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GUIA DE LEITURA:
THELEMA E RELIGIÃO
por Jonatas Lacerda
“A grande questão está na definição do termo [religião1]. Atualmente é vinculado com cultos
grupais e goza de má fama por causa da utilização política e do sectarismo resultantes de má
condução. Até mesmo diversos grupos evangélicos são avessos ao termo. Mas é uma das forças que
molda civilizações, influência a história constantemente, não podendo ser ignorada.”
– Comentário de Frater Keron-ε
Faze o que tu queres deverá ser o todo da Lei.
O objetivo desse trabalho como um todo não é definir se Thelema é ou não uma nova Religião, mesmo que
uma resposta seja alcançada, o objetivo real é demonstrar como é possível encontrar dados suficientes para,
com isso, chegar a novas conclusões sobre o assunto. É muito importante que o processo tente eliminar o
máximo possível de restrições, procurando ampliar o conhecimento e não fechá-lo a uma ideia ou duas.
Neste guia você encontrará alguns textos que abordam a questão religião e com um pouco de atenção, é
possível chegar a uma metodologia de trabalho mais criteriosa para se chegar a novas conclusões. O ponto
principal não é chegar a uma resposta, mas sim, contribuir para a evolução do assunto em diversos campos.
“O mais importante é expandir a aplicabilidade de Thelema e não fechar seus conceitos dentro de
uma caixa. A Vontade de um indivíduo pode se manifestar de qualquer forma, por isso, é correto
afirmar que a Lei de Thelema é aplicável a tudo, pois, Lei é aquilo que se liga. Os “princípios”
Thelêmicos demonstram como entender o seu próprio Universo e com isso, sua essência nesse
Universo.”
Amor é a lei, amor sob vontade.
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1. Religião – ΘΕΛΗΜΑ é uma “Nova Religião”? por Aleister Crowley
www.thelema.com.br/espaco-novo-aeon/ensaios/religiao-thelema-e-uma-nova-religiao/
Thelema é uma nova religão? Mestre Therion, na 31ª carta do Magick Without Tears aborda o tema de forma bastante
abrangente.

2. Thelema e Religião: as Visões de Aleister Crowley por Jonatas Lacerda
www.thelema.com.br/espaco-novo-aeon/ensaios/thelema-e-religiao-as-visoes-de-aleister-crowley/
Coleção de citações de ensaios e livros de Aleister Crowley sobre Thelema e Religião, em ordem cronológica, de forma
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Religião: s.f. 1 crença na existência de uma força ou de forças sobrenaturais 2 conjunto de dogmas e práticas que geralmente
envolve tal crença 3 observação aos princípios religiosos; devoção <praticar a r.>. – Definição da 3ª edição, de 2008, do
Minidicionário Houaiss da língua portuguesa.
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a demonstrar sua evolução no que tange o assunto.

3. Seria Thelema a Religião do Novo Æon? por Jonatas Lacerda
www.thelema.com.br/espaco-novo-aeon/ensaios/seria-thelema-a-religiao-do-novo-aeon/
Um texto que aborda pontos chaves para Thelema e expõe os diversos aspectos concernentes ao tema, com foco amplo
abordando as nuances que sempre foram ditas sensíveis, porém indispensáveis.

4. Um tipo Estúpido de Injúria. Thelema é uma Religião? por Frater Αληθέυω
www.thelema.com.br/espaco-novo-aeon/ensaios/um-tipo-estupido-de-injuria-thelema-e-uma-religiao/
Thelema é uma Religião? Frater Αληθέυω expõe sua visão sobre o assunto e demonstra o quão complexa é esta questão.
5.

Da Liberdade de Culto por Jonatas Lacerda
www.thelema.com.br/espaco-novo-aeon/ensaios/da-liberdade-de-culto/
A religião é um dos assuntos que permeia os pensamentos de um Thelemita. A laicidade do Estado e o papel da culto
para o indivíduo…

“Agora vós sabereis que o sacerdote e apóstolo escolhido do espaço infinito é o príncipe-sacerdote a
Besta; e na sua mulher chamada a Mulher Escarlate todo o poder é concedido. Eles deverão reunir
minhas crianças em sua congregação: eles deverão trazer a glória das estrelas para os corações dos
homens.” – AL I:15.
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