	
  

	
  

MENSAGEM 01
Florianópolis, Brasil, 22 de dezembro de 2017
Saudações a todos os Irmãos e Estudantes Gnósticos do
IGA da América do Sul:
Escrevemos em nome da organização da IV Convenção Gnóstica Sul-americana para
desejar que o Cristo Íntimo palpite intensamente no coração de cada um de vocês neste Natal e no
Novo Ano de 2018 que se avizinha!
Mais uma vez queremos convidá-los a reunir as forças do Exército de Salvação Mundial do
IGA, de 27 a 30/10/2018, em Florianópolis - Brasil, sob a égide do Cristo Vermelho de Aquário!
Como incentivo para que todos possam participar, decidimos prorrogar a inscrição
promocional integral de R$ 400,00 até 31/01/2018, com pagamento da pré-inscrição de R$ 100,00.
Portanto, estendemos o prazo por mais um mês para possibilitar uma inscrição de menor custo. A
partir de 01/02/2018, a inscrição integral passará a ser de R$ 500,00.
O Site do IGA Brasil www.igabrasil.org.br contém todas as informações necessárias para a
realização de inscrições e pré-inscrições, bem como o contato dos Hotéis e da Pousada
disponíveis, para que seja feita a reserva.
Através do e-mail convencionsudamericanaiga2018@gmail.com podem ser esclarecidas
eventuais dúvidas.
Por este mesmo e-mail os Missionários também podem se candidatar para transmitir
conferências no Evento até 28/02/2018, bastando informar seu nome, país, grupo ao qual pertence
e o título da conferência proposta.
Pedimos que em um momento de inspiração assistam ao vídeo sobre a Convenção:
https://drive.google.com/file/d/15svewYesWHUJILdHTcAnUIKRYI71FyKr/view?usp=drivesdk	
  	
  	
  
Concentrados no Cristo e no verdadeiro significado do Natal!	
  
Finalmente, queremos dizer que podemos imaginar as muitas dificuldades e circunstâncias
que cada um enfrenta incessantemente no seu dia a dia, que vão delineando as olheiras e rugas no
entorno das janelas de nossas almas...
Como estudantes Gnósticos, podemos perceber essa vida “horizontal” mecanicamente
esgotando os grãos de areia do relógio do nosso tempo... e, com eles, a nossa vitalidade e
oportunidade de trilhar o Caminho “Vertical”, o Caminho Real, o Caminho do Ser!
Justo por isso somos adeptos da “Grande Rebelião”, da salvadora Revolução de
Consciência liderada por nossos Gurus!
Porque ao final desta existência, não queremos sentir outra vez a mais profunda das dores:
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A dor de nos apresentarmos perante a Justiça Cósmica, de nos apresentarmos perante o
nosso Adorável e Supremo Pai Interno, sem ter realizado aquilo que Ele mais esperava de nós!
O que Ele desejava que fizéssemos nesta exata vida e que negligentemente não
cumprimos!
Uma dor sem comparação, que transcende a vida e a morte.
Que o Cristo Íntimo não permita que isso aconteça mais uma vez em nossas vidas, no Vale
de Samsara!
Que Ele permeie nossa essência! Que assuma os nossos pensamentos, nossos
sentimentos e nossas ações!
E que nos faça capazes de todos os Sacrifícios necessários para seguir Seus passos!
E que possamos nos reunir em 2018 para tratar destes assuntos!
No mundo físico e nos mundos internos!
Para ajudarmos a despertar!
E para sermos ajudados a despertar!
Como deve ser!
Graças ao Pai, que está em Secreto!
Graças a Divina Mãe Kundalini!
Graças ao Cristo Cósmico e ao Cristo Íntimo!
Graças a Jeshua Ben Pandirá!
Graças a Pedro, a Pedra Fundamental!
Graças aos nossos Gurus Samael e Litelantes!
Graças a Sede Mundial do IGA!
Graças a cada irmão!
Graças a todos os Seres de Boa Vontade, que sustentam o Mundo!
Amém!
Paz Inverencial!
Organização da Convenção
Gandhi Galli e Morgana
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