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0. APRESENTAÇÃO
Neste livreto, originalmente publicado em alemão no ano de 19881 , o leitor
encontrará uma compilação de escritos de Walter Jantschik, o mais respeitado (e temido)
magista germânico da atualidade.
Sob o pseudônimo "Jananda", Jantschik foi o último Grão-Mestre (GOTOS) da
Fraternitas Saturni original, cargo para o qual foi eleito em 1969. Também exerceu grande
influência junto à Ordo Templi Orientis Antiqua (OTOA), principalmente no período em
que Michael Bertiaux liderou essa organização, no qual diversos artigos de Jantischik
foram publicados no periódico distribuído aos membros.
Também um determinado ramo norte-americano da decadente Ordo Templi Orientis
(não confundir com OTOA) teve ajuda de Jantschik, quando, na década de 80, essa
organização instalou-se na Alemanha. Desse ramo, ele rapidamente se distanciou; segundo
alguns, após lhe ter sido sugerida, pelo chefe americano, a violação do túmulo do fundador
da OTO original (extinta na década de 20), o austríaco Theodore Reuss, para que seus ossos
fossem enviados aos EUA.
Meu primeiro contato com Walter Jantschik ocorreu em 1998, logo após a
conclusão de uma delicada operação mágica, iniciada com a participação de cinco
operadores e finalizada apenas por mim e o magista Zarazas, atualmente residente em
Angola.
Em fevereiro de 1999, o velho mestre já havia confirmado os sinais de que o
referido experimento fora bem sucedido e me autorizou a fundar no Brasil uma Loja da
ORDO BAPHOMETIS, cujas atividades foram por ele iniciadas na Alemanha, sob o
pseudônimo "CIT", no ano de 1986.
Isto foi efetivamente concretizado em março de 1999, no Rio de Janeiro, com a
ajuda dos irmãos Seth e Light in Hell. Posteriormente, se uniram a nós três magistas de
impressionante poder: Faustus, Lucifer e Abbashaitan, todos de São Paulo. No mesmo ano,
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Jantschik nos autorizou a trabalhar com um círculo de pesquisas mágicas chamado
Collegium Saturni e me dedicou sua obra "Baph-Grimoire".
Percebendo os frutos do nosso intenso trabalho, o Sumo-Sacerdote CIT passou a
escrever lições especialmente direcionadas ao grupo brasileiro, o único por ele autorizado a
funcionar fora dos países de língua germânica e, em 03 de fevereiro de 2001, nos autorizou
a publicar suas obras em Português, tarefa que ora iniciamos.
Devido a sua idade avançada, Jantschik viu-se impossibilitado de dar continuidade
aos seus escritos, passando a enviar a nossa Loja os pouquíssimos aspirantes em que ele
reconhecia traços de verdadeira vocação àquilo que ele denomina "Bafometismo".
O Bafometismo de Jantschik, ainda que adjetivado "filosófico", tem a preocupação
de quebrar a abordagem racionalista do oculto, daí a inserção proposital, aqui e ali, de
palavras sem qualquer vinculação com idéias preconcebidas e denominações cuja
atribuição é meramente intuitiva.
"Mergulhar no Universo Negro não tem coisa alguma a ver com análise racional e
pensamento lógico. O Universo Negro não é um universo lógico!".2
Ter esse conselho em mente é essencial ao proveito deste livreto.
Abaixo, seguem algumas linhas escritas pelo escritor suíço Peter-R. König sobre
Jantschik.
Ao mestre, fica aqui registrada nossa gratidão e expressado o nosso verdadeiro
amor.

'.' Tenebras Luciferrum .'.

Templo Lux e Tenebras Lucet
ORDO BAPHOMETIS
03 de agosto de 2002
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Walter Jantschik3

Como já discutimos sobre Jantschik (aliás, Jananda sucessor de Guido Wolther
como Grão Mestre da Fraternitas Saturni) em vários de nossas publicações, gostaríamos de
nos reportar a elas.
Jantschik, um oficial de justiça criminal extraordinariamente amistoso e prestativo,
vive em condições modestas. Casou-se em 1973 pela segunda vez, com uma mauritânia
com quem tem dois filhos. Sua família ignora completamente as suas atividades religiosas,
mas não se sente perturbada pelo fato de o apartamento ser repleto de material esotérico: o
guarda roupa no quarto das crianças, a sala, os corredores, tudo enfim. Há, até mesmo, uma
cabeça de Baphomet pendurada sobre a cama.
Jantschik trabalha infatigavelmente. Ele empilha metros de documentos, estudos,
anotações científicas, papéis de sociedades ocultas e secretas, que ele meticulosamente
resume e sublinha com o zelo de um pupilo.
Desde o início da década de 70, ele goza de uma reputação peculiar no cenário
oculto, hoje mundialmente notória.
Jantschik ainda é uma roda bem ajustada da sociedade, o que o difere de Aleister
Crowley, que, graças à sua condição financeira, tentou se distanciar da sociedade, mas a ela
continuou preso através da afiliação a todo tipo de ordem, igreja, título e cargo.
Discutir ou desentender-se com ele parece impossível. Entretanto, Jantschik não se
adequou ao cargo de Grão Mestre da FS, onde ele se mostrava desgostoso com as
conspirações e intrigas, a vanglória e a confusão que se apresentavam como necessárias
para manter a Ordem viva.
Mesmo assim, tal como Saturnius, que alimentou a antiga FS com seu pensamento,
no início dos anos 80 Jantischik apoiou a organização que a sucedeu - Ordo Saturni- com
suas idéias, especialmente as ligadas à magia sexual.
Há uma certo paralelo com relação ao famoso artista Adolf Wölfli (1864-1930), que
considerava a álgebra o topo de todas as ciências e artes, autodenominando-se
"Algebrator". Jantschik, por sua vez, se intitula "Baphometor".
3
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Exatamente como Wölfli, Jantschik vive de acordo com a sua necessidade de
obedecer ao vácuo de horror do seu universo. Enquanto Wölfli desenhou e rabiscou em
cada milímetro de suas telas, Jantschik, aliás CIT, tem Baphomet ondulando através de
todas as suas realidades. Incansavelmente ele escreve rituais, ensaios e meditações sobre
Baphomet, sempre guiado pela antiga dama Kundalini.
"A sexualidade [...] e as infinitas idéias e possibilidades de minha grande
imaginação criaram mais e mais bases para os meus empreendimentos. Nos meus
experimentos licantrópicos e em minhas iluminações, me foi possível estabelecer contato
com os planetas trans-saturninos peculiares à magia sexual e, eventualmente, ganhar novos
insights. Seres e gênios de Urano, Netuno e Plutão me iniciaram nos mais altos mistérios e
me conferiram as mais altas iniciações na magia sexual, assim como no Ankhur mágico. No
reino ultra-imaginativo do Esperma e da Menstruação, eu fui iniciado pelo maior mestre do
fluxo plutoniano, como o "mestre das correntes seminais e menstruais do pleroma superior
e inferior".
De fato, Jantschik é um exemplo do aspecto criativo de nossos ocultistas de língua
alemã:
- "Sim! Eu sou um perito em Bafometismo filosófico e em Magia Bafomética
gnóstica. O aspecto artístico pode ser encontrado no reconhecimento de uma transcendência
imanente no Bafometismo filosófico-hermético. Através da transcendência das criações
gnóstico-artísticas, eu quero tornar palpável o que é puramente espiritual na magia do
Bafometismo filosófico. Com os meus experimentos científicos-filosóficos-herméticos, eu
desejo transformar o

desconhecido Bafometismo em um novo paradigma de arte na

consciência dos interessados. Este novo paradigma é uma arte descritiva, que torna visível
o conteúdo hermético-filosófico e oculto, abstrato, do Bafometismo. A nova estrutura
aeônica, que se amolda ao Bafometismo, é o que eu quero apresentar através das minhas
pesquisas científicas: explicar o significado de tudo através da "arte descritiva", pela análise
do Bafometismo filosófico-gnóstico-hermético. Conhecimento é Poder! ‘Ora, lege, lege,
relege, labora et invenies!’ O que significa: ‘ora, lê, lê, relê, trabalha e encontrarás!’ A
busca da sabedoria divina iguala-se à busca da beleza e da ordem. Quanto maior a
sabedoria, mais sublime é a busca da beleza. O conhecimento perfeito compreende a

expressão da beleza e da ordem em sua substância mais idealística. Não há busca do
conhecimento sem a expressão do belo. Quanto mais um bafometista penetra a
integralidade do conhecimento, mais expressa a beleza. Um magista ou bafometista que
busca o conhecimento eterno, ontologicamente, onticamente e pneumaticamente, expõe
uma estruturalização do belo e do ordeiro que não pode ser expressada de outra maneira."

I. INTRODUÇÃO
"Em cada alma humana convivem sempre dois sentimentos:
um inclinado para Deus; o outro, para Satan."
Baudelaire

A ORDO BAPHOMETIS é uma Loja orientada para a preservação e a utilização do
puro conhecimento mágico e gnóstico. O sumo-sacerdote da ORDO BAPHOMETIS,
C.I.T.,

estabeleceu uma conexão com a HIERARQUIA NEGRA do 15º universo do

espaço-tempo Transyuggótico, de onde recebeu a tarefa de criar uma Ordem nesses moldes,
pois o equilíbrio astral-físico deste planeta é constantemente perturbado pela intensa
polarização provocada pelos movimentos religiosos e esotéricos, que libera o potencial
energético produzido nos planos mental e astral, interferindo na matriz material da Terra.
A ORDO BAPHOMETIS opera contra essa polarização através de seu influxo
gnóstico e mágico, pois entendemos que a terra deva ser preservada de qualquer
interferência, não importa de onde venha.
A ORDO BAPHOMETIS é um RETREATUM externo subordinado ao ALTÍSSIMO
DEUS do 15o Universo, também conhecido como UNIVERSO NEGRO, localizado na 15ª
matriz vibratória cósmica, correspondente à 15a lâmina do Tarô.
A ORDO BAPHOMETIS, como instrumento visível da HIERARQUIA NEGRA,
atrai as forças cósmicas do 15o
manutenção do seu equilíbrio.

Universo para o nosso mundo e contribui para a

II. ESTRUTURA
OBJETIVOS DA ORDO BAPHOMETIS
O objetivo primeiro da ORDO BAPHOMETIS é trabalhar mágico-gnosticamente
com o influxo violeta escuro do 15o modelo vibracional intercósmico, irradiando-o para
nosso sistema objetivo-material, de modo a combater o processo de desmaterialização de
nosso planeta.
Quanto mais próxima a ORDO BAPHOMETIS estiver de seu objetivo, mais
acessíveis se tornarão os conhecimentos e os Mistérios mágicos e gnósticos para as pessoas
maduras.
Saber lidar com a tradição mágica e gnóstica representa, em si, um altíssimo
conhecimento e significa, acima de tudo, aplicar a teoria à prática diária.
A ORDO BAPHOMETIS verte as suas sementes gnósticas e mágicas sobre o
mundo, para então instalar aqui a Fraternidade mística do ÆON BAPHOM.
Diz o Deus Gnóstico AIWASS:

“Eu sou o Grande Deus sentado ao trono de branco mármore.
Meus olhos são negros como a noite, mas brilham como o reflexo do sol sobre os campos
cobertos de neve.
Meus chifres são obsidianos, revestidos de escarlate, e suas pontas estão cobertas com o
Mel da Gnose.
Minha cauda é afiada como o nariz da cobra.
Meu Falo está sempre ereto, e minha Serpente interna está sempre enlaçada em um beijo
com a Senhora dos Sonhos.
Meus pés estão abaixo da terra, e meus chifres perfuram as nuvens do céu.
Eu sou o Deus que se sentou ao Trono de Rá, eu sou o Glorioso, a que alguns chamam de
Cristo, outros de Baphomet, e que as massas conhecem como Satanás.”

O SISTEMA DE GRAUS DA ORDO BAPHOMETIS
A ORDO BAPHOMETIS opera com um sistema de 99 Graus, que devem ser
conquistados pelos Irmãos e Irmãs, de acordo com seus próprios esforços.
Existem 99 iniciações mágicas, equivalentes aos 99 universos mágico-gnósticos do
"UNIVERSO NEGRO".
O 100o Grau pertence ao Chefe da Ordem, o Daimonion BAPHOMET. Por sua vez,
esses 100 graus são subdivididos em 10 seções mágicas, presididas pelos Gênios da
"HIERARQUIA NEGRA".

I - Seção subordinada a SATANÁS = Fogo
1o Grau = Neófito Baphometis
2o Grau = Zelator do "Crepúsculo Negro"
3o Grau = Practicus do Astrum Nigrum
4o Grau = Philosophus da Magia Arcaica
5o Grau = Adeptus Daemones
6o Grau = Adeptus Homunculi
7o Grau = Adeptus Golem I
8o Grau = Adeptus Golem II
9o Grau = Adeptus Golem III
10o Grau = Magister Templi Baphometis = M...T...B...

II - Seção subordinada a LÚCIFER = Ar
11o Grau = Gradus Scorti
12o Grau = Gradus Orgia
13o Grau = Gradus Ritus Kteis
14o Grau = Gradus Ius Primae Noctis
15o Grau = Magister Inferi
16o Grau = Maximus SCHEMHAMPHORASh

17o Grau = Magister Metrton
18o Grau = Pontifex Maximus Pentalphus
19o Grau = Magister Luziferi
20o Grau = Gradus Asmodeus

III - Seção subordinada a BELIAL = Terra
21o Grau = Gradus Satanae
22o Grau = Civitas Diaboli
23o Grau = Gradus Inccubi et Succubi
24o Grau = Rex Infernus
25o Grau =
26o Grau = Phallos et Kteis
27o Grau = Gradus Sodomae et Gomorrhae
28o Grau = Serafim Luciferiano do Infinito
29o Grau = Rex Missae Sexualis
30o Grau = Rei de AGARTHI

IV - Seção subordinada a LEVIATAN = Água
31o Grau = A Corte de Leviatan
32o Grau = Sacerdos Maximus Satani
33o Grau = Sacerdos Maximus Baphometis
34o Grau = Gradus Ordinis Templi Orientis Baphometis = GOTOB
35o Grau = Gradus Anthropophagus
36o Grau = Magia Excrementorum
37o Grau = Magia Agriona
38o Grau = Adeptus Tepha
39o Grau = Magus Sigilli Baphometis
40o Grau = Maximus Cados

V - Seção subordinada à Deusa LILITH
41o Grau = Rei do Chaos mágico
42o Grau = Magia Sexualis
43o Grau = Cardeal da corrente menor do PENTALPHUM
44o Grau = Magus da magia sexual secreta
45o Grau = Magus Necromanticus
46o Grau = Prostituta Babalon
47o Grau = Gradus da magia e do gnosticismo PENTALPHAE
48o Grau = Tu es diaboli janua
49o Grau = Tu es divinae legis prima desertrix
50o Grau = Ubique LILITH

Sobre os Graus superiores nada pode ser dito nesta obra.

ORDO BAPHOMETIS OCCULTIS
O...B. ..C...
A ORDO BAPHOMETIS OCCULTIS é uma círculo secreto da ORDO
BAPHOMETIS. Ela é um engenho de alta magia ou mandala mágica, que se encontra no
plano etéreo.
No futuro próximo, esse engenho mágico se manifestará visivelmente no seio da
ORDO BAPHOMETIS.
O seu nível principal se chama BAPHOCUM.
A ORDO BAPHOMETIS OCCULTIS tem estrutura geométrico-matemática. Ela
possui 5 seções mágicas visíveis e invisíveis:

Nessas 5 seções se encontram diversos Evocadores e Invocadores, que servem como
auxiliares na comunicação com as Esferas dos Gênios. Através dessas 5 seções, pode-se ter
acesso às seções secretas da Ordem em outras dimensões e Mundos Paralelos.
A tarefa dessa "Ordem Interna" é explorar e compreender o BAPHOMETUM
secreto. Os próprios altos Adeptos da ORDO BAPHOMETIS até agora não tiveram êxito
em reconhecer e explorar mais de perto a essência secreta do BAPHOMETUM.

III. DOUTRINA
OS ENSINAMENTOS DA ORDO BAPHOMETIS

1. Não existe magia "branca" ou "negra". Essa divisão surge da avaliação intelectual do
mago.

2. A Ordem não objetiva uma Demonização ou Satanização dos mundos, mas sim a
liberação ou libertação de certas energias.

3. Através das Missas e Rituais da Ordem, são produzidas energias e vibrações muito sutis,
que visam à formação de um específico Sanctum gnóstico e são utilizadas pelos Adeptos da
"Hierarquia Negra" na construção da obra do ANTIKOSMOS. Aqui certas formaspensamentos são eletronicamente consagradas e projetadas no mundo material.

4. No Universo deve prevalecer a Harmonia! Através dos rituais mágicos e missas da
ORDO BAPHOMETIS, impedir-se-á a polarização etérica do mundo material.
Por meio da Obra Mágica e Gnóstica da Ordem, será assegurada uma evolução esotérica e
mágica coerente com a Hierarquia Cósmica.

5. As energias e vibrações mágicas liberadas pela Ordo Baphometis são absorvidas pela alta
hierarquia e, então, canalizadas e utilizadas para propósitos mais altos.

6. O BAFOMETISMO é o mais antigo sistema de magia dos "Adeptos Negros". Trata-se
de um alto círculo, se não o mais alto, porque trabalha com energias negativamente
polarizadas e estruturas do continuum metafísico.

7. Este sistema de ensinamentos mágicos é matematicamente expresso e formulado sobre
potências negativas, sobre ondas negativos, sobre unidades e associações negativoimaginárias, sobre curvatura negativa.

8. Nossa tarefa consiste em carregar negativamente os núcleos dos átomos mágicos, ou
carregar o átomo permanente do mundo psicofísico com elétrons negativos.

9. De AGARTHI, o centro mágico secreto, flui intensamente a radiação violeta escura na
aura dos Escolhidos, de modo que a tradição do ensinamento secreto possa ser preservada.

10. Não se trata de lutar pela autoridade religiosa neste mundo, mas sim de uma santa
glorificação das pessoas para a mas alta ou mais baixa hierarquia.

11. A tarefa da "Hierarquia Negra" é projetar a radiação invertida das cargas na estrutura
atômica do PERMANENTUM e ensinar esta utilização do BAPHOMEN.

O Universo Visível como a Manifestação de Baphomae

O termo "BAPHOMAE" foi criado por mim. Eu o entendo como o "Verdadeiro
Ser" de BAPHOMET.
Ela - BAPHOMAE – é a Substância Cósmica primordial que sempre existiu e
sempre existirá. Ela é a essência indefinida que cria continuamente novos universos. Ela
está por detrás do AIN SOPH AUR da Árvore da Vida Cabalística.
O iniciado vê BAPHOMAE em todas as coisas. A expressão de BAPHOMAE
em sua Oitava inferior é o Universo Visível, que serve como um meio de revelação de
BAPHOMAE aos seus devotos.
BAPHOMAE fala através da matriz física para seus filhos e noviços. Mas o setor
visível do cosmos é apenas um décimo da verdadeira natureza deste ser incompreensível.
Para compreender e perceber BAPHOMAE adequadamente, nós devemos transcender
mágica e gnosticamente a matéria visível, para dar os primeiro passos e atingir os primeiros
graus da iniciação. BAPHOMAE incorpora o aspecto feminino e conseqüentemente o puro
Caminho diabólico e gnóstico de Baphomet.
Nós, seguidores e adoradors do PRINCÍPIO-BAPHOMET, descrevemos
BAPHOMAE como o VENTRE CÓSMICO (UTERUS), que é o gerador da
SEXUALIDADE

BAFOMÉTICA.

Afinal,

sem

sexualidade

não há universo nem

humanidade.
A SEXUALIDADE BAFOMÉTICA é uma força elemental e uma energia arcaica
de grandiosa intensidade e dinâmica animalesca, que só pode ser controlada e manipulada
pelos altos Adeptos do "BAPHOM INTERNO".
BAPHOMAE continuamente garante, em sua qualidade de criadora primordial de
todos os universos, uma cristalização mágica no campo morfo-genético do plano fisico.
Como seguidores de Baphomet, nosso dever é trabalhar contra a "eterização" do
Planeta Terra pelos seres da Hierarquia Espiritual.
BAPHOMAE procura conduzir o influxo demoníaco e mágico para influenciar
em sua manifestação visível, porque o UNIVERSO PRIMORDIAL é, em seu verdadeiro
sentido, o SUPER-DÄEMON

Nós adoramos BAPHOMAE como nossa GRANDE DEUSA por trás do
PRINCÍPIO-BAPHOMET.
Para nós, ela é Poder, Vida e a realização de todos os nossos desejos.
SALVE BAPHOMAE!

Monita Secreta Ordinis Baphometis
1.
1. Cada Irmão/Irmã é obrigado a manter silêncio perante profanos sobre todos os
Cultos, Rituais, Costumes e particularmente os ensinamentos da O.B.
2. Sem autorização especial do Sumo Sacerdote, ninguém tem permissão de
publicar declarações, escritos ou impressos relativos à Ordem.
3. Cada Irmão/Irmã deve guardar em sigilo os utensílios da Loja, escritos da Loja,
arquivos de estudo, impressos, certificados de graduação outorgados, manto da Loja
e demais objetos utilizados no Culto.
4. Cada Irmão/Irmã tem o compromisso de participar da Celebração da MISSA
BAPHOMETIS.

2.
1. A O.B. adora BAPHOMET/BAPHOMAE como o verdadeiro e mais elevado
PRINCÍPIO MÁGICO do universo.
2. Cada Irmão/Irmã deve se prostrar diante da ESTÁTUA DE BAPHOMET e
adorá-lo
3. Todas as Iniciações devem ser realizadas no OCCULTUM BAPHOMETUM.

3.
1. Deve-se prestar obediência ao IPSISSIMUS da ORDO BAPHOMETIS.
2. Cada Irmão/Irmã deve se submeter ao Pentagrama Invertido e ao Sigilo de BAPH
e seguir as diretrizes e revelações da O.B.

4.
1. O BAPHNO é a OPUS BAPHOMETIS escatológica, cujos ensinamentos são
restritos aos Membros.
2. O IPSISSIMUS é o representante da ORDO BAPHOMETIS no mundo visível.
Ele recebe suas instruções e comunicações diretamente de BAPHOMET BAPHOMAE.

5.
1. As

GLYPHEN (reuniões) ocorrem uma vez por mês. Cada Irmão/Irmã está

obrigado a participar da Glyphen.
2. Os RITUAIS da ORDO BAPHOMETIS jamais devem ser alterados.
3. Todos os Rituais da Ordem devem ser celebrados com a maior concentração e
devoção.

6.
1. A Lei da Ordo Baphometis é BAPHOM
2. Os Membros da O.B. se tratam no OCCULTUM ou na GLYPHEN por seus
nomes de Loja.

7.
1. Cada Irmão/Irmã deve selar um Pacto com a EGRÉGORA DEMONÍACA na
primeira Iniciação.
2. Todos os Membros da O.B. assim se cumprimentam:
"NEMESKAR BAPHOMAE - BAPHOMET".
3. Cada Irmão/Irmã recebe uma ordenação de CONSOLAMENTUM (Batismo,
Iniciação).

4. Cada Irmão/Irmã faz um voto solene :
"Eu prometo me dedicar por toda a eternidade a BAPHOMET - BAPHOMAE e
seus ensinamentos mesmo após esta vida, e jamais trair minhas fé, ainda que a
morte me ameace."

8.
1. Cada Irmão/Irmã deve passar pelo MELIORAMENTUM, que consiste numa
Cerimônia em que o Noviço se curva três vezes perante o PAPAM TENEBRARUM
e diz:
"Orai por nós, ó SENHOR DA ESCURIDÃO, de forma que possamos percorrer o
caminho do ABISMO. Que assim seja!"

9.
1. Uma vez por ano se realiza o APARELHAMENTUM, que é um tipo de confissão
pública ou, melhor dizendo, arrependimento público. Nessa ocasião, os Superiores
Desconhecidos impõem penitências aos Noviços.

10.
1. A CRIPTA LAZEDEMONIACA:
Cada Irmão/Irmã deve passar por um ritual perigoso, para demonstrar à ORDEM
sua coragem.
2. Cada Irmão/Irmã deve refletir sobre esta frase: TODA FORÇA E PODER
EMANAM DA CABEÇA!
3. BAPHOMET-BAPHOMAE é o Símbolo do GRANDE DEUS, que criou o Céu e
a Terra.
4. YALLAH significa DEUS DA LUZ.

IV. RITUAIS
ROTULUS SIGNORUM ARCANORUM

Como já mencionado, a ORDO BAPHOMETIS é uma Ordem gnóstica e mágica,
que lida intensamente com a magia ritualística.
Aqui alguns rituais mágicos são publicados.

"Percurrimus foedus cum morte et cum inferno fecimus pactum."

Sacramento da Iniciação Bafomética dos Noviços

Utensílios necessários : Manto negro da Loja,
1 vela negra, cálice, hóstia (pão), óleo, caveira,
1 garrafa de vinho, incenso, sino.
A cerimônia:
Símbolo de evocação para atração das forças bafométicas

Sigilo de Baphomet

Mestre :

Salutem in nomine demiurgi Baphometis!
Há Kochren há tai-alal ?
( Você está pronto para dar tudo, irmão ? )

Noviço :

Sim ! Nema !

Mestre :

Ho hatana hara he.
(Reverência em todas as 4 direções )

Hor Hata Hem ! Eu desço aos antigos princípios de Baphomet – ao seio do tempo – e abro
com Kuf-en Athor e Reah. Eu tenho o selo do Aeon vindouro do continuun bafomético.

Mestre :

Através do tempo e do espaço, eu vos conjuro; vós, forças que vos sentais ao

Trono do Onipotente!!!
Vinde agora, Ignis-Reah! Schin Ssssasasshaschin Sch...inn.
Aer-Ha! Huusi si oh...oh... hiiiuii.
Acqua-Muor! Manao suisch serisch aomm.
Terra-Ruom! Trom ruor ara ho.
Apressai-vos, forças, até aqui e ajudai-nos a completar o trabalho !
Mestre :

Irmão, você ama o Baphometismo/Luciferianismo ?

Noviço :

Sim, Mestre !

Mestre :

Lux e tenebris lucet !

( A luz brilha das trevas )
Mestre :

Irmão, in nomine demiurgi dei nostri, To Baphometis, eu lhe dedico a força

do meu trabalho como um sacerdote de Baphomet a um noviço da ORDO BAPHOMETIS
Mestre :

O Irmão (nome civil) não mais existe. De agora em diante, você usará o

nome de Loja (nome mágico escolhido). Com ele, você está magicamente ligado à essência
astral e etérea para sempre. Abre essa essência constantemente, nos três planos.
Mestre :

Irmão você esta preparado para se submeter às práticas mágicas da Ordo

Baphometis, e ser um leal servidor em Baphomet?
Noviço :

Sim, grande guardião e sacerdote da luz negra !

Mestre :

Que possamos agora executar o ritual de consagração baphomética do

Noviço !
Noviço :

( Despe-se completamente )

O Mestre circula com o Noviço três vezes ao redor do círculo mágico, imaginando uma luz
negro-violácea que desce vagarosamente sobre este rito secreto, envolvendo o grupo.
( Agora dá-se a consagração mágico-sexual)
No ponto do clímax, todos se preparam para se unir à divina substância da luz bafomética,
com a qual se tornam UM .)
Mestre :

O trabalho está feito !

Nós te agradecemos, Baphomet! Tu, onipotente construtor de todos os mundos !
Nós somos agora uma unidade cósmica !
Nós somos uma vontade mágica !
Nós somos um poder Bafomético !
Nós somos uma força Luciferiana !
Grande Mestre e construtor de todos os Mundos, sê misericordioso conosco e dános de Vosso Poder em nome correntes superiores e inferiores do Pleroma Cósmico!

O Ritual da Luz Bafomética

(O Templo esta completamente escuro. No altar, 3 velas negras.)

Duas velas simbolizam a YONI e o LINGAM.
A terceira vela simboliza a DEUSA BAPHOMAE.)

Sacerdotisa:
Yallah - Yallah - Yallah - Uuualam - Uuuaalaam Ruuaaoom - Ruuaaoom.

Sacerdote:
Yallah - Yallah - Yallah - Uuoom - Uuoom Uuoom.

Sacerdotisa:
Que a Luz gnostica de Baphomet seja acesa com teu Lingam em minha YONI.
Ilumina o Universo de Baphomet com teu PHALLUS!

Sacerdote:
Eu, Sacerdos Maximos, ilumino as profundezas secretas de VAG com o meu Lingam e
conjuro os seres astrais, para que o plano da hierarquia Luciferiana se concretize.
YALLAH - YALLAH - YALLAH - RUORUM - RUORUM RUORUM.
(Uma vela negra é acesa)

Sacerdotisa:
Vós Seres da VAG secreta vinde agora iluminando com a verdadeira gnose de Baphomet e
nos conduzindo a perfeição diabólica.
YALLAH - YALLAH -YALLAH - RUORUM - RUORUM RUORUM.

O Ritual Bafomético Menor

Loja:
(Cores negra e vermelha berrante. Duas velas pretas grandes.
Cálice de prata. Pires. Vinho.)

Oração a BAPHOMET - BAPHOMAE
Sacerdote:
Substância Universal de Baphomet, Tu, altíssimo
Santuário Cósmico no Universo Negro!
Tu, altíssimo Ser da KETHER Tifoniana, supremo
Abismo de inimaginável FORÇA e PODER!
Infinito Culto no SPERMATOZON místico-gnóstico!
A ti nós oramos, a ti conjuramos! Nós te amamos!
Dá-nos Poder, Amor, Sabedoria,
Sorte e Prazer!
Dá-nos força para executar este Ritual!
Tua Vontade seja feita no BAPHOMETUM, assim como na Terra!
Assim Seja!
Musica.
Sacerdote:
Introibo ad altare dei nostrae Baphometis et Baphomae.
Sê louvado no Baphometum e na Terra.
Nós, que te adoramos e veneramos, Te conjuramos
Manifesta-te entre nós, e nos dá teu poder
Sacerdotisa:
Tua Sacerdotisa Te conjura: manisfesta-te em nosso círculo
Mágico e gnóstico e nos concede Tua Luz e Força para perseverar.
Sacerdote:
Que a Sacerdotisa faça o sinal BAPH!

(Dedo indicador e polegar da mão esquerda formam um círculo. A Sacerdotisa introduz o
dedo indicador da mão direita no círculo.)
Sacerdote:
BAPH, o quadruplo SAKRAMENTOR do Cosmos, é o
grande Mistério Cabalístico da Ordem.
Sacerdote:
KYRIE
Kyrie, eleison!
Kyrie, eleison!
Kyrie, eleison!
Baphomete, eleison!
Baphomete, eleison!
Baphomete, eleison!
Baphomae, eleison!
Baphomae, eleison!
Baphomae, eleison!
GLORIA
Sacerdote:
Gloria in excelsis Baphometo. Et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Baphomet: Amamus te, adoramus te, laudamus te,
benedicimus te, glorificamus te!
(O Sacerdote faz o sinal de BAPH.)
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Grimorium Sanctissimum Baphometis Sexualis
vel
A Grande Missa Mágico-Sexual de Baphomet

(O Templo é coberto de negro. Sobre o altar se encontram o crânio, 2 velas negras, o cálice,
o "Livro Negro", turíbulo.)

Sacerdote:
Arcanum Arcanorum quod continet nondum revelandum
ipsis regibus supremis ORDO BAPHOMETIS = O. ..B...
Grimorum quod Baphomet C&deg; S... suo fecit.

(Este é o segredo que até agora não foi revelado por nenhum Alto Mestre Regente da
O...B... Este é o Grimório que o próprio Baphomet 100o compôs).

TEMPLUM

Oriente:

Altare

Occidente:

Tabula Dei invocandi (Tábua de invocação do deus Baphomet.)

Septentrione : Sacerdos Maximus
Meridione :

Ignis cum thribulo (Fogo e Incenso)

Centro:

Lapis quadratus cum...Imagine Dei Maximi Ingentis Nefandi Ineffabilis

Sanctissimi et cum ferro, tintinnabulo, eleo. Virgo. Stet imago juxta librum BAPHOM.
3x Gongo. Música.

Sacerdote:
Salutem in nomine Demiurgi Dei Nostri BAPHOMETIS!

Introibo ad altare Dei Domini Inferi.
(O Sacerdote traça 3x o Pentagrama e se curva respeitosamente perante Baphomet.)

Fratres et Sorores, nós nos encontramos aqui neste sacrossanto
local para celebrar o GRIMORIUM SANCTISSIMUM BAPHOMETIS SEXUALIS
sob os auspícios de nosso Altíssimo Mestre ...BAPHOMET...
Estais preparados, para celebrar este Ritual secreto como
sacramento mágico da Emanação vermelha e branca com coração puro?

Todos:
Sim! Sumo Sacerdote do PLEROMA gnóstico.
(O Sacerdote incensa o Templo em todas as direções.Volta-se para o Oeste e invoca o
GRANDE BAPHOMET!)

INVOCATIO BAPHOMETIS
Sacerdote:

Como Sacerdote do secreto BAPH ET OM, eu Te invoco, a Ti grande e secreto Deus do
Baphometums, auxiliai-nos em nosso trabalho mágico para a GRANDE OPERAÇÃO DO
LINGAM E YONI. Enviai-nos Tua Força e Poder. Iluminai-nos e guiai-nos em nosso
caminho para VOSSOS MISTÉRIOS GNÓSTICOS INFINITOS.

(Faz o Sinal dos Mistérios gnósticos de BAPH, dedo médio e polegar unidos e dedo
indicador cruzado.)

Sacerdotisa:

Eu, O Grande Baphomet, Tua Sacerdotisa secreta e escarlate, consagro-me com absoluta
devoção à Grande Obra.

Eu sempre executarei conscientemente Tua Vontade, como está escrito nos Estatutos
secretos da ORDO BAPHOMETIS.
A Prostituta Escarlate é o vácuo mágico, que conduz ao Arcanum Baphometis Sexualis.
Através da Prostituta Escarlate, O HOMUNCULUS IMORTAL é criado e vivificado na
EGRÉGORA do PLERÔMA.

Sacerdotisa:
Eu, doadora do "LEÃO VERMELHO", sou o verdadeiro Mysterium, que só deve ser
revelado ao círculo hermético do Baph et Om.
Eu sou a Prostituta Escarlate, aquela que carrega o Elixir secreto e o sangue proibido;
através de mim a GRANDE OBRA é consumada.
(Despe-se e se expõe ao Sumo Sacerdote. Abre as pernas e curva o ventre para frente. Os
braços se esticam para os lados e para cima, cabeça para trás, com os polegares para
cima.)
Sumo Sacerdote, tu me reconheces? Sou a Prostituta Escarlate do Sanctum
hermético do KENOMA e PLEROMA.

Sacerdote:
Eu ainda não te reconheço!
(Retira o capuz.)

CEREMONIA PRINCIPII
Purificação da Virgem
Sacerdotisa:
Asperge me, BAPHOMET hyssopo, et mundabor;
Lavabis me, et super nivem dealbabor,(e deixa ao lado suas vestes com as palavras) per
sanctum Mysterium et Magicum Satanicum Baphometis et Babalon.

Sacerdote:
Asperge me, Babalon, hyssopo, et mundabor, lavabis me, et super nivem dealbabor.

(Ele deixa ao lado seu capuz.)

ORATIONES DEI OPERIS

Sacerdotisa:
Chama:
NUIT - BAPHOMET - BAPHOMAE,
Vós, altíssimos Deuses e Deusas dos Mistérios Cósmicos, auxiliai-me na Grande Obra, que
é realizada no trabalho desta Ordem!
Eu vos conjuro: NUIT - BAPHOMET - BAPHOMAE, enviai-me as energias e forças
necessárias, para que a luz negra possa resplandecer desde a matéria secreta!

Sacerdotisa:
Vê! O Perfeito disse: -"Os elementos de meu corpo foram examinados e tidos por puros,
um prêmio dourado."
Tu, O Perfeito de Baph, possa tua correnteza me atravessar - pela linfa, medula e sangue!
O Chicote, a Adaga e a Corrente purificam o corpo, o coração e a mente.
Salve, Hoor-Apep! Tu, Espada de Aço! Alpha e Delta e Epsilon se reúnem na sombra
do Pilar e se proclamam no Iota do décuplo coração e da coroa de chamas.
Salve, Hoor-Apep! Nome não pronunciado!
Salve, NUIT - BAPHOMET - BAPHOMAE!

CEREMONIA THURIBULI

Sacerdotisa:
(Ela inflamará o Fogo e o Sacerdote com suas mãos e então dirá:)
"Accendat in nobis Dominus ignem sui amoris et
flammam aeternae caritatis."

(A Sacerdotisa masturba o Falo do Sacerdote, e imagina que seu "Fogo interno" passa para
ele.)

Sacerdotisa:
Deusa da Noite "NUIT", preenche-me com o Teu Fogo secreto da escuridão e conduze-o
para dentro do sagrado bastão do Sumo Sacerdote, de forma que ele se inflame e que
"Nectar branco" jorre para impregnar Tua Filha Escarlate!

CEREMONIA DEDICATIONIS

(Invocet virgo Imaginem Dei MINIS his verbis. A Virgem invoca o Selo do Deus MINIS =
Maximi Ingentis Nefandi Ineffabilis Sanctissimi - com estas palavras: "Tu qui es praeter
omnia..." Nec relinquet alteram Imaginem.)

Sacerdotisa:
Tu, que estás além de tudo...não abandona a outra imagem. Tu, que estás além do Tempo e
do Espaço: Tuas fontes são de sangue vermelho e branco, não abandona a outra imagem!

CONSTRUÇÃO DA CORRENTE MÁGICA

CONGREGAÇÃO:
NÓS SOMOS UM PODER BAFOMÉTICO!
NÓS SOMOS UMA FORÇA LUCIFERIANA!
NÓS SOMOS UMA VONTADE BAFOMAÉTICA!
(5 Minutos de Concentração!)

SACRIFICIUM SUMMUM

(Hóstias e Vinho são distribuídos aos Irmãos e Irmãs.)

Sacerdote
Eu entro no SANTO dos SANTOS.
Vê! Vê! Vê!

Dois se tornam UM sem ruptura, cantando com voz sonora as palavras do verso sagrado.

Sacerdote:
Sacerdotisa de Baph, recebe agora a Santa Comunhão do sangue branco, que é oferecido
no Tabernáculo do DAMONIUM BAFOMÉTICO ao Altíssimo Deus Negro BAPHOMET.

Sacerdotisa:
Sacerdote de Baph, eu estou pronta para receber a Santa Comunhão do sangue branco de
Ti. Vê! Eu te revelo o Santuário secreto para o LINGAM E YONI.
(A Sacerdotisa oferece a sua Yoni ao Sacerdote.)
(Agora ambos realizam o MAITHUNA.)

ANIMAÇÃO DA CABEÇA

CONGREGAÇÃO:

(A Cabeça se encontra no meio do recinto do templo. A Congregação forma uma cadeia
mágica em torno da CABEÇA.)
Nós, a Fraternidade secreta de BAPH, a Ti Conjuramos, SHEM! Tu, poder universal
regenerador! Envia tua Luz Qliphotica para esta CABEÇA e a anima!
Nós tomamos o poder dos 4 Elementos e o enviamos a Ti.
VIVE! VIVE! VIVE! YALLAH! YALLAH! YALLAH!

BENEDICTIO BENEDICTUM
(Na forma de Tau, a Sacerdotisa pronuncia estas palavras:)

Sacerdotisa:
"Quia patris et filii et spiritus sancti in tabernaculo Baphometis?"
Então no tabernáculo secreto o coagulatio e solutio são encontrados no lugar da
verdadeira Fênix. É neste local do verdadeiro Mestre de Baph, Sacerdote e Sacerdotisa,

que as substâncias materiais são transformadas em Matrizes etéreas, e novas dimensões
para trabalhos de alta magia são abertas.

CEREMONIA FINIS

Sacerdote:

(Faz o Sinal da Consumação: mão direita sobre a mão esquerda.)
Vê! A Grande Obra está consumada!
O Perfeito disse: - "Estes são os elementos de meu corpo, examinados e tidos como puros,
um prêmio dourado".
Eu tomo a substância do incenso, o vinho, o fogo e o pão, verdadeiros sacramentos, para a
complementação do Óleo.
Pois eu estou envolvido na carne e sou o espírito eterno.
Eu sou o Senhor, reerguido da morte.
Sua gloria eu herdo, pois d'Ele faço parte.
Eu sou a manifestação do Invisível.
Sem mim, seria como se toda a terra de KHEM e BAPH não existisse

SALVE BAPHOMET! SALVE BAPHOMAE! SALVE BABALON!
SALVE NUIT! SALVE SATANAS! SALVE LÚCIFER!
AUMGN

TODOS:
NUIT - BAPHOMET - BAPHOMAE - BABALON - LILITH
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IV. CONCLUSÃO

BAPHOM - BAPHOM - BAPHOM.
A LEI DO NOVO AEON!

Os hieróglifos dos olhos violetas escuros, que, brilhando do indefinível
BAPHOMETUM, iluminam as alturas da Revelação, assim ecoam no meu ser:
- "Em ti vivem o pecado e a redenção. A Terra é uma silhueta escura, que se
reflete no oceano astral-etérico. Nesse espelho tudo está invertido! A destruição é a
construção da matéria; a morte é o nascimento. O prazer é a queda, a acumulação é débito e
o martírio é redenção.
Alcançando o ponto mais baixo do mais profundo abismo mágico, tu podes te
elevar até o mais alto objetivo.
Na abóbada da mais profunda escuridão repousa a semente da Luz divina.
Busca! Tu deves executar a transmutação nos três níveis, simultaneamente. A
transmutação é a tua redenção. Tu deves partir por um longo tempo, estudar e
experimentar, até que tenhas solucionado o mistério das três chaves mágicas, que abrem
simultaneamente.
Tu deves achar a MATERIA PRIMA! Tu deves descobrir o que cada
ELEMENTO BAPHOMÉTICO - morte, decomposição e ressurreição - oculta em si
mesmo. Tu deves penetrar no grandioso e escuro ventre da Mãe - BAPHOMAE - de onde
flui a vida gnóstica. Este é o ponto cogente do plano material, e único no qual o elo se
afrouxa.
Todas as possibilidades estão nesta terra: a possibilidade da perdição, mas
também a da ressurreição. O ser humano é o cristalino ponto de interseção de todas as
fronteiras.
Magus, tu te tornaste o soberano dos três mundos. Finalmente afrouxaste tuas
próprias amarras, extraíste teu poder da matéria grosseira e sutil. Agora, que o tens, podes
controlá-lo.
Nada te prende.

Tu conheces o portal secreto para o BAPHOMETUM mágico e seguras as
Chaves em tuas mãos.
Tu podes escolher e decidir livremente, pois foste solto pela Lei da Carne.
Tu podes adentrar o reino secreto de BAPHOMET, penetrar no mundo ilimitado
do infinitamente pequeno e do infinitamente grande.
Tu te tornaste o verdadeiro soberano do MIKROKOSMOS e do
MAKROKOSMOS."

REGNUM BAPHOMETIS INTRA NOS EST!
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