
Dieu de Garde
(sempre que estiver de pé)
Em pé, coluna ereta. Mãos à frente do 
baixo ventre com os dedos esticados e 
polegares entrelaçados. Pés em formato de 
Tau: pé esquerdo para a frente e o direito 
para o lado, com o calcanhar encaixado no 
“côncavo” do esquerdo.

Passo & Sinal
Em pé, coluna ereta. Com os pés
na posição do Dieu de 
Garde, dê um passo à 
frente. Depois, com a 
mão direita, dedos 
estendidos e polegar 
aberto, cruze-a 
à frente do pescoço.

Saudação
Em pé, coluna ereta. Coloque 
a mão direita sobre o coração, 
com os dedos em riste e o 
polegar aberto. Erga o braço 
esquerdo em ângulo reto, 
com a mão na mesma posição.

Adoração   
Ajoelhado(a), com os joelhos unidos e a 
coluna ereta. Mãos unidas em posição de 
adoração (dedos em riste), erguidas acima 
da cabeça.

A Ecclesia Gnostica Catholica, ou E.G.C., é o 
braço religioso e eclesiástico da Ordo Templi 
Orientis. A E.G.C. é um meio religioso 
�elêmico dedicado à elevação de seus membros 
em direção à Luz, Vida, Amor e Liberdade, em 
sintonia com a Lei de �elema. Sua atividade 
central é a celebração da Missa Gnóstica, tal 
como registrada no Liber XV, escrito por Aleister 
Crowley em 1913. Este é o Ritual Central 
Público e Privado da O.T.O., sendo uma 
operação do Grau IXº. Todos os segredos da 
Ordem estão inseridos neste ritual, de forma 
simbólica e cerimonial. A Missa Gnóstica é um 
ritual que celebra os Mistérios de �elema e da 
O.T.O., um Rito Mágicko que exempli�ca a 
União da alma individual com o Absoluto, 
culminando no Sacramento da Eucaristia, que 
incorpora Vida e Alegria, onde cada parte de nós 
é declarada como divina.

O Liber XV é um ritual participativo. Este 
Missal traz as informações necessárias para a 
participação na Missa. Outras orientações serão 
dadas pelo Diácono ou pela Diaconisa, 
especialmente as relativas aos passos e sinais, os 
momentos de se levantar, sentar ou assumir uma 
postura especí�ca. 

Sendo o ponto central da Missa, a participação 
na Eucaristia é obrigatória a todos os presentes, a 
não ser em ritos especiais, como as celebrações de 
um Batismo ou um Matrimônio, quando apenas 
alguns participantes farão a Comunhão. Nestes 
casos, um aviso prévio será dado.

A E.G.C. E A MISSA GNÓSTICA



O CREDO DA E.G.C.

Eu creio em um SENHOR secreto e 
inefável; e em uma Estrela na companhia 
das Estrelas, de cujo fogo nós somos 
criados e para o qual nós retornaremos, e 
em um Pai de Vida, Mistério do Mistério, 
em Seu nome CHAOS, o único vice 
regente do Sol sobre a Terra; e em um Ar, o 
nutridor de tudo o que respira.

E eu em creio em uma Terra, a Mãe de 
todos nós, e em um Ventre no qual todos 
os Homens são gerados, e onde eles 
descansarão, Mistério do Mistério, em 
Seu nome, BABALON.

E eu creio na Serpente e no Leão, Mistério 
do Mistério, em Seu nome, BAPHOMET.

E eu creio em uma Igreja Gnóstica e 
Católica de Luz, Vida, Amor e Liberdade; 
a Palavra cuja Lei é THELEMA.

E eu creio na comunhão dos Santos. E, assim 
como a comida e a bebida são diariamente 
transmutados em nós em substância 
espiritual, eu creio no Milagre da Missa.

E eu confesso um Batismo de Sabedoria 
pelo qual nós realizamos o Milagre da 
Encarnação. E eu confesso minha vida 
una, individual e eterna, que foi, e é, e será.
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SACERDOTE
...Aparece, mais terrível e mais suave,

Como é legítimo, em tua criança!

O CORO
Para o Pai e o Filho,

O Espírito Santo é a norma;
Macho-fêmea, quintessencial, um, 

Ser-Homem velado em Forma-Mulher.
Glória e adoração no altíssimo,

Tu, Pomba, que dei�cas a humanidade,
Sendo esta raça, a mais regiamente 

vinda,
Para espalhar a luz do sol pela 

tempestade do inverno.
Glória e adoração sejam a Ti,

Seiva do freixo do mundo,
Árvore das maravilhas!

HOMENS
Glória a ti da Tumba Dourada!

MULHERES
Glória a Ti do Útero que espera!

HOMENS
Glória a Ti da terra não lavrada!

MULHERES
Glória a Ti da virgem prometida!

HOMENS
Glória a Ti, verdadeira Unidade da

Eterna Trindade!

MULHERES
Glória a Ti, tu, pai e mãe,
E o si mesmo do Eu sou o que sou!

HOMENS
Glória a Ti, além de todo término;

Tua fonte de esperma,
tua semente e germe!

MULHERES
Glória a Ti, Sol eterno;
Tu, Um em Três; Tu, Três em Um!

O CORO
Glória e adoração a Ti,

Seiva do freixo do mundo,
Árvore das maravilhas!

O HINO

A COMUNHÃO
A Comunhão é feita indo até a frente do Altar ao ser chamado(a) pelo Diácono ou Diaconisa. Ao chegar lá, pega-se um Bolo de 

Luz da Criança à direita, faz-se com ele uma Cruz sobre a Pátena e se consome o mesmo. Depois, pega-se o Vinho com a Criança 

à esquerda, faz-se com a Taça uma Cruz em direção à Sacerdotisa e se bebe o mesmo. Caso se deseje, uma breve saudação pode ser 

feita em direção ao Altar. Depois disso, vira-se para a Congregação e, com os braços cruzados sobre o peito (esquerdo sobre o 

direito), diz-se  frase: “Não há parte de mim que não seja dos Deuses”.


