Os Segredos dos Iluminados de Thanateros

O PACTO
O LIVRO
A VERDADE
Você sabia,
que pode não existir uma verdade absoluta?
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Os Iluminados de Thanateros
1ª Edição
Este livro é dedicado à Grande Obra da Magia e a todos aqueles interessados no trabalho
mágicko prático.
Para aqueles que ajudaram na criação deste livro - muitos agradecimentos.
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1 O Pacto – História
Uma breve história dos Iluminados de
Thanateros
Os Precursores e os Primeiros Anos
da IOT
Em todas as edições do Liber Null há um
esquema mostrando o fluxo de idéias e
tradições que culminam na IOT. Estes são, se
você preferir, os ancestrais da IOT e da Magia
do Caos. Porém, o precursor imediato da IOT
foi

o

grupo

Stoke

Newington

Sorcerers,

mencionado na Entrevista com Pete Carroll, CI 17.

Ocultistas com diversos

backgrounds e direcionamentos participaram deste grupo livre e multi-disciplinado nos
meados de 70, incluindo Charles Brewster.
O primeiro anúncio da formação da IOT foi na The New Equinox, a revista
eclética de ocultismo de Ray Sherwin, que circulou entre 1976 e 1979. Pete Carroll era
um colaborador regular, geralmente escrevendo a partir de suas viagens ao Extremo
Oriente, e algumas vezes escrevendo sob os auspícios do Psychonaut Institute. Os
artigos desta época incluem A Postura da Morte, Ousadia, Vontade, Gnosis, Mantendo
o Silêncio, Gurus, O Caminho dos Siddhis e Ego (Em original: The Death Posture,
Daring, Will, Gnosis, Keeping Silence, Gurus, The Way of the Siddhis e Ego).
A formação da IOT foi divulgada no TNE em 1976/77.
Herdeiros espirituais do Zos Kia Cultus, os Iluminados de Thanateros são os que
bebem dos êxtases duais da gnose do sexo e morte. A IOT representa uma fusão de
Magia Thelêmica, Tantra, feitiçaria de Zos e Tao.
Os não-mistérios dos sistemas simbólicos foram descartados em favor do
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domínio das técnicas. Estudos podem ser concluídos em um período de 6 meses e
consistem em uma série de técnicas que devem ser dominadas através do próprio
esforço. Estudantes serão então testados. Mostrando-se capazes, os iniciados serão
apresentados a outros membros da ordem e instruções mais complexas serão dadas.
Candidatos devem escrever para c/o Box 333, Morton Press, anexando um vale postal
em branco de £1 para o currículo completo de estudo e instruções.
É interessante notar que não há nenhuma menção de Magia do Caos. Este
termo não surgiu nem mesmo na primeira edição (de capa branca) do Liber Null, pela
Morton Press (editora de Ray Sherwin), em 1978.
A segunda edição (de capa vermelha) de 1981 (também publicada pela editora
Morton Press) tinha apêndices diferentes, incluindo a introdução da Caosfera. A IOT
em seus primeiros anos era 'raramente mais do que uma rede livre de
correspondências e algumas pessoas se encontrando para realizar rituais em East
Morton' (P. Carroll). Ela é agora 'a Ordem de Magia do Caos', contudo, ela começou
suas atividades antes que o conceito fosse criado.
Outras Publicações Iniciais
- Os primeiros dois livros de Lionel Snells também serviram de precursores da
IOT/corrente de Magia do Caos. Estes foram ambos publicados pela The Mouse That
Spins: SSOTBME, anônimo, 1974. Thundersqueak: Os Escritos Suicidas de Ambrose
Lea e Liz Angerford (em original: Thundersqueak: The Suicide Writings of Ambrose Lea
and Liz Angerford), 1979.
- Os primeiros dois livros de Ray Sherwin foram fundamentais para que as
pessoas ficassem interessadas em experimentos mágicos reais sem moldes teóricos
rígidos. The Book of Results (Morton Press, 1979/80) é um tratado sobre magia prática
dos sigilos, e The Theatre of Magic (editora Sorcerer's Apprentice) é fundamentado
sobre trabalho em grupo, baseado nas experiências do primeiro Grupo IOT em East
Morton.
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A Igreja do Caos
O grupo “ao estilo IOT” foi formado em Sydney, Austrália, por Pete Carroll e
Frater Vegtan.

Foi ativo durante mais ou menos 6 meses em 1980, sem deixar

sucessores.
O Primeiro Grupo IOT no Reino Unido
Pete Carroll voltou de suas viagens no final de 1980, e alugou uma casa em East
Morton, o vilarejo em Yorkshire onde Ray Sherwin morou. Outros membros do Grupo
foram recrutados, em alguns casos através dos “cafés da manhã” aos Sábados,
organizados pelo Sorcerer's Apprentice em Leeds.
O Grupo teve seu primeiro trabalho em 22 de Novembro de 1980. O número de
membros do Grupo era instável.

Mais 4 rituais foram realizados nos 18 meses

seguintes, tendo o Grupo cessado seu período de atividades em um rito no dia 1º de
Maio de 1982, quando um Pantáculo para o futuro desenvolvimento da IOT foi
enterrado em uma floresta.
O Templo C.H.A.O.S. em Bristol
Também conhecido como Cabala Heraclitus, este Templo floresceu sob a
liderança de Fra. Stokastikos do final de 1982 até sua retirada em 1991.
O 'Círculo do Caos'
O Círculo do Caos foi fundado em 1984. O número de afiliados variava entre 8 a
14 membros durante 3 anos subseqüentes, depois dos quais o grupo começou a
fragmentar.
O 'Círculo' deu origem a alguns eventos altamente significativos, particularmente:
- Em agosto de 1986 Chaos International foi lançada.
Iluminados de Thanateros
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- Em abril de 1987: Chaos Symposium em Leeds.
Presidido por Ray Sherwin, os oradores eram Pete Carroll, Lionel Snell, Freya
Aswynn e Dave Lee. O salão estava lotado.
A Fundação do Pacto

O ano

Pete
Tegtmeier

0
Carroll

e

Ralph

organizaram

conjuntamente o Exerzitium, um
Seminário

público

em

Bonn-Ramerstorf em um antigo
mosteiro em Rhineland durante
quatro dias em outubro de 1986.
Aqueles que passaram em
certos testes foram convidados a
uma Missa do Caos em 'um
depósito de munição abandonado,
enterrado profundamente em uma
montanha em algum lugar de
Rhineland' (P. Carroll). Isto levou
a decisão de criar 'uma nova
ordem mágica de algum tipo'.
O resultado foi que o Pacto
foi anunciado no The Pact/Liber
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Pactionis na Chaos Internacional 3, em agosto de 1987.
O primeiro Encontro Mundial do Pacto ocorreu em Raabs em agosto daquele
ano, com uma iniciação em massa de 25 novos membros.
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LINHA DO TEMPO:
1976/77

- 1ª divulgação da IOT no The New Equinox

1978

- 1ª publicação do Liber Null por Pete Carroll

1978

- 1ª publicação do Book of Results de Ray Sherwin

1980

- Criação da Church of Chaos, Sydney, Austrália
- Criação do 1º Grupo IOT do Reino Unido, em Yorkshire

1981

- 2ª edição do Liber Null. Introdução da Caosfera.
- 1ª edição de Psychonaut por Pete Carroll

1982

- Fim do 1º Grupo IOT do Reino Unido.
- 1ª publicação do The Theatre of Magick, de Ray Sherwin

1984

- Formação do Grupo Círculo do Caos, em Yorkshire

1985

- 1ª Edição de Anubis - Revista (Alemanha)

1986

- A concepção do Pacto
- Chaos International 1 publicada

1987

- Chaos Symposium, em Leeds
- Publicação do Liber Pactionis (como precursor d'O Livro)
- 1º ENCONTRO INTERNACIONAL DO PACTO (AGM), na Áustria
- Criação da Seção do Reino Unido, e uma Seção de língua alemã, englobando
Alemanha, Áustria e Suíça.
- Primeiro Templo do Pacto no Reino Unido, formado em Londres
- Círculo do Caos desfeito
- Caput Corvi (como um centro de informações do caos), fundado por Fra. .717.
- 1º Seminário Público de Magia do Caos na Áustria

1988

- 2º AGM, Áustria
- Áustria se torna uma Seção independente
- Criação da Seção da Australásia
- 1ª publicação do Handbook of Chaosmagick por Frater .717.

1989

- 3º AGM, Áustria
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- Suíça se torna uma Seção independente
- Criação da Seção dos EUA
1990

- 4º AGM, Áustria
- A Guerra de Gelo (em original: Ice War) (ver Chaos International #23 para
maiores informações)

1989 - 90

- Publicação da Trilogia Urban Shaman, de Phil Hine

1991

- 5º AGM, Áustria
- Primeira edição da IOT – International Newsletter
- UKAOS 1, um dia público de Magia do Caos, em Londres
- Primeira edição de Liber Kaos / The Psychonomicon por Pete Carroll
- Liber Cyber, de Frater Choronzon, publicado
- Chaos Servitors, de Phil Hine, publicado

1992

- 6º AGM, Áustria
- UKAOS 2
- Blast Your Way to Megabucks, de Ramsey Dukes, publicado
- Condensed Chaos (Caos Condensado), de Phil Hine, publicado pela primeira
vez
- Chaos and Sorcery, de Nick Hall, publicado
- Psychodenizens, de Nathaniel Xanthe, publicado

1993

- 7º AGM, Áustria
- UKAOS 3
- Prime Chaos de Phil Hine, publicado pela primeira vez

1994

- 8º AGM, Áustria
- UKAOS 4
- Kaos Magick Journal 1, publicado pela Seção dos EUA
- The Pseudonomicon, de Phil Hine, publicado pela primeira vez
- The Wealth Magic Workbook, de Dave Lee, publicado

1995

- 9º AGM, Reino Unido
- Criação da Satrapia da Bulgária
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1996

- 10º AGM, Reino Unido

1997

- 11º AGM, Alemanha
- Criação da Seção Brasileira
- Satrapias estabelecidas na Dinamarca e na Holanda
- Último número, #23, da Chaos International
- Chaotopia!, de Dave Lee, publicado
- primeiro website da IOT online

1998

- 12º AGM, Alemanha

1999

- 13º AGM, Áustria
- chaosmagick.org - website e banco de dados (por Fra. Karlo e Fra. .717),
online
- Dicionário Barbárico online

2000

- 14º AGM, Áustria

2001

- 15º AGM, EUA

2002

- 1ª publicação d'O LIVRO
- 16º AGM, Alemanha
- Caput Corvi serviço e website fechados
- 717.info website online

2003

- 17º AGM, Áustria
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1.1 O Pacto Mágico dos Iluminados de Thanateros
O Pacto Mágico dos Iluminados de Thanateros é uma comunidade de indivíduos,
que praticam magia individualmente e em grupo e que apóiam, inspiram e encorajam
uns aos outros à exploração do vasto campo da magia.
"O Pacto é um veículo para a busca da Grande Obra da magia e os prazeres e
benefícios resultantes desta jornada.

O Pacto também age como uma força

psico-histórica na batalha pelo Aeon." (Peter Carroll)
Em organizações seculares tradicionais assim como em organizações místicas,
nós encontramos a forma da pirâmide, no topo da qual há um líder ou Guru ou pessoa
similar.

A posição do Guru é superior a de todos os outros membros e acima de

qualquer criticismo. O Guru ensina, comanda e critica aqueles que possuem menor
grau.
A estrutura do Pacto, com seu sistema de graus, tem a forma de uma pirâmide
também. No topo, contudo, não há uma pessoa, um mestre único, mas o Conselho dos
Magi, similar ao que é conhecido em sociedades tradicionais como Conselho de
Anciões. A ascensão na hierarquia e maestria é
baseada

em

realizações

mágicas

e

organizacionais genuínas.
Criticismo na IOT flui da base até o topo.
Aqueles que possuem graus mais altos devem
evitar criticar os membros com graus mais baixos,
a não ser que isto seja necessário para a
execução de suas funções.
A cada Mestre do Templo, Section Head,
Adepto e Magus, é atribuído um Insubordinado
como assistente pessoal.
O ofício do Insubordinado garante que o
criticismo flua da base ao topo. O Insubordinado
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age independentemente da hierarquia do Pacto.
Cada membro deve ser estimulado através das atividades do templo para propor
idéias, conceitos, métodos e técnicas, que sirvam para realizar trabalhos mágicos e
discussões. A estrutura de grau é orientada em relação a responsabilidade
organizacional e competência na arte da magia.
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2 A Estrutura do Pacto
(Graus, Ofícios, Seções, Templos)
A estrutura tradicional do Pacto compreende 4 graus e 2 graus menores.
Neófito (4º)
Iniciado (3º)
Adepto (2º)
Iluminados de Thanateros
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Magus (1º)
O 0º=5º (5º=0º)
Sacerdote / Sacerdotisa do Caos
Após um longo período de serviço, os portadores do 1º e 2º podem, se eles
desejarem, adquirir o 0º=5º ou retirarem-se do Pacto como um Ancião.
Como um grau paralelo aos 3º e 2º, o ofício de Sacerdote/Sacerdotisa do Caos
pode ser tomado.
Ainda, há cinco ofícios:
Section Head
Mestre do Templo
Arquivista
Insubordinado
Sacerdote / Sacerdotisa do Caos
O Pacto é uma oligarquia auto-perpetuante.
O Pacto é estruturado (majoritariamente) de forma geográfica em seções e
satrapias.
Cada seção é autônoma.

A autonomia de cada seção acaba quando a

autonomia incontestável do Pacto é afetada / envolvida.
O Livro é aceito por todas as seções e por todos os seus membros como válido.
Cada seção pode estender os requerimentos mínimos para a obtenção de um grau, que
foram aceitos por todas as seções, a não ser que isso contrarie estes requerimentos.
Templos e grupos são formados dentro de uma seção. Cyber Templos,
Conclaves e Templos Móveis existem em multi-seções.

Iluminados de Thanateros

19

2.1 Os Graus Dentro do Pacto
O Noviço
Candidatos para afiliação ao Pacto são chamados de Noviços.
O Noviço tem a chance de conhecer o Pacto de fora. Durante um período de ao
menos 6 meses, o Noviço pratica o Liber MMM. Além disso, a ele é designado um
mentor, que tem o dever de supervisionar o Noviço durante sua prática do MMM e de
estabelecer e manter o contato entre o Noviço e o Pacto.
Depois que o MMM tenha sido concluído, o diário do Noviço será apresentado a
pelo menos um membro do Pacto além do mentor, e que seja desconhecido do Noviço
(no máximo, conhecido apenas de nome).
A função de mentor pode ser assumida por um Iniciado ou um membro de maior
grau.
Apenas a pessoa que tenha passado pelo Ritual de Neófito pode tomar parte nos
rituais ou atividades do Pacto. O Ritual de Neófito requer que o Noviço traga um robe
e um anel.
Durante o período de Noviço, o candidato provou ser mente-aberta e mostrou
que ele é independente e livre de crenças dogmáticas.
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Neófito
O grau de Neófito (4º) é o menor grau na IOT.

Aos Neófitos é dada a

oportunidade de conhecer o Pacto de dentro. Ele é livre para se tornar um membro de
um templo ou praticar por conta própria. Aos Neófitos não devem ser dadas nenhuma
instrução, nem mesmo quais tipos de trabalhos mágicos eles devem realizar.
Durante o período de 4º, o Neófito mostra que ele é capaz de desenvolver sua
própria magia sem nenhuma instrução e de proceder ao longo de seu caminho para a
realização da Grande Obra da Magia.
Ele é livre para se inspirar nos trabalhos do Pacto ou prosseguir através de seus
próprios caminhos.

O Neófito pode deixar o Pacto a qualquer momento sem dar

nenhuma justificativa, e ele pode ser dispensado do Pacto, também sem justificativa.
Iniciado
O Iniciado decidiu se tornar um membro permanente da ordem e oferecer suas
habilidades mágicas ao Pacto. Ele é livre para extrair das fontes inesgotáveis do Caos
ou da extensão de poder da IOT.
3ºs formam a base da IOT. O Iniciado toma parte ativamente dos negócios do
Pacto, ambos em questões mágicas e organizacionais.
O Iniciado se esforça para intensificar e refinar seu conhecimento de magia em
todos os campos. Ele começa o trabalho no KKK; além disso, o grau de Sacerdote ou
Sacerdotisa do Caos pode ser concluído.
Assuntos internos do Pacto e dos templos são executados dentro de um templo,
que foi aberto no grau de Iniciado.
Em geral, desistência do Pacto por parte Iniciado não é esperado, porém,
durante o desenvolvimento de cada indivíduo, uma mudança de inclinações e pontos de
vista pode ocorrer. A pré-condição para a liberação dos juramentos é uma explicação
das razões de saída.
Um membro de um 3º ou maior pode ser expulso do Pacto apenas por
Iluminados de Thanateros
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excomunhão, que requer uma explicação por parte do Pacto.
O Adepto
O requerimento para o portador do grau de Adepto é que ele tenha a capacidade
de inspirar os outros a organizarem e liderarem. Ele é livre para montar um templo ou
para apoiar Iniciados na montagem de um templo e na liderança deste. Adeptos são
envolvidos ativamente nos negócios do Pacto. O grau indica competência na área da
magia.
Seu dever é utilizar ativamente as armas mágicas do Pacto: defender e proteger
o Pacto, inspirar os outros e também cultivar a estrutura e tradições do Pacto.
O Magus
O grau de Magus é dado a Adeptos que demonstraram competência mágica
extraordinária e habilidade para liderar. É também o dever deles coordenar a Ordem
internacionalmente e apoiar e patrocinar Adeptos e outros graus.
O Conselho dos Magi
O Conselho dos Magi é o círculo de membros ativos e possuidores do 1º e é
considerado como a maior autoridade em todos os assuntos.
O 0º = 5º
O 0º = 5º é dado pelo Conselho dos Magi a um Magus ou Adepto, se os últimos
não querem mais realizar as tarefas do grau conquistado. O 0º = 5º corresponde ao
status do 3º, contudo, o 0º = 5º pode ser consultado pelo Conselho dos Magi para dar
sua opinião em assuntos específicos. O 0º = 5º participa ativamente nos negócios do
Pacto.
Iluminados de Thanateros
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Se um 0º = 5º deseja retomar as responsabilidades de seu antigo grau, ele pode
fazê-lo se o Conselho dos Magi aceitar.
Sacerdote / Sacerdotisa do Caos
O ofício de Sacerdote do Caos é reconhecido como um "grau paralelo" voluntário
ao 3º ou ao 2º. Há um elemento de 'extensão' no papel de Sacerdote do Caos, em
relação a grupos mágicos ou sociais ou a comunidades além da IOT. O Sacerdote do
Caos deve, como qualquer outro Sacerdote, ser capaz de:


agir eficientemente nas extremidades da vida e em emergências mágicas



entrar em um estado de gnose a vontade



ser efetivo em divinação e aconselhamento



agir como um embaixador para magicka genuína em geral e da IOT em
particular, impressionando as pessoas com sua compreensão das
realidades humanas e mágicas

Qualquer membro do 2º ou 1º deve ser capaz de assumir o papel de um
Sacerdote do Caos.
Ascensão de Grau
Uma ascensão de grau pode ocorrer ou pelo pedido de um candidato ou através
da proposta dos portadores do respectivo grau ou de graus maiores.

No caso de

controvérsia, o Conselho dos Magi é a maior autoridade na decisão.
Ascensão para os 1º e 2º deve ocorrer apenas, e deve ser decidido sobre,
unicamente, durante os Encontros Internacionais Anuais (AGMs).
O Pedido
A exigência mais forte que um membro pode fazer a outro membro é o pedido.
Iluminados de Thanateros
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2.2 O Templo do Pacto
Um templo do Pacto pode ser fundado apenas por um Adepto ou Magus, ou por
um Iniciado supervisionado por um Adepto ou Magus. No último caso, o Adepto ou
Magus que está supervisionando, verifica regularmente os trabalhos do templo.
Um templo consiste do encontro de seus membros e pode ser mantido em
qualquer espaço aberto ou fechado onde atividades mágicas podem ser realizadas sem
perturbações.
O Mestre do Templo mantém um registro dos endereços dos membros do
templo. Tais registros não podem ser mantidos de nenhuma forma que possam revelar
detalhes ou indicações sobre a filiação dos membros a pessoas de fora do Pacto.
Dentro do Pacto, o Mestre do Templo informa o Section Head ou o Adepto ou Magus
supervisor como o templo pode ser contatado, que também deve ser tratado
confidencialmente.
Um membro do Pacto pode ser membro de diversos templos.
Cada templo escolhe um nome característico, através do qual ele será conhecido
dentro do Pacto.
Templos Supervisionados
Devido a fatores geográficos e nacionais, pode ser necessário para candidatos
que aspiram a afiliação do Pacto, que eles organizem um grupo em uma região distante
das atividades usuais do Pacto.
Caso a ida para o lugar de iniciação implique dificuldade extrema para o(s)
candidato(s), o Section Head ou o Magus da seção supervisora pode estudar e
preparar qualquer forma de apoio necessária.
Caso seja necessário, um ou mais membros de grau apropriado podem viajar
para a região respectiva para realizar a iniciação.
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Outros Tipos de Templo
Outro tipo de templo é o Cyber Templo, geralmente empregado para cooperação
internacional entre os membros do Pacto.
O Templo Viajante é uma forma mais avançada, que também age em um nível
que abrange mais de uma seção.
Estas formas de templo também necessitam ser organizadas ou supervisionadas
por um Adepto ou um Magus.
Certamente, todos os membros são livres para realizar atividades mágicas a
nível regional, nacional ou internacional em grupos ativos a qualquer tempo.

2.3 Ofícios do Pacto
Além da estrutura de grau, o Pacto possui diversos ofícios.
O Pacto procura manter uma rotação de ofícios se possível, para evitar que o
fardo de responsabilidade dure muito tempo com algum membro, porém a razão
principal disso é a garantia de diversidade.
Section Head
A letra “s” junto ao número de grau marca o Section Head. O Section Head tem
ao menos o 2º. Uma seção necessita de ao menos um portador do 2º e deve ser
supervisionada por um 1º.
O Section Head coordena as atividades da seção. Ele mantém contato com os
membros e templos da seção e garante que informações nacionais e internacionais
alcancem todos os membros e que encontros nacionais ocorram.
Mestre do Templo
O Mestre do Templo coordena as atividades do templo. Este oficiante é eleito por
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todos os membros presentes ou apontado pelo Adepto ou Magus supervisor. É de
responsabilidade do MT que apenas aqueles membros que tenham o grau adequado
tomem parte dos rituais. Visitantes irão privativamente dar a senha e o sinal ao MT
antes que possam participar.
Arquivista
O Arquivista mantém um registro das atividades do templo. O lugar e a data dos
encontros serão registrados no livro do templo, os membros presentes serão nomeados
apenas por seus nomes e/ou números oficiais, seguidos de um pequeno resumo das
atividades realizadas e resultados.
Caso seja inevitável a escrita de informação confidencial, esta deve ser transcrita
com um método combinado previamente com o MT; porém, tal informação não deve ser
cifrada.
O Arquivista garante a segurança dos registros, ele cuida para que eles sejam
destruídos ao invés de perdidos ou roubados.
Registros antigos (de templos que não existem mais) são entregues para o
Section Head, para serem arquivados.
O livro do templo pode ser lido por qualquer membro que detenha o grau de
Iniciado ou maior; os registros de um templo supervisionado devem ser examinados
pelo supervisor a qualquer tempo. Section Heads podem ler os registros de todos os
templos de suas seções.

Portadores do grau de Magus podem inspecionar os

registros de todos os templos.
Qualquer membro com um 3º ou maior pode assumir o ofício de Arquivista.
O Ofício do Insubordinado
Críticas dentro da IOT fluem de baixo para cima. Em face deste objetivo, para
cada Mestre do Templo, Adepto ou Magus e Section Head é atribuído um
Insubordinado. O ofício de Insubordinado pode ser assumido por um Iniciado, ou um
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Neófito que seja membro do Pacto por um tempo. Insubordinados são escolhidos por
Iniciados e Neófitos.
Para cada MT é atribuído um Insubordinado pessoal. Dentro de um templo, ele
é eleito por todos os membros do templo – exceto o MT; todo membro deve assumir o
papel de Insubordinado.
É dever do Insubordinado garantir que o Mestre do Templo, Section Head,
Adepto ou Magus não negligencie seu progresso mágico pessoal e que ele realize suas
tarefas satisfatoriamente.
Há diferentes formas de cumprir o ofício de Insubordinado. Ele pode criticar
com a boçalidade do Bufão, fazendo com que tudo pareça ridículo, ou pode fazer
perguntas com a ingenuidade do Louco sobre questões ainda não muito claras.
Assumindo o papel de Capelão, o Insubordinado pode indicar certas fraquezas e pontos
cegos do recipiente da insubordinação, agindo como um Confessor, ele pode receber
relatos sobre o progresso pessoal, como um Inquisidor, ele pode levantar uma objeção
a decisões.
Insubordinados possuem cinco tarefas para cumprir:
- garantir que todas as explicações, falas e ensinamentos sejam claros para
todos e criticar aqueles que não são, e exigir a clarificação. Assim, o dever do Louco é
simular a ignorância quando os outros fingem que entendem.
- realizar críticas com uma certa leveza e impertinência. Assim, o dever do Bufão
é fazer algo parecer ridículo quando os outros preferem ignorar diplomaticamente.
- apontar fraquezas pessoais e pontos cegos. Assim, é a responsabilidade do
Capelão lidar com falhas pessoais de uma maneira imparcial.
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- receber relatos de desenvolvimento mágico pessoal sem comentar sobre eles.
Assim, é a tarefa do Confessor, sendo uma salvaguarda contra preguiça e
complacência.
- deter o direito de
vetar qualquer instrução e
informar

um

Magus,

Section

Head

ou

o
o

Conselho dos Magi sobre
este exercício. Assim, é o
dever

do

Inquisidor

prevenir o abuso de poder.
O

Insubordinado

escolhe um título de duas
palavras para caracterizar
seu papel. Este título pode
ser escolhido livremente,
combinando Tolo, Bufão,
Capelão,

Confessor

Inquisidor.

Um

ou

nome

denota o papel que é mais
próximo do temperamento
do candidato, e o outro é o
que ele menos prefere.
Assim,
pode

o

Insubordinado

escolher

o

título

Tolo-Inquisidor,
Bufão-Confessor, etc.
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O ofício de
Insubordinado
expira toda vez que
um

outro

Insubordinado

é

atribuído

para

preencher o ofício
ou

quando

o

Insubordinado

é

reconhecido

como

um Adepto.

Cada

templo é livre para
decidir como o ofício
será

executado:

pode ser mudado a
cada

encontro

do

templo ou mantido
por

um

tempo

maior. Neste caso,
o

Ritual

do

Insubordinado deve
ser executado. No primeiro caso, o medalhão do Insubordinado – o símbolo do Ofício –
será passado para o novo Insubordinado a cada encontro do templo.
O Insubordinado normalmente conduzirá os negócios oficiais com o Recipiente
da insubordinação em particular. É aconselhado ao Recipiente que ele informe de
antemão seu Insubordinado sobre qualquer evento controverso, para evitar o exercício
público do veto.
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3 Insígnia do Pacto
O adorno básico de um templo IOT é a estrela de oito pontas do Caos, que deve
ficar visível no espaço do encontro. Uma bandeira ou um pano deve ser gravada/o
com a estrela do Caos, uma caosfera deve ser colocada na sala ou acoplada em um
cetro.
Os membros de todos os graus vestem robes completos. O anel da ordem tem
como símbolo a estrela de oito pontas do Caos. Ele pode ser usado em qualquer
ocasião, mas não representa nenhum grau específico ou afiliação com o Pacto.
Cada membro escolhe um nome mágico e um número, precedidos pelo termo
Sor., Fra. ou uma combinação de ambos. Os membros devem ser reconhecidos no
Pacto através desta identidade, e todos os seus feitos e textos serão registrados nos
arquivos sob esta identidade apenas.
Sinais e Senhas do Pacto
Os sinais e senhas de cada grau garantem a segurança interna e externa do
Pacto. Suas palavras e movimentos devem ser imperceptíveis e devem ser ditos/feitos
em situações comuns sem serem reconhecidos por pessoas de fora.
Os sinais e senhas são trocados a cada AGM (Encontro Internacional Anual).
Excomunhão
Excomunhão é a expulsão de um membro do Pacto. A excomunhão pode ser
realizada por um templo apenas com a aprovação do Section Head e seu
Insubordinado e por uma seção após a aprovação do Section Head e seu
Insubordinado ou do Conselho dos Magi. A autoridade maior é o Conselho dos Magi.
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4 Rituais do Pacto
O Simbolismo dos Rituais de Grau
As estruturas básicas dos rituais de abertura e fechamento de um templo e as
iniciações dos graus de Neófito, Iniciado e Adepto serão apresentadas a seguir. Estes
elementos básicos podem ser modificados individualmente e de acordo com as
necessidades.

Notas sobre os Rituais do Pacto
Normalmente, os rituais apresentados são conduzidos pelo Mestre do Templo.
Ele também pode determinar um representante com o grau apropriado, que pode
realizar esta tarefa. Isso permite aos outros membros a possibilidade de ganhar
experiência na direção dos rituais.
Nos ritos abaixo, expressões como “candidato” e “magista” serão usadas
genericamente, referindo-se a ambos os gêneros masculino e feminino.
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O Ritual de Abertura e o Ritual de Fechamento
O Mestre do Templo convoca o templo e começa o Ritual Gnóstico do
Pentagrama ou outro banimento apropriado. Depois, ele abre o templo com sinais e
senhas de templo ou de grau.
O Ritual de Neófito
O Mestre do Templo convoca a todos.
Se não há nenhuma objeção contra o candidato, o MT inicia o procedimento de
teste da vontade e habilidades do neófito.

Ao final, o candidato deve declarar as

afirmações de neófito, que são:
- não há verdade absoluta
- ele está disposto a praticar a filosofia e as técnicas de magia do caos
- ele irá manter segredo sobre os negócios particulares do Pacto, sobre os sinais,
senhas e identidades dos membros.
O candidato então é reconhecido como um Neófito, recebe o robe, o anel e o
sinal e senha de um Neófito.
O Ritual de Iniciado
O candidato consegue uma marca do status de Iniciado e proclama novamente
as afirmações de Neófito.
Agora, o candidato passa por um processo para testar sua vontade e sua
habilidade para ser um Iniciado. Caso ele passe o teste, ele tira o robe e deita no chão
para realizar o juramento de Iniciado.
Ele oferece ao Pacto seus poderes de vontade, imaginação, percepção e
concentração. O candidato se submete aos serviços do Pacto.
Então, o candidato é reconhecido como um Iniciado e recebe os sinais e senhas
de Iniciado.
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O Ritual de Adepto
O candidato consegue um objeto que marca o adeptado e proclama novamente
os juramentos de Neófito e Iniciado. Mais uma vez, o candidato passa por um teste e
realiza suas obrigações de Adepto.
O candidato se oferece ao Pacto
- como um escudo para a defesa
- como um veículo através do qual o Pacto pode verter os ensinamentos de
magia do caos
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- como uma espada para confundir e atingir os inimigos
- como um cetro que irá suportar o Pacto
Então, o candidato é reconhecido como um Adepto e recebe o sinal e a senha do
grau de Adepto.
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5 Sobre Algumas Atividades dos Templos do Pacto
A seguir, um pequeno resumo será dado sobre as diversas atividades do templo,
em ordem cronológica.

Os interesses, necessidades e habilidades dos membros

ativos do templo determinam o conteúdo e as atividades.
Preliminares
O Mestre do Templo é o responsável pela
reunião sem interrupções do templo. No caso da
presença de visitantes, ele terá garantido de
antemão a aprovação dos graus apropriados. O
MT anuncia qualquer pedido de desculpas por
ausências e dá instruções preliminares.
Abertura
O templo é aberto pelo MT – ou seu
representante escolhido – com o ritual de grau ou
de abertura apropriado.
Treinamento e Prática
Todos os membros são encorajados, na
discrição do MT, a apresentarem e conduzirem
exercícios em diversas disciplinas mágicas tais
como

métodos

de

gnose

e

controle

da

consciência, exercícios para o uso de diferentes
instrumentos mágicos e técnicas.

Iluminados de Thanateros

Trabalhos

36

escritos e discursos podem ser apresentados também.
Atividades Mágicas
De acordo com os membros do templo e do MT,
várias atividades mágicas de encantamento e divinação,
rituais de evocação, invocação ou iluminação podem ser
executados a serviço do Pacto, do templo ou de indivíduos.
A Missa do Caos B pode ser realizada como uma
celebração quantas vezes quanto desejar, na ocasião de
uma iniciação do Sacerdote do Caos ou devido a outro
propósito.
Discussões
Discussões sobre questões de organização, a troca
de experiências e o planejamento de futuros projetos são
conduzidas pelo MT.

Relatos de progresso ou pesquisa

individuais de diversos membros podem também ser uma
parte importante da reunião.
Outros tópicos podem ser relatórios de outros
templos e publicações.

Além disso, informações de

relevância nacional ou internacional podem ser passadas
dentro do templo.
Fechamento
O MT fecha o templo com o ritual de fechamento. Se necessário, o templo pode
ser reaberto em um grau diferente com membros selecionados.
Geralmente, as atividades do templo são seguidas de socializações.
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6 Sobre as Diversas Atividades do Pacto
Rituais do Pacto são raramente realizados utilizando guias escritas. Um ritual
que não pode ser realizado livremente deve ser fortemente reconsiderado para
simplificação.
Geralmente, quando uma atividade extensiva está sendo realizada, o membro
que lidera a parte principal do ritual, instrui todos os participantes previamente, dando
dicas durante o trabalho, quando necessário.
Quando um templo estiver planejando conduzir um trabalho mágico pago em
nome da IOT para uma pessoa ou instituição fora do Pacto, o MT deve obter, de
antemão, a aprovação de um Magus.
O mesmo procedimento se aplica caso um templo queira conduzir um ataque
mágico, porém, esta regra pode ser ignorada em casos urgentes.

7 Regras Gerais sobre Procedimentos
Publicação de Rituais e Atividades Mágicas
Materiais sobre trabalhos não testados e experimentos devem ser marcados
como “não testados”. Atividades já conduzidas e técnicas testadas devem ser
acompanhadas por dados sobre as experiências e os resultados.
Arquivos do Caos
Os Arquivos do Caos devem ser compilados por um ou mais membros. O
Conselho dos Magi e o Section Head garantem que estes arquivos são mantidos em
cada seção e satrapia.
Todos os membros com um 3º ou maior podem ter acesso aos arquivos de forma
apropriada. A pedido, os Neófitos podem acessar excertos sobre tópicos específicos.
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Segurança
Todos os membros do Pacto são obrigados a manter nomes e endereços de
membros de forma que a afiliação destes não possa ser deduzida.
Graus podem ser atribuídos apenas através de contato pessoal. Em casos
especiais, Noviços podem ser aceitos por escrito.
CHOYOFAQUE
O CONSELHO DOS MAGI
2002
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IOT NO MUNDO
CONTATO / CONTACT
IOT – BRASIL
http://www.iot-sulamerica.com.br

IOT – ALEMANHA
http://www.iot-d.de/
IOT – ÁUSTRIA
http://iotaustria.org/
IOT – BULGÁRIA
http://www.iot-bg.net/
IOT – EUA
http://iota.thanateros.org/
IOT – REINO UNIDO
http://www.iot.org.uk/
IOT – SUÍÇA
http://www.iot-schweiz.ch/
Estes são os sites disponíveis (2011). Se você tiver problemas em contactar, ou
se você quiser contactar a IOT em outros países, ou se você quiser maiores
informações sobre contribuições ou artes, por favor, envie um e-mail para:
IOT@717.info
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These are the available internet addresses (2011). If you have problems to get in
contact, or if you want to contact the IOT in other countries, or if you want further
information about contributions or graphics, please mail to:
IOT@717.info
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