ele trouxe a luz deles para o Tesouro da Luz. 

E todos os arcontes dos aeons e os arcontes da Fatalidade e os da esfera rodearam a escória 

de sua matéria, e deglutiram-na e não a deixaram ir para fora e se tornar almas no mundo. 

Eles não permitiram que sua matéria se exteriorizasse, mas a devoraram para que não se 

tornassem impotentes e esgotados, e seu poder cessasse e seu reino se destruísse. Eles 

devoraram sua matéria não para a fazer desaparecer, mas a fim de que houvesse atraso e 

 
65 - Essas almas são hylicas (toldadas pela matéria) e psíquicas 

(semitoldadas), exatamente como nos dizem os ensinamentos de Valentin. 

Como dito no fim do capítulo 7 e no capítulo 8, as almas dos discípulos 

— e de todos os iniciados da Gnosis — encontram-se em estado de 

pneumáticas, e, portanto, não formada por escória de matéria caída das 

luzes purificadas por Melquisedeque e seus receptores. 

 66 - 85 Palavra próxima: a-tonos-−, que significa sem vigor. 
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demorasse muito o tempo de conclusão do número de almas perfeitas que deverão habitar 

no Tesouro da Luz. 

 

CAPÍTULO 27 - “E aconteceu então, quando os arcontes dos aeons e os da 

Fatalidade continuaram atuando de acordo com suas configurações, - voltando-se para si 

mesmos, devorando a escória de sua matéria, e não permitindo que tais sedimentos se 

tornassem almas para nascer no mundo da humanidade, a fim de que eles pudessem 

permanecer como governantes, que os poderes, ou seja, os poderes dentro deles, que são 

as almas, tiveram que passar muito tempo aqui fora, - então eles persistiram fazendo isso 

continuamente por dois ciclos”. 

 

“E aconteceu então, quando eu quis subir para o ministério para o qual eu fui 

chamado pelo comando do Primeiro Mistério, que eu desci e apareci no meio dos tiranos 

dos arcontes dos doze eóns. E minha veste estava sobre mim, brilhando sumamente, e não 

havia nenhuma medida (metron-)67 para a luz que me cercava”. 

 

Adamas, os Doze Eons e seus tiranos lutam contra a vestimenta de luz. 

‘Aconteceu então, quando os tiranos viram a grande luz que me rodeava, que o grande 

Adamas, o Tirano, e todos os tiranos dos doze eóns, todos juntos começaram a lutar contra 

a luz da minha túnica, desejando retê-la para seus intentos, a fim de manter pelo maior 

 
67 - Aqui devemos notar que o EPS entra numa área esotérica que pertence ao 

escrito hebreu do Shi’ur Qomah, onde as figuras de Melquisedeque, de Enoque e do 
Anjo Metraton se fundem numa só: a do Adam glorificado como novo homem ou Cristo. 

Metraton (ou Metatron) aparece todas as vezes que as camadas de luz do mundo celeste 

precisam ser medidas, estabelecidas em suas fronteiras, ou que a aura gloriosa de seus 

seres angélicos santos, ou a do próprio Jehovah, precisa ser medida. Também vemos o 

EPS próximo da Gnosis Valentiniana e maniqueia quando levamos em conta uma 
tradução desse trecho como a seguir: “e não havia limite para a medida da luz que me 

envolvia”. Nesse caso devemos observar palavras tais como ilimitado (aoristos-

), limite (orismós-), limítrofe (metórios-, medir (metréo-

), fronteira (hóros-) e fronteiriço (metórios-). Desse jogo de 

palavras podemos tirar a ideia valentiniana do Eão-Cruz, também denominado Eão-
Limite, Eão-Fronteira, com a consequente ideia maniqueia fortemente dualista da Cruz 

de Luz, ou seja, do limite que se impõem ao círculo de luz embora isso não lhe retire a 

característica de luz ilimitada. O Corpo de Deus (ou de Cristo, como descrito por Paulo 

apóstolo em 18 Coríntios 11 ou em Efésios 5: 23) tem camadas de luz que limitam deste 

modo o Seu Ser incorpóreo, o ser corpóreo angélico e o ser glorioso corpóreo do Adam 
(homem). O Eão-Limite ou o Eão-Cruz-de-Luz se define aqui de modo muito próximo do 

ensino de Paulo apóstolo e da literatura do Shi’ur Qomah, este, por sua vez, muito 

próximo da literatura essênia henoquiana e da cabalística que ensina sobre Metraton, 

o Anjo da face de Deus. Podemos dizer aqui que a ideia de Metraton, de Melquisedeque 

Receptor da Luz, de Jesus, de Enoque e a do Eão-Limite se fundem numa só. 
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tempo possível o seu governo. Isso, então, eles fizeram, sem saber contra quem eles 

lutavam68. 

 

 Jesus retira um terço do poder deles e muda seu percurso. 

“Quando então eles se amotinaram e lutaram contra a luz, então pelo comando do 

Primeiro Mistério, mudei os caminhos e os cursos de seus aeons e os caminhos da 

Fatalidade e de sua esfera”. Coloquei-os voltados seis meses na direção dos triângulos da 

esquerda e em direção dos quadrados e daqueles com aspetos e com configurações 

octogonais, do mesmo modo como havia sido nos tempos antigos. Mas a sua maneira de 

fazer rotação, e seu aspecto, eu mudei para outro patamar de qualidade, e fiz com que 

durante seis meses seu rosto ficasse voltado para as obras de seu período de influências 

nos quadrados da direita e nos seus triângulos e naquele aspecto octogonal. E eu fiz com 

que eles estivessem confundidos em grande confusão e extraviados em seu grande erro 

juntamente com os arcontes dos aeons e todos os arcontes da Fatalidade e com os da 

esfera. E eu coloquei-os em grande agitação, e dali em diante eles já não eram capazes de 

se voltar para a escória de sua matéria para devorá-la, a fim de que as suas regiões 

pudessem prolongar a sua existência e eles pudessem passar muito tempo como 

governantes. 

 

 «Mas, quando eu tirei um terço do seu poder, eu mudei as suas esferas, de 

modo que eles passassem um período de tempo virados para a esquerda e o outro período 

de tempo virados para a direita”. Eu mudei o caminho inteiro e seu curso todo, e eu fiz o 

caminho de seu curso se acelerar, para que eles fossem purificados e rapidamente 

elevados. E encurtei seus círculos, e fiz seu caminho mais rápido, e ele foi extremamente 

acelerado. E eles foram lançados em confusão em seu caminho, e a partir de então não 

eram mais capazes de devorar a matéria da escória do que é purificado de sua luz. 

 

Eles não mais tem o poder de devorar sua matéria. E, além disso, encurtei 

seus tempos e períodos, de modo que o número perfeito de almas que deverão receber os 

Mistérios e estar no Tesouro da Luz, seja rapidamente concluído. E se eu não tivesse 

mudado os seus cursos, e se eu não tivesse abreviado os seus períodos, não teria deixado 

 
68 - Tendo em vista o que’ dissemos nas notas anteriores essa luta é contra o 

imenso corpo de gloria do Cristo cuja cabeça é ele mesmo, e os membros abaixo, a 

Ekklesia, configurando, então, uma guerra como à descrita no Apocalipse de João, 

capítulo 12. No capítulo 8 desse livro bíblico está descrito que um terço das estrelas, do 

sol, da lua, portanto, dos poderes cósmicos, foi ferido. Essa ferida ocorreu para que 
duas testemunhas pudessem dar as suas palavras para a humanidade. 
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nenhuma alma vir ao mundo, porque, ao não deglutirem a matéria de suas escórias, eles 

teriam destruído uma multidão de almas. Por esta razão eu vos digo neste momento: ‘Eu 

encurtei os tempos por causa dos meus eleitos; caso contrário nenhuma alma teria sido 

capaz de ser salva’. Encurtei os tempos e os períodos por causa do número perfeito das 

almas que receberão os Mistérios, isto é, por causa dos eleitos. E se eu não tivesse 

abreviado os seus períodos, nenhuma alma material teria, sido salva, mas elas teriam se 

consumido (analísko-−)69 no incêncio e nas labaredas que há na carne dos 

arcontes. Estas são as palavras sobre as quais me pergunta com exatidão”. 

 

 CAPITULO 28 - Sucedeu que, em seguida, quando Jesus acabou de falar estas 

palavras aos seus discípulos, que caíram todos juntos, o adoravam e lhe disse: “Bem-

aventurados somos nós antes de todos os homens, posto que tu revelastes a nós todas 

essas grandes obras”. 

 

 Os poderes adoram a veste de luz de Jesus. E Jesus continuando 

novamente seu discurso disse aos seus discípulos: “Ouvi sobre as coisas que me 

aconteceram entre os arcontes dos doze eóns e todos os seus arcontes e seus senhores e 

as suas autoridades e seus anjos e seus arcanjos”. Quando, então, eles viram o manto de 

luz que me envolvia, eles e os seus não pareados, então cada um deles viu o mistério do 

seu nome, que estava sobre a minha túnica de luz, que me envolvia. Caíram para baixo 

todos juntos, adoravam a vestimenta de luz que estava sobre mim, e gritaram todos juntos, 

dizendo: ‘Como o Senhor do universo passou entre nós sem que déssemos conta disso’?  

E todos eles cantaram louvores juntos ao Interior dos interiores e todos os seus tríplices-

poderes e os seus antepassados e seu grande pré-pai e seu auto-gerado e seus gerados e 

os seus deuses e suas faíscas de luz e os seus portadores de luz, em uma palavra, todos os 

seus grandes seres viram que o poder dos tiranos da sua região havia diminuída e que 

quedaram em fraqueza e foram tomados por um medo grande e imensurável. E eles viram 

o mistério do nome deles na minha túnica, e eles tinham a intenção de vir e adorar o 

mistério do nome deles que estava na minha veste, e eles não podiam por causa da grande 

luz que estava sobre mim, mas eles adoravam um pouco afastado de mim, e eles adoraram 

a luz da minha vestimenta e todos gritaram juntos, cantando louvores ao Interior dos 

interiores”. 

 

 
69 - Consumir-se, estar perecendo. Esse incêndio, veremos mais adiante no EPS, 

é o da aura onde crepita o espírito falso. 
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Os tiranos tornaram-se como que os mortos. “E sucedeu que, então, 

quando isso aconteceu entre os tiranos que estão abaixo desses arcontes, que todos eles 

se debilitaram muito em seu poder e precipitaram, em níveis baixos, na ordem dos aeons, 

e tornaram-se como os homens habitantes deste mundo que estão mortos, sem alento vital 

em seu interior, isto lhes acontecendo no momento em que eu lhes retirei o poder”. 

 

“E sucedeu em seguida, quando deixei os aeons, que todos aqueles que estavam 

nos doze eóns foram obrigados a permanecer em sua ordem todos juntos, e eles realizaram 

suas obras de acordo com o que eu havia estabelecido de modo há passarem seis meses 

virados para a esquerda, realizando deste modo seus trabalhos em suas casas e em seus 

triângulos e naqueles que estão em seu aspecto, e que ainda permanecessem mais seis 

meses virados para a direita e para com os seus triângulos e seus quadrados e 

os que estão em seu aspecto. Assim é o modo como procederão doravante os que estão 

na Fatalidade e na esfera”. 

 

 CAPÍTULO 29 - Jesus localiza Pistis Sophia. A Hostilidade dos 

Arcontes. “E sucedeu, depois disto, que subi para os véus do Décimo Terceiro 

Aeon”. Ocorreu que, quando eu alcancei seus véus, estes se abriram para mim e se 

separaram por si mesmos. E eu entrei no Décimo Terceiro Aeon e encontrei Pistis Sophia 

debaixo do Décimo Terceiro Aeon. Estava sozinha, sem ninguém com ela. Ela se 

encontrava naquela região triste e desconsolada (perilypos-−)70 porque não 

tinha sido admitida na região do Décimo Terceiro Aeon, seu lugar no Alto. E ela também 

estava aflita, por causa da torturas que Authades- (Self-Willed)71, que é um 

 
 70 - Há aqui um jogo na tradução do Mebaker que nos leva a descobertas 
esotéricas espetaculares. Cabalista como é, o nosso mestre inverte a 

palavra lipos- para polis-, achando a palavra Peri-polos--

 que significa guarda das fronteiras, mas também a companheira e 
esposa triste sem seu marido, ou de luto. De certa forma Mead intuiu 

esse significado quando usou a expressão “And she at in that region 

grieving and mourning”, onde grieving tem o sentido de estar de luto ou 

estar sofrendo, estar suplicando ou lamentando. Esse estado de viuvez 

de Pistis Sophia nos faz lembrar de seu mito valentiniano que relata o 

seu pecado: ela quis gerar sem seu esposo e par (syzygo), Como tudo no 

Pleroma é par, ou seja, sizígia, ela cometeu um erro pelo qual perdeu 

sua cidadania plerômica. A palavra mourning também tem o sentido de 

“lamentando” ou “estando de luto”, mostrando que realmente há um sentido 

de viuvez pela qual Pistis Sophia está só, triste e desconsolada. 
 71 - Palavra inglesa que é tradução da grega Authades-−, cujo 

significado é o seguinte: aquele que se compraz em si mesmo, presunçoso, 

arrogante, prepotente, jactancioso, que se vangloria. E interessante 

observar a palavra vangloria, ou seja, uma gloria composta por camadas de falso poder-
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dos três tríplice poderes, havia lhe infligido. Mas isto, quando vos falar a respeito das 

emissões deles, relatarei acerca do mistério de como aconteceram estas coisas. 

 

 Sophia e seus companheiros de poderes contemplam a luz. ‘Sucedeu 

assim que, quando Pistis Sophia me viu brilhando extraordinariamente e sem que houvera 

medida para a luz que me rodeava, caiu então em grande agitação e olhou para a luz da 

minha vestimenta. Ela viu o Mistério do seu nome em minha veste e toda a glória do seu 

Mistério, pois anteriormente ela estava na região da altura, no Décimo Terceiro Aeon, - 

mas ela tinha o costume de elevar hinos de louvor à luz mais elevada, ao que ela tinha 

visto no véu do Tesouro da Luz. 

 

“E aconteceu então, quando ela prosseguia entoando louvores à Luz na Altura, 

todos os arcontes que estão com os dois grandes tríplice-poderes observaram-na 

conjuntamente com o seu par que está emparelhado com ela, e as outras vinte e duas 

emissões invisíveis, posto que Pistis Sophia com seu par (syzygos), junto com outras vinte 

e duas emissões, compõem vinte e quatro emissões, que há emitido o brande Antepassado 

invisível e os dois grandes tríplices poderes”. 

  

 
luz (donde vem a expressão popular gloria composta por falso brilho). Já a palavra 

prepotente significa aquele que abusa do seu poder (poder-luz). Se por Cabalah grega 

transformarmos a palavra Aut-ades em Aut-hades (Auto-Hades), entenderemos bem o 

que os jessênios ensinam a respeito da estrutura sutil encefálica chamada Caput Mortae 

e sua ligação com o mundo dos mortos; pelo mesmo caminho os jessênios entenderão 
o conceito dos eus-mortos. Hades recebeu como designativo de suas qualidades um 

capacete que o deixava invisível, ou seja, o Caput Mortae. É por observação Sod desse 

jogo de significados que não adotamos o conselho de um jessênio o qual queria que 

traduzíssemos a palavra Authades tendo em vista o significado inglês de Self-Willed 

(Ego-centrado, Autocentrado); tanto Mead  quanto os que usaram a tradução Self-Willed 

passando-a para o português como Autocentrado, ou para o espanhol como Obstinado, 
ficaram presos à literalidade da letra. O mito por detrás do qual fora construído o culto 

de Mistérios de Elêusis, ou seja, o do rapto de Perséfone por Hades, quando este deus, 

estando inflamado pelas setas de Eros, ardeu de desejo pela moça, mostra uma parte 

dos ensinamentos terapêuticos jessênios os quais dizem respeito ao mundo dos sonos 

onde os eus mortos podem trazer à nossa mente a tendência para uma vida amorosa 
confusa e obstinadamente surda e cega, repleta de aspectos sutis invisíveis, 

imperceptíveis, mas causadores de muito sofrimento e caos, violência e insensibilidade. 

Pistis Sophia, tal como Perséfone, perdeu seu syzygo e noivo do Décimo Terceiro Aeon, 

sendo arrastada a um casamento com o seu próprio Hades (ou seja, Authades), ficando, 

a partir de então, completamente triste e desconsolada (sem Consolamentum). 
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“CAPÍTULO 30 - Maria deseja ouvir a história de Sophia”. Sucedeu, 

pois, quando Jesus disse isso aos seus discípulos, que Maria veio para a frente e disse: 

“Meu Senhor, eu te ouvi dizer outrora: ‘Pistis Sophia é ela mesma uma das vinte e quatro 

emissões’, como então ela não está em sua região”? Ao contrário, tu disseste: “encontrei-

a abaixo do Décimo Terceiro Aeon”. 

 

 

 

[A História de Pistis Sophia] 

 

 

 Sophia deseja entrar no Mundo-Luz. Jesus respondeu, e disse aos seus 

discípulos: “E sucedeu que, quando Pistis Sophia estava no Décimo Terceiro Aeon, na 

região de todos os seus irmãos, os invisíveis, que são as vinte e quatro emissões do Grande 

Invisível, sucedeu que, em seguida, por ordem do Primeiro Mistério que Pistis Sophia 

olhou para a Altura, viu a luz do véu do Tesouro da Luz, e desejou (epithymeo-) 

chegar até aquela região, porém, ela não conseguia chegar até ali. E ela deixou de realizar 

o Mistério do Décimo Terceiro Eon, e cantou louvores à luz da Altura, que ela tinha visto 

na luz do véu do Tesouro da Luz. 

 

 Os arcontes odeiam-na por ter cessado de realizar o seu Mistério. 

“Aconteceu então, quando ela cantou louvores para a região da Altura, que todos os 

arcontes nos doze eóns que estão abaixo, a odiaram, porque ela tinha deixado de realizar 

os seus Mistérios, e porque ela tinha desejado ir para a Altura e estar acima de todos eles. 

Por esta causa, então, eles ficaram furiosos contra ela e a odiavam, [assim como] o grande 

triplo-poder, Authades, que é o terceiro tríplice-poder, que está no Décimo Terceiro Aeon, 

ele que havia se tornado desobediente, porque não tinha emitido tudo o que estava 

purificado de seu poder interior, e nem tampouco havia dado o que foi purificado da sua 

luz no momento em que seus arcontes haviam querido dar sua purificação, e ele desejava 

governar o Décimo Terceiro Aeon e todos que estão abaixo dele. 
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Authades une-se aos arcontes dos doze eóns e emite um poder com 

cara de leão para atormentar Sophia “Aconteceu então quando os arcontes dos doze 

eóns ficaram furiosos contra Pistis Sophia, que está acima deles, odiaram-na com muita 

intensidade”. E o grande tríplice-poder, Authades, sobre quem eu acabo de vos falar, 

juntou-se aos arcontes dos doze eóns, e também ficou furioso com Pistis Sophia e a odiou 

muito, porque ela tinha pensado em ir à luz que é que se situa acima dele. E ele emitiu de 

si mesmo um grande poder com cara de leão. E desde o fundo de sua matéria dentro dele 

emitiu uma multidão de outras emissões materiais muito poderosas, e as - enviou para as 

regiões abaixo, até as partes do caos, a fim de que elas perseguissem Pistis Sophia e 

tirassem seu poder, porque ela pensou em ir para a Altura que está acima de todos eles, 

e, além disso, por ter deixado de realizar o seu mistério, mas ficou aflita de modo 

contínuo, buscando a luz que ela havia visto. E a odiou os arcontes que persistiram na 

celebração do mistério. E também a odiavam todos os vigilantes que estão às portas da 

eternidade. 

 

 “E sucedeu em seguida, por ordem do Primeiro Mandamento que o grande 

tríplice-poder, Authades, que é um dos três Tríplice-poderes, acossou (diokleo-

)72 Sophia no Décimo Terceiro Aeon, a fim de fazê-la olhar para as partes abaixo, 

para que ela pudesse ver naquela região seu poder de luz na forma de cara de leão, o 

desejasse e, assim, viesse a buscá-lo, descendo àquela região onde seu poder-luz pudesse 

ser retirado.” 

 

 CAPÍTULO 31- Sophia confunde o poder com cara de leão de 

Authades com a Luz verdadeira. “Em seguida, ela olhou para baixo e viu o poder-

de-luz nas partes inferiores e não soube que aquele era o poder do tríplice-poder, 

Authades”. Pensou, ao contrário, que aquela era a luz que havia visto no Alto desde o 

princípio, que existia a partir do véu do Tesouro da Luz. E pensou consigo mesma: ‘irei 

para aquele lugar sem meu par (Syzygos-), tomarei aquela Luz e por mim mesma 

formarei a partir dela eões luminosos de modo que poderei ir à Luz das Luzes que está na 

Suprema Altura’. 

 
72 - Molestou com força. 
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Ela desce aos doze aeons e daí para o caos. “Pois bem, enquanto pensava 

estas coisas, ela saiu de sua própria região, o Décimo Terceiro Aeon, e desceu para os 

doze eóns”. Os arcontes dos aeons a perseguiram e ficaram furiosos contra ela, porque 

ela tinha pensado em possuir a grandeza. E ela saiu também dos doze eóns, e foi para as 

regiões do caos. Ela abriu caminho até o poder com cara de leão para deglutí-lo. E 

purificou sua luz e a deglutiu e sua matéria foi arrojada ao caos. Existia um arconte com 

cara & leão no caos, cuja metade era fogo e a outra metade era trevas, que é Yaldabaoth, 

sobre quem eu vos tenho falado muitas vezes. Pois bem, quando estas coisas 

aconteceram, Sophia tornou-se muito esgotada. E novamente o poder com cara de leão 

começou a trabalhar para tirar de Sophia todos os seus poderes de luz. E todos os poderes 

materiais de Authades rodearam Sophia, ao mesmo tempo em que a oprimiam”. 

 

As Treze Súplicas de Arrependimento de Pistis Sophia – Primeira 

Súplica: 

 CAPÍTULO 32 - “E Pistis Sophia gritou fortemente”. Clamou à Luz das Luzes 

que tinha visto desde o princípio e na qual havia crido e expressou o seu arrependimento 

(metanoia-), dizendo assim: 

 

A Primeira Súplica de Arrependimento de Pistis Sophia. 1 - Ó Luz das 

luzes, em quem tenho crido desde o princípio; escuta-me agora, á Luz, o meu 

arrependimento! Salva-me, á Luz, pois entraram em mim maus pensamentos! 

 

 2 - Olhei, ó Luz, para as partes inferiores; vi ali uma luz e pensei: ‘Irei a essa 

região a fim de receber aquela luz’. 

 

3 - E fui e encontrei-me na escuridão que está no caos abaixo. Não pude voltar à 

minha região porque todas as emissões de Authades me prenderam dolorosamente e o 

poder com cara de leão retirou a minha Luz interior. 

 

4 - E gritei pedindo ajuda (boétheia-), mas a minha voz não atravessou 

as trevas. E olhei para as Alturas, para que a Luz em quem havia crido pudesse me ajudar. 

E quando olhei para as Alturas, vi todos os arcontes que eram numerosos e baixaram o 
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seu olhar para mim e se alegravam com a minha situação, apesar de não lhes ter feito mal 

algum; eles, sem dúvida, detestavam-me sem motivo. 

 

 5 - E quando as emissões de Authades viram os arcontes dos eões regozijarem-se 

por minha causa, souberam que os arcontes dos eões não viriam em minha ajuda; assim 

essas emissões animaram-se e oprimiram-me dolorosamente, com violência e a luz que 

eu não tomei delas, tomaram-na de mim. 

 

 6 - Nesse instante, portanto, á Luz da Verdade, tu que sabes que eu fiz isto 

inocentemente, pensando que o poder-luz com rosto de leão te pertencia, assim, o pecado 

que cometi fica evidente para ti.  

 

7 - Não permitas que eu fique despojada da minha Luz, á Senhor, pois eu, desde 

o princípio, tive fé na tua Luz, á Senhor, Luz dos Poderes! Que eu não sofra mais por falta 

da minha Luz! 

 

8 - Por causa de ti e da tua Luz, caí nesta opressão e vejo-me coberta de vergonha. 

 

9 - E por causa da ilusão da tua Luz, converti-me numa estranha para a minha 

família (adelfós-), os Invisíveis, e para as grandes emissões de Barbelô. 

 

10 - Isto me aconteceu, ó Luz, por ter ambicionado a tua morada. A ira de 

Authades caiu sobre mim; ele, que não escutou o teu mandato para emitir a emissão do 

seu poder porque eu estava no seu eão e deixei de celebrar o seu Mistério. 

 

 11 - E todos os arcontes dos eões fizeram mofa de mim. 

 

 
73 - A tradução mais literal aqui seria de irmão. Entretanto, estamos colocando as 

circunstâncias esotéricas dessa passagem no contexto do cenário da Cruz, ou seja, do 

cenário do par sizigial Staurus-Sother, onde Jesus pergunta: “quem são meus irmãos e 

minha mãe? São todos os que fazem a vontade do Pai (Lucas 12: 48 a 50)”. A família de 
Jesus, tão enfocada exotericamente como aquela representada em cenário dos pintores 

clássicos como Jesus menino no colo de Maria e ao lado de José, passa a ser a Ekklesia 

dos homens (anthropos) lúcidos-(photeinos) e dos Anjos (deuses angélicos) em Câmara 

Nupcial. Essa é à maneira de irmanamente (adelphikos-) se formar o par 

Ekkleslastikos-Makariotés (Igreja-deuses angélicos) de modo seguro e com exatidão, 
como vimos descrito no capitulo 25. 
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12 - E eu estava nessa região, lamentando-me e procurando a Luz que vira nas 

Alturas. 

 

13 - E os vigilantes das portas dos eões procuraram-me e todos os que 

permaneciam no seu Mistério se burlaram (skoptein-) de mim. 

 

14 - Mas eu elevei o meu olhar para as Alturas, ó Luz! E confiei em ti. Agora 

nesse instante, á Luz das luzes, encontro-me dolorosamente oprimida na escuridão do 

caos. Se agora tu desejas salvar-me, — grande é a tua Misericórdia —, escuta-me então 

de verdade e me salva. 

 

15 - Retira-me da matéria da escuridão! Que não me submirja nela, que eu seja 

salva das emissões do deus Authades que me tem oprimida, e de suas seus males. 

 

16 - Não permitas que me submirja nestas trevas e não permitas que o poder de 

rosto de leão devore por completo todo o meu poder, e não permitas que este caos o 

amortalhe! 

 

17 - Escuta-me, ó Luz, pois a tua misericórdia é preciosa e baixe o teu olhar até 

a mim, de acordo com a grande compaixão de tua Luz! 

 

17 - Não me vires o rosto, pois estou sumamente afligida. 

 

19 - Apressa-te, escuta-me e salva o meu Poder! 

 

20 - Salva-me dos arcontes que me odeiam, pois tu sabes da minha dolorosa 

aflição e do meu tormento, do tormento do meu Poder de que eles me despojaram. Eles, 

que me colocaram em todo este mal, estão em tua presença; trata-os segundo a tua 

vontade. 

 

21 - O meu Poder olhou para diante no meio do caos e no meio da escuridão e 

esperei pelo meu par, ele que devia vir e lutar por mim, mas que não veio, o que eu 

procurei para que viesse e me conferisse Poder, mas que não encontrei. 

 

22 - E quando procurei a Luz, eles deram-me trevas, e quando solicitei o meu 

Poder, recebi matéria. 

 



 

46 
 

23 - Agora, portanto, á Luz das luzes, que a obscuridade e a matéria que as 

emissões de Authades me trouxeram cheguem até eles, os observem e que sejam aí 

apanhados e castigados e que sejam forçados a tropeçar e a não voltar à região do seu 

Authades. 

 

24 - Que permaneçam na escuridão e não vejam a Luz; que olhem o caos para 

sempre e não lhes seja permitido olhar para a Altura. 

 

25 - Caiam sobre eles as suas próprias vinganças e que o teu juízo neles 

permaneça. 

 

26 - Que não venham, daqui em diante, à sua região, ao seu deus Authades o e 

que as suas emanações não venham, daqui em diante, até às suas regiões; pois o seu ‘deus’ 

é ímpio e obstinado, o qual pensou que fiz este mal, por si mesmo, sem saber que, se não 

tivesse sido eu trazida para baixo de acordo com o teu Mandato, ele não teria tido qualquer 

autoridade sobre mim. 

 

27 - Porém quando tu, por teu próprio Mandato, me trouxeste para baixo, mais 

eles me perseguiram e as suas emanações acrescentaram tormento à minha humilhação. 

 

28 - E eles tiraram-me o Poder de Luz e caíram sobre mim, oprimindo-me até à 

dor, a fim de levar toda a Luz que havia em mim. Por isto em que me colocaram, que não 

ascendam ao Décimo Terceiro Aeon, a Região da Justiça. 

 

29 - E que não sejam considerados no lote daqueles que se purificam a si próprios 

e à Luz e que não sejam considerados entre aqueles que rapidamente se arrependerão e 

rapidamente poderão receber Mistérios na Luz. 

 

30 - Pois eles tiraram-me a Luz e o meu Poder começou a cessar e fui destituída 

da minha Luz. 

 

31 - Agora e, portanto, ó Luz, que estás em ti e em mim, eu canto louvores ao 

teu Nome, ó Luz, glorificando-te. 
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32 - Que o meu Canto74 de gloria seja do teu agrado, ó Luz, como um Mistério 

admirável que guia às portas da Luz, às quais aqueles que se arrependerão, o pronunciarão 

e aos quais a Luz purificará. 

 

33 - Deixe agora, portanto, que todas as matérias se regozijem, que toda a Luz 

te busque e que o poder das estrelas que está em ti, perdure. 

 

34 - Pois a Luz ouviu as matérias e não deixará nada que seja material sem ser 

purificado. 

 

35 - Deixe que as almas e o que há na matéria, louvem ao Senhor de todos os 

Eões e que as matérias e tudo o que nelas há, o louvem. 

 

36 - Pois Deus lhes salvará as almas de toda matéria e uma cidade será preparada 

na Luz; e todas as almas que se salvem habitarão nesta cidade e a herdarão. 

37 - A Alma daqueles que receberem os Mistérios habitará nesse lugar e aqueles 

que tenham recebido Mistérios em seu Nome, habitarão o seu interior. 

 

 CAPÍTULO 33 – “Sucedeu então, quando Jesus havia dito estas palavras aos 

Seus discípulos, que também lhes disse: “Esta é a canção de louvor que Pistis Sophia 

expressou no seu Primeiro Arrependimento, arrependendo-se do seu pecado. E confessou 

tudo ‘aquilo que lhe ocorreu. Agora, portanto, o que tenha ouvidos para ouvir que ouça”. 

 

 Maria se adiantou e disse: “Meu Senhor, o meu Espírito de Luz tem 

ouvidos e eu ouço com o meu Poder-de-Luz e o teu Espírito que está em mim tornou-me 

sóbria (népho-)75. Escuta, pois, e que eu possa dizer em relação ao Arrependimento 

 
74 - Salmodiar ou cantar salmos é tanto para o judaísmo esotérico quanto para o 

Cristianismo valentiniano, a mais admirável forma de se cultuar Mistérios a Deus. E o 

EPS mostra o valor disso exatamente como uma oportunidade para se sondar com o 

Nous, com a cognição e a intuição, por meio de diálogos mágicos dentro dos grupos 

duodécuplos, o modo pelo qual o Poder-Luz do Homem lúcido pode, nessas 

oportunidades de dialogaçâo, de canto mágico fraternal, agir de modo bastante 

iniciático. O Poder luminoso das águas de cada batizando tem oportunidade de 
dinamismo exatamente nesse momento de estudos, cantos e diálogos da Ekklesia. 

 
75 - Népho- soma: N50 +  + 500 + 800 = 1358. Se diminuirmos 

desse número aquele da soma do nome João [Batista], Ioannes- (1119) teremos 

a seguinte operação: 1358 – 1119 = 239 = 14. 0 décimo quarto arcano do Tarô é o da 

Temperança Batismal. Ora, a expressão ser tomado do vinho se diz em grego métysos-

, que soma: M40 +  + 9 + 400 + 200 + 70 + 200 = 924 = 15. Se 
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que Pistis Sophia expressou ao falar do seu pecado e de tudo o que lhe ocorreu. O teu 

Poder-de-Luz profetizou isto, anteriormente, através do Profeta Davi, o Salmo 

Sexagésimo Oitavo76: 

 

 Interpretação do Primeiro Arrependimento por Maria Madalena: “1 – 

Salva-me ó Deus, pois as águas chegam até à minha Alma”. 

 

2 – Afundo-me ou estou já submersa no lodo do abismo e aqui não há lugar 

firme. Desci às profundidades do mar e um vento tormentoso m aflige. 

 

3 – Esgoto-me de gritar, a minha garganta emudeceu-se os meus olhos 

desfaleceram; esperando pacientemente por Deus. 

 

4 – Aqueles que me odeiam sem motivo são muitos, mais que os cabelos da 

minha cabeça; fortes são os meus inimigos que violentamente me perseguem. Eles me 

privam daquilo que deles não roubei. 

 

 5 – Deus, tu tens conhecido a minha loucura, e minhas faltas não estão escondidas 

de ti.  

 

6  – Que os que em ti esperam (hipoménein-), á Senhor, Senhor dos 

Poderes, não se envergonhem por minha causa; que aqueles que te procuram não sofram 

vergonha por minha causa. Senhor, Deus de Israel, Deus dos Poderes! 

 

7 – Pois por tua causa suportei a vergonha; a vergonha cobriu o meu rosto. 

 

8 – Converti-me numa estranha para a minha família, uma estranha para os filhos 

da minha mãe. 

 

 
alguém passa temperadamente pelo Batismo (14) e tem seu Poder-Luz desperto, atinge, 

então, o vinho que o toma para a sabedoria (15) e não para a embriaguez insensata. 

Palavra bem próxima de Népho é Nymphe-, que significa noiva, pré-casada, 

ninfa, que consagra sua câmara nupcial. Portanto, o termo Népho- indica quem 

recebeu os cinco selos de Mistérios: Batismo, Refeição Sagrada, Unção, Redenção e 

Câmara Nupcial. O resultado da subtração 1358 – 1119 = 239 = 14 pode ser novamente 
reduzido para 5, o que indica exatamente os cinco selos de Mistérios. 
 76 - O EPS cita os Salmos segundo a tradução Septuaginta do Velho Testamento, 

o que a faz coincidir com a Bíblia Católica, mas diferir da Bíblia protestante, esta 

traduzida da versão massorética hebraica. Na Bíblia protestante o salmo é o de número 

69. 
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9 – Pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias daqueles que te vilipendiam 

caíram sobre mim. 

 

10 – Tenho afligido a minha alma com jejuns (nesteia-) e até isto tem 

se tornado insulto para mim. 

 

11 – Vesti-me de sacos de cinza e para eles tornei-me um desarrazoado77. 

12 - Os que estão sentados às portas conversaram contra mim e os que bebem 

vinho, cantaram contra mim78. 

13 - Porém, eu orei com o interior de minha Alma a ti, á Senhor; o tempo da tua 

benevolência chegou, á Deus; na magnitude da tua Graça, presta ouvidos, 

verdadeiramente, à minha salvação. 

 

14 - Retira-me deste lodo. Que nele não me afunde. Permite-me que seja liberta 

daqueles que me odeiam e das profundidades das águas. 

 

15 - Que não me afunde num fluxo de águas, que não me trague a profundidade, 

que o poço não feche a sua boca sobre mim. 

 

16 - Escuta-me, ó Senhor, porque bondosa (khrestós-) é a tua 

misericórdia, conforme a abundância da tua Compaixão olha para baixo, para mim. 

 

17 - Não vires o teu rosto a este teu servo, porque estou oprimido. 

 

18 - Escuta-me depressa, presta atenção à minha Alma e redime-a. 

 

19 - Salva-me dos meus inimigos pois tu conheces o opróbrio, a minha vergonha 

e a minha desonra; todos os meus opressores estão ante ti. 

20 - O meu coração sofreu a desgraça e a desdita (talaiporla-) e 

esperei por alguém que se preocupasse comigo, porém não chegou; esperei pelo que havia 

de confortar-me, porém não o encontrei. 

 

 
 77 - Temos aqui claramente a ideia da Endura por meio de jejuns que é considerada 

por muitos gnósticos e pelos jainistas o método de retirar da alma as sujidades 

cármicas. Porém, para outros, o jejum de preparação para a morte é uma ideia 

desarrazoada. 
 78 - Aqui está justificado o jogo cabalístico que fizemos entre as palavras Nepho 

(sóbria), Nimphe (noiva) e Metysos (ser tomado pelo vinho). 
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21 - Por alimento deram-me fel e para a minha sede deram-me vinagre a beber. 

 

22 - Sirva a sua mesa de armadilha para eles e de impedimento, um justo castigo 

e tropeço.79 

 

23 - Que os faças inclinar as suas costas a todo o momento. 

 

 

24 - Derrama a tua ira sobre eles, assim como a tua fúria e que a tua cólera os 

intimide. 
  

25 - Que a sua casa de campo se veja destruída, que não haja moradores nos 

seus aposentos.80 

 

26 - Pois eles perseguiram aquele a quem tu havias golpeado (pátassein-

) e aumentaram o ardor das suas feridas. 
 

27 - Porque acrescentaram injustiça às suas injustiças, que não entrem na tua 

Justiça. 
 

28 - Que sejam apagados do livro da vida e que não sejam inscritos entre os 

Justos. 
 

29 - Sou um pobre infeliz que também tem o coração ferido. Porém, a salvação 

do teu Rosto me restabeleça. 
 

 

30 - Louvarei o Nome de Deus em um canto e exaltá-lo-ei na canção de graças. 

 

31 - Isto agradará mais a Deus mais que um touro jovem com cornos e cascos.  
 

32 - Que os infelizes vejam isto e se alegrem; que te procurem, ó Deus? E que 

as suas Almas vivam. 
 

33 - Pois Deus ouviu o desventurado e não desprezou os cativos. 
 

34 - Que o Céu e a Terra louvem o Senhor, o mar e tudo que este contém. 
 

35 - Pois Deus salvará Sião e as cidades da Judéia serão construídas e eles 

habitarão nelas e as herdarão. 
 

36 - A semente dos teus servos a possuirá e aqueles que amem o seu Nome nela 

morarão”. 
 

 

 
79 - O Salmo 23 liga aqui a Endura à Psicopompia. Os versos 21 e 22 descrevem 

a cruz como uma mesa onde ofereceram para Jesus, e para Pistis Sophia, fel e vinagre. 
 80 - Aqui outra vez temos uma sutil menção ao salmo 23 em seu verso 
que fala dos campos verdes. 
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CAPÍTULO 34 - E sucedeu em seguida, quando Maria acabou de dizer estas 

palavras a Jesus no meio dos Seus discípulos, que Lhe disse: “Meu Senhor, esta é a 

interpretação do Mistério do Arrependimento de Pistis Sophia”. 

 

 E sucedeu, pois, quando Jesus escutou estas palavras de Maria, que disse-

lhe então: “Bem o disseste Maria, tu és abençoada, o Pleroma ou a bem aventurança do 

Pleroma a abençoe, tu a quem haverá de cantar-se como a bendita entre todas as 

gerações”. 

 

  

 

CAPÍTULO 35 - Segunda Súplica de Arrependimento de Pistis Sophia - 

Jesus prosseguiu igualmente com o Seu discurso. Disse: “Pistis Sophia continuou adiante 

cantando louvores num Segundo Arrependimento, expressando-se assim: 

 

1 – “Ó Luz das luzes em quem tive Fé, não me deixes na obscuridade até o 

cumprimento dos meus dias”. 

 

2 - Ajuda-me e salva-me através dos teus Mistérios. Inclina teu ouvido para mim 

e salva-me. 

 

3 - Que o poder da tua Luz me salve e me leve até aos mais altos Eões, pois tu 

me salvarás e guiarás à altura dos teus Eões. 

 

4 - Salva-me, á Luz, da mão deste poder de rosto de leão e das mãos das emissões 

do deus Authades. 

 

5 - Porque és tu, á Luz, aquela em cuja claridade confiei e em cuja luminosidade 

cri desde o princípio. 

 

 

6 - Nela eu confiei desde o momento em que me emitiu. Ela é sem dúvida aquela 

que me fez ser emitido. Tenho crido indubitavelmente em tua Luz desde a origem. 

 

7 - E quando cri em ti, os arcontes dos eões riram-se de mim, dizendo: «Ela 

cessou de realizar o seu Mistério». Tu és o meu Salvador e Redentor e tu és o meu 

Mistério, á Luz! 

8 - A minha boca encheu-se de tua gloria para que eu possa falar do Mistério da 

tua grandeza a todo o momento. 
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9 - Agora e, portanto, á Luz, não me abandones no Caos durante o cumprimento 

dos meus dias. Não me abandones, á Luz! 

 

10 - Pois todas as emissões de Authades me retiraram completamente o meu 

Poder-Luz e me assediaram. Elas desejam arrebatar toda a minha Luz, por completo e 

buscam o meu Poder. 

 

11 - Dizem umas às outras: A Luz abandonou-a. Capturemos e arrebatemos toda 

a Luz que nela há. 

 

12 - Portanto, á Luz, não me deixes. Vira-te, á Luz, e salva-me das mãos dos 

impiedosos. 

 

13 - Que aqueles que saquearam o meu poder caiam nas trevas e se tornem 

impotentes. Que aqueles que arrebatam o meu Poder-Luz se vejam envolvidos na 

escuridão e afundados na impotência”. 

 

Esta é a Segunda Súplica de Arrependimento que Sophia pronunciou 

elevando o seu canto de louvores à Luz". 

 

CAPÍTULO 36 - Sucedeu então que uma vez que Jesus acabou de 

dizer estas palavras aos seus discípulos, disse: “Compreendeis de que modo falo 

convosco?”  

 

Pedro reclama de Maria - Pedro adiantou-se até a frente e disse a Jesus: “Meu 

Senhor, não podemos suportar a esta mulher que tira de nós a oportunidade e não deixa 

falar a nenhum de nós. Ela, em troca, fala a miúdo”. 

 

E Jesus, respondendo, disse aos Seus discípulos: “Deixai que 

aquele em quem se agitar (exetádzo-)81 o Poder do seu Espírito se adiante e fale, 

 
81 - A palavra exetádzo- (agitar) soma: +  + 65  + 300 + 1 + 7 

+ 800 = 1178 = 26 = 8. A palavra Logismós (razão, cogitação)- Aoyatóç soma: 30 + 

070 + y3 + O + 200 + 40 +  70 + 200 = 623 = 11. A palavra Sigé- 

(Silêncio) soma: 200 + 1O + y3 + = 221 = 23 = 5. 0  número 8 da palavra 

cogitare (exetádzo) indica a Ogdoade formada por duas Tétrades, a primeira sendo 
Abismo-Silêncio e Intelecto-Verdade, a segunda, Palavra-Vida (Logos-Zoé) e Homem-

Igreja (Anthropos Ekklesia). A primeira Tétrade é muda (silêncio), estando representada 

pelo fato de Maria não deixar os demais apóstolos logismarem (cogitarem); essa é a 

Tétrade que vai precisar dos Cinco Selos de Mistérios para formar os apóstolos que irão 

usar da Força de agitação do Poder (representada pelo número 11 da palavra Logismós) 
para produzirem a segunda Tétrade, ou seja, Logos-Zoé ou Discurso de Vida e o Homem-
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para que compreenda o que digo; mas agora, Pedro, vejo que o teu Poder compreendeu a 

interpretação do Mistério do Arrependimento que Pistis Sophia pronunciou. Portanto, 

Pedro, expressa agora a ideia do seu Arrependimento no meio dos teus irmãos”. 

 

 Pedro explica sobre a segunda súplica através do Salmo 70. E 

Pedro respondeu dizendo a Jesus: “Senhor, ouça, para que eu possa explicar a ideia do 

Arrependimento [de Pistis], sobre a qual anteriormente o teu Poder profetizou através do 

profeta Davi que expressou este Arrependimento no Septuagésimo Salmo: 

 

1 – O Deus, meu Deus, tenho confiado em ti! Não permitas que seja posto em 

vergonha para sempre”. 

 

2 - Salva-me por tua justiça e livra-me; inclina o teu ouvido para mim e salva-

me. 

 

3 - Sê para mim um Deus forte e um lugar seguro onde me refugiar, Pois tu és a 

minha fortaleza e o meu refúgio. 

 

4 - Meu Deus, salva-me da mão do pecador e da mão do injusto e do ímpio. 

 

5 - Pois tu és a minha resistência (hypomoné-), ó Senhor’ Tu és a 

minha esperança (elpís-) desde a minha mocidade. 

 

6 - Eu próprio apoiei-me em ti desde o seio da minha mãe. Tu me retiraste do 

ventre materno. A minha memória (mnéme-) é tua. 

 

7 - Cheguei a ser como um louco para muitos. Tu, porém, és a minha 

ajuda e a minha fortaleza; tu és o meu redentor, ó Senhor! 

 

8 - A minha boca está repleta de louvores. Que eu possa louvar a gloria 

do teu esplendor durante todo o dia. 

 

 
Igreja. Por isso Pedro reclama do estado de calado ou silente por causa do muito 
logismar e falar de Maria Madalena. Notemos também que o número 23, que aparece 

nos cálculos das palavras logismós e sigé, refere-se à Theletos, do par Theletos-Sophia, 

a vigésima terceira emissão quando Sophia é contada entre as vinte e quatro emissões. 

O número vinte e seis, da palavra exetádzo, nos mostra o par Staurus-Sother (Cruz-

Salvador). Outra observação importante é a de que as palavras Misterion-

(Mistério) e exetádzo- têm a mesma soma: 1178. 
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9 - Não me expulses de ti nos dias da minha velhice; se a minha alma perder o 

vigor, não me abandones. 

 

10 - Pois os meus inimigos falam com maldade contra mim e aqueles que 

esperam pela minha alma formam conselho contra ela. 
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11 - Dizem entre eles: Deus abandonou-o, persigamo-lo e apoderemo-nos dele, 

pois ninguém ficou aqui para que o liberte. 

 

 12 - Deus, [não te afastes de mim e] apressa-te a ajudar-me. 

 

13 - Que aqueles que acusam  (diabállem-−) minha alma, sofram 

a vergonha e sejam destruídos. Que a vergonha e a desgraça cubram os que procuram o 

mal contra mim”. “Esta é, pois, a solução da Segunda Súplica de Arrependimento que 

Pistis Sophia expressou”. 

 

 CAPÍTULO 37 - Jesus promete preencher os seus discípulos do 

Espírito da Verdade e aperfeiçoá-los em todos os Mistérios. O Salvador 

respondeu e disse a Pedro: “Muito bem, Pedro, esta é a interpretação da súplica de 

arrependimento dela”. Sois abençoados além de todos os homens que moram sobre a 

terra, porque eu vos revelei estes Mistérios. Amém, Amém, vos digo: eu vos aperfeiçoarei 

em todo o Pleroma84, desde os Mistérios do Interior aos Mistérios do exterior. E eu vou 

preencher-vos com o Espírito, para que sejais chamados de pneumáticos (espirituais) e 

repletos de todo o Pleroma. 103 E Amém, Amém, eu vos digo: vos darei todos os 

Mistérios de todos os lugares de meu Pai, e de todos os lugares do Primeiro Mistério, de 

modo que aquele que receberdes na terra seja recebido na Luz das Alturas, e aquele que 

expulsardes sobre a terra seja lançado fora do Reino de meu Pai que está nos céus. Mas, 

agora ouçais e dai ouvidos a todos os  arrependimentos  que  

 

 

 
 82 - O texto do Mebaker acresce, como o fizemos aqui entre colchetes, o texto 

original do verso 12 do Salmo 71 da Bíblia hebraica massorética. Nessa versão do 
Mebaker a tradução procura dar ao = Salmo o máximo de sua característica 

psicopômpica. A velhice e a alma desvigorada, citada no verso 9 caracteriza alguém que 

está no corredor escuro da Morte e em vias de atravessar a Gueenah. 
83 - A palavra grega dia-bállein-−)(acusam) aproxima-se da palavra 

dia-bébekha-−)(atravessar, transpor) e da palavra dia-ballo-

−)que significa acusar, atravessar, transpor, caluniar, usar de argumentos 

enganosos. A palavra dia-basis-−), que significa vau, ponte, passagem, 

travessia, oferece a característica psicopômpica justa, real, de que o Mebaker imprime 

à sua versão do EPS. 
84 - Aqui temos uma passagem bem essênia, onde Espírito é o Anjo (ou seja, a 

potencialidade angélica) que o documento 1QS denomina de Espírito da Verdade, o qual 
habita nas águas lustrais e que limpa a carne dos grilhões do Espírito falso. O livreto 

1QS é um registro de regras de como “viver perfeitamente segundo o plano de Deus e 

amando os Anjos ou Filhos da Luz, seguindo os seus caminhos de perfeição até entrar 

no juízo divino que significa alegria infinda numa vida sem fim, coroado com uma coroa 

de gloria e coberto por uma vestimenta majestosa de luz inesgotável”. A palavra 

Pneuma-P (Espírito) soma: 80 + 50 + 5 + 40O + 40 +  = 576; a 

frase Anjo da Verdade, anguelos aletheia— soma: 1 + 3 + 3 + 5 + 30 

+ 070 + 200 + 1 + 30 + 1 + 1 + 200 = 576. Isto significa que ser preenchido 

do Espírito é ser preenchido do Pleroma e de suas camadas angélicas de luz e de 

perfeição. 
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Pistis Sophia expressou. Ela continuou e proferiu novamente a terceira súplica 

de arrependimento dizendo: 

 

1 – “Ó Luz dos poderes vem rápido e me salva! 

 

2 - Que caiam aqueles que querem tirar-me a luz e permaneçam na escuridão. 

Que retornem ao Caos e sejam cobertos de vergonha aqueles que querem tirar-me o poder. 

 

3 - Que aqueles que me perseguem e dizem: ‘nós nos tornarmos senhores sobre 

ela’, retornem rapidamente à escuridão. 

 

4 - Que todos aqueles que buscam a Luz se alegrem e floresçam e que todos 

aqueles que desejam o teu Mistério digam sempre: que o Mistério seja suscitado. 

 

5 - Tu, Luz, salve-me agora neste momento, pois sou carente de minha luz, que 

me foi retirada. Eu preciso do meu poder que me foi roubado. Tu, á Luz, tu és o meu 

Salvador, e tu és o meu Redentor. Salva-me rápido deste caos”. 

 

CAPÍTULO 38 - Quando Jesus acabou de dizer estas palavras aos seus 

discípulos, completou dizendo: “Esta é a terceira súplica de arrependimento que Pistis 

Sophia proferiu”, e acrescentou: “Aquele em quem o Espírito de percepção (pneuma 

aisthetikón-P ) haja surgido que venha à frente para falar com o 

entendimento acerca do arrependimento que Pistis Sophia expressou”. 

 

 Marta pede e recebe permissão para falar. Aconteceu que antes de Jesus 

acabar de dizer essas palavras, Marta veio à frente, prostrou a seus pés e beijou-os. Ela 

gritou e chorou em voz alta em humildade, dizendo: “Meu Senhor, tem piedade de mim, 

e sê compassivo para comigo, e permitam-me dizer a interpretação da súplica de 

arrependimento que Pistis Sophia formulou”. E Jesus deu a Marta sua mão, e lhe disse: 

“Bem-aventurado é todo homem que se humilha, pois para ele a misericórdia será dada. 

Marta, tu és bendita neste momento. Assim, dê agora a interpretação do conteúdo do 

pensamento da súplica de arrependimento de Pistis Sophia”. 
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Marta, por sua vez, respondeu e disse a Jesus no meio dos discípulos: “Em 

relação à súplica de arrependimento que Pistis Sophia disse, ó meu Senhor Jesus, Teu 

Poder-Luz que estava em Davi, uma vez profetizou no sexagésimo nono Salmo dizendo: 

 

1 – “Ó Senhor Deus, vem pronto e me ajuda”. 

 

2 - Que aqueles que buscam a minha alma sejam envergonhados e confundidos. 

 

3 - Que aqueles que dizem para mim: ‘excelente, excelente’, se voltem 

imediatamente e sejam envergonhados. 

 

4 - Que sejam felizes e regozijem todos aqueles que te buscam, e os que amam 

a tua salvação digam sempre: exaltado seja Deus. 

 

5 - Mas eu sou pobre e eu sou carente ó Senhor. Ajuda-me, tu és a minha ajuda 

e meu socorro. “Ó Senhor, não tardes”. 

 

Esta é, pois, a interpretação da terceira súplica de arrependimento que Pistis 

Sophia disse, cantando louvores à Altura. 

 

CAPÍTULO 39 — Quarta súplica de arrependimento de Pistis Sophia 

e interpretação de João. Aconteceu que quando Jesus escutou Marta dizer estas 

palavras, disse: “Muito bem, Marta, bem dito.” Jesus continuou com o seu discurso. Ele 

disse a seus discípulos: “Pistis Sophia prosseguiu novamente com a quarta súplica de 

arrependimento, declarando isto antes de ser oprimida uma segunda vez, pelo poder com 

cara-de-leão e por todas as suas emissões materiais que Authades havia enviado ao caos, 

buscando retirar todo o resto de Poder-Luz que ainda havia nela. Ela expressou do 

seguinte modo sua súplica de arrependimento: 

 

1 – “Ó Luz em quem confiei, ouça meu arrependimento, e deixa a minha voz 

entrar em tua morada”. 
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2 - Não vires a tua imagem de luz distanciando-a de mim, antes, concede-a de 

pronto a mim. Se eles me oprimem, salva-me rapidamente no momento em que eu te 

imploro. 

 

3 - Porque o meu tempo esgotou-se como um sopro, e me tornei matéria. 

 

4 - Minha luz foi retirada de mim, e meu pode secou. Esqueci meu Mistério, 

aquele que eu realizei no início. 

 

5 - Através da voz de temor e de poder de Authades, meu poder diminuiu dentro 

de mim. 

 

6 - Eu me tornei como um demônio particular (ídios daimon-−), 

que habita na matéria, em quem não há luz. E eu me tornei como um espírito falso que 

está em um corpo material, em que não há poder-de-luz. 

 

7 - Tornei-me como um decano que está sozinho sobre o ar. 

 

8 - As emissões de Authades me afligiram muito, e meu páredro (syzygos) tem 

falado dele assim: no lugar da luz dentro dela, eles a preencheram de caos. 

 

9 - Eu tenho engolido o suor de minha própria matéria e a angústia das lágrimas 

da matéria dos meus olhos para que os que me afligem não levem até mesmo isto. 

 

10 - Todas essas coisas aconteceram comigo, á Luz, pelo teu mandato e com o 

teu comando. E é tua ordenança o fato de estar eu entre essas coisas. 

 

11 - Tua ordenança me trouxe para baixo, e eu desci como um poder do caos. 

Meu poder está paralisado dentro de mim. 

 

12 - Mas tu, Senhor, és a luz eterna, e em todos os momentos tu procurar aqueles 

que estão oprimidos. 

 

13 - Agora, neste momento, á Luz, surja e busque o meu poder e minha alma 

dentro de mim. Teu mandato está concluído; completou-se o que tens ordenado para mim 
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em minha aflição. Minha hora chegou, para que busques o meu poder e a minha alma. 

Este é o tempo que tens ordenado para procurar-me. 

 

14 - Porque os teus salvadores têm procurado o poder que está em ir minha alma, 

porque o número está completo, e que deve salvar sua matéria também. 

 

15 - E então, nesse tempo todo arconte dos aeons materiais tremerão de medo 

antes de tua luz, e todas as emissões do décimo terceiro aeon material terão medo diante 

do Mistério de tua luz, para que os outros possam revestir se do que foi purificado de suas 

luzes. 

 

16 - Pois o Senhor vai buscar o poder de suas almas, ele revelou seu Mistério. 

 

17 - Pois ele vai olhar para o arrependimento daqueles que estão nos lugares 

abaixo, e ele não tem negligenciado o seu arrependimento85. 

 

18 - Este é o mistério que se tornou uma figura (typos-) para a geração 

que vai nascer, e a raça dos que nascerão cantarão louvores à Altura. 

 

19 - Pois a Luz olhou desde a Altura da sua luminosidade. Ela vai descer o seu 

olhar para baixo sobre toda a matéria; 

20 - Para ouvir o gemido daqueles que estão acorrentados, para liberar o poder 

das almas cujo potencial está confinado à latência. 

 

 21 - Para colocar seu nome na alma, e do seu Mistério no Poder. 

 
85 - Arrepender-se daquilo que a consciência joanina reconheceu como 

impedimento do 1 desenvolvimento discipular, como erro e queda, tendo como certo que 

as imperfeições nascem de um destino que, como no primeiro arrependimento, será 
posto diante da grandeza da compaixão divina (Primeiro Arrependimento de Pistis 

Sophia, verso 13), ou seja, diante de Hessed, a Sephiráh que preside aos Anjos e à água 

batismal, à Water-Power-Ligth, significa seguir uma Senda que apresenta a Deidade 

como perdoadora das dívidas cármicas (Oração do Pai nosso, Lucas 11:4). A Senda 

monista da Karma Ioga - e em geral todas as vertentes da Iniciação monista - ensina 

exatamente o muito diferente processo do pagamento das dívidas cármicas. A Kriya 
Ioga, por exemplo, trabalha fundamentalmente nas relações entre karma, mente, 

respiração e ação. Através de práticas específicas de controle da respiração, o kriya 

iogue gera um fogo interior (tapa agni) que queima o carma; a ação caridosa e a vigilância 

dos atos completam as qualidades desse fogo que, então, aumenta o seu poder de 

queima, desobstruindo a base inferior do cérebro e o bulbo raquidiano, sedes da mente 
inferior. Fala-se, portanto, de agir diretamente nas camadas cármicas calcinando-as; já 

o EPS fala de perdão do carma. O arrependimento, o perdão, o culto aos Cinco Mistérios, 

em particular aquele que evoca a força luminosa da água através da lustração batismal, 

é que geram no gnóstico o fogo que anula a dívida cármica. Ver também a nota 114 

sobre o fogo da Sabedoria e suas propriedades. 
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CAPÍTULO 40 - João pede e recebe permissão para discursar. Ocorreu 

que, enquanto Jesus dizia estas palavras aos seus discípulos, esclarecendo: “Este é o 

quarto arrependimento que Pistis Sophia proferiu; neste momento, portanto, aquele que 

puder entender que entenda’, quando Jesus pronunciou estas palavras, João veio à frente, 

adorou o peito de Jesus e disse-lhe: “Meu Senhor, ordena-me também, e concede-me a 

permissão (Exousía-)86 para falar a solução da Quarta Súplica de arrependimento 

que Pistis Sophia proferiu.” Jesus disse a João: “Eu te darei ordens, e permito-te dar a 

solução do arrependimento que Pistis Sophia proferiu.” João respondeu, e disse: “Meu 

Senhor e Salvador, sobre este arrependimento que 

Pistis Sophia proferiu, o teu Poder-de-Luz que estava em Davi, outrora, profetizou no 

centésimo primeiro Salmo: 

 

 João interpreta a súplica de arrependimento através do Salmo 

101. 1 – “Senhor, dês ouvidos à minha súplica e deixe que o meu clamor alcance a ti”. 

 

2 - Não vire teu rosto para longe de mim; inclina os teus ouvidos para mim no 

dia em que eu estou oprimido; rapidamente responde-me no dia em que eu a ti clamar. 

 
86 - Francisco García Bazán menciona aqui a palavra grega sygkhoreín (permissão). 

A palavra syg-khórema-− significa concessão, consentimento. Exousía, 

entretanto, significa, por um lado, poder e autoridade, por outro, brilho, esplendor ou 

poder brilhante, ou seja, poder-luz. O dicionário grego fala de Ex-eima (−) como 

palavra correlata, onde eima é próximo de aima-, sangue. Ex-) além de significar 

o numeral seis, também tem conotação de exteriorizar, sair, tirar do oculto uma coisa 

importante ou revelar algo. Exousía significa, então, falar revelando ou tirando as 

palavras de algo interior, no caso, do poder-luz da aura da alma. É preciso notar que 

nos outros arrependimentos a explicação dada por cada discípulo foi antecedida pelo 

gesto de inclinar-se aos pés de Jesus. Nesse caso, porque a palavra evoca sangue e o 

bombear de sangue pelo coração, João adora o peito de Jesus, ou seja, os cinco pontos 
do peito: coração, corrente sanguínea, timo, proto átomo e osso esterno. Esses pontos 

formam o forno ou Athanor onde o alquimista gnóstico vai acender o seu tapa agni ou 

fogo que perdoa e anula as dívidas cármicas. João, para confirmar esse ensinamento 

gnóstico, usa de um salmo que fala de ossos, de coração, de pão da refeição sagrada, 

do abrasamento dos ossos provocado pelas pedras batismais, da relação da insônia com 
o Shunyáh e da memória que passa de geração em geração, memória esta evocada no 

rito jessênio batismal que lê o livro de Josué, capítulo 4, versos 1 a 7, em especial o 

verso 7, que narra a respeito do amontoado duodécuplo de pedras do Jordão como 

memorial a se passar de geração em geração. 
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3 - Porque os meus dias se dissipam como a fumaça; e os meus ossos estão 

abrasados como pedra. 

 

 

4 - Estou pisado como a erva e meu coração se secou; pois eu me esqueci de 

comer o meu pão. 

 

5 - Mediante a voz do meu soluço os meus ossos transpassaram a minha carne. 

 

6 - Sou como um pelicano no deserto. Tornei-me como um grito de coruja em 

uma casa. 

 

7 - Eu passei a noite em insônia, e sou como o pardal solitário no telhado. 

 

8 - Meus inimigos me insultam todo o dia, e os que me louvavam, me maldizem 

agora. 

 

9 - Pois tenho comido cinza em vez do meu pão e tenho misturado minha bebida 

com lágrimas. 

 

10 - Por causa da tua ira e do teu furor, levantaste-me e me lançaste para baixo. 

 

11 - Os meus dias têm diminuído como uma sombra, eu estou secando como a 

erva. 

 

12 - Mas tu, á Senhor, duras para sempre, a tua memória estende de geração a 

geração. 

 

13 - Levanta-te e tem piedade de Sião, porque já é tempo de ter misericórdia 

dela. Pois chegou o tempo assinalado. 

 

14 - Os teus servos anseiam por suas pedras, e se compadecem de sua terra. 

 

15 - As nações terão medo do nome do Senhor, e os reis da terra temerão a tua 

gloria. 
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16 - Porque o Senhor reedificará Sião e revelará a si mesmo em sua gloria. 
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17 – “Ele considerará a oração dos humildes e não desprezará a sua súplica”. 

 

18 – “Isso deve ser registrado para outra geração, e o povo que se formará 

louvará ao Senhor”. 

 

19 – “Porquanto Deus olhou para sua Altura santa. O Senhor olhou do céu a 

terra”. 

 

20 – “Para ouvir o gemido daqueles que estão cativos e para libertar os filhos 

daqueles que estão mortos”. 

 

21 – “Para proclamar o nome do Senhor em Sião e a sua benção em Jerusalém”. 

 

“Isto, meu Senhor, é a solução do Mistério do arrependimento que Pistis Sophia 

expressou”. 

 

CAPÍTULO 41 - Jesus elogia a João. Ocorreu, pois, quando João terminou 

de falar essas palavras a Jesus, no meio dos seus discípulos, que o Senhor lhe disse: “Bem 

dito, João, o Virgem (parthé-) que governará o reino da Luz”. 

 

As emissões de Authades novamente retiram a luz de Pistis Sophia. 

Jesus continuou novamente o seu discurso e disse aos seus discípulos: “E aconteceu 

novamente o seguinte: As emissões de Authades novamente oprimiram Pistis Sophia no 

caos. Quiseram privar-lhe de toda a sua luz. E o mandato, todavia não havia se 

completado para levá-la para fora do caos e tampouco havia chegado o mandato através 

do Primeiro Mistério, para salvá-la do caos”. E sucedeu que, em seguida, quando todas 

as emissões materiais de Authades a oprimiram, que ela gritou e expressou a quinta 

súplica de arrependimento, dizendo: 

 

A quinta súplica de arrependimento de Sophia. 1 – “Luz da minha 

salvação, eu elevo um canto a ti na região da Altura e também no caos”. 
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2 – “Cantarei louvores a ti com o hino através do qual eu cantei louvores na 

Altura e através do qual eu cantei louvores a ti quando eu estava no caos.  Desejo que ele 

chegue à tua presença, e que dês ouvidos, ó Luz, ao meu arrependimento”. 

 

 

3 – “O meu Poder foi preenchido com trevas, e minha Luz desceu até o caos”. 

 

4 – “Tornei-me como os arcontes do caos, que entraram na escuridão inferior, 

eu me tornei como um corpo material, que não tem ninguém na Altura que queira salvar”. 

 

5 – “Tornei-me também como as coisas materiais das quais o poder foi tirado, 

posto que foram lançadas para dentro do caos, que tu não salvastes, e que estão 

condenadas totalmente pelo teu mandamento”. 

 

6 – “Portanto, fui colocada agora na escuridão abaixo nas trevas e nas coisas 

materiais que estão mortas e que carecem de poder em seu interior”. 

 

7 – “Me enviastes o teu mandamento e todas as coisas que tens decretado”. 

 

8 – “E o espírito se retirou e me abandonou. E novamente, por teu mandato, as 

emissões do meu eon não me socorreram; ao contrário, me odiaram e separaram-se de 

mim, embora não me tenham destruído totalmente”. 

 

9 – “E a minha luz está diminuída em meu interior; clamei dirigindo o meu 

clamor até a Luz com toda a luz que ainda restava em mim, e eu estendi as minhas mãos 

a ti”. 

 

10 – “Agora, pois, ó Luz, tu não poderias realizar o teu mandamento no caos, e 

não poderiam os libertadores, que vêm de acordo com o teu mandamento, surgirem na 

escuridão e agir como teus discípulos?”87. 

 

11 - “Será que eles não diriam o Mistério do teu Nome no caos”? 

 

 
87 - A quinta súplica é uma das mais contundentes expressões dualísticas do EPS, 

não deixando dúvida alguma sobre o conceito de que a matéria carece de qualquer poder 

salvador. Nessa passagem os libertadores são os doze discípulos cujas almas não foram 

tiradas do reino material, mas da porção do Poder-Luz de Jesus lançada em doze partes 

no útero das mães dos discípulos. A Oitava Súplica, registrada nos capítulos 47 a 50 do 

EPS, depende diretamente dessa Quinta Súplica. 
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12 - “Ou será que eles preferirão não dizer o teu Nome completo no seio de uma 

matéria como a do caos, que tu não purificarás”? 

 

13 - “Mas eu tenho cantado louvores a ti, ó Luz, e meu arrependimento alcançará 

a ti na Altura”. 

 

14 – “Desejo que a tua luz venha sobre mim”. 

 

15 – “Pois tomaram a minha Luz, e eu estou em apuros por causa dela desde que 

fui emitida. E após eu ter olhado para a Altura em direção da Luz, olhei para baixo na luz 

do poder-de-luz do caos; eu me levantei e dirigi-me para baixo”. 

 

16 – “O teu Mandato veio sobre mim, e os terrores que tu decretastes para mim, 

deixaram-me agitada”. 

 

 17 – “E eles me cercam rugindo como a água, eles lançaram mão de mim me 

retendo todo o tempo”.  

 

18 – “E por meio do teu mandato tu não permitistes que meus companheiros de 

emissões me ajudassem, nem tampouco permitistes a minha sizígia salvar-me das minhas 

aflições”. 

 

 “Esta é, então, a Quinta Súplica de arrependimento que Pistis Sophia proferiu no 

caos, quando todas as emissões materiais de Authades continuaram a oprimi-la”. 

 

 CAPÍTULO 42 – Quando então Jesus pronunciou estas palavras aos 

seus discípulos, acrescentou:  “Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e aquele cujo espírito 

flua em seu interior, se apresente e ofereça a solução do pensamento da quinta súplica de 

arrependimento de Pistis Sophia”. 
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Filipe, o escriba reivindica a palavra. E quando Jesus acabou de dizer estas 

palavras, Filipe levantou-se, pôs-se à frente e deixou’ o livro que sustentava na mão (pois 

e é escriba de todos os discursos que Jesus falou, e de tudo aquilo que ele fez), Filipe 

então veio para frente e disse-lhe: “Meu Senhor, com certeza, então não é só a mim que 

tens dado o encargo de atender o mundo e transmitir por escrito todos os discursos que 

pronuncies e [tudo o que deves] fazer”? 

 

 “E tu não me permitiste vir para frente para falar a soluço dos mistérios do 

arrependimento de Pistis Sophia. Pois o meu espírito muitas vezes fervilhou em mim 

impelindo-me e obrigando-me forçosamente a apresentar e dizer a solução do 

arrependimento de Pistis Sophia; e eu, porém, não podia vir para a frente porque eu sou 

o escriba de, todos os discursos”. 

 

 Jesus explica que os escribas nomeados são Filipe, Tomé e Mateus. “E 

Sucedeu então, quando Jesus ouviu Filipe, lhe disse: “Ouvi, Filipe, abençoado, que eu 

possa discursar contigo, pois és tu e Tomé e Mateus, a quem foi ordenado pelo Primeiro 

Mistério de escrever todos os discursos que falarei e [tudo que eu] farei, e tudo o que 

haveis de ver. Mas, quanto a ti, o número de discursos que tens de escrever, até agora não 

está concluído”. Quando o tiverdes concluído, poderás vir para frente e proclamar o que 

desejas. Agora, portanto, vós três deveis escrever todos os discursos que eu falar e [todas 

as coisas que eu] fizer e tudo o que haveis de ver, a fim de que possais dar testemunho de 

todas as coisas do reino dos céus”. 

 

 CAPÍTULO 43 - Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: “Quem tem 

ouvidos para ouvir, que ouça”. 

 

 Maria interpreta as palavras de Jesus sobre as três testemunhas. 

Maria adiantou-se outra vez, colocou-se ao lado de Filipe e disse a Jesus: “Meu Senhor, 

meu homem de luz tem ouvidos, e eu estou pronto para ouvir por meio do meu Poder, 

pois entendi a palavra que disseste. Agora, então, meu Senhor, ouvi para que eu possa 

discursar abertamente, tu que disse-nos: ‘Quem tem ouvidos para ouvir, ouça”. 
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“Quanto à palavra que disseste a Filipe:” És tu, Tomé e Mateus sobre quem foi 

ordenado - pelo Primeiro Mistério, que os três escrevessem todos os discursos do Reino 

da Luz e, desse modo testemunhassem a respeito deles; escute, portanto, para que eu possa 

anunciar a solução destas palavras. Isto é o que teu Poder-de-Luz profetizou outrora por 

intermédio de Moisés: “Por duas ou três testemunhas serão estabelecidos todos os 

assuntos”. As três testemunhas são Filipe, Tomé e Mateus”. 

 

Filipe recebe neste momento permissão para falar. E sucedeu então, 

quando Jesus ouviu estas palavras, que ele disse: “Bem dito, Maria, esta é a solução das 

palavras. Agora, pois, tu, Filipe, apresenta-te e proclame a solução da Quinta Súplica de 

arrependimento de Pistis Sophia, e depois tome a tua cadeira e registre todos os discursos 

que eu proferir, até que tenha completado o número do que tens de registrar das palavras 

do reino da Luz. Depois disto te adiantarás e falarás acerca de tudo quanto teu Espírito 

tenha entendido. Ademais, ofereça agora a solução da Quinta Súplica de Arrependimento 

de Pistis Sophia”. 

 

E Filipe respondeu, e disse a Jesus: “Meu Senhor, ouve o que te direi a respeito 

da solução de seu arrependimento. Pois teu poder outrora profetizou sobre ele através de 

Davi no Salmo octogésimo sétimo, dizendo: 

 

Filipe interpreta a Quinta Súplica de Arrependimento do Salmo 87. 1 

– “Senhor, Deus da minha salvação, de dia e de noite eu a ti clamei”. 

 

2 – “Deixe meu pranto vir diante de ti, inclina os teus ouvidos à minha súplica, 

á Senhor”. 

 

3 – “Porque a minha alma está cheia de males, minha vida está à borda do 

Hades88. 

 
88 - Aqui o tradutor que se aproxima mais do texto copto acha a palavra egípcia 

“Ament”, comum aos capítulos do Livro Egípcio dos Mortos. Nós optamos pela palavra 

“Hades” simplesmente porque a palavra Ament deixa o texto flutuar nas traduções e 

interpretações duvidosas dos egiptólogos os quais não têm boa compreensão do 

conteúdo psicopômpico dos rituais de passagem dos egípcios. Os símbolos do sapo e da 

serpente formam para os egípcios a ideia simbólica do poder que recebe os mortos no 
lugar da Gueenah. Também para os muíscas andinos a rã é o símbolo do poder que 

pode atravessar o mundo inferior e o mundo da mescla, nesse caso simbolizando o 

próprio psicopompo que transita entre este mundo terrestre, o Ament e o Reino da Luz. 

Enquanto Violet Opta junto com Mead pela palavra Ament, Francisco García Bazán, um 

tradutor mais atualizado com os desenvolvimentos da coptologia, opta por Hades. Nós 
o seguimos aqui porque desejamos desviar o nosso leitor de toda e qualquer dúvida 
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4 - Estou contado entre o número daqueles que desceram à cova; Tornei-me 

como um homem que não tem amparo. 

 

5 - Os deixados livres entre os mortos que são como o cadáver de assassinato, os 

que são lançados pra fora e dormem nos túmulos, a quem tu não te lembras mais, e que 

foram arrancados de tuas mãos.89 

 

6 - Puseram-me em uma cova profunda, nas trevas e na sombra da morte.  

 

7 - Tua ira se estabeleceu pesadamente sobre mim e todos os cuidados teu vieram 

sobre mim. (Selah). 

 

8 - Afastaste de mim meus conhecidos, tornaste-me uma abominação para eles. 

Estou fechado, e não Posso sair. 

 

9 - Meus olhos consomem-se devido a minha miséria; tenho clamado a ti. O 

Senhor, o dia inteiro e estendo as minhas mãos a ti. 

 

10 - Acaso queres fazer prodígios para os mortos? Ou as sombras da morte se 

levantarão para te louvar?90 

 

11 - O teu nome será pronunciado no lugar dos túmulos? 

  

 
arqueológica sobre o termo, e também porque desejamos afasta-lo das interpretações 
monistas teurgistas sobre o Ament comuns aos atuais movimentos de Nova Era, dentre 

eles os movimentos próximos da Wika e do xamanismo. 
89 - Aqui nos baseamos muito na leitura midraxada do Mebaker. Ele com certeza 

passou do texto copta do EPS para a Bíblia Hebraica; nesta lemos o seguinte (Salmo 
88:5): ‘Posto entre os mortos; como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos 

quais não te lembras mais, antes os excluem a tua mão”. Violet e Mead leem aí o 

seguinte: “e eles são destruídos através de tuas mãos”. 
90 - O Mebaker Jodachay tem em mente nesse trecho a se traduzir a palavra 

hebraica Tsel-lc que significa sombras das covas profundas ou dos túmulos. Tsel está 

perto da palavra tsalear que significa “obter bons resultados”, que em aramaico é tselar, 

que significa forçar a passagem, estar bem ou bem-estar. Esses termos ao mesmo tempo 
em que se imbricam pelos significados da psicopompia também apresentam a ideia 

essênia antiga e terapêutica de “curar a sombra provocada na carne por P uma doença 

qualquer”. Os essênios diziam que para curar alguém de uma doença mortal era preciso 

fazer os tons da sombra passarem para tons da luz. De fato, no texto do EPS de Violet 

MacDermott, capítulo 43, em particular a passagem do salmo 87, podemos achar a 
expressão em inglês “shades shadow”, que se traduz por “tons de sombra”. 
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12 – E a tua justiça na terra que te esqueceste? 

 

13 – Mas eu clamo a ti, Senhor minha oração deve atingir-te no início da 

madrugada91. 

 

14 – Não afaste para longe de mim o teu rosto. 

 

15 – Sou miserável e vivo na dor desde a minha juventude. E quando eu me 

exaltei, fiquei humilde e me levantei. 

 

16 – Tua ira veio sobre mim e os teus terrores levaram-me a agitação. 

 

17 – Eles me cercam como água e me acossam durante todo o dia. 

 

18 – “Colocaste meus companheiros longe de mim e aqueles que conhecem a 

causa da minha miséria”. 

 

“Esta é, portanto, a solução do Mistério da Quinta Súplica de arrependimento 

que Pistis Sophia proferiu quando estava desconsolada em meio ao caos.” 

 

CAPÍTULO 44 - Filipe é elogiado e persevera em seus registros. E 

sucedeu então, quando Jesus tinha ouvido Filipe falar estas palavras, que ele disse: 

  

“Bem dito, Filipe, bem-amado. Agora, portanto, vem, toma o teu lugar e escreva 

a tua parte de cada palavra de todos os discursos que eu proferir, e 

[de todas as coisas que eu] fizer, e de tudo o que verás.” 

 

E logo Filipe sentou-se e escreveu. 

 

E aconteceu depois disto que Jesus retomou outra vez o seu discurso e disse aos 

seus discípulos: “Então Pistis Sophia clamou à Luz. Esta perdoou seu pecado, aquele 

segundo o qual ela havia deixado sua região e descido até a escuridão. Ela expressou a 

Sexta Súplica de arrependimento dizendo assim”; 

 
91 - Clara alusão do EPS aos processos que da Entímesis passam para o do 

Shunyáh perto da Meia noite e vinte e cinco minutos. E nesse ponto do texto que a 

maioria dos tradutores do EPS falham, uns dizendo que a oração chegaria à Deidade de 

manha, outros, no final da noite e outros, de madrugada. O Mebaker buscou no copta 
uma maior penetração esotérica e traduziu com precisão essa passagem. 
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A Sexta Súplica de arrependimento de Pistis Sophia: 1 – “Eu cantei 

louvores a ti, ó Luz, na escuridão profunda”. 

 

2 – Ouve o meu arrependimento, e que a tua luz dê ouvidos à voz da minha 

súplica. 

3 – Ó Luz, se pensas sobre o meu pecado, não poderei chegar até a ti, e tu me 

abandonarás. 

 

4 – Pois tu, á Luz, és meu salvador; por causa da luz do teu Nome acreditei em 

ti, ó Luz. 

 

 

5 – E meu poder teve fé em teu Mistério; E, além disso, meu poder teve confiança 

na Luz, quando estava entre os da Altura, e teve confiança nela quando estava no caos 

profundo. 

 

6 – Confiem na Luz todos os poderes que estão em meu interior quando estou na 

escuridão profunda; e que eles possam confiar novamente na Luz, quando eles subirem 

para a região da Altura. 

 

 

7 – Pois é a Luz que tem compaixão de nós e livra-nos, e há um grande Mistério 

de Salvação nela. 

 

8 – E ela vai salvar todos os poderes do caos por causa da minha transgressão 

(parábasis-). Porque eu deixei a minha região e desci para o caos”. 

 

“Neste preciso momento, portanto, aquele que esteja com o entendimento (Nous-

)92 elevado, que entenda”. 

 
92 - A palavra Nous, também escrita como Nóos-, é de difícil definição e 

tradução. Alguns estudiosos precipitam-se em definir Nous traduzindo o termo por 

“mente”, em inglês Mind. Tanto Francisco García Bazán quanto Violet MacDermott 

optam por traduzir esta palavra por “entendimento”. De fato, o Dicionário Grego-
Português de Isidro Pereira dá como tradução “faculdade de pensar”, “reflexão”, “alma”, 

“estado de alma”, “coração”. O termo Nous é marcante na literatura hermética, em 

especial naquele livro do Corpus Hermeticum chamado Poimandres (Pastor), quando 

Hermes, numa visão, depara-se com um “ser de contornos indeterminados” que lhe diz: 

“o que desejas ouvir e ver, e o que queres aprender e conhecer em teu  
 



 

71 
 

  

CAPÍTULO 45 – Ora, aconteceu que quando Jesus acabou de proferir estas 

palavras aos seus discípulos, disse-lhes: “Entendeis de que maneira eu vos falo?” André 

veio à frente e disse: “Meu Senhor, a respeito da interpretação da Sexta Súplica de 

Arrependimento de Pistis Sophia, o teu Poder-de-Luz profetizou outrora através, de Davi, 

no Salmo 129, dizendo: 

 

 André interpreta a Sexta Súplica de Arrependimento no salmo 129 

 

1 – “Das profundezas clamo a ti, ó Senhor. 

 

2 – Ouve a minha voz; que teus ouvidos estejam atentos à voz de minha súplica. 

  

3 – O Senhor, se tu dás ouvidos às minhas iniquidades quem será capaz de estar 

de pé? 

 

4 – Porque o perdão está contigo, eu tenho esperado por ti, á Senhor, por amor 

do teu nome. 

 

5 – Minha alma tem esperado na tua palavra.  

 

6 – Minha alma tem esperança no Senhor, desde a manhã até à tarde; que Israel 

possa ter esperança no Senhor desde a manhã até a noite. 

 

7 – Pois a misericórdia está na mão do Senhor, e com ele está a abundante 

salvação. 

 

8 – E ele vai resgatar Israel de todas as suas iniquidades”. 

 

 
 
 

 

 

Nous?” Jacob Boëhme, no seu livro Os Três Princípios Da Essência Divina diz o 

seguinte: “Tua forma monstruosa não é de Deus nem de sua essência. No entanto, o 

homem oculto, que é a alma — contando que o amor se eleve na luz de Deus em seu 
centrum — é a própria essência de Deus, na qual o Espírito Santo se eleva..., como 

então não terias a faculdade de falar de Deus? O Pai é a força, e o Filho o coração e sua 

luz. (Capítulo 4, item 7)”. Nessa explicação Boëhme faz o termo Nous ficar muito 

semelhante ao termo Anthropos Photeinos. Nous, portanto, é a faculdade da Lucidez 

dentro da qual mora a fonte da sabedoria. Aclarar sobre essa semelhança é muito 
importante porque alguns especialistas chamam o Maniqueísmo de “religião do Nous”. 
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Jesus disse-lhe: ‘Excelente, André, abençoado. Esta é a interpretação de seu 

arrependimento. Amém, amém vos digo, vos completarei em todos os Mistérios da Luz, 

e em toda a Gnosis, desde o Interior do interior até o exterior  do exterior, desde o 

 

 

Inefável até as trevas das trevas, e da Luz das Luzes até o pó precipitado no fundo da 

matéria, desde todos os deuses até os demônios; de todos os senhores até os decanos; 

desde todas autoridades (exousiai-.) até os ministros, desde a criação dos homens 

até a das bestas, do gado e dos répteis, para que possais ser chamados de perfeitos, 

aperfeiçoados em todo o Pleroma. Amém, amém vos digo que no lugar em que estarei no 

Reino de meu Pai, também) vós estareis comigo. 

 

 “E quando o número perfeito estiver completo para que a mescla (kerasmós-

)93 possa ser dissolvida94, eu mandarei que sejam trazidos todos os deuses 

tiranos que não se empenharam para que fosse purificada a sua luz. Darei ordem ao Fogo 

 
93 - Eu encontrei no Dicionário Grego-Português de Isidro Pereira a palavra 

Kéramos-, que significa argila, telha, prisão. A palavra 

keránnumi- significa misturar e falsificar, como por exemplo, misturar o 

vinho na taça com algo que afaça alterado, falsificado. A palavra Kerás- significa 

montão de pedrinhas ou areia e Kéres- significa débil, malvado e inferior. Os 

jessênios usam muito a palavra Quiasma, que significa duas linhas cruzadas em forma 
de letra X. Por essa forma de cruzamento da Luz os jessênios explicam a natureza da 

sua egrégora ou campo de forças espirituais. Nesse caso não temos nenhuma relação 

com o termo Kerasmós. 
94 - Alguns monistas tomam essa passagem para elucidar o processo evolutivo em 

seu ponto avançado, afirmando que o “plano da Mistura”, correspondente ao “mental 

concreto” será dissolvido em Manas superior (Mental abstrato), pois não existindo mais 
um mundo material em estado de  separatividade, mas integrado à Unidade, a mescla 

estará ausente e também essa separatividade de mente concreta e mente abstrata. Isso 

não está conforme o entendimento tanto de Valentin, quanto de Mani ou dos Gnósticos 

Ofitas. Para Mani, por exemplo, ao invés de uma Unidade material evolutiva o que 

existirá no tempo chamado futuro será a separação da mescla de Luz e trevas, pois o 
que aconteceu no passado foi exatamente uma tentativa das trevas de realizar uma 

“unidade” forçada com a Luz, porém, não a alcançando, apenas provocou a mescla entre 

ambas. Essa mescla é keránnumi-K, ou seja, uma acinzentada falsificação da 

Luz. Se a mente concreta é feita da substância falsa, então ela não se transformará em 

mente abstrata, mas desaparecerá, pois trevas só se transformam em mais trevas. Isso 

também é o que ensina os essênios de Qumran ao registrarem as palavras proféticas: 
(4Q385-389) - “Eu abandonarei a terra nas mãos dos anjos de Mastemoth (Satã, Belial). 

E a terra ficará desolada”. (4Q542) — “Todos os filhos do Mal perecerão”. (4Q543-545-

548) — “Todos os filhos das trevas serão transformados em mais trevas. Eles estarão 

destinados às trevas, à morte e à destruição total”. Os textos essênios referidos 

explanam sobre a atuação do Anjo Miguel e de Melquisedeque e seus temas são 
recorrentes no EPS. 
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da sabedoria95 que emitem os perfeitos para consumir esses tiranos até que entreguem a 

última parcela do que é puro da sua luz”. 

 

 “E aconteceu que, quando Jesus acabou de expressar estas palavras aos 

seus discípulos, disse-lhes: “Entendeis de que maneira eu vos tenho falado”?  

 

“Maria disse: ‘Sim, Senhor, eu entendi o discurso que falaste. E quanto à palavra 

que acabaste de dizer: ‘quando da dissolução de toda a mescla, tu te assentarás sobre um 

Poder-de-Luz, e os teus discípulos, ou seja, nós mesmos vamos sentar à tua direita. E tu 

julgarás os deuses tiranos que não empenharam em entregar o que é purificado de sua luz, 

e o Fogo da sabedoria irá consumi-los até que eles entreguem o último quinhão da luz 

que está neles’, com respeito a estas palavras o teu Poder-de-Luz profetizou outrora 

através de Davi, no Salmo 81, dizendo: ‘Deus ‘ai assentar-se na assembleia dos deuses e 

julgará os deuses”. Jesus disse-lhe: ‘Excelente, Maria”. 

 

 CAPÍTULO 46 – O não-atendimento da Súplica de Pistis Sophia. Ela 

torna assunto de deboche na boca dos eões. Jesus continuou novamente com o 

discurso. Ele disse aos seus discípulos: Ocorreu que quando Pistis Sophia acabou de 

proferir a Sexta Súplica de Arrependimento sobre o perdão de sua transgressão, ela 

voltou-se para a altura para ver se os seus pecados haviam sido perdoados, e para ver se 

ela iria ser retirada do Caos. E ela não havia sido ouvida ainda, através do mandato do 

Primeiro Mistério, para que o seu pecado fosse perdoado, e fosse levada para fora do 

Caos. (Quando ela se virou para a altura para ver se sua súplica de arrependimento fora 

aceita, ela viu todos os arcontes dos doze eóns zombando dela e regozijando-se sobre ela, 

porque seu arrependimento ainda não fora aceito. Quando viu, então, que zombavam dela, 

sentiu muita tristeza e elevou a sua voz à altura, dizendo na Sétima Suplica de 

Arrependimento: 

 

A Sétima Súplica de Arrependimento de Pistis Sophia. 

 
95 - Esse Fogo de sabedoria é o Fogo luminoso do Nous. Mani também o liga em 

sizígia à Igreja do Paracleto, que, crepitando em suas chamas, manifestará a soma de 

todas as correntes gnósticas e de todo saber das grandiosas religiões do passado, do 

presente e do futuro. Também nessa Igreja do Paracleto haverá a culminação das 

revelações da Verdade pois ela é a Coroa dos Profetas. 
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1 – “Ó luz, eu elevei o meu Poder-de-Luz até a ti, minha Luz. 

 

 2 - Eu confiei em ti, não me deixes ser desprezada. Não deixes que os arcontes 

dos doze eóns, os quais me odeiam, alegrem-se por minha causa. 

 

3 - Pois todos aqueles que acreditam em ti, não serão cobertos de vergonha. Que 

aqueles que levaram o meu poder permaneçam na escuridão, e não tenham proveito algum 

com ele, mas que lhes seja tirado. 

 

4 - Ó Luz, mostre-me os teus caminhos, e serei salva por eles, e mostra me os 

teus sendeiros, para que eu seja salva no Caos. 

 

5 - E guia-me em tua luz, faze-me conhecer, á Luz, que és meu Salvador. 

Confiarei em ti sempre. 

 

 6 - Presta atenção, para que tu me salves, ó Luz, porque a tua compaixão existe 

para sempre. 

 

7 - Quanto à minha transgressão que tenho cometido desde o início na minha 

ignorância, não a compute contra mim, á Luz, mas Sim salva-me pelo teu grande mistério 

da remissão dos pecados, por causa de tua bondade, ó Luz. 

 

8 - Pois boa e reta é a Luz. Por isso ela me dará o meu caminho para ser salva da 

minha transgressão. 

 

 9 - E os meus poderes, que são diminuídos por medo das emanações materiais dos 

Authades, ele vai tirar daí por seus preceitos. E para os meus poderes, que são diminuídos 

por falta de misericórdia, ele vai ensinar o seu conhecimento. 

 

10 - Pois todas as gnosis da Luz são salvações e são mistérios para todos os que 

buscam os lugares de sua herança e seus Mistérios. 

 

11 - Por causa do Mistério do teu nome, á Luz, perdoa a minha transgressão, pois 

ela é grande. 

 

12 - Para todos os que confiam na Luz, ele dará o Mistério que lhe agrade. 
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13 - E sua alma vai existir nos lugares da Luz e seu poder vai herdar do Tesouro 

da Luz. 

 

14 - É a Luz que dá poder para aqueles que acreditam nele. E o nome de seu 

Mistério é para aqueles que confiam nela. E vai mostrar-lhes o lugar da herança que está 

no Tesouro da Luz. 

 

15 - Além disso, eu tenho acreditado na Luz em todos os momentos, já que ela 

vai salvar os meus ‘pés dos laços da escuridão. 

 

16 - Atenta-te para mim, o Luz, e salva-me, Pois meu nome foi tirado de mim 

no caos.  

 

17 - Além de todas as emissões, meus questionamentos e opressões são muito 

numerosos, salva-me da minha transgressão e desta escuridão. 

 

 18 - Olhe para a aflição da minha opressão e perdoa a minha transgressão.  

 

19 - Dê atenção aos arcontes dos doze éons que me odeiam com inveja. 

 

20 - Vela sobre o meu poder e salva-me, e não me deixe permanecer nesta 

escuridão, pois eu acreditei em ti. 

 

21 - E eles cometeram uma grande loucura, pois eu tenho acreditado em ti á Luz. 

22 - Agora, pois, á Luz, liberte os meus poderes das emissões de Authades, pelas 

quais eu sou oprimido. 

 

 Neste momento, aquele que é sóbrio, que seja sóbrio”. 

 

 Nesse momento, quando Jesus disse estas coisas aos seus discípulos, Tomé veio 

para a frente, ele disse:” Meu Senhor, estou sóbrio, me tornei mais sóbrio, e meu Espírito 

está pronto dentro de mim. E eu me alegro muito porque tens nos revelado estas palavras. 

No entanto, sofri meus irmãos até agora para que eu não causar raiva neles. Mas eu sofro 

cada um deles para vir diante de ti a dizer a interpretação do arrependimento de Pistis 

Sophia. Agora, neste momento, Senhor, sobre a interpretação da Sétima Súplica de 
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Arrependimento de Pistis Sophia, o teu Poder-de-Luz profetizou sobre isso, através de 

Davi, o profeta, dizendo assim no Salmo 24: 

 

 Tomé dá a solução do sétimo arrependimento através do Salmo 24.  

1 – “Ó Senhor, eu levantei a minha alma a ti, meu Deus. 

 

 

2 – Eu confiei em ti, não me deixes confundido, nem permitas que meus inimigos 

zombem de mim. 

 

3 – Porque todo mundo que espera em ti não será confundido. Sejam 

envergonhados aqueles que sem motivo cometem injustiça. 

 

4 – O Senhor, mostra-me os teus caminhos, e ensina-me tuas veredas. 

 

5 – Guia-me pelo caminho da tua verdade, e ensina-me, pois tu és o meu Deus, 

meu Salvador. Eu espero em ti o dia inteiro. 

 

6 – Lembre-se de tua compaixão, á Senhor, e das tuas misericórdias, pois elas 

são desde a eternidade: 

 

7 – Não te lembres dos pecados da minha mocidade e os da minha ignorância. 

Lembra-te melhor, conforme a grandeza da tua misericórdia, por causa da tua 

beneficência, ó Senhor. 

 

8 – Beneficente e reto é o Senhor, por isso, ele vai ensinar os pecadores no 

caminho. 

 

9 – Ele vai orientar a compaixão no julgamento, ele vai ensinar os seus caminhos 

compassivos. 

 

10 – Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que 

buscam sua justiça e a sua testemunha. 
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11 – Por amor do teu nome, á Senhor, perdoa-me o meu pecado, (pois) ele é 

muito grande. 

 

12 – Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele vai nomear (a) a lei para ele no 

caminho que ele escolheu. 

 

13 – Sua alma estará em coisas boas, e a sua descendência herdará a terra. 

14 – O Senhor é  força daqueles que o temem, e o nome do Senhor é para aqueles 

que o temem, isso é o que lhes disse de sua aliança (Diathéke- ) 

 

 15 – Meus olhos estão voltados para o Senhor em todos os momentos, pois é ele 

quem vai desembaraçar96115 os meus pés do laço. 

 

16 – Olhai para mim e tem misericórdia de mim, porque eu sou um filho único, 

eu sou pobre. 

 

17 – As aflições do meu coração se multiplicaram; alivia-me de minhas 

necessidades. 

 

18 – Olhe para a minha aflição e a minha pena, e perdoa todos os meus pecados. 

 

19 – Olhem para os meus inimigos, para que elas se multipliquem e eles me 

odiavam com um ódio injusto. 

 

20 – Guarda a minha alma e salva-me, deixe-me não ser envergonhado pois 

tenho esperado em ti. 

 

 
96 - Aqui temos em mente, eu e o Mebaker, uma interessante correlação entre a 

palavra desembaraçar em português e desembaraçar em espanhol. No Batismo de Jesus 

por João Batista este diz a respeito daquele: “não sou digno de desatar (Lysai-) 

as correias das sandálias dos teus pés (Marcos 1:7).” A palavra Lysis-, que 

significa desatar, liberar, ação de libertar escravos, tem uma forma de ocorrência como 

lysi-dzonos-−, que significa a que assiste as mulheres no parto, referindo-

se à deusa Diana. Em português desembaraçar significa desatar nó ou laço que prende 
alguém ou alguma coisa; em espanhol a palavra embarazo significa, por um lado, 

impedimento, estorvo, e por outro, mulher que está grávida. Desembarazo, neste caso, 

lembraria o ato de parto ou de liberação de um estado de gravidez, O verso 16 dá a 

entender o mesmo quando cita alguém que está como um filho, ou seja, como o fruto 

de um parto que nasce nu e pobre. O Batismo é, aqui, algo que desembaraça alguém de 
seu nascimento carnal caracterizado pela nudez e pobreza espirituais. 
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21 – A inocência e a retidão me amparam, porque eu tenho esperado em ti, ó 

Senhor. 

 

22 – Ó Deus, salva Israel de todas as suas aflições”.  

 

Quando, contudo, Jesus ouviu as palavras de Tomé, disse-lhe: “Excelente, 

Tomé, e bem dito. Esta é a interpretação da Sétima Súplica de Arrependimento de Pistis 

Sophia. Amém, amém vos digo que todas as gerações do mundo vos bendirão na terra, 

porque eu vos revelei isso, e vás recebestes do meu Espírito, e vos tomastes entendidos 

(Noerós) e espirituais (Pneummatikos), a partir do momento em que compreendeis o que 

digo. E depois disso eu vou encher-vos com toda a luz e todo o poder do Espírito, de 

modo que a partir deste momento possais entender todas essas coisas que vos serão ditas, 

e aquelas coisas que vereis. No entanto, um pouco de tempo e eu falarei convosco de 

todas as coisas da altura, desde o exterior até o interior e, desde o interior até o exterior”. 

 

CAPÍTULO 47 — Jesus leva Pistis Sophia para uma região do Caos 

mais ampla, porém, sem o mandato do Primeiro Mistério. Jesus prosseguiu com 

o discurso e disse aos discípulos: “Ora, aconteceu que, quando Pistis Sophia disse a sua 

Sétima Súplica de Arrependimento no Caos, o mandato, através do Primeiro Mistério, 

para que eu pudesse salva-la e tira-la do Caos, ainda não havia chegado até a mim. 

 

Eu mesmo, por minha compaixão, sem mandato, trouxe-a para um lugar no Caos 

que era um pouco mais espaçoso. 

 

E quando as emissões materiais de Authades souberam que ela tinha sido levada 

para um lugar no Caos que era um pouco mais amplo, deixaram de oprimi-la um pouco, 

pensando que ela iria ser retirada do caos por completo. 

 

Quando estas coisas aconteceram Pistis Sophia não sabia que era eu quem a 

ajudava, nem teve notícias a meu respeito em absoluto. 

 

 Mas ela prosseguiu cantando louvores à luz do Tesouro que ela tinha visto uma 

vez e na qual cria. E ela pensou, ainda, que foi aquela mesma Luz quem a ajudara; e que 

foi para ela que havia cantado louvores, pensando que ela era a Luz verdadeira. Mas, 
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como ela acreditava na Luz que pertence ao Tesouro verdadeiro, por este motivo, ela será 

elevada do Caos e seu arrependimento será recebido. Mas, o mandato do Primeiro 

Mistério para que o seu arrependimento fosse recebido ainda não havia se completado. 

Ademais, ouça agora que eu vou vos dizer todas as palavras acerca do que aconteceu com 

o Pistis Sophia. 

 

 

Aconteceu quando eu trouxe ela para um lugar no Caos, que era um pouco mais 

largo, a emissões de Authades deixaram de oprimi-la de forma intensa, achando que eia 

iria ser retirada do caos por completo. Ora, aconteceu que quando as emissões de 

Authades souberam que Pistis Sophia não seria retirada do Caos, voltaram ao mesmo 

tempo, para oprimi-la fortemente. Por causa disto ela proferiu a Oitava Súplica de 

Arrependimento, porque uma vez tendo cessado de oprimi-la, as emissões voltaram a 

fazê-lo ao máximo. Ela expressou esse arrependimento, dizendo assim: 

 

 

A Oitava Súplica de Arrependimento de Pistis Sophia. 1 – “Eu espero 

em ti á Luz. Não me deixes no Caos. Salva-me e livra-me com o teu conhecimento 

(Gnosis-). 

  

2 – Olha para mim e me salva. Seja para mim um Salvador, á Luz, e salva-me; 

leva-me à presença de tua luz. 

 

3 – Porque tu és meu Salvador e queres me outorgar a tua presença. E por causa 

do Mistério do teu nome, guia-me e dá-me teu Mistério. 

 

4 – E tu queres me salvar que eu estou seduzido por este poder com cara de leão, 

porque tu és meu Salvador. 

 

5 - Depositarei em tuas mãos aquilo que está purificado de minha luz; tu me 

salvaste, á Luz, com o teu conhecimento. 

 

6 - Tu te irritaste com aqueles que me vigiam, que não serão capazes de 

me aferrolhar [para sempre]97. Mas eu acreditei na luz. 

 
 97 - O Mebaker Jodachay, mestre cabalista da mesma estirpe dos autores 

do Sepher haBahir e do Zohar, tem por princípio não deixar os Textos Sagrados 
confinados e cristalizados a uma só tradução e interpretação. Nesse trecho ele 
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7 – Vou alegrar e cantar louvores, porque tu tiveste compaixão de mim e 

atendeste-me, prestando atenção à opressão em que eu me encontrava. Tu me salvaste e 

com certeza libertarás o meu poder-de-luz do Caos. 

 

8 – E tu não me deixarás nas mãos do poder com cara de leão, mas guiaste-me 

até a um lugar sem opressão”. 

 

 

CAPÍTULO 48 - As emissões de Authades voltam a oprimir Sophia. 

Uma vez tendo dito isto aos seus discípulos, ele respondeu novamente e disse- lhes: “E 

sucedeu que, em seguida, quando o poder com cara de leão percebeu que Pistis Sophia 

não tinha sido levada totalmente para fora do caos, veio novamente com todo o resto das 

emissões materiais de Authades. E quando eles oprimiram Pistis Sophia novamente, 

ocorreu que ela clamou através desse mesmo arrependimento, dizendo: 

 

Ela persevera em seu oitavo arrependimento. 9 – “Tem misericórdia de 

mim, á Luz, porque eles estão me oprimindo novamente. Por causa de teu mandamento, 

a luz em mim está agitada, bem como meu poder e meu entendimento (Nous)”. 

 

 10 – Meu poder esvanece-se enquanto estou nestas aflições, e diminuiu também o 

número total do cálculo do meu tempo enquanto estou no caos. Minha luz está esgotada, 

porque eles levaram o meu poder, e todos os poderes em mim foram sacudidos. 

 

 
tanto verificou o documento do EPS em copta quanto à tradução de Violet 
MacDermot; nesse segundo texto ele concentrou-se na frase “who will not be 
able to seize me at all”, onde a palavra “seize” apresenta os significados figurados 
de “pescar”, “entender”, “capturar por amarras”, “capturar por redes e laços”, 
regendo, deste modo, todo o significado. Daí ele indicar para essa passagem um 
dos seus muitos midraxes do EPS onde a palavra aferrolhar tem sentido próprio 
de prender ou agarrar por anzol, pois pretende mostrar que somos agarrados 
por um processo de respiração sutil comparável com aquele dos peixes, que se 
processa pelo circuito da fala, da espiração que utilizamos para a pronúncia, ou 

seja, pela respiração exalada pela boca, pelos ouvidos, pela parte vermelha 
ferrosa do sangue e pelo entendimento. Aquilo que o senhor Jodachay chama 
de Mantrosofia e de arte de entoar Hinos Sagrados observa exatamente o mesmo 
circuito que os arcontes usam para agarrar e vigiar os homens terrestres, porém, 

desta vez, porque há entendimento e Gnosis, tal circuito torna-se uma ponte libertadora. 

O acréscimo entre colchetes é como o dissemos aqui, um acréscimo do midraxe do 

Mebaker. O texto mais literal tem a seguinte tradução: “Irritastes com aqueles que me 

vigiam; que não serão capazes de se apoderar de mim. Mas eu acreditei na Luz”. 
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11 – Tornei-me impotente na presença de todos os arcontes de aeons, que me 

aborrecem na presença das vinte e quatro emissões, em cuja região eu habitava. E meu 

irmão, meu par (syzygos), teve medo de ajudar-me, devido à situação em que fui 

colocada. 

 

12 – E todos os arcontes da altura me contaram entre os da matéria em quem não 

há luz. Tornei-me como um poder material que caiu fora dos arcontes. 
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13 – E todos os que estão nos aeons disseram que cheguei a ser completamente 

caótica. E depois disto todos os poderes impiedosos me rodearam juntos e concordaram 

em retirar toda a luz que havia em mim. 

 

14 – Mas eu confiei em ti, á Luz, e disse: tu és o meu Salvador.  

 

15 – E o meu mandamento: que tens decretado para mim, está em tuas mãos. 

Salva-me das mãos das emissões de Authades, que me oprimem e perseguem-me. 

 

16 – Envia tua luz sobre mim, porque eu sou como nada diante de Ti, e salva-

me segundo a tua compaixão. 

 

17 – Não me deixes ser desprezada, pois eu tenho cantado louvores a ti, á Luz. 

Que o caos cubra as emissões de Authades; que elas sejam lançadas para a escuridão. 

 

18 – Emudeça a boca dos que querem devorar-me com astucia, os quais dizem: 

retiremos toda a luz que há nela, - embora eu não lhes fiz nenhum mal”. 

 

CAPÍTULO 49 - E quando Jesus concluiu o seu discurso, Mateus se 

aproximou e disse: “Meu Senhor, teu espírito se moveu em mim e tua luz fez-me sóbrio 

para proclamar esta Oitava Súplica de Arrependimento de Pistis Sophia. Porque o teu 

poder profetizou em uma ocasião passada através de Davi no trigésimo salmo, dizendo”: 

 

Mateus interpreta a Oitava Súplica de Arrependimento do Salmo 30 

1 – “Em ti, Senhor, eu me abrigo. Que eu nunca fique envergonhado. Salva-me 

segundo a tua justiça. 

 

2 – Incline teus ouvidos para mim, salva-me rapidamente. Sê para mim um Deus 

protetor e uma casa de refúgio para me salvar. 

 

3 – Pois tu és o meu rochedo e meu refúgio forte: guia-me por teu nome e me 

alimente com alimento fortificador. 
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4 – Tu me desembaraçarás da armadilha que prepararam para mim, pois tu és a 

minha proteção. 

5 – Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tu á Senhor, és quem me salva, 

Deus da Verdade. 

 

6 – Tu detestas os que veneram inutilmente coisas vãs; mas eu confio em ti. 

 

7 – Alegro-me por tua causa meu Senhor e serei feliz por causa da tua graça. 

Porque vistes a minha miséria e salvastes a minha alma de minhas necessidades. 

 

8 – E tu não me entregaste nas mãos dos meus inimigos: firmaste os meus pés 

em um espaço amplo. 

 

9 – Tenha misericórdia de mim, á Senhor, Pois estou aflito, meus olhos estão 

turbados pela ira bem como a minha alma e as minhas entranhas. 

 

10 – Porque os meus anos se consumiram em tristeza e minha vida em suspiros 

e gemidos. Meu poder e vigor caíram na miséria e os meus ossos estão se corroendo. 

 

11 – Tornei-me um escárnio para todos os meus adversários e meus vizinhos. 

Tornei-me um espanto para os meus conhecidos, e aqueles que me veem fogem para longe 

de mim. 

 

12 – Estou esquecido como um cadáver em seus corações, e eu me tornei como 

um vaso quebrado. 

 

13 – Ouvi ao meu lado o escárnio de muitos que me envolvem. Eles se reúnem 

formando conselho contra mim, pois planejam tirar minha alma de mim. 

 

14 – Mas eu tenho confiado em ti, á Senhor, por isso eu dito: Tu és o meu Deus! 
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15 – As minhas estrelas que computam os meus anos, aquelas do meu destino 

astral, estão m tuas mãos. Salva-me das mãos dos meus inimigos e livra-me dos meus 

perseguidores que ali moram98. 

 

16 – Revele o teu rosto sobre o teu servidor, e livra-me segundo a tua graça, á 

Senhor. 

 

17 – Que eu não seja envergonhado, pois tenho clamado a ti. Deixe o ímpio se 

envergonhar e virar-se para o Hades. 

 

18 – Deixa os lábios mentirosos se emudecerem, os lábios daqueles que falam 

com injustiça, desprezo e orgulho contra o justo”. 

 

CAPÍTULO 50 - Jesus elogia Mateus e promete a seus discípulos que eles 

devem se sentar em tronos com ele. E quando Jesus ouviu essas palavras, disse: “Muito 

bem dito, Mateus. Agora, portanto, amém, eu vos digo: quando o número dos perfeitos 

estiver concluído e o Todo for elevado, portanto, tomarei o meu lugar no Tesouro da Luz, 

e vós mesmos vos assentareis sobre doze luzes de poderes, até que tenhamos restaurado 

todas as ordens dos doze salvadores na região da herança de cada um deles”. 

 

Após dizer isso, ele acrescentou: “Compreendeis o que eu digo”?  

 

Maria interpreta as palavras de Jesus. Maria veio à frente e disse: “Ó Senhor, 

com relação a este assunto nos disseste outrora em similitude: “Vós perseverastes comigo 

 
98 - Mebaker Jodachay afina-se profundamente, nessa passagem, com o teor 

gnóstico das linhas de transmissão do esoterismo semita que passam dos essênios aos 
mandeanos e aos naassênios (Ofitas). Os mandeus ou mandeanos, no seu “Ritual dos 

Mortos (Masquitáh)” louvam o dia da sepultura porque é o dia em que “o homem se 

desveste da forma ímpia sétupla construída a partir dos sete planetas”. Essa é a mesma 

ideia que aparece no Evangelho de Judas, o qual chama o dia da cruz e tudo o que levou 

Jesus para ele, de fatos felizes, enquanto a ortodoxia chama de traição. Os mandeus 

apresentam uma concepção de Luz e Vida que só pode se afinar com aquela do Poder-
Luz mencionada no EPS e que realmente tem traços do dualismo persa, da Religião de 

Mistérios babilônica, do Ofitismo e do Essenismo. Segundo essa concepção o ato de se 

contar os dias de vida do corpo físico, feito de matéria ímpia, por meio do giro das 

estrelas é o mesmo ato de se computar uma vida desastrosamente regida pela maldade 

cósmica exalada dos corpos celestes. O batismo — segundo o pensamento mandeu — 

coloca nas mãos de Hyyáh (Deus-Vida) essa vida ligada ao destino destilado pelo espaço 
estelar. Para mandeus e ofitas as doze tribos de Israel deveriam sair do Egito e do Mar 

Vermelho para atravessarem o Jordão ao contrário, ou seja, no seu fluxo de vida 

independente das doze casas zodiacais, mas isto não se deu por completo, o que levou 

uma geração de Israel a chegar do outro lado carregando consigo o julgo astrológico, 

formando doze tribos de Israel passíveis de condenação, o que logo adiante, no capítulo 
50, se confirma quando Maria interpreta as palavras de Jesus. 
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nas provas (peirasmás-), por isso eu vou dispor para vós um Reino, como meu 

Pai o dispôs para mim, para que possais comer e beber à minha mesa no meu Reino. E 

vos assentareis em doze tronos e julgareis as doze tribos de Israel”. 

 

Ele disse-lhe: “Bem dito, Maria”. 

  

Jesus continuou novamente e disse a seus discípulos: “E sucedeu que, em 

seguida, depois, quando as emissões de Authades oprimiram Pistis Sophia no caos, ela 

expressou, então, a Nona Súplica de Arrependimento, dizendo: 

 

 O arrependimento nono de Sophia. 1 – “Ó Luz, destruas os que tiraram o 

meu poder de mim, e tira o poder daqueles que subtraíram o meu de mim. 

 

2 – Porque eu sou teu poder e tua luz. Venha e salva-me. 

 

3 – Cubra com grande escuridão os meus opressores. Dize a meu poder: eu sou 

aquele que vai te salvar. 

 

4 – Fracasse o poder de todos aqueles que querem tirar a minha luz 

completamente. Que retornem para o caos e tornem-se impotentes. 

 

5 – Deixe o seu poder de ser como pó, e deixe leu, o teu anjo, feri-los. 

 

6 – E se eles intentarem chegar até a altura, que a escuridão os faça prisioneiros 

envolvendo-os e atirando-os para baixo de volta para o caos. E que o teu anjo leu-99 

persiga-os e os lance na escuridão embaixo. 

 
99 - Há uma questão importante acerca do significado à figura do Anjo Ieú, o 

Observador da Luz. Seu nome contém três das quatro letras do nome Jehováh- 
(em hebraico hWhy). No hebraico a letra vav-W tanto pode soar ô-W quanto u-W. 

Portanto o nome  (Ieuá) ou o nome − (Ieoáh) são versões válidas de 

transliteração no hebraico hWhy. Há, ainda, uma possível transliteração que se 

assentaria no grego como  (Iaoá), o que nos mostraria o misterioso nome gnóstico 

abráxico laô. A maioria dos pesquisadores é favorável ao entendimento de que tais 

nomes gnósticos são fruto da assimilação grega do judaísmo esotérico egípcio e daquele 
das regiões acima da antiga Palestina representadas pelo Líbano e a Síria. Sabemos que 

o Monte Carmelo foi um importante centro essênio nazarita e que até mesmo os 

mandeus ou mandeanos guardam estreita relação com o esoterismo desse centro. Se 

considerarmos, por exemplo, Antônio Piñero como nossa fonte de investigações, teremos 

uma forte opinião de que o Gnosticismo cristão é consequência direta do Gnosticismo 
judaico, do platonismo e das doutrinas sírio-iranianas. Também o professor Francisco 
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7 – Pois eles colocaram um poder com cara de leão como uma armadilha para 

mim, embora eu não lhes tenha feito mal algum, por esta razão a sua luz vai ser retirada. 

E eles oprimem o poder dentro de mim, embora não sejam capazes de retirá-lo. 

 

8 – Agora, portanto, á Luz, tira o que está purificação do poder com cara de leão 

sem que ele o saiba. Quanto ao pensamento que Authades concebeu de tirar-me a luz, 

tira-lhe a sua própria. Deixa que seja tirada a luz do poder com cara de leão, que preparou 

estas armadilhas para mim. 

 

9 – Mas meu poder florescerá na Luz e regozijará porque será salvo. 

 

10 – E todas as partes do meu poder dirão: Não há nenhum salvador, exceto tu. 

Porque és tu que me salvaste da mão do poder com cara de leão, que tirou o meu poder 

de mim, e tu me salvarás das mãos dos que levaram o meu poder e minha luz. 

 

11 – Porque eles se levantaram contra mim e dizem mentiras a meu respeito. 

Dizem entre si: ela conhece o Mistério da Luz que está na altura. E eles me atormentam 

dizendo: Diga-nos o Mistério da Luz na altura – Mistério este que na verdade não 

conheço. 

 

12 – E eles têm me pagado com todas essas más ações, tudo isso porque eu tive 

fé na Luz da altura. E fizeram o meu poder cair sem luz. 

 

13 – Mas quando eles me forçaram, sentei-me na escuridão, minha alma 

prostrou-se em luto. 

 

14 – E tu, á Luz, salva-me agora. Por essa razão canto louvares a ti. Eu sei que 

tu me salvarás porque eu cumpri a tua vontade desde que eu existia em meu aeon. Como 

 
García Bazán, um dos tradutores mais profundos e modernos dos documentos 
gnósticos, incluindo o EPS, é de opinião de que o processo misteriosófico por detrás do 

EPS, inclusive aquele do Livro de leu, pode ser investigado no trato de suas origens 

como uma profunda visão cristã gnóstica da manifestação do mal primeiramente no 

âmbito cosmológico, para depois, no antropológico, cujos traços mesclam elementos dos 

Mistérios pagãos, o judeu-cristianismo do século I e a religião zoroástrica da Pérsia (F. 
G. Bazán — Milênio: Miedo y Religion). 
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os invisíveis que estão na minha região, e como o meu par. E eu luto, procurando 

incessantemente e procurando a luz. 

 

15 – Agora, portanto, todas as emissões de Authades me cercaram e estão se 

alegrando às minhas custas e me obumbram suinamente, sem, contudo conhecer-me. E 

fugiram abandonando-me e não tendo compaixão de mim. 

 

16 – Eles retornaram e me submeteram à tentação, oprimiram-me com grande 

aflição e rangeram os dentes contra mim, querendo tirar-me a luz de mim totalmente. 

 

17 – Quanto tempo, pois, ó Luz, devo suportá-los, e por quanto tempo permitirás 

que me oprimam? Salve meu poder de seus pensamentos maus e salve-me da mão do 

poder com cara de leão. Pois só eu dentre as gerações dos invisíveis estou nesta região. 

 

18 – Cantarei louvores a ti, ó Luz, enquanto estou no meio de todos os que se 

sublevaram contra mim, e eu clamarei a ti no meio de todos aqueles que me oprimem. 

 

19 – Agora, portanto, á Luz, não deixe se alegrarem às minhas custas aqueles 

que desejam tirar o meu poder. Estes que me odeiam e movem os seus olhos contra mim, 

embora eu não tenha feito nada contra eles. 

 

20 – Porque, na verdade eles me bajularam com palavras doces, me perguntando 

sobre os Mistérios da Luz, sobre os quais eu nada sei, e que astuciosamente falam contra 

mim e ficaram enfurecidos comigo, porque confiei na Luz que está na altura. 

 

21 – Eles abriram as suas mandíbulas contra mim e disseram: Sim, retiremos a 

sua luz. 

 

22 – Agora, portanto, ó Luz, tu conheces a astúcia deles; não lhes permitas e não 

deixe a tua ajuda ficar longe de mim. 

 

23 – Rapidamente, á Luz, julga-me e vinga-me. 
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24 – E pronuncie teu julgamento sobre mim segundo a tua bondade. Agora, pois, 

á Luz das luzes, não os deixe tirar-me a luz. 

25 – E não os deixe dizerem em seus corações: nosso poder está saturado com a 

sua luz. E não os deixe declarar: consumimos o seu poder. 

 

26 – Mas, sim, deixes a escuridão cair sobre eles, e deixe que aquele que anseiam 

tirar-me a luz se tornam impotentes; e vistam-se com o caos e as trevas os que dizem por 

í: vamos tirar a sua luz e o seu poder. 

 

27 – Agora, portanto, salva-me para que me alegre, porque eu amo muito o 

Décimo Terceiro Aeon, a região da justiça. E direi sempre: dá-me mais luz, a luz do teu 

anjo leu.  

 

28 – E a minha boca cantará louvores a ti em tua Gnosis no Décimo Terceiro 

Aeon o tempo todo”. 

 

CAPÍTULO 51 – E sucedeu que, quando Jesus acabou de dizer estas palavras 

aos seus discípulos, lhes disse: “Quem é sóbria dentre vás, que proclame a sua solução”. 

Tiago se aproximou, beijou o peito100 de Jesus e disse: “Meu Senhor, teu espírito 

me fez sóbrio, e eu estou anelante para proclamar a sua solução. A respeito disto, com 

certeza teu poder profetizou outrora através de Davi no Salmo trigésimo quarto, dizendo 

assim sobre a nona Súplica de Arrependimento de Pistis Sophia: 

 

Tiago oferece a solução do arrependimento nono do Salmo 34.  

1 – “Julga, ó Senhor, aos que me fazem injustiça, e batalhe contra aqueles que 

lutam contra mim. 

 

2 – Coloque em tua mão e em teu braço as armas e o escudo e levanta-te para 

me ajudar. 

 

 
100 - o ato de beijar o peito de Jesus, ou inclinar-se sobre ele, comum ao discípulo 

João, aqui também é atribuído a Tiago. Esse ato significa reativar pelos Cinco Selos de 

Mistérios os cinco pontos do Peito, em particular a glândula Timo, glândula esta que 

permitiu aos apóstolos, e permite aos Gnósticos, retornar ao “ventre da mãe, ou seja, 
da água reluzente” para nascer como criança, para renascer. 
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3 – Empunhe a espada e retira-a da bainha contra os meus opressores. Dize a 

minha alma: eu sou a tua salvação. 

 

 

4 – Sejam envergonhados os que buscam a minha alma, deixes cair para trás 

confundidos aqueles que maquinam o mal contra mim. 

 

5 – Sejam como a erva na forma de palha diante do vento; que o anjo do Senhor 

os acosse. 

 

6 – Seja o seu caminho escuro e escorregadio, e o anjo do Senhor os oprimam. 

 

7 – Porque, sem causa, eles prepararam-me armadilhas, para a sua própria 

perdição, em vão eles têm zombado da minha alma. 

 

8 - Deixe que a armadilha que ignoram lhes capture imprevisivelmente, e deixe 

que a rede que estenderam para mim os pegue, e caiam na sua própria cova. 

 

9 – A minha alma exultará no Senhor e regozijará na sua salvação. 

 

10 – Todos os meus ossos dirão: Ó Senhor, quem é como tu? Podes libertar os 

miseráveis da mão de quem é mais forte do que eles, e ao débil das mãos de quem os quer 

explorar. 

 

11 – Testemunhas injustas se levantaram e me perguntaram sobre o quem não 

conhecia101. 

 

12 – Pagam-me mal por bem e com desolação para a minha alma. 

 

 
 101 - Prisciliano, o gnóstico da Galícia do século IV, ensinava com base em grande 

e profunda tradição esotérica apostolar que os Salmos estavam em uma sequência 

numérica proposital e que as suas partes (ou seja, os versículos) estavam 

cuidadosamente distribuídas segundo um pensamento cabalístico, devido a isto e sob 
a mesma influência traduzimos o final do verso 11 por “perguntaram-me o que eu não 

conhecia”, onde conhecimento em hebraico é Daat, palavra que resulta no nome da 

décima primeira sephiráh da Árvore Cabalística da Vida. Francisco García Bazán, 

preferindo ir à tradução de modo mais técnico do que cabalístico, traduz por “me 

perguntaram sobre aquilo de que nada sei”. O nosso mebaker em um dos seus midraxes 
traduz assim: “me perguntaram sobre aquilo que não era do meu conhecimento”. 
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13 – Mas quando eles me molestaram, eu me vestia de saco e humilhava a minha 

alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu peito102. 

  

 
102 - Aqui está à doutrina que adiante, nos capítulos 58 e 59 do EPS, se 

desenvolverá como doutrina da Aliança do Peito e do Coração, fundamental na Gnosis 
Valentiniana, na Ofita e também, agora, na Gnosis Jessênia. 
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14 – Eu era agradável a ti, como para o meu vizinho e, como ao meu irmão; e 

me condoía como aquele que está de luto e como alguém que está triste. 

 

15 – Eles se regozijaram com o meu tropeço, e eles me envergonharam. 

Ajuntaram males e congregaram flagelos (mástix-) contra mim acerca dos quais 

eu não tinha conhecimento algum. Eles foram separados e não se afligiram. 

 

16 – Eles me trouxeram a julgamento e zombavam de mim com escárnio, e 

cerraram seus dentes contra mim. 

 

17 – Ó Senhor, quando dirigirás o teu olhar para mim? Põe a minha alma longe 

das suas obras más e salve a minha descendência única das mãos dos leões. 

 

18 – Vou confessar a ti, o Senhor, na grande assembléia (Ekklesia-), e eu cantarei 

louvores a ti no meio de um número incontável de pessoas103. 

 

19 – Não permitas que se alegrem contra mim todos quantos são injustamente 

meus inimigos, que me odeiam sem motivo e fazem piscadelas com seus olhos. 

 

20 – Porque se dirigem a mim com palavras de paz (eirenikós-), 

embora também colericamente (orgé-) maquinaram com astúcia. 

 

21 – Eles abriram suas bocas de par em par contra mim e disseram: Muito bem, 

os nossos olhos o viram plenamente. 

  

 
103 - Temos bases esotéricas herméticas a demonstrar para os iniciados as quais 

dão conta de que desde o verso 13 o salmista — e também Pistis Sophia — tem em conta 
os segredos da Psicopompia. Nesse verso 18 temos uma menção acerca das três 

Ekklesias de que falam os Jessênios, a expectante, a militante e a triunfante, unidas, 

cada uma segundo a sua própria capacidade, na formação do grandioso campo 

magnético ao redor do próprio corpo astral do Mebaker e do Mestre Psicopompo, com o 

propósito de livrar a alma do morto de seus acusadores ao longo do corredor estreito do 
Bardo, ou seja, da Gueenah. 
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22 – Viste, ó Senhor, não permaneças mudo, ó Senhor; não te afastes de mim. 

 

23 – Levanta-te, ó Senhor, e julga-me prestimosamente, dá-me pronta satisfação, 

meu Deus e meu Senhor. 

 

24 – Julga-me, ó Senhor, segundo a minha justiça; Não os deixe rir-se de mim, 

meu Deus.  

 

25 – E não os deixe declarar: Muito bem, alma nossa, nem tampouco digam: a 

temos consumido. 

 

26 – Sejam envergonhados e sejam desprezados os que se alegram com o meu 

infortúnio. Sejam cobertos de vergonha e de desgraça os que falam jactanciosamente 

contra mim. 

 

27 – Permita que os que desejam a minha justificação exultem e alegrem-se e 

deixe os que desejam a paz de seu servo dizerem: seja o Senhor engrandecido e exaltado. 

 

28 – Minha língua exaltará a tua justiça e a tua glória todo o dia”. 

 

CAPÍTULO 52 – Jesus elogia a Tiago e promete aos seus discípulos o 

primeiro lugar no Reino dos Céus. Quando Tiago terminou de dizer isto, Jesus disse-

lhe: “Muito bem, bem dito, Tiago. Esta é a solução da nona Súplica de Arrependimento 

de Pistis Sophia. Amém, amém, eu vos digo: sereis os primeiros no Reino dos Céus antes 

de todos os invisíveis e de todos os deuses e os arcontes que estão no décimo terceiro 

aeon e no décimo segundo aeon, e não somente vós, mas também todos aqueles que 

realizarem os meus Mistérios”. 

 

 E após ele dizer isso, acrescentou: “Compreendestes de que maneira eu discurso 

convosco”? 

 

 Maria dá a solução das palavras de Jesus. Maria apresentou-se outra vez 

destacadamente e disse: sim, Senhor, isso foi o que disseste outrora: “os últimos serão os 

primeiros e os primeiros serão os últimos”. Pois bem, os primeiros que foram criados 

antes de nós, são os invisíveis, pois existem desde antes que a humanidade, eles, os deuses 
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e os arcontes; os homens que receberem os Mistérios lhes precederão no Reino dos Céus”. 

Disse-lhe Jesus: “Bem dito, Maria”. 

 

O arrependimento de Sophia é aceito. Jesus é enviado para ajudá-la. 

Jesus prosseguiu e disse aos seus discípulos: “ocorreu, então, que quando Pistis Sophia 

proferiu sua nona súplica de arrependimento, o poder com cara de leão oprimiu-a 

novamente, desejando tirar todos os seus poderes. Ela gritou novamente para a Luz, 

dizendo: Ó Luz, em quem eu tive fé desde o inicio, por quem eu tenho sofrido todas estas 

grandes dores, ajuda-me”. 

 

E naquela hora seu arrependimento foi aceito. O Primeiro Mistério deu ouvidos 

a ela, e eu fui enviado por seu mandato. Vim para ajudá-la, e leva-la para fora do caos, 

porque ela tinha se arrependido, e também porque ela tinha fé na Luz e tinha sofrido estas 

grandes dores e estes grandes perigos. Ela tinha sido enganada pelo deus Authades-

− e não tinha sido enganada por qualquer outra coisa, senão por um poder de 

luz, por causa da sua semelhança com a Luz em que ela confiara. Por isso então eu fui 

enviado pelo mandato do Primeiro Mistério para ajudá-la secretamente. Eu não havia ido 

ainda para a região dos aeons completamente; mas eu passei pelo meio deles104, sem que 

qualquer poder o soubesse, tanto os do interior do interior quanto os do exterior do 

exterior, salvo apenas o Primeiro Mistério. 

  

 
104 - Aqui temos um jogo de significados doutrinários gnósticos muito esotéricos. A 

ocultabilidade de Jesus ao descer pelas camadas dos eões em direção às regiões 

cósmicas ímpias resulta na ocultabilidade de seus hierofantes, na ocultabilidade da sua 
doutrina, dos seus escritos e até mesmo na ocultabilidade das forças que interagem com 

Pistis Sophia para ajuda-la. Uma liberdade de tradução do copta permite-nos verter 

essa passagem assim: “mas eu passei sob o lugar deles, sem que o percebessem”. Ora, 

semelhante modo de entender o original copta Indica imediatamente a doutrina das 

hipóstases angélicas e as arcônticas, onde hipo- significa estar em baixo e systasis-

 significa agrupamento de seres de mesma substância, substância que 

compõe e dá qualidade a um ser ou ao conjunto organizado deles. A palavra grega Epos-

 significa ser elevado à dignidade de semideus, de nobre figura deífica. Hipóstase 

significa, então, alguém que pode ao mesmo tempo em que tomar graus diferentes da 

substância e da qualidade de um grupo de seres de modo a estar abaixo dessas 

qualidades, preservar e ocultar a sua verdadeira qualidade deífica. No sentido das 
hipóstases angélicas não se toma uma qualidade inferior, mas, ao contrário, se coloca 

abaixo por diminuir em si o número das qualidades deíficas que se deseja dinamizar em 

si como substância luminosa de vida. No caso dos eões ímpios, aí sim, trata-se de descer 

na escala das substâncias trevosas de vida e ir adquirindo cada vez mais tons crescentes 
de escuridade. 



 

94 
 

Assim sucedeu quando vim ao caos para ajudá-la. Ela, então, me viu e percebeu 

imediatamente que eu era de natureza intelectiva105 e que brilhava sumamente e estava 

transbordante de compaixão por ela. Ele não era arrogante como o poder de cara de leão 

que havia usurpado o Poder-de-Luz de Pistis Sophia, afligindo-a para tirar todo o seu 

poder luminoso interior. Sophia me viu, então, notando que eu brilhava dez mil vezes 

mais que o poder com cara de leão e porque transbordava de compaixão por ela. E ela 

sabia que eu havia saído da Altura das alturas, em cuja Luz ela havia confiado desde o 

princípio. Pistis Sophia recobrou ânimo, então, e expressou a Décima Súplica de 

Arrependimento, dizendo: 

 

1 – “Tenho clamado a ti, ó Luz das luzes, em minha opressão e tu me deras 

ouvido. 

 

2 – Ó Luz, salve meu poder dos injustos e dos lábios (keilos-)106 sem lei 

(a-nómos-A-) bem como das armadilhas do astuto. 

 

3 – A luz que estava sendo levada de mim por uma trama astuta, não te será 

devolvida. 

 

4 – Pois as armadilhas de Authades estão esparzidas por toda parte junto com as 

artimanhas dos duros de coração. 

 

5 – Ai de mim, cuja casa estava muito longe, e eu estava nas moradas do caos. 

  

6 – Meu poder estava em regiões que não são as minhas107. 

 
105 - Ou seja, que Jesus era Nous puro. Jesus apareceu desta forma e Pistis o 

percebeu assim porque nela também se desenvolvia o Poder-de-Luz que lhe dava 

condições de arrependimento com Gnosis, ou seja, com elevado conhecimento e 

reconhecimento da natureza da Luz. A partir desse nono arrependimento ela proferirá 

súplicas segundo essa nova capacidade noética surgida em seu ser. 
106 - Aqui se faz clara distinção entre os lábios que falam sem nenhuma distinção 

entre o que se deve ocultar e o que se deve revelar, e sem distinção nenhuma entre o 

justo e o injusto, daqueles lábios que têm como palavra em grego Mistax-M, que 

significa lábios superiores, que se colocam em estado de Mikiós-M ou de profunda 

noção de nous, expressando-se sempre em murmúrios e gemidos suplicantes (Mikmós-

). 

 107 - Os versos 4 a 6 demonstram claramente que há um Authades interior, que 

pertence ao ser decaído de Sophia, e há um Authades cósmico, que pertence à soma e 

precipitação da matéria Ímpia dos Authades de toda a humanidade. Nem mesmo os 

monistas verdadeiramente iniciados negam isto, embora alguns pseudo-monista o 
neguem. 



 

95 
 

  



 

96 
 

 

7 – Eu supliquei aos duros de coração, e quando eu lhes supliquei, eles lutaram 

contra mim sem causa”. 

 

CAPÍTULO 53 – Quando Jesus disse isto aos seus discípulos, acrescentou-

lhes o seguinte: “Agora, portanto, aquele a quem o seu espírito agita,108 que faça-se 

presente e dê a solução da Décima Súplica de Arrependimento de Pistes Sophia”. 

 

Pedro respondeu e disse: “O Senhor, acerca disto a tua Luz-Poder havia 

profetizado outrora através de Davi no centésimo décimo nono Salmo, dizendo: 

 

Pedro interpreta o décimo arrependimento do Salmo 119. 1 – “Clamei 

a ti, ó Senhor, na minha opressão e respondeste a mim. 

 

2 – O Senhor, salva a minha alma dos lábios injustos e da língua ardilosa. 

 

3 – 0 que será dado a ti ou o que será adicionado a ti por uma língua ardilosa? 

 

4 – As flechas do forte são feitas afiadas com o carvão (antrax-) do 

deserto. 

 

5 – Ai de mim, pois minha morada está muito longe. Resido nas oradas de Kedar! 

 

6 – A minha alma há muito tempo tem sido peregrina por lugares inimigos da 

paz. 

 

7 – Tenho sido pacifista (eirenikós-) com gente que odeia a paz. 

Quando falei com eles de modo benigno, ao contrário, me combateram sem motivo. 

“Esta é, pois, ó Senhor, a solução do décimo arrependimento de Pistis Sophia, 

que ela pronunciou quando as emissões materiais de Authades e seu poder com cara de 

leão oprimiram-na extremamente”. 

 
108 - O conceito de agitação faz, logo adiante, jogo muito esotérico com o ato do 

pacifista. O discípulo gnóstico deve aqui buscar matéria de ponderação para que não 

pratique o pacifismo monista, não porque este beire à atitude inútil — o que não é 

totalmente verdadeiro se considerarmos que esta atitude é auto reveladora para os seres 
psíquicos — mas porque como pneumático ele descobre que tal trabalho é vão e 

constitui perda de tempo e desvio de sua verdadeira missão de redenção de si e de 

outros. Agitar-se não significa inquietar-se causando à mente perturbações toldadoras, 

mas, antes, significa colocar o Poder-de-Luz em dinâmica e positiva ação. 
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Jesus elogia a Pedro. Jesus disse-lhe: “Bem dito, Pedro. Esta é a solução do 

décimo arrependimento de Pistis Sophia”. 

 

CAPITULO 54 – Jesus continuou o seu discurso e disse aos seus discípulos: 

“E aconteceu então, quando esse poder com cara de leão me viu, estando eu me 

aproximando de Pistis Sophia, brilhando excessivamente, que cresceu-lhe ainda mais a 

fúria e, então, ele emanou de si mesmo uma multidão de emanações extremamente 

violenta, Quando isso aconteceu, Pistis Sophia expressou a décima primeira súplica de 

arrependimento, dizendo: 

 

A Décima Primeira Súplica de Pistis Sophia. 1 – “Porque se tem levantado 

contra mim o grande poder do mal?  

 

 2 – Seus pensamentos sempre retiraram de mim a luz, como o ferro afiado retiram 

o Poder-de-Luz de mim. 

 

3 – Optei por descer para o caos ao invés de permanecer no Décimo Terceiro 

Aeon, a região da Justiça. 

 

4 – E eles desejavam me conduzir astuciosamente, para consumir toda a minha 

luz. 

 

5 – Por isso agora, a Luz tomará toda a sua luz, e desse mesmo modo a sua 

matéria inteira será feita nada. E tomará a sua luz e não lhes permitirá existir no Décimo 

Terceiro Aeon, seu lugar de morada, e nem tampouco permitirá que seus nomes estejam 

assentados no lugar dos que viverão. 

 

6 – E as Vinte e Quatro Emissões verão o que te sucedeu á poder com cara de 

leão, e serão tomadas de temor e não serão desobedientes, mas entregarão o que está 

purificado de sua luz. 

 

7 – Elas te verão, se alegrarão de ti e dirão: vejam, uma emissão que não deu o 

que está purificado de sua luz para que se possa salvar, senão que vangloria-se da 

grandeza da luz de seu poder-luz, porque ela não emitiu o seu poder interior; e disse: 

tirarei a luz de Pistes Sophia, que agora lhe será subtraída. 

  

Neste momento, então, aquele em quem o poder haja se erguido adiante-se e dê 

a interpretação da Décima Primeira Súplica de Arrependimento de Pistis Sophia”. 
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Salomé interpreta a Décima Primeira Suplica de Arrependimento do 

Salmo 51. 1 – “Porque o poderoso se ufana de seu mal? 

 

2 – Tua língua maquina (meletân-M)109 a injustiça todo o dia e como uma 

navalha afiada pratica o engano. 

 

3 – Tendes preferido o mal ao bem e tendes proferido a mentira em lugar de falar 

da justiça. 

 

4 – Tendes amado as palavras de perdição e a língua enganadora, sem candura. 

 

 5 - Por isso Deus te destruirá completamente; te desarraigará. Te tirará das 

tuas tendas e extirpará tua raiz e te extirpará da terra dos viventes. 

 

6 – Os justos (díkaios-) verão e temerão. Rirão daquele e dirão: 

 

 
109 - A palavra Meletao- nos remete ao significado de meditar, refletir 

profundamente, ao ponto de se modificar algo depois de grande e sensata ponderação. 
O ser humano moralmente bem formado é capaz de tal atitude muito positiva, porém, 

aqui a palavra meletan nos conduz a uma situação alquímica natural do homem 

comum: seu coração estabelece uma dinâmica na aura que, por sua vez, toca as 

glândulas sublinguais que geram o “gosto” por maquinações injustas. Filósofos como 

Epíteto, Plutarco e Sêneca, que viveram nos século I e II d. C., tentaram monisticamente 

fazer vir à tona no homem a virtude da ponderação dos seus atos propondo um 
“adestramento de si por si mesmo”. Sêneca, entretanto, depois de certo tempo de 

reflexão passou a duvidar da existência de uma potência Interna humana que fosse 

capaz de gerar “do fundo de si própria os princípios da razão e da ponderação capazes 

da armar o homem com a conduta correta”. Sêneca entendeu que o convívio e 

principalmente a fala exercida em grupo, tal como aqui vemos a comunidade discipular 
de Jesus praticar, era mais eficaz, adiantando com essa conclusa a prática daquilo que 

os cristãos chamariam mais tarde de confissão coletiva dos pecados. Essa confissão não 

é exatamente aquela dos padres e ortodoxos, mas a que os grupos maniqueus 

praticavam e, por consequência, os cátaros. Essa prática é mais potente que a da 

meditação e não podemos estudar intuitivamente o que significa Arrependimento 

(metanoia-M, metaméleia-M) sem considerar alquimicamente as 

palavras gregas Melas-M (negro, sombrio, triste, funesto, danoso), Melasma-

M (mancha negra), Melos-M (canto de arrependimento, por exemplo) e 

Melan-hidros − (águas negras, escuras), que implicam a pele, a aura, a 

lustração aquosa, os ritos de Mistérios e as glândulas sublinguais com a atitude de 
combate da maquinação Injusta.  É esta a proposta do EPS para formar o que os 

jessênios denominam de Mestre da Candura. Tanto Fílon Alexandrino quanto outros 

autores relatam que o Mestre Essênio da Retidão e seus representantes entoavam uma 

longa canção repleta de confissões e expressões de confiança na Luz antes das Refeições 

Sagradas. No conjunto de documentos achados em Qumran o documento 1QH é um 
exemplo dessas cantilenas gnósticas confissionais. 
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 7 - Olhem, eis aqui um homem que não fez de Deus seu auxílio,  senão que 

confiava em grande riqueza e que apoiou seu poder na vaidade. 

 

8 – Mais sou como a oliveira (elaía-)110 verdejante na Casa de Deus e 

confio na misericórdia de Deus por toda a eternidade. 

 

9 – Vou celebrar-te (Mélos-M)111 para sempre e darei graças a ti porque 

agiste; esperarei em teu Nome, porque sois bondoso na presença dos santos. 

 

“Agora, pois, meu Senhor, esta é a solução da Décima Primeira Arrependimento 

de Pistis Sophia. Uma vez que teu Poder-Luz despertou-me, por seu estímulo eu falarei 

segundo a tua vontade”. 

 

Jesus elogia Salomé. Sucedeu então que tendo Jesus ouvido estas palavras ditas 

por Salomé, disse: “Muito bem dito, Salomé. Amém, amém vos digo que vos 

aperfeiçoarei em todos os Mistérios do Reino da Luz”. 

 

CAPÍTULO 55 - Authades e suas emissões novamente oprimem 

Sophia. E Jesus continuou novamente o seu discurso e disse aos seus discípulos: “E 

sucedeu que, depois disto entrei no caos brilhando excessivamente para poder tirar a luz 

do poder com cara de leão. Como eu brilhava muito, ele ficou tomado de medo e gritou 

para o seu deus Authades, para que aquele o ajudasse. E imediatamente o deus Authades 

 
110 - A oliveira tem um significado muito secreto para os gnósticos. Não podemos 

colocar aqui num escrito que visa não só a alunos gnósticos, mas também a leitores em 

geral, os significados mais esotéricos do judaísmo gnóstico ou do cristianismo 

valentiniano e maniqueu, para a floresta ou o jardim composto de pinheiros (Eláte-

), de oliveiras (Elaía-) e abetos (Eláte-), e o significado muito 

particular das histórias infantis gnósticas jessênias que tomam o pinheiro por 

“conselheiro ou condutor (Elatér-) da floresta”. O abeto tem, ainda, uma 

característica que vem bem ao caso da Décima Primeira Súplica de Arrependimento, 

que é a de fornecer madeira de cuja textura se faz a tampa da caixa de ressonância de 
alguns instrumentos raros, dentre eles o violino de Antônio Stradivari. Nesse caso temos 

que voltar nossa atenção para as palavras Elaion-E (Monte das Oliveiras), Eleéo-

 (ter misericórdia, compadecer-se) e elaino- (dirigir, conduzir, compelir). 

Daí a razão do referido verso falar da “confiança na misericórdia de Deus” e compará-la 

ao verdejar das oliveiras. 
111 - 130 Essa celebração constitui a liturgia esotérica específica de uma 

comunidade gnóstica. Mélos ou Melpo-M é, no âmbito da Comunidade Jessênia, 

constituída de celebrações com músicas, danças, cantos, contos, teatros e conferências 

especiais. Essas são as atividades chamadas abráxicas, ou seja, da liturgia anual. Nesse 

caso a palmeira tem o significado dos doze meses de uma liturgia esotérica anual. Fazer 

um jardim da Cabalah ou da Gnosis envolve a semeadura de todos esses tipos de 
“plantas”. 
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apareceu de fora do Décimo Terceiro Aeon, e voltou o seu olhar para baixo na direção do 

caos, se encolerizando muitíssimo desejando prestar ajuda para o seu poder com cara de 

leão. E naquele momento o poder com cara de leão e todas as suas emissões, cercaram 

Pistis Sophia, querendo tirar toda a luz que nela restava. Sucedeu que, em seguida, quando 

Sophia foi assim oprimida, que ela clamou à altura, gritando para mim para que eu a 

ajudasse. Sucedeu que, em seguida, quando ela olhou para a altura, que ela viu Authades 

extremamente irado, e ela estava atemorizada. Então ela expressou a Décima Segunda 

Súplica de Arrependimento por causa de Authades e de suas emissões. Ela clamou em 

alta (voz) a mim, dizendo: 

 

A Décima Segunda Súplica de Arrependimento de Pistis Sophia. 1– “Ó 

Luz, não esqueças do meu cântico de louvor. 

 

2 – Porque Authades e seu poder com cara de leão abriram suas goelas contra 

mim e agiram ardilosamente contra a minha pessoa. 

 

3 – Eles me cercam, desejando tirar o meu poder, e me odeiam, porque eu elevei 

hinos de louvores a ti. 

 

4 – Em vez de me amarem eles me difamaram (diabállein-). Mas eu 

elevarei hinos de louvores. 

 

 5 – Eles conspiraram um complô para tirar o meu poder, porque eu tenho

 cantado louvores a ti, á Luz, e me odiavam, porque eu te amo. 

 

6 – Deixe a escuridão cobrir Authades, e deixe que o governante da escuridão 

ultraperiféricas permaneça em sua mão direita. 

 

7 – Quando o julgares, tirar-lhe o seu poder, e aquilo que havia pensado tramar, 

que era tirar o meu poder luminoso, que se reverta contra ele. 

 

8 – E que todos os poderes da sua luz declinem nele, e que outro receba a sua 

soberania nos três triple-poderes. 
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9 – Que todos os poderes de sua emissão terminem sem luz e que sua matéria 

careça de luz. 

 

  

 

 

10 – Que suas emissões permaneçam no caos e não se atrevam a ir para sua 

região. Decresça a sua luz e que não possam ascender para o Décimo Terceiro Aeon, sua 

região. 

 

11 – Que o Receptor, o Purificador das luzes (paralémptes-112), 

purifique todas as luzes que estão em Authades, e as tome dele. 

 

12 – Governem os arcontes da obscuridade inferior sobre suas emissões, e que 

ninguém lhes dê abrigo na sua região, e ninguém ouça ao poder de suas emissões no caos. 

 

13 – Seja subtraída a luz que há em suas emissões e apagado o seu nome do 

Décimo Terceiro Aeon, e, melhor mais ainda, esteja o seu nome para sempre removido 

dessa região. 

 

14 – Seja conduzido sobre o poder cara de leão seu pecado que emitiu na 

presença da Luz, e não se apague a injustiça da matéria que ele produziu. 

 

15 – E que seus pecados estejam na presença da Luz eterna, e que não lhes seja 

permitido ver e que seus nomes sejam subtraídos de todas as regiões; 

 

16 – Porque eles não se apiedaram de mim e me oprimiram, tendo tirado minha 

luz e meu poder. E depois me puseram entre eles, cobiçando tirar-me a luz totalmente de 

mim. 

 

17 – Eles amavam descer ao caos; assim, pois, que permaneçam nele, e que não 

sejam retirados dali de agora em diante. Eles não desejaram a região da Justiça para 

habitar, e não devem ser tirados de lá [da região do caos] a partir de agora. 

 
112 - 131 Esta palavra é de todo muito rara e de difícil tradução, mas podemos 

atingir seu significado quando observamos o termo leptós-, que significa 
despojado da própria pele. Trabalhar com a aura e com as suas luzes. 
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18 – Ele vestiu a escuridão como uma roupa, e ela entrou nele como a água, e 

entrou em todos os seus poderes como o óleo. 
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19 – Deixe-o envolver-se no caos como em uma peça de roupa, e cingir se com 

a escuridão como com um cinto de couro para sempre. 

 

20 – Quando estas coisas aconteceram aos que fizeram isto por causa da Luz, 

também disseram: Vamos tirar todo o seu poder. 

 

 21 – Mas tu, á Luz, tem misericórdia de mim por causa do Mistério do teu nome, 

e salve-me na bondade de tua graça. 

 

22 – Pois eles têm tirado a minha luz e a minha força. E o meu poder se agitou 

internamente, e eu não conseguia firmar-me de pé no meio deles. 

 

23 – Tornei-me como matéria que está caída. Sou jogada a um lado e a outro 

como um demônio que encontra-se no ar. 

 

24 – Meu poder pereceu, porque eu não possuía nenhum mistério; e a minha 

matéria tornou-se pior por causa da minha luz, porque eles haviam distanciado a minha 

luminosidade de mim113. 

 

 25 – E eles zombavam de mim; eles olharam para mim meneando a cabeça. 

 

26 – Ajuda-me segundo a tua misericórdia”. 

 

 
113 - Aqui encontramos nas diversas traduções que cooptamos, e nos midraxes do 

Mebaker, algumas visíveis alterações para que o esoterismo desse verso pudesse ficar 

manifesto fora do grego e do copta, seu berço natural. Por exemplo, para a frase “minha 

matéria tornou-se pior”, Francisco Garcia Barzán usa a palavra espanhola 

“desmejorado”, que seria traduzida muito erradamente por “desmelhorado” em 
português. Entretanto, é de muito bom tom esotérico mostrar aqui o jogo que o 

Catarismo faz entre “melhoramentum”, ou seja, o rito da melhoria cármica através do 

índex abençoador magnético de um Perfeito aplicado a um “credente” (crente) - 

simpatizante do catarismo - e o “desmelhoramento” de alguém que não “tem mistério 

algum”, ou seja, que não está em nenhuma Escola de Mistérios. O Catarismo gerou ao 

redor de si uma verdadeira civilização de expectantes de Gnosis, ainda que formada de 
hylicos e psíquicos, através do rito maniqueu do “melhoramentum” segundo o qual 

alguém que não podia ser cátaro ou não tinha aptidão espiritual para tal, ficava, 

entretanto, na obrigação de alguns requisitos básicos de civilidade gnóstica. Esta é a 

razão de alguns historiadores dizerem que depois da civilização grega o mundo só 
conheceu outra grandiosa civilidade no Languedoc e no País Cátaro. 
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 “Agora, portanto, aquele cujo espírito está anelante, venha para a frente e 

profira a solução da Décima Segunda Súplica de Arrependimento de Pistis Sophia”. 

 

CAPÍTULO 56 - E André se adiantou e disse: “Meu Senhor e Salvador, tua 

Luz-Poder profetizou outrora através de Davi sobre este arrependimento que Pistis Sophia 

expressou, e disse no Salmo 108: 

 

André interpreta a Décima Segunda Súplica de Arrependimento do 

Salmo 108. 1 – “Deus a quem louvo, não guardes silêncio diante da minha súplica. 

 

2 – Porque as bocas do pecador e do astuto se abriram contra mim e com língua 

pérfida falaram de mim. 

 

3 – E eles me cercam com palavras de inimizade e lutaram contra mim sem 

causa. 

 

4 – Em vez de me amar me caluniaram. Mas eu orei. 

 

5 – Estabeleceram para mim o mal ao invés do bem e a inimizade no lugar do 

afeto. 

 

6 – Estabelece (kathistánein-) um pecador sobre ele, e ponha de 

pé o diabo (kakodaímon-)114 para que esteja à sua mão direita. 

 
114 - Levantar a mão direita, ou ainda as duas mãos, à altura dos ombros é um ato 

puramente sacerdotal, utilizado para proferir as bênçãos ou para proferir a súplica. O 

termo kakon- significa mal, contrário do bem, da virtude; dalmon- 

significa deus, deusa, poder divino. Assim, um mau deus ou mal poder divino, um mau 

gênio, transforma a oração ou súplica em prédica cacofônica-, ou seja, 

oração proferida por meio de ruído desagradável, ou, a se ter em conta o verso seguinte 

(7), transforma a súplica e o hino em forma de oração em desagradável petição do 

pecador que não tem o poder de atingir o mundo divino ou mundo deífico. Francisco 

Garcia Bazán coloca nesta passagem a indicação do equivalente grego diabolos-

. Cremos, entretanto que a nossa indicação é mais cabalística e menos 

preocupada com a exatidão dos termos gregos próximos do copta. No documento Tomé 

O Atleta, para a expressão de Jesus “Ai de vós, amaldiçoados porque estais nas garras 

das forças dos demônios do mal”, Bazán sugere a expressão grega dalmon ponerón, 

onde ponerós- significa covarde, vil, pernicioso, espírito maligno. No 

valentinianismo “direita” significa os “psíquicos”, ainda cheios de paixões carnais, para 

quem o Livro de Tomé O Atleta profere a maldição acima citada. A esquerda designa os 
“hylicos” ou pessoas completamente  adormecidas no seio da matéria. A ação de levantar 

as mãos mais alto que os ombros, como representado na Cruz de Luz de Les Casses, 

indica, portanto, aquele que se ergueu para a pneumaticidade, estando livre dos apegos 

carnais e pode suplicar de modo poderoso e santo. Para aqueles que não podem erguer 

assim as mãos a passagem do Livro de Tomé O Atleta. Jesus profere doze “ais” 
lamentosos referentes às doze partes corporais onde o mau demônio se apega para 
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7 – Quando julgado, dite uma sentença condenatória e que sua oração se torne 

pecado. 

 

8 – Que os seus dias de vida sejam encurtados e que outro assuma o seu encargo 

(episkopos-). 

 

9 – Fiquem os seus filhos órfãos (orphanós-) e viúva (khéra-) a 

sua mulher. 

 

10 –  Mudem-se seus filhos, que vaguem a mendigar e que eles sejam expulsos 

de suas casas. 

 

 11 – Busquem os agiotas todos os seus bens, e estrangeiros saqueiem todos os 

produtos dos seus melhores esforços. 

 

12 – Que não haja homem que estenda-lhe as mãos para apoiá-lo, e ninguém 

para ter pena de seus órfãos. 

 

13 –  Sejam exterminados os seus filhos e seus nomes apagados em uma única 

geração. 

 

14 – Seja recordado o pecado de seus pais na presença do Senhor, e o pecado de 

sua mãe não se apague. 

 

15 – Estejam constantemente na presença do Senhor e sua memória seja 

erradicada da terra; 

 

16 – Porque não se despertou para ter misericórdia e perseguiu a um homem 

pobre e miserável e acossou ao abatido de coração até exterminá-lo. 

 

 
produzir paixões e desvios, isto nos faz lembrar de Prisciliano que também ensina que 

os homens tem doze partes onde os demônios se apegam. Essas doze partes são 

chamadas à  

 

 
Cruz de doze direções diferentes, seis à esquerda e seis à direita, como que a 

“chamar das trevas aquilo que na carne do homem é a potência essencial aprisionada”. 

Prisciliano diz que “Cristo forjou a Redenção fixando todas as coisas à Cruz”. A 

expressão “todas as coisas” significa toda a maldade do mundo reunida no seu corpo 
material formado por doze partes afixadas na Cruz. 
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17 – Ele amou a maldição: que ela recaia sobre ele - não desejou a bênção, que 

ela se afaste dele. 

 

  

 

18 – Vestia-se de maldição como de uma veste, e esta entrou em suas entranhas 

como água, como óleo em seus ossos. 

 

19 – Seja para ele como uma roupa na qual ele cobre, e como um cinto com o 

qual ele seja sempre cingido. 

 

20 – Seja esta a recompensa perante o Senhor, para os que me difamam e para 

os que falam coisas injustas contra a minha alma. 

 

21 – Mas tu, O Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, por amor do teu nome 

salve-me. 

 

22 – Porque eu sou pobre e sou indigente. Meu coração está agitado dentro de 

mim. 

 

23 – Sou levado para o meio como a sombra e levado para baixo, sacudido como 

a lagosta. 

 

24 – Meus joelhos se tornaram fracos de jejum, e a minha carne emagrece por 

falta de óleo. 

 

25 – Tornei-me, sem dúvida, motivo de ultraje deles, pois eles me veem e 

meneiam as suas cabeças. 

 

26 – Auxilia-me meu Senhor e Deus, e salva-me segundo a tua graça. 

 

27 – Que eles saibam que esta é a tua mão, e que tu, ó Senhor, o realizaste”. 

 

“Esta é então a solução da Décima Segunda Súplica de Arrependimento que 

Pistis Sophia expressou quando ela estava no caos”. 
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CAPÍTULO 57 – E Jesus continuou novamente em seu discurso e disse aos 

seus discípulos: “E sucedeu logo depois que novamente Pistis Sophia clamou a mim, 

dizendo: “O Luz das luzes, eu tenho transgredido aos doze eóns, e seus descendentes. Por 

causa disto tenho proferido as doze súplicas e arrependimentos, um para cada aeon. 

Agora, pois, á Luz das luzes, perdoa 

A minha transgressão, pois é muito grande. Pois abandonei as regiões da altura 

e passei a habitar as regiões do caos”. 

 

“Assim, pois, uma vez que Pistis Sophia terminou de dizer isto, continuou com 

o décimo terceiro arrependimento, dizendo:  

 

O décimo terceiro arrependimento de Sophia. 1 – “Ouve-me cantando 

louvores a ti, á Luz das luzes. Ouve-me pronunciar o arrependimento do  

Décimo Terceiro Eon, a região da qual saí precipitando-me para os lugares abaixo, a fim 

de que o Décimo Terceiro Arrependimento do décimo terceiro eão se complete. Estes são 

aqueles [aeons] contra que tenho transgredido, razão pela qual eu desci. 

 

2 – Agora, pois, á Luz das luzes, ouve-me cantando louvores a ti nas aeon décimo 

terceiro, a minha região de onde eu desci. 

 

3 – Salva-me, á Luz, em teu grande Mistério e perdoa a minha S transgressão 

em teu perdão. 

 

4 – E dá-me o batismo, perdoa os meus pecados e purificar-me da minha 

transgressão. E esta minha transgressão é o poder com cara de leão, que nunca esteve 

escondido de ti, por causa de que eu fui para baixo. 

 

5 – E eu sozinho entre os invisíveis, em cujas regiões eu existi, tenho 

transgredido, e desci para dentro do caos. Transgredi diante de ti para que o teu mandato 

se cumprisse”. 
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“A Pistis Sophia disse, pois, essas coisas. Agora, portanto, aquele que permite 

que o espírito lhe estimule para entender suas palavras, que se apresente e enuncie o 

significado do seu pensamento” Marta se adiantou e disse: 

 

“Meu Senhor, meu espírito me estimula para proclamar a solução do que Pistis 

Sophia falou; teu poder outrora profetizou sobre esse [pensamento] através de Davi no 

Salmo quinquagésimo (50), dizendo assim: 

 

 

Marta interpreta a Décima Terceira Súplica de Arrependimento do 

Salmo 50 1 – “Tenha misericórdia de mim á Deus, segunda a tua grande graça. De acordo 

com a plenitude da tua misericórdia apagai os meus pecados. 

 

2 – Lava-me completamente da minha iniquidade. 

 

3 – Pois o meu pecado está sempre presente diante de mim. 

 

 4 - Seja justificado em tuas palavras e prevaleça invicto quando me julgares”. 

 

“Esta é, então, a solução das palavras que Pistis Sophia expressou”. Disse-lhe 

Jesus: “Muito bem dito, Marta, bem-aventurada es”. 

 

CAPÍTULO 58 - Jesus envia um Poder-de-Luz para ajudar Sophia. E 

Jesus continuou novamente o seu discurso e disse aos seus discípulos: “E aconteceu então, 

quando Pistis Sophia disse estas palavras, que se completou o tempo para que ela pudesse 

ser levada para fora do caos. E de mim mesmo, sem o Primeiro Mistério, emiti um Poder-

de-Luz e enviei-o para o caos, para que ele pudesse conduzir Pistis Sophia para fora das 

regiões profundas do caos, e leva-la para as regiões mais elevadas que as daquele lugar 

tenebroso, até que o mandato do Primeiro Mistério lhe chegasse e ela pudesse, assim, ser 

guiada inteiramente para fora do caos. 

 

E o meu Poder-de-Luz levou Pistis Sophia até estas regiões mais elevadas do 

caos. Sucedeu que, em seguida, quando as emissões de Authades perceberam que Pistis 
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Sophia foi levada para as regiões mais elevadas do caos, a seguiram até em cima, 

esperando trazê-la novamente para regiões inferiores do caos. E o meu Poder de Luz, que 

eu tinha enviado para levar Sophia para fora do caos, brilhou muito intensamente. 

Sucedeu que, em seguida, quando as emissões de Authades perseguiram Sophia em sua 

subida para as regiões mais elevadas do caos, que ela novamente cantou louvores e 

clamou a mim, dizendo em voz alta: 

 

 

 

Sophia profere uma canção de louvor  1 – “Cantarei louvores a ti, ó Luz, 

pois eu desejava ir ter contigo. Vou cantar-te louvores, Luz, pois tu és minha Salvadora. 

  

2 – Não me deixes no caos. Salva-me, á Luz da Altura, pois és para ti que eu 

elevo hinos. 

 

3 – Tu me enviaste de tua própria Luz a Luz que me salvou115134. Tu me  

levaste às regiões mais elevadas do caos. 

 

4 – Caiam as emissões de Authades que me perseguem, e afundem nas regiões 

inferiores do caos, e que elas não venham para as regiões mais elevadas para ver-me. 

 

 
115 - 134 Aqui o midraxe do Mebaker Jodachay eleva a qualidade do texto a um 

grau cabalístico sem igual, pois faz jogo com as palavras Phôs-Phôs- (Luz-Luz-

Salvação). Com efeito, falar que da Luz saiu a Luz que salvou Pistis redunda no seguinte 

jogo de matetekous: phos-, 500 + 800 + 200 = 1500 x 2 = 3000, reduzíveis a 30, 

número do Pleroma visto como Triconíade; o número 1500 pode ser reduzido a 15, que 

podemos comparar com a data de 15 do mês de Tybi quando Jesus subiu para buscar 

sua veste de Luz por entre as camadas luminosas do Pleroma. Soteria- soma 

200 + 800 + 300 + 8 + 100 + 10 + 1 = 1419 = 24 (9 + 1 + 14). 24 + 30 = 54 = 9, onde 
nove é o número do Eremita coberto pelo manto luminoso. Destacando-se o fato de que 

o manto do Eremita tem um capuz diante do qual é posta, em algumas versões, a 

lanterna. Se tivermos em mente uma variação da palavra Salvação, como verbo salvar 

na conjugação Salvo (sôs-), teremos a soma 200 + 800 + 200 = 1200, que se reduz 

a 12, daí a ideia de que o grupo duodécuplo (Pre-Mynian, Mynian ou Távola) forma a 

Ekklesia ideal para que o Homem (Anthropos) seja iluminado (ou seja, Homem-de-Luz 

— Anthropos Photeinos) e salvo. O jogo Phôs-Phôs-Sôs (−−) soma assim: 

1500 + 1500 + 1200 = 4200, reduzível aos números 42 e 6; ora, o número seis faz a 

salvação encontrar Adam no dia em que ele perdeu a condição de caminhar ara o Sabbat 

ou descanso do sétimo dia, ou seja, numa sexta-feira que Jesus, com a sua sexta-feira 
da paixão, veio salvar, curar. O número 42 deve ser visto pelo ângulo cabalístico do 

número 24 — que aparece na soma da palavra soteria — cujos valores apontam para os 

Vinte e Quatro Mistérios relatados no início do Evangelho da Pistis Sophia. Quanto ao 

número 9, a palavra pomba (peristera-), com nove letras, soma 80 + 5 + 

100 + 10 + 200 + 00 + 5 + 100 + 1 = 801 9. 
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5 – E que grandes trevas cubra-as e a mais tenebrosa nuvem venha sobre eles. E 

não os deixe ver-me na Luz do teu Poder que enviaste a mim para me salvar, para que 

eles não possam voltar a ter domínio sobre mim. 

 

6 – E não deixe que os seus planos se cumpram, aqueles cujos pensamentos eram 

de tirar o meu poder. E como eles têm falado contra mim, para tirar de mim a minha luz, 

faça melhor, tome a luz deles ao invés da minha. 

 

7 – E eles se propuseram a tirar-me a luz completamente. Porém, não foram 

capazes de levá-la, porque o teu Poder-Luz estava comigo. 

 

8 – Porque eles têm tomado conselho sem o teu mandato, á Luz, por isso não 

foram capazes de tirarem-me a luz. 

 

9 – Pois eu tive fé na Luz, não terei medo; E a Luz é a minha Salvadora, eu nada 

temerei”. 

 

“Agora, portanto, diga aquele cujo poder está elevado, a solução das palavras 

que Pistis Sophia expressou”. 

 

E sucedeu que, quando Jesus acabou de falar estas palavras aos seus discípulos, 

que Salomé se aproximou e disse: “Meu Senhor, meu poder induz-me fortemente a dizer 

a solução das palavras que Pistis Sophia expressou. Este Poder profetizou outrora através 

de Salomão, dizendo”: 

 

 

Salomé interpreta a canção de Sophia das Odes de Salomão.116          1 

– Vou dar-te graças, ó Senhor, pois tu és o meu Deus. 

 
 116 - As Odes de Salomão são obras que os estudiosos atribuem aos cristãos do 

século II, sendo que não há consenso se são ou não gnósticas. Elas seriam em número 
de 42, sendo duas (21 e 25) de muito particular interesse para os nossos estudos aqui. 

O seu texto diz o seguinte: “Levantei os meus braços para o alto, em direção à Graça do 

Senhor. Ele lançou as correntes para longe de mim. O meu protetor elevou-me segundo 

a sua Graça e a sua Salvação”. Nessa passagem temos uma cena chamada “gesto 

orante”, do cristão com os braços para cima formando a base de um quadrado e suas 

laterais, com as mãos viradas para frente e espalmadas, a quem os bogomilos 
denominavam “Cruz de Luz”. Mais adiante essa Ode de Salomão diz o seguinte: 

“Colocaste luz à minha direita e à minha esquerda. Que tudo em mim seja apenas luz! 

Vesti as vestes do teu Espírito, e tu removeste de mim as vestes de pele”. Portanto, o 

tema “Cruz de Luz” e o de “vestir-se com as vestes de luz” se cruzam. Portanto, o assunto 

da décima quarta canção de Pistis Sophia é o da “Cruz de Luz”, pertencente ao puro 
dualismo gnóstico. Na Ode 1 lemos: “A mente do meu mestre está sobre minha cabeça 
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2 –  Não me abandones, á Senhor, porque tu és a minha esperança. 

 

3 – Tu me deste o teu juízo livremente, e eu fui salvo por meio de ti. 

4 - Deixe cair os que me perseguem, e que não possam ver-me. 

 

5 – Que uma nuvem de fumaça cubra os seus olhos e um ar em forma de nevoeiro 

denso os confunda, e que não vejam o dia, para que não me retenham. 

 

 

6 – Que careçam de possibilidades e de potência os seus planos, e tudo quanto 

tenham arquitetado de mal venha sobre eles mesmos. 

 

7 – Eles tramaram um plano, porém, nada do que tramaram se realizou 

favoravelmente a eles. 

 

8 – E eles foram vencidos, embora fossem poderosos, e o que eles perversamente 

prepararam fracassou. 

 

9 – Minha esperança está no Senhor, e eu não terei medo, Pois tu és o meu Deus, 

meu Salvador” (Odes de Salomão 5, 1-9). 

 

 Sucedeu, pois, em seguida, quando Salomé acabou de dizer estas palavras, que 

Jesus disse-lhe: “Muito bem, Salomé, e bem dito. Esta é a solução das palavras que Pistis 

Sophia expressou”. 

 

 CAPÍTULO 59 - O poder enviado por Jesus formou uma coroa de luz 

sobre a Cabeça de Pistis Sophia. E Jesus continuou novamente o discurso e disse aos 

seus discípulos: “E aconteceu então, quando Pistis Sophia acabou de dizer estas palavras 

em meio ao caos, fiz com que o poder de luz, que eu tinha enviado para salvá-la, se 

tornasse uma coroa de luz em sua cabeça, de modo que a partir desse momento as 

emissões de Authades não pudessem ter domínio sobre ela. E quando eu tornei-me um 

círculo de luz a coroar a sua cabeça, todas as coisas más nela ficaram abaladas e foram 

 
como uma coroa. Serei sempre dele, porque ele teceu-me uma coroa de verdade e seus 

ramos agora dão brotos. Quem usa esta coroa não está morto, mas germina em sua 
cabeça muitas flores e frutos maduros e de perfeição, cheios da tua Salvação”. 
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purificados em seu interior. Elas pereceram e retornaram para o caos, enquanto que as 

emissões de Authades o viram e se alegraram. E a purificação da luz pura que estava em 

Pistis Sophia, deu poder à luz da minha Luz-Poder, que havia se tornado uma coroa de 

flores na sua cabeça”. 

 

 “E sucedeu que, em seguida, por outro lado, quando cercaram a pura luz 

em Sophia, e sua luz pura não se afastou da coroa do poder da luz da chama, de modo que 

as emissões de Authades não a roubassem. Naquele momento, quando isto ocorreu, a pura 

luz-poder em Sophia começou a cantar louvores; e ela elogiou o meu Poder-de-Luz, que 

era uma coroa de flores na sua cabeça. Ela cantou louvores, dizendo”: 

 

Sophia canta outra canção de louvor (a 15ª).   1 - A Luz tornou-se uma 

coroa de flores117 sobre a minha cabeça; eu não me afastarei dela, de modo que as 

emissões de Authades não possam roubá-la de mim. 

 

2 – E apesar de todas as coisas más terem se abalado, eu, sem dúvida, não ficarei 

abalado. 

 

3 – E apesar de toda e minha matéria perecer e permanecer no caos - aquela que 

é proveniente das emissões de Authades - ainda assim hei de não perecer. 

 

 4 - Pois a Luz está comigo, e eu mesmo estou com a Luz”. 

 

“Estas são as palavras que Pistis Sophia pronunciou. Neste momento aquele que 

entende o conteúdo do pensamento destas palavras, que se apresente para proclamar a sua 

solução”. 

 

Maria, sua mãe, pede e recebe permissão para falar. Maria, a mãe de Jesus, 

se fez notar e disse: “Meu filho de acordo com o mundo, meu Deus e Salvador de acordo 

com a Altura, permita-me proclamar a solução das palavras que Pistis Sophia expressou”. 

 

 E Jesus, respondendo, disse: “Tu, também, Maria, tens recebido a forma 

(morphé-) que está em Barbelô segundo a matéria, e tens recebido a semelhança 

 
117 - Que os círculos mais internos da iniciação gnóstica jessênia, cujas 

características esotéricas são herméticas e rosa-cruzes, se lembrem aqui das quatro 
rosas no chapéu de C.R.C., descritas no livro As Bodas Alquímicas de C.R.C. 
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que está na Virgem da Luz118, de acordo com a luz, tu e a outra Maria, a bem-

aventurada119; e nas tuas conta as trevas se levantou e, além disso, fora de ti veio diante 

do corpo material em que eu sou, que tenho purificado e refinado, - agora, portanto, eu te 

ordeno proclamar a solução das palavras que Pistis Sophia tem proferido”. 

 

 

 

E Maria, mãe de Jesus, respondendo, disse: “Meu Senhor, a tua Luz-Poder 

profetizou outrora sobre estas palavras através de Salomão na Ode 19 dizendo: 

 

Maria, sua mãe, interpreta a canção de Sophia da Ode 19 de Salomão. 
1 – “O Senhor está em minha cabeça como uma coroa de flores, e eu não existiria sem 

ele. 
 

2 – Teceram uma verdadeira coroa para mim, e fizeram com que seus ramos 

(Kládos-) brotassem em mim. 

 

3 – Pois ela não é semelhante a uma coroa de flores murchas que não brota120. 

Mas tu estás vivo em minha cabeça e tu brotastes em mim. 

 
118 - Que o grupo dos Doze Doutores Aperolados veja aqui que C.R.C. oferta o seu 

chapéu com, quatro rosas para a Virgem do Castelo da Fronteira, A Virgem para cuja 

passagem às luzes se acendiam à frente, e se apagavam atrás. 
119 -  Que o Grupo dos Doze Doutores Aperolados encontre aqui o par ou sizígia 

Ekklesiástikos-Makariotés, inserido dentro do círculo dos doze filhos de Anthropos-

ekklesia e saibam promover com essa descoberta a coesão doutrinal amorosa dentro 

dos grupos duodécuplos da Comunidade Gnóstica. 

 120 - Aqui temos um jogo cabalístico de termos gregos que é fundamental para 

se compreender a origem essênia das Odes de Salomão. As seguintes palavras 

constituem as peças desse jogo cabalístico: timoreo-) (vingar), blastáno-

) (Brotar), antoforeo- (Florescer), antoma- (abeirar-

se com súplicas), reo— (Fluir) e Timé-T (alta dignidade real e divina). Palavra 

Timo, que designa por um lado à glândula do crescimento, do broto, da floração   

da vida humana, e por, o desenvolvimento da planta que, lançada no solo, vinga, ou 

seja, verdeja e brota fazendo fluir a sua força  vegetativa e a sua aura e vida mediante a 
sua eficaz umidificação, se compara à vida discipular que, mediante os sucessivos 

batismos e a potente unção, e mediante o fluido da unção de natureza distinta daquela 

dos eons ímpios, torna-se dotada de uma força de súplica capaz de atravessar as trevas 

e reencontrar a Altura, o Reino da Luz. Essa doutrina começa no ambiente dualista 

batismal dos essênios de Qumran, onde observamos o estre Essênio da retidão dizer em 

um hino: desabrocharei como lírio e meu coração abrir-se-á para a fonte eterna; o meu 
apoio está no poder do alto” (1QH). Em seguida essa doutrina passa para as seitas 

batismais que proliferaram a partir da região do Mar Morto e do Jordão, tais como a 

seita mandeana e a dos elkessaítas, surgindo também para a seita dos nazoreus ou 

nuzairets do Monte Carmelo, caminhando para a Síria até chegar ao ambiente das Odes 

de Salomão no século II e, em seguida, ao ambiente esotérico do EPS. Portanto, se 
afirmarmos aqui que essa doutrina da coroa de luz e da cruz de luz que aparece ao redor 



 

114 
 

 

4 – Teus frutos são plenos e perfeitos, cheios de tua salvação”. 

 

Jesus elogia sua mãe. Sucedeu então, que quando Jesus ouviu sua Mãe, 

Maria121140, falar estas palavras, disse-lhe: “Muito bem, bem dito, amém, amém, te digo 

que te bendirão de um extremo a outro da Terra, pois a promessa do Primeiro Mistério te 

foi confiada e através dessa promessa serão salvos todos da terra e do alto, e essa promessa 

é o começo e o fim”. 
 

 

CAPÍTULO 60 - 0 mandato do Primeiro Mistério é cumprido para a 

retirada total de Sophia do caos. Jesus prosseguiu com suas palavras e disse aos seus 

discípulos: “Quando Pistis Sophia proferiu a Décima Terceira Súplica de Arrependimento 

também neste momento se completou o mandato de todas as tribulações que foram 

decretadas para Pistis Sophia para cumprimento do Primeiro Mistério, que era desde o 

princípio, e chegou o tempo para salvá-la do caos e levá-la para fora de todas as trevas. 

Pois o seu arrependimento foi aceito pelo Primeiro Mistério. E aquele mistério me enviou 

 
dos capítulos 58 e 59 do EPS é de origem judaico-essênia e de natureza gnóstico-

batismal, teremos apoio ao menos de professores e pesquisadores modernos tais como 

Andrew Welburn e Antônio Piñero. O primeiro professor, Andrew Welburn, coloca todo 

o cenário do Evangelho de Marcos e da carta de Tiago entre os ritos lustrais dos essênios 

e a Gnosis valentiniana, afirmando que “por meio do batismo uma pessoa torna-se filha 
do espírito santo, segundo uma tradição esotérica muito primitiva da igreja cristã, que 

só podemos contemplar agora através das descobertas de Nag Hammadi em especial 

pelos documentos que trouxeram á tona certos aspectos esotéricos a respeito de Tiago. 

Os essênios aí aparecem como um grupo que viu a dimensão discipular pessoal do 

batizado, tal como a dimensão moral e espiritual, enquanto que os gnósticos seus 
sucessores viram a dimensão cósmica, representada pelos fenômenos luminosos e a 

abertura dos céus, bem como a passagem do iniciado pelos poderes do ar” (Welburn na 

parte do seu livro  Origens do Cristianismo denominada sorvedouro dos batistas). 

Também o professor Piñero afirma no seu livro O outro Jesus segundo os evangelhos 

apócrifos, diz que “o gnosticismo judaico (e consequentemente o cristão) tem ponto de 

partida no momento que certos judeus acreditam ser conveniente fazer uma distinção 
entre o Deus absoluto e aquele criador desse mundo material tão baixo e imperfeito”. 

Portanto, aqui manifestamos nossa opinião de que o EPS tem fortes traços desse 

processo de surgimento em linha cronológica do gnosticismo judaico, o essenismo e as 

seitas judaico-cristãs dos batistas, o que é contestado por alguns teosofistas brasileiros 

que também se envolveram em interpretar e comentar o EPS e o Gnosticismo cristão. 
121 - Maria, a mãe, e Maria, a Madalena, representam aspectos de Sophia que 

sofrerão salvação no alto e em baixo, No EPS o tratamento dessa questão é mais 

hermético que o previsto normalmente nos ensinamentos valentinianos, pois o texto fala 

das vinte e quatro emissões irmãs de Sophia, que são: Anthropos-Ekklesia, seus doze 

filhos, Paraclétos e Pistis, Patrikos e Elpis, Métrikos e Ágape, Aelnous e Synesis, 
Ekklesiastikos e Makariotés, Thelétos e Sabedoria; somando-se ainda os dez filhos de 

Logos Zoé: Bythios e Mixis, Agératos e Hénosis, Autophyés e Hedoné, Akinetos e 

Syncrasis, Monogenés e Makaria. A não compreensão desses aspectos leva muitos 

comentaristas do EPS a perderem de vista a Soteriologia e a Escatologia de todo esse 

magnífico e profundo Evangelho gnóstico. E há, ainda, o acréscimo do aspecto 
soteriológico ainda mais hermético do Catarismo e do Priscilianismo, os quais 

estruturam a doutrina da Salvação através dos aspectos da sizígia Cruz-Salvador, e aos 

seus pés a soma das figuras de Maria e João Evangelista. Nessa Cruz se coloca os dois 

peixes das letras Alfa- e Ômega-, do princípio e fim veiculados pelas águas 

primordiais. 
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um grande poder-de-luz da altura, para que eu pudesse ajudar Pistis Sophia e a levasse 

para fora do caos. 

 

O Primeiro Mistério e Jesus enviaram dois poderes-de-luz para 

ajudar Sophia. Assim sendo, olhei para os aeons da Altura e vi aquele Poder-de-Luz, 

que o Primeiro Mistério havia me enviado para que eu pudesse salvar Pistis Sophia e tirá-

la para fora do caos. E sucedeu que, portanto, quando eu o vi apressadamente para mim 

(mas eu estava acima do caos), que um outro poder-de-luz saiu de mim, para ajudar Pistis 

Sophia. E o Poder-de-Luz que veio a partir da Altura através do Primeiro Mistério desceu 

sobre o poder-de-luz que 
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tinha saído de mim, e eles foram ao encontro (hapantân-) um do 

outro e se tornaram juntos uma grande corrente de luz”. 

 

Quando, em seguida, Jesus disse isso aos seus discípulos, acrescentou: 

“Entendeis o modo como eu discurso convosco”? 

 

Maria Madalena interpreta o mistério do Salmo 84. Maria adiantou-se 

novamente e disse: “Meu Senhor, eu entendo o que dizes Sobre a solução destas palavras 

teu Poder-de-Luz profetizou outrora através de Davi no Salmo octogésimo quarto, 

dizendo: “10 - Graça e Verdade reuniram-se, e Justiça e Paz se beijaram ternamente. 

 

 

11 – Da terra brotou a Verdade e a Justiça se inclinou para olhar desde o céu”. 

 

 

“Misericórdia’, então, é o Poder-de-Luz que veio através do Primeiro Mistério; 

pois o Primeiro Mistério ouviu Pistis Sophia e teve compaixão dela em todas as suas 

tribulações”. ‘Verdade’, por outro lado é o poder que saiu de ti, pois tu tens cumprido a 

verdade que deve salvá-la do caos. E ‘Justiça’ é outra vez o poder que veio através do 

Primeiro Mistério, o qual guiará Pistis Sophia. E ‘Paz’ novamente é o poder que saiu de 

ti, de modo que deve entrar nas emissões de Authades e tirar-lhes as luzes que tomaram 

de Pistis Sophia, ou seja, que tu reúnes dentro de Pistis Sophia e as faz permanecer em 

paz com seu poder. ‘Verdade’, por outro lado, é o poder que saiu de ti, quando tu 

estavas nas regiões inferiores do caos. Por esta razão, teu poder falou por meio de Davi 

do seguinte modo: “A verdade brotou da terra’, porque estás nas regiões inferiores do 

caos. ‘Justiça’, ademais, que ‘olhou do céu’, é o poder que veio desde a Altura através do 

Primeiro Mistério e que entrou em Pistis Sophia”. 

 

  

CAPÍTULO 61 - E sucedeu então, quando Jesus ouviu estas palavras, que ele 

disse: “Bem dito, Maria, bem-aventurada, que terá a sua assinatura impressa em todo o 

Reino da Luz”. 

 

Depois destas coisas Maria, a mãe de Jesus, também se adiantou e disse: “Meu 

Senhor e meu Salvador, dê-me ordem para que também eu responda a estas palavras”. 

Jesus disse: “Não imporei nenhum obstáculo (Kolyma-) a qualquer que seja  
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dentre vós cujo espírito tornou-se puro entendimento, pelo contrário, o incito a falar com 

urgência (protepein-)122 acerca do pensamento que o tenha estimulado.  Então, 

a Maria, minha mãe, de acordo com a matéria, tu a cujo seio eu fui confiado, eu te ordeno 

que tu também digas acerca do pensamento do discurso”. 

 

 

Maria, a mãe, oferece mais uma interpretação da Escritura. Maria,  

respondendo, disse: “Meu Senhor, sobre a palavra que o teu poder profetizou através de 

Davi:” A Misericórdia e a Verdade se reuniram, a Justiça e a Paz se : beijaram; da terra 

germinou a Verdade, e a Justiça olhou do céu “, - assim o teu..! Poder-Luz profetizou 

outrora a teu respeito: 

 

A narrativa do encontro com o Espírito Gêmeo (Sysygo)123. Quando tu 

eras pequeno, antes do Espírito vir sobre ti, enquanto estavas no vinhedo junto com José, 

o Espírito veio desde a Altura (Mateus 3: 16) e chegou a mim em minha casa e se parecia 

muito contigo. Eu não o reconheci e pensei que ele era tu. E o Espírito me disse: ‘onde 

está Jesus, meu irmão, para que eu vá ao seu encontro’? E quando me disse isso, me 

confundi e pensei que era uma aparição (phásma-)124 para tentar-me. Mas eu o 

agarrei, atando-o aos 

 

 122 - O nosso Mebaker em um dos seus midraxes usa a palavra grega  

que resulta na seguinte tradução: “o incito a falar o quanto antes acerca do 

pensamento que o tem instigado”. 
123 - 142 Aqui o Mebaker usa midraxar seu texto na direção de uma aproximação 

do copta saídico que é, por sua vez, muito próximo do grego tal como o utilizava os 

gnósticos valentinianos sobre cuja camada gnóstica os escritos gregos de Mani 

trabalharam para dizer que o próprio Mani tinha um Syzygo chamado Al-Taum. Mead 

trabalhou na tradução desse trecho do EPS sem muita noção do copta saídico (e seu 
equivalente grego) e da sua utilização bastante gnostizada por valentinianos, ofitas e 

maniqueus. Cremos, eu e o Mebaker, que por falta dessa noção Mead tomou a seguinte 

passagem e sua tradução em inglês: “And when he had said this unto me, I was at a 

loss and thought it was a phantom to try me”, cuja versão em português é a seguinte: 

“E quando ele me disse tais coisas eu estava em grande dúvida e imaginei que se tratava 
de um fantasma tentando-me” como a verdadeira interpretação do que era o Syzygo; daí 

Mead dar a esse trecho a seguinte frase-título ”The story of the phantom spirit”, ou seja, 

“A estória do espírito fantasma”. Cremos que esse título, ao atribuir a qualidade de um 

fantasma ao Syzygo repete a confusão de Maria. Essa leitura superficial do copta e do 

seu fundo grego valentiniano e ofita deixou Mead — e consequentemente seus 

tradutores - distantes do profundo valor esotérico gnóstico dessa passagem e desfocados 
da direção do desenvolvimento do Gnosticismo até o Maniqueísmo. Em razão disto 

cuidamos de buscar uma tradução para essa passagem do EPS que reflita do modo mais 

perfeito possível essa doutrina gnóstica do Syzygo. 
124 - As palavras fásma-, aparição e fantasma, de mesmo significado, são 

consideradas claramente pelo presente trecho do EPS aquelas que definem uma visão 
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pés da cama da minha casa, saindo em seguida para encontrar-te na vinha. José estava 

cercando o vinhedo com estacas (ereismas-)125. Sucedeu, então, que quando me 

ouviste dirigindo-me a José para relatar aqueles acontecimentos, tu entendeste (nous-

)126 o que eu lhe dizia e te alegraste, e disseste: ‘onde está aquele a quem me pareço? 

Também eu o espero neste lugar’. Quando José te ouviu dizer estas palavras, se inquietou 

e nós levantamos todos ao mesmo tempo e entramos na case. Encontramos o 

Syzygo atado a cama. Te comparamos com ele e encontramos grande semelhança entre 

tu e ele. E o que estava atado à cama foi desatado, e ele te abraçou e te beijou127. E tu 

também o beijaste e tornastes um mesmo e Uno ser. Esta é, pois, a exposição e a sua 

interpretação. Misericórdia é o Espírito que veio desde a Altura, por meio do Primeiro 

Mistério, porque este teve compaixão do gênero humano. Enviou o seu Espírito que devia 

perdoar os pecados de todo o mundo para que aqueles do mundo pudessem receber os 

  

 

confusa de Maria. A palavra epífasis-, certamente de significado bem 

diferente que fásma, ao se aproximar da palavra epifania-− se define como 

manifestação sagrada de um ser divino, traduzindo melhor o que é Syzygo. 
125 Convém que aqui usemos o mesmo tipo de guematria cabalística típica do 

grande alquimista o Syzygo. Fulcanelli para respondermos à seguinte pergunta do 

Syzygo “onde está jesus, meu irmão, para que eu vá ao encontro dele?”: ereisma-

 ou ereido- se traduz por suporte, estaco, sendo um limite para o 

vinhedo. A palavra  está próxima do que significa limite segundo o pensamento 

gnóstico valentiniano, pois significa buscar conhecer ou compreender delimitando, 

separando, a verdade daquilo que é confusão ou pensamento enganoso. Vinhedo e 

estaca são símbolos da Cruz-Limite. Jesus estava, então, no sangue crucificado e no 
seu “sudor” (suor em espanhol) e “sudário”, ou seja, no sangue cósmico formado acima 

das águas salgadas e do éter daí nascido. A palavra tem uma significativa soma 

numérico-cabalística, como a seguir mostramos: 5 + 100 + 5 + 10 + 4 + 800 = 124 + 

800 = 924 = 24, apontando aqui a ideia valentiniana dos irmãos de Sophia, ou seja, as 

vinte e quatro proboles ou emissões gêmeas de Sophia. Da palavra  podemos 

separar a partícula  e achar o significado de aparecer, assemelhar-Se, olhar, 

observar. De fato o termo  nos sugere números como 15 () e 804 ou 12 (). 0 

Syzygo de 12 é 24, o de 15 é 30; Esse é o pleroma (30) e seus Syzygos (12-12, 15-15). 
126 - Seguindo o estilo de guematria cabalística grega de Fulcanelli, podemos achar 

a relação entre a palavra , a palavra , a palavra  (perguntar), a 

palavra  (buscar compreensão ou entendimento verdadeiros) e a palavra , 
a primeira significando estaca limitadora, a segunda de significado igual à primeira, e 

as demais citadas significando indagação com o intuito de compreensão ou 
entendimento iluminado. Portanto, o estado de baixo entendimento que levou Maria a 

comparar o Syzygo a um fantasma (ou que leva alguns modernos intérpretes a confundi-

lo com o alter-ego) se contrasta aqui com aquele entendimento nous () que delimita 

e separa o enganoso e confuso daquilo que é luminoso e real, verdadeiro. 
127 - É muito importante aqui comparar a ideia de que o beijo significa uma ligação 

discipular iniciática direta com o Conhecimento real e suas imagens genuínas, bem 

como com o reconhecimento delas e o entendimento de seus significados, ato que 

acontece entre jesus e o Syzygo, enquanto que a palavra fantasma significa o acesso a 

uma imagem por meio meramente intelectual e sem entendimento e reconhecimento. 
Também se faz útil aqui o leitor reler a nota 33 sobre a palavra apalotes. 
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Mistérios e ter sua assinatura no Reino da Luz. A Verdade, igualmente, é o poder que que 

me foi confiado. 

 

 

Sobre os corpos material e espiritual de Jesus. Quando ele [o poder] veio 

a ti desde Barbelô, foi para ti um corpo material. E predigou (kerux- pregador)128 

sobre o lugar da Verdade. A Justiça é teu Espírito, o qual trouxe da Altura os Mistérios 

para dar-los ao gênero humano. A Paz, ademais, é o poder que foi confiado ateu corpo 

material segundo o mundo e que batizou a raça dos homens até que se torne estranha ao 

pecado. E os fez estarem em paz com o teu Espírito, e com as emissões da Luz. Isso é 

equivalente ao dito de que a Justiça e a Paz se beijaram entre si. E como se disse: ‘Verdade 

brotou da terra (Salmo 84, versou)’; mas a Verdade é teu corpo material que brotou de 

mim, de acordo com Adamáh129, a terra da humanidade [a terra de Adão], e que predicou 

sobre o lugar da Verdade. Assim como se disse: ‘Justiça se inclinou para olhar desde o 

céu’, a Justiça, é, na interpretação desta palavra, o poder que observou desde a Altura e 

que deu os Mistérios ao gênero humano, para que se tornem justos e bons e tenham 

assinatura no decreto da herança da Luz. 

 

Quando Jesus ouviu estas palavras expressas por Maria, sua mãe, disse: “Muito 

bem, bem dito, Maria”. 

 

CAPÍTULO 62 — Novas interpretações de Maria Madalena. A outra 

Maria se adiantou e disse: “Meu Senhor, tenha paciência comigo e não te encolerizes, 

porque a partir do momento em que a tua mãe falou contigo sobre a solução destas 

 
128 - Kerux é o orador que tem nas mãos o bastão do caduceu. Comparemos aqui 

esse bastão com a varinha bifurcada com que se encontra água debaixo do solo, ou com 

o cajado de que fala o documento de Qumran denominado Preceito de Damasco (CD) 

com o qual os sábios do povo perfuram o poço, isto é, a interpretação correta e 

orientadora escondida atrás do texto das Escrituras Sagradas. 
129 - Aqui estamos seguindo o midraxe do Mebaker Jodachay, que entende a 

expressão ‘terra da humanidade” como Adamáh, palavra hebraica que significa terra, 

solo, donde foi tirado Adão (ou seja, a humanidade). Nesse midraxe o mebaker aproxima 

a palavra  (estaca) da palavra  que significa estar vermelho, avermelhar; 

por sua vez a palavra Adamáh ou terra, e Adam ou humanidade são cabalisticamente 
comparadas com as palavras hebraicas Edom ou vermelhidão e Dam ou sangue. 
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palavras, o meu Poder-Luz inquietou-me a adiantar-me e dizer igualmente a solução 

dessas palavras. 

 

Disse-lhe Jesus: “Eu te ordeno falar a tuas interpretação”. Maria disse: “Meu 

Senhor, Misericórdia e Verdade se encontraram, ‘Misericórdia’, então, é o Espírito que 

desceu sobre ti quando recebeste o batismo de João (Mateus 3: 13). Misericórdia, 

portanto, é o Espírito da Deidade. Ele desceu e se encontrou com o poder de Sabaoth, o 

Bom, que está dentro de ti e que predicou sobre os lugares da Verdade. Mas, se disse 

também: ‘Justiça e Paz se beijaram com ternura (Salmo 84 10)’. A Justiça é o Espírito da. 

Luz que desceu sobre ti trazendo os Mistérios da altura para o gênero humano. Paz, por 

sua vez, é o poder de Sabaoth, o Bom, que está dentro de ti. Este é o que batizou e perdoou 

a raça humana e a fez estar em paz com os Filhos da Luz. E, além disso, Isto é como o 

teu poder havia dito por meio de Davi que “A Verdade brotou desde a terra”, o que 

significa que o poder de Sabaoth, o Bom, é este [poder] que brotou de tua mãe Maria, a 

moradora da terra (adamáh). Do mesmo modo, a Justiça que se inclinará a olhar desde o 

céu” é o Espírito que está na Altura, que conduziu os Mistérios desde a Altura. E os deu 

ao gênero humano e os homens serão justos e bons e terão sua 

assinatura no documento de herança da Luz”. 

 

 E sucedeu que, quando Jesus tinha ouvido Maria falar estas palavras, ele 

disse: “Bem dito, Maria, herdeira da Luz”. 

 

 Maria, a mãe de Jesus, oferece uma segunda solução da mesma 

parte da Escritura acerca do batismo, de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, adiantou-

se novamente, prostrou-se aos seus pés, os beijou e disse: “Meus Senhor, meu Filho e 

meu Salvador, não te irrites comigo, antes perdoa-me quando quero oferecer uma segunda 

interpretação destas palavras: ‘Misericórdia e Verdade se encontraram’. Eu sou Maria, 

tua mãe, e Isabel, a mãe de João Batista, a mesma que encontrei (Lucas 1: 39) [numa 

cidade das montanhas de Judáh]. Pois bem, a Misericórdia é o poder de Sabaoth que havia 

em mim, que surgiu em minha boca130 e que és tu. Tu tiveste compaixão de todo o gênero 

 
 130 - Aqui o leitor tem que trazer em mente a passagem de Lucas 1, versos 39 a 

56. 0 Espírito da boca de Maria, a mãe de Jesus, saudou Isabel, e a criança no ventre 
daquela, a saber, João Batista, saltou, de tal modo que também a boca de Isabel elevou 
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humano. Igualmente Verdade é o poder que estava em Isabel, que é João que veio e 

predicou sobre o Caminho da Verdade, que és tu e que és anterior ao que predicava. E, 

além disso, ‘Misericórdia e Verdade se encontraram’, quer dizer, meu  

Senhor, que encontraste a João no dia em que recebeste o batismo. Mas, igualmente, tu e 

João sois Justiça e Paz, que se beijaram uma a outra. ‘A Verdade que brotou da terra e a 

Justiça que se inclinou para olhar desde os céus’, ou seja, o tempo em que fostes ministrar 

o serviço para ti mesmo. Tornaste a figura de Gabriel, me observaste desde o céu e falaste 

comigo, e quando falavas comigo, brotavas ao mesmo tempo de mim. Isto quer dizer a 

Verdade que é o poder de Sabaoth, o Bom, que está em teu corpo material, em outras 

palavras, ‘a Verdade que brotou da terra’.  

 

  

E sucedeu que, tendo Jesus ouvido Maria dizer estas palavras, disse: “Muito 

bem, bem dito. Esta é a interpretação de todas as palavras sobre as quais meu Poder-de-

Luz profetizou certa vez por meio do profeta Davi”. 

 

  

Notas de um outro escriba que posteriormente, ao copiar este manuscrito, 

as trouxe de outra Escritura e aqui as acrescentou: estes são, agora, os nomes que 

darei ao Ilimitado. Escreva-os com um signo para que os Filhos de Deus sejam 

manifestados desde agora para sempre. Esse é o nome do imortal:  , e este é o 

nome da Voz, pela qual o Homem Perfeito é suscitado:  Mas estas são interpretações 

dos nomes dos Mistérios: o primeiro nome é , sua interpretação é ; o segundo é 

 ou, sua interpretação é . O terceiro é , sua interpretação que é ; o quarto 

que é , sua interpretação é ; o quinto que é , sua interpretação que é . O 

que está sobre o trono é ; esta é a interpretação do segundo:   

Esta é a interpretação do nome total131. 

 
um hino de exaltação ao papel de me de Maria, e esta, em seguida, continua o cântico 

que exalta o fruto de seu ventre, Jesus. 
131 - Palavras do Mebaker sobre esse acréscimo: “Esse sistema de tríades e tétrades 

sonoras são um complexo sistema de sinais que funcionam como um metrônomo de 

entonação mantrosófica para composição arquimágica de hinos e canções gnósticas 

cuja finalidade é a de suscitar o Poder-de-Luz, também chamado Adamas de Luz. A 

presença dele aqui denota na utilização desse escrito de Pistis Sophia na forma de 

salmos e hinos organizados metronomicamente para determinados rituais elevados do 
sistema de iniciação gnóstica valentiniana. Devemos entender aqui que não se trata de 

um uso mântrico yóguico ou teúrgico de alguma Escola gnóstica, mas de preparação de 

sons especiais com os quais se formam campos de sons e éteres sonoros dentro dos 

quais circulam as qualidades da alma da Terra (Adamáh) como Paraíso e vergel junto 

aos quais os Anjos agem como Árvore da Vida elevando e suscitando o Homem Perfeito, 
o Adam Kadmon a partir da própria alma de Adamáh, o estado da Terra que Mani chama 
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de Terra de Luz. Na Comunidade Jessênia esse sistema aparece no “Amén!” dos hinos 

e funcionam assim:       . O número 14 é o de Adam-{{d)) (Ad-d) 
= 14) encontrando as águas batismais. Dai porque acreditamos que essas notas contém 

o modo de transformar a parte do EPS onde Maria fala de João Batista e do Batismo de 
Jesus em hino mantrosófico. 
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FIM DO PRIMEIRO LIVRO DE PISTIS SOPHIA. 

 

 

 

 

O SEGUNDO LIVRO DE PISTIS SOPHIA 

 

 

CAPÍTULO 63 – João igualmente se adiantou e disse: “Ó Senhor, dê-me ordem 

para que eu também expresse a interpretação das palavras que outrora teu Poder-Luz 

profetizou através de Davi”. 

 

E Jesus, em resposta, disse a João: “A ti também, João, te ordeno que expresses 

a interpretação das palavras que meu Poder-Luz profetizou por meio de Davi: 

 

‘Misericórdia e Verdade se encontraram e Justiça e Paz se beijaram com ternura. 

A Verdade brotou da terra e a Justiça se inclinou para olhar desde o céu’. 

 

João faz outra interpretação da mesma Escritura. João respondeu e 

disse: “esta é a palavra que certa vez nos disseste: ‘Desci do alto e entrei em Sabaoth, o 

Bom, e beijei seu Poder-Luz, aquele que há em seu interior. Assim, pois, no presente, 

‘Misericórdia e Verdade se encontraram’. Tu és a Misericórdia que foi enviada desde os 

lugares (topos-) da Altura por teu Pai, o Mistério Primeiro, que olha para dentro. 

Ele te enviou para que tivesses compaixão do mundo inteiro. A Verdade, por outro lado, 

é o poder de Sabaoth, o Bom, que se uniu a ti e que fizeste sair à esquerda, tu, o Mistério 

Primeiro, que se inclina a olhar para fora. 

 

Sobre Sabaoth, Barbelô, Yaldabaoth e a Vestimenta de Luz. E o 

Pequeno Sabaoth, o Bom, a recebeu, a lançou na matéria de Barbelô e anunciou a 

mensagem sobre o lugar verdadeiro da Verdade em todos os lugares daqueles da 

esquerda. Aquela matéria de Barbelô é, hoje, rara ti, o teu corpo. ‘E a Justiça e a Paz se 

beijaram com ternura’. A Justiça és tu que fizeste descer todos os Mistérios através do 

Pai, o Primeiro Mistério que olha para Dentro, e que fizeste batizar o poder de Sabaoth, 
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o Bom. E vieste ao lugar dos arcontes, e deste a eles os Mistérios da altura e eles se 

tornaram justos e bons. A Paz, por outro lado, é o poder de Sabaoth, ou seja, de tua alma, 

que entrou na matéria de Barbelô. E todos os arcontes dos seis eões de Yaldabaoth fizeram 

pacto de paz com o Mistério da Luz. E ‘a Verdade que brotou da terra’ é o poder de 

Sabaoth, o Bom, que veio da direita, que se localiza fora do Tesouro da Luz,  

 

que foi até o lugar dos da esquerda. Este poder entrou na matéria de Barbelô e 

anunciou aos habitantes daquela região a mensagem dos Mistérios da Verdade. A Justiça, 

por outra parte, que se inclinou a olhar desde o céu, és tu, o Mistério Primeiro que veio 

desde as regiões da Altura com os Mistérios do Reino da Luz. E baixaste sobre a 

Vestimenta de Luz que recebeste da mão de Barbelô e desceste sobre aquele que é Jesus 

nosso Salvador, como uma pomba’. 

 

 

 CAPÍTULO 64 – Gabriel e Miguel são convocados para a missão 

de socorro a Pistis Sophia. Sucedeu que uma vez que João concluiu as suas palavras 

o Primeiro Mistério que olha para fora lhe disse: “Ótimo, João, tu és irmão querido”. O 

Primeiro Mistério prosseguiu dizendo: “Assim, pois, sucedeu que o poder-luz que veio 

do Alto, ou seja, eu mesmo, o que meu Pai enviou para livrar Pistis Sophia do Caos, pois 

bem, eu e o poder que proveio de mim e a alma que recebi de Sabaoth o Bom, todos se 

juntaram e fizeram uma emanação (apórroia-−)132 luminosa que era 

sumamente brilhante. Convoquei a Gabriel e a Miguel para descerem desde os eões, por 

ordem de meu Pai, o Primeiro Mistério, que olha para dentro, e lhes dei a emanação 

luminosa. Os induzi a descer até o Caos para socorrer (boethen-−)133 a Pistis 

Sophia e apressar o poderes-de-luz que as emissões de Authades haviam tomado dela e 

entregá-las de volta para Pistis Sophia. 

  

 
 132 - Aporróia significa escoamento. Próximo dessa palavra está a seguinte: 

aporroé-−, que significa emanação de vapores, de odor. Há também a palavra 

aporraíno-− que significa fazer sair, fazer brotar, derramar. 

 133 - Boe-téo-−: correr em socorro de, socorrer, auxiliar. Boe-tóos-

 −: que acode ao tumulto dos combatentes de uma batalha, que ajuda, que 

auxilia. Boé- : grito de homens ou de animais, canto de pássaros, som de 

instrumentos, cântico, palavra. Também significa: socorro, ajuda. 

 



 

125 
 

  



 

126 
 

 


