Gráfica Ivan - 66 3401-1939 - M.

Paciência, Tolerância
e Perseverança !
Mente Fria e Coração Quente!
M. SF

6) POR QUE NO RONCADOR?
A região da Serra do Roncador tem características
geológicas especiais (até por ter sido fundo de mar
antigamente) que lhe conferem não somente mais
estabilidade e proteção contra futuros abalos sísmicos
como também uma energia especial favorável às
práticas espirituais. Além disso, o Santuário Místico e
Ecológico do Roncador é um Portal que concentra
fortemente essa energia e é especialmente abençoado
pelos Mestres da Loja Branca. Em particular, a energia
do lugar e principalmente a energia concentrada no
Santuário funcionam como potentes aceleradores
naturais da transmutação da energia sexual e das
manifestações resultantes das práticas de 3ª Câmara na
busca da autotransformação mencionada
anteriormente.

7) POR QUE ESSE MOVIMENTO É
IMPORTANTE E OPORTUNO?
Estamos em fim de ciclos siderais que normalmente
coincidem com crises do nosso planeta tanto no nível
físico (geológico e atmosférico) como no nível
psicológico da humanidade que nele habita. Nesses
momentos, os buscadores sinceros sempre são
ajudados pelos Mestres para atravessarem essa difícil
passagem para o início do próximo ciclo. Portanto o
Roncador, com todo seu esplendor, pelo local especial
que é e com seu movimento esotérico MMIR, foi sem
dúvidas designado pela Engenharia Cósmica para ser o
ancoradouro dos buscadores de coração puro e nobre.
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MMIR:
MOVIMENTO
MISTICO E INICIÁTICO
DO RONCADOR
1) O QUE É O MOVIMENTO MÍSTICO E
INICIÁTICO DO RONCADOR (MMIR)?
O MMIR (ou apenas “O Roncador”) é um movimento que
anuncia uma nova época de ouro, de melhores dias para
o mundo e que vem preparar buscadores sinceros para
a chegada dessa nova era que é caracterizada por
homens e mulheres com mais saber, mais poder e com
um estado de consciência mais elevado. O MMIR revela
que a região do Roncador é o berço adequado para o
começo dessa nova raça. O movimento tem seu centro
focal no Santuário Místico e Ecológico do Roncador, em
torno do qual todo o processo se desenvolve. Tem sua
sede em Barra do Garças, na Fundação Roncador, que
serve como um Espaço Holístico para a comunidade,
independente de credos ou religiões, e conta ainda com
casas escolas preparatórias espalhadas pelo Brasil
(EIRs).

2) O QUE DIVULGAM AS ESCOLAS
INICIÁTICAS DO RONCADOR (EIRs)?
As EIRs, como escolas gnósticas, fornecem as chaves
para autotransformação ou auto-realização intima do
Ser, isto é, da Divindade que habita em nós. Elas
preparam os buscadores para que possam participar
dos níveis mais internos do Roncador. Como típicas
escolas iniciáticas, as EIRs se organizam em 3 níveis ou
câmaras onde o conhecimento é passado,
respectivamente, em forma exotérica (1ª Câmara),

mesotérica (2ª
Câmara) e esotérica (3ª
Câmara). A 3ª Câmara é
desenvolvida no Roncador como continuação dos
trabalhos das EIRs. Na 1ª Câmara, que é pública, o
buscador estuda a doutrina gnóstica básica. Em
seguida, quando já demonstra que aceita e está
disposto a seguir por si mesmo os preceitos da Gnose, o
buscador é então consagrado na 2ª Câmara para
trabalhos internos e rituais em Templos Gnósticos.
Finalmente, após muito trabalho interno ele pode ser
chamado para participar da 3ª Câmara (somente no
Roncador) onde então poderá ter acesso a práticas e
conhecimentos mais avançados visando a sua total
transformação e assim adentrar as dimensões
superiores. Nesses níveis mais internos o objetivo é a
restauração dos poderes mágicos do Homem e da
Mulher, perdidos com a degeneração da raça humana,
que resultou no corte do nosso elo com o divino.
A
partir dessa "queda”, vivemos como seres fracos,
infelizes e inconscientes, restritos basicamente à 3ª
dimensão. Com a restauração do "Elo Perdido"
poderemos novamente adentrar as dimensões
superiores e participar da futura raça.

4) O QUE É A
GNOSE?
A Gnose, cujo significado é “conhecimento superior,
interno, espiritual e iniciático”, ensina que nosso estado
atual é de quase total inconsciência devido à falta do
"Elo Perdido". Somos marionetes dos egos, agregados
psicológicos que bloqueiam nossa consciência.
Soberba, inveja, cobiça, ira, preguiça, luxúria e gula nos
tornam fracos e infelizes, pois desgastam nossas
energias, sobrando-nos quase nada para trabalhos
conscientes e edificantes voltados para a Grande Obra
do Pai. Nossos atuais veículos de expressão têm
freqüências vibratórias baixas, sendo inadequados para
manifestar o nosso lado divino. O trabalho de
refinamento necessário para expressão do nosso Ser é
sabotado pelos egos, e requer um super esforço de
nossa parte consciente. Por isso, as Escolas Iniciáticas
no Roncador divulgam a Síntese da Gnose Universal,
que consiste basicamente de 3 itens: I) o trabalho
alquímico com as energias criadoras, II) a auto
psicanálise visando eliminar os obstáculos egóicos e
III) a ajuda consciente à humanidade.

3) QUAL A IMPORTÂNCIA DO SAGRADO
FEMININO PARA O MMIR?

5) POR QUE AS ESCOLAS INICIÁTICAS DO
RONCADOR SÃO GNÓSTICAS?

O tratamento despido de sabedoria dado ao impulso
erótico e a visão equivocada do papel da mulher no
processo de ascensão espiritual vêm de épocas
remotas. A Gnose no Roncador tem o compromisso de
resgatar o Sagrado Feminino, dando condições para
que a mulher volte a exercer sua condição sagrada de
Sacerdotisa.
A arte da Alquimia só poderá florescer quando a vestal
que existe dentro de cada mulher desabrochar sua
ternura que encanta e acende o fogo maravilhoso do
amor.

A autotransformação divulgada pelas EIRs corresponde
à criação de corpos ou veículos internos para a
expressão da nossa Divindade em diferentes
dimensões. Sabemos que a criação de corpos somente
se dá através da energia criadora, ou seja, da energia
sexual. Portanto devemos aprender como usar nossa
energia sexual em diferentes níveis vibratórios para criar
esses veículos ou corpos mais sutis para a expressão do
nosso Ser. Somente escolas que seguem a Gnose
passam esses conhecimentos básicos, necessários
para nos aprofundarmos nos mistérios do Roncador.

