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LIBER RESH VEL HELIOS
SVB FIGVRÂ CCi iiiii
por Aleister Crowley
0. Estas são as adorações a serem realizadas pelos aspirantes à A∴A∴.
1. Que ele cumprimente o Sol ao amanhecer, de frente para o Leste, dando o sinal do seu grau. E que
ele diga em voz alta:
Eu saúdo a Ti que és Ra na Tua ascensão, e também a Ti que és Ra na Tua força, que viajas por
sobre os Céus na Tua barca ao levantar do Sol.
Tahuti permanece na proa em Seu esplendor, e Ra-Hoor sustenta o leme.
Saúdo a Ti das Moradas da Noite!
2. Também, ao Meio-Dia, que ele cumprimente o Sol, de frente para o Sul, dando o sinal do seu grau. E
que ele diga em voz alta:
Eu saúdo a Ti que és Ahathoor no Teu triunfar, e também a Ti que és Ahathoor na Tua beleza, que
viajas por sobre os Céus na Tua barca ao Curso médio do Sol.
Tahuti permanece na proa em Seu esplendor, e Ra-Hoor sustenta o leme.
Saúdo a Ti das Moradas da Manhã!
3. Também, ao Pôr do Sol, que ele cumprimente o Sol, de frente para o Oeste, dando o sinal do seu
grau. E que ele diga em voz alta:
Eu saúdo a Ti que és Tum no Teu descender, e também a Ti que és Tum na Tua alegria, que viajas
por sobre os Céus na Tua barca ao Pôr do Sol.
Tahuti permanece na proa em Seu esplendor, e Ra-Hoor sustenta o leme.
Saúdo a Ti das Moradas do Dia!
4. Finalmente, à Meia-Noite, que ele cumprimente o Sol, de frente para o Norte, dando o sinal do seu
grau, E que ele diga em voz alta:
Eu saúdo a Ti que és Khephra no Teu ocultar, e também a Ti que és Khephra no Teu silêncio, que
viajas por sobre os Céus na Tua barca à Meia-Noite do Sol.
Tahuti permanece na proa em Seu esplendor, e Ra-Hoor sustenta o leme.
Saúdo a Ti das Moradas da Noite.
5. E após cada uma destas invocações tu darás o sinal de silêncio, e em seguida tu realizarás a adoração
que te é ensinada pelo Teu Superior. Então, que Te prepares para a santa meditação.
6. Também, é melhor que nestas adorações tu assumas a forma Divina d’Aquele a quem tu adoras,
como se tu de fato se unisse a Ele na adoração d’Aquilo que está para além Dele.
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7. Portanto tu estarás sempre consciente da Grande Obra que tu assumiste realizar e, portanto tu serás
fortalecido para buscá-la na realização da Pedra dos Sábios, o Summum Bonum, Sabedoria
Verdadeira e Felicidade Perfeita.
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i

Uma instrução de adoração do Sol, quatro vezes ao dia, com o objetivo de preparar a mente para a meditação, e assim criar uma
relação consciente com o centro do nosso sistema, para estudantes avançados realizarem um contato Mágico com a energia
espiritual do Sol e, assim, invocar a sua real força.
ii
O estudante que desejar consultar os horários para a realização do Resh, poderá utilizar a ferramenta Αἰών β, desenvolvida pelo
Espaço Novo Æon e dedicada ao cálculo das datas do calendário do Æon de Hórus. Para consultar basta informar o local (através
de Geolocalização) e a data e verificar os resultados na aba Hora do Resh. Αἰών β pode ser acessado em
www.thelema.com.br/aion.
iii
O presente ensaio pode ser encontrado no site www.thelema.com.br/espaco-novo-aeon, que é um veículo de estudo e pesquisas
Thelêmicos. O copyright © de todo material de autoria de Aleister Crowley pertence à O.T.O. – Ordo Templi Orientis
(http://oto.org/) e esta tradução não pode ser utilizada de forma alguma para fins comerciais, devendo sempre manter os créditos
e ressalvas. Importante: O Espaço Novo Æon não é um veículo da O.T.O. – Ordo Templi Orientis e não está subordinado a
quaisquer organizações.
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