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Ser THELEMITA é termos consciência de que não somos adivinhos, futurólogos, nem fazedores de 
milagres, e deixarmos esta temática aos pseudomagos. 

Ser THELEMITA é, nos momentos mais difíceis do aprendizado de nossos Frati1 e Sorores2, estarmos 
conscientes de que estes momentos são necessários ao avanço em Luz, Amor e Liberdade. E que somente 
eles podem, por si mesmos, ultrapassar esses momentos, sem a nossa interferência. 

Ser THELEMITA é compreendermos a intriga, a maledicência, a calúnia, a mentira de nossos semelhantes 
mais atrasados e ignorantes, e não nos deixarmos envolver com esse foco de pestilência. Mas também não 
podemos permitir que esse foco de pestilência se alastre impune pelo mundo. 

Ser THELEMITA é compreendermos, sentindo dentro de nossos corações, a função e o objetivo da Grande 
Obra. 

Ser THELEMITA é darmos oportunidade a todos àqueles que demonstram uma real Vontade em seguir o 
Caminho. 

Ser THELEMITA não é julgarmos que a nossa Filosofia é a única detentora da verdade, tornando-nos 
fanáticos e nos esquecendo de que também temos nossos defeitos. 

Ser THELEMITA é sabermos a que Clã Espiritual pertencemos; para isto devemos meditar continuamente, 
vigiar nosso comportamento e trabalhar. 

Ser THELEMITA é Seguir o Logos do Æon. 

Ser THELEMITA não é nos imaginarmos como os únicos e verdadeiros THELEMITAS.  

 

© Euclydes Lacerda de Almeida 

                                                

 
1 Do latim, Irmãos. – Nota do Editor. 
2 Do latim, Irmãs. – Nota do Editor. 
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