
A MÃE DIVINA INTERIOR 
 
 
 
Por quê as civilizações antigas adoravam a Deus-Mãe? 
 
Nas civilizações antigas se adorava profundamente a Deus-Mãe e nunca faltou um ícone ou símbolo 
referente ao elemento Mãe.  
No antigo Egito ela é ISIS; na civilização asteca é TONANTZIN; já pelos alquimistas medievais, ela é 
STELLA MARIS, a rainha do mar. Os Indostãos chamavam-na de DEVI KUNDALINI SHAKTY; na 
civilização grega é CIBELES, REA, ADÔNIA, INSOBERTA... e no cristianismo, ela estava representada 
por MARIA.  
Portanto, Maria ou Nossa Senhora é a representatividade de Deus como mãe, daí Ela ser virgem.Ela 
é sempre a Madona que trás em seus braços o Cristo menino. Na criação de Deus se vê nitidamente 
a presença da mãe em tudo e é por isso que existe na natureza a graça e o amor de mãe tão 
indispensável até mesmo aos animais e às formigas.  
Ela é a gestadora, Ela é a grande concepção, Ela é o alimento, a casa, o lar, a natureza e o mundo. 
Ela é o amor materno sempre presente em toda mulher... A mãe humana nada mais é do que a 
imagem e semelhança da mãe universal, da mãe de Deus. Se Deus é Pai, é Mãe também, pois que 
são duas partes DELE mesmo.  
É bom também lembrar, que durante a crucificação de Jesus Cristo, estavam presentes diante da 
cruz ,Maria e o apóstolo João, onde o Cristo crucificado diz para Maria: "MULHER, EIS TEU FILHO". 
Em seguida, se dirigindo ao apóstolo João, diz: "JOÃO, EIS TUA MÃE!". O Filho do Homem, muito 
sábio, compreendia profundamente que Maria, sendo mulher e mãe, estava vestida da manifestação 
da Mãe Cósmica espiritual e individual. O Filho do Homem veio trazer a doutrina do "Eu sou o 
caminho, a verdade e a vida", mas não quer dizer que esteja negando o princípio mãe em todas as 
coisas e em todas as ordens.  
O elemento Mãe esteve presente na cultura Indostânica, na cultura Maia, na cultura Egípcia, etc. e 
etc. 
Deus em seu aspecto materno é a Nossa Senhora que todo bom cristão a ama e a venera 
profundamente. As ladainhas egípcia, indostânica e cristã, se coincidem maravilhosamente e 
surpreendentemente... Ela é a nossa rainha de todas as horas e de todos os dias... Bendito seja 
Deus, bendito seja o PAI e a MÃE! Todos devemos amar profundamente a Deus-Mãe, todos nós 
devemos venerá-la em seu íntimo assim como se venera ao Pai e ao Cristo, pois é Ela quem a tudo 
gesta e é Ela quem a tudo decompõe, segundo a vontade de Deus-PAI. 
 
 

"... Ele se desdobra Nela e manda, dirige, instrui. 
Ela elimina os elementos indesejáveis que em nosso interior levamos,  

sob a condição de um trabalho contínuo sobre nós mesmos ..."  
( V.M. Samael Aun Weor ) 

 
 
Se a Nossa Senhora tem uma conotação tão especial no cristianismo primitivo é porque nela está 
representado Deus-Mãe, sem a qual não se é possível a manifestação da Trindade ou do Logos no 
homem. Cada criatura humana tem sua Mãe Divina particular e individual; Ela em si mesma é uma 
parte de nosso próprio Ser.  
Deus-Mãe em nossa intimidade é o aspecto feminino de nosso PAI que está em secreto. Saiba, 
querido leitor, que no astral podes encontrar com a sua Mãe Divina Individual e receber 
ensinamentos de lábios a ouvido, além de sentir seu profundo amor... 
 



 
Quem quer ELIMINAR O EGO, ou seja, os defeitos psicológicos da ira, orgulho, cobiça, ciúmes, 
inveja, gula, luxúria, medo, apego, etc e etc, deve pedir e implorar para que a Divina Mãe desintegre 
estes defeitos. O trabalho de dissolução do Ego deve ser realizado de momento em momento e de 
instante e instante, sempre quando se observa que o ego se manifeste no pensamento, no 
sentimento e em nossos atos. Deve-se pedir pela eliminação, mesmo que um determinado eu se 
manifeste repetidas vezes. Não importa, deve pedir sua eliminação todas as vezes que ele volte a se 
manifestar. Quantas vezes o eu se manifeste, tantas vezes se pede pela sua eliminação. Esta é a 
morte em marcha. Esta é a morte do ego ... A morte do ego resulta ser indispensável para aquele 
que anseia se desenvolver espiritualmente e interiormente, de modo que nunca se deve esquecer de 
pedir a Mãe Divina para que elimine o defeito auto-observado. " Defeito auto-observado; defeito 
morto! " Devemos pedir assim: 
 

"Minha Mãe tire-me  este defeito, desintegre-o ! " 
 
Este é o único meio para eliminar o ego e salvar sua alma. AO QUE NÃO PROCEDA ASSIM, PERDE-SE 
O TEMPO MISERAVELMENTE... 
 
O trabalho psicológico consiste em estar se auto observando diariamente no que estamos fazendo. 
Se estamos fazendo algo que esteja nos prejudicando ou prejudicando aos demais, não fazer isto e 
pedir à Mãe Divina para que desintegre este defeito.  
A auto-observação consiste em ver o eu-defeito sem se justificar e sem se punir, para apenas 
estudar, compreender e eliminar. A ninguém cabe apontar o defeito do outro se o também 
possuímos em nosso interior, pois que ver o defeito do outro é ver o que tem dentro de si mesmo.  
O gnóstico verdadeiro é aquele que ao ver o defeito em seu irmão procura meios e formas de ajudá-
lo, pois bem sabe o quão doloroso, difícil e conflituoso é o ego em seu interior. A auto-observação 
consiste em observar seus próprios defeitos e não os defeitos do outro.  
Nossa Divina Mãe tem o poder de pulverizar qualquer defeito psicológico. Somente Ela possui um 
poder ígneo superior a mente para desintegrar eus-defeitos. Entendendo-se que com a mente não se 
elimina o ego.  
Quando o ego vai morrendo, vamos dando forma a nossa alma que é a consciência superior, 
tornando-nos mais libertos, mais criativos, mais fortes e belos interiormente, mais sábios, intuiti- 
vos, inteligentes e com mais amor, de forma a nos permitir chegar a Deus que é a fonte da eterna e 
verdadeira felicidade. 
                                                                

“..Tornai-vos introspectivos, dirigi vossa súplica para dentro 
buscando dentro de vosso interior, a vossa Divina Senhora 

e com súplicas sinceras, podeis falar-lhe...” 
 

“... Rogai para que desintegre aquele EU ( defeito ) que haveis previamente observado e julgado...” 
" ...Nossa Mãe Cósmica particular, individual, possui Sabedoria, Amor e Poder.  

Nela existe absoluta  perfeição".  
( Samael Aun Weor )  
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