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O Caminho Hermético da IHSA 

Visão geral sobre o percurso 

 

Toda Escola, verdadeiramente hermética, deve abranger as seguintes 

disciplinas: 

• Alquimia; 

• Astrologia; 

• Magia. 

A estrutura acima constitui o aprendizado mínimo para que possamos nos 

adequar à Tradição do verdadeiro Hermetismo, ou seja, a tradição legada por 

Hermes Trimegisto. 

Antecipando uma possível dúvida:  

“É obrigatório o estudo das três disciplinas herméticas ou podemos 

focar em apenas uma?”.  

Existe uma resposta para cada tipo de interesse.  

Vejamos cada situação: 

“Quero aprender apenas a alquimia” – Sim, é possível dedicar-se apenas ao estudo 

da alquimia em nossa Irmandade. Nas primeiras quatro Câmaras, a Alquimia é 

abordada com uma ênfase Espiritual e Teúrgica (teurgia significa “a obra de 

Deus” e constitui as diversas cerimônias ritualísticas realizadas em nosso 

Oratório Alquímico, com o objetivo de harmonização com o plano divino e 

fortalecer a nossa vida espiritual). 

“Quero aprender apenas a astrologia” – A astrologia praticada em nossa Irmandade 

segue a vertente da alquimia, ou seja, trata-se da astrologia alquímica. Logo, é 

necessário que você esteja devidamente fundamentado(a) nos preceitos 

alquímicos, notadamente sobre o significado hermético a respeito dos quatro 

elementos (fogo, terra, ar e água) e das três substâncias ou princípios 

filosóficos (enxofre, mercúrio e sal). A astrologia alquímica é abordada a partir 

da quarta Câmara. Portanto, você terá que realizar o estudo das três Câmaras 

iniciais para ter acesso a esse conhecimento. 
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“Quero aprender apenas a magia” – A IHSA pratica a Magia Hermética. Para se 

tornar um(a) magista, são necessários conhecimentos específicos e habilidades 

psíquicas. A alquimia e a astrologia são duas das principais disciplinas que 

todo operador da magia hermética deve dominar. Na magia hermética, 

utilizamos o conhecimento alquímico, por exemplo, para a preparação de 

fluídos metálicos que impregnam os diversos utensílios ritualísticos (entre 

outras aplicações). O magista precisa do conhecimento astrológico a fim de 

potencializar as suas operações de magia, determinando o momento mais 

propício e escolhendo os materiais em conformidade com sua regência 

planetária. Todo magista precisa desenvolver suas habilidades psíquicas e 

mentais: foco, concentração, visualização etc. Muitas dessas habilidades são 

tratadas nas primeiras Câmaras.  

Além de tudo isso, consideramos da mais alta relevância que o candidato ao 

Adeptado Hermético organize todas as áreas da sua vida. Que seja uma pessoa 

sem vícios (sem nenhum tipo dependência química), com uma vida financeira 

estável (assim, terá tranquilidade para se dedicar aos estudos e práticas), com 

boa saúde física e mental e, sobretudo, comprometido com o seu progresso 

espiritual. O magista deve entender que ele vai trabalhar com evocações, 

manipular forças poderosas da natureza e do mundo espiritual. A magia 

potencializa a nossa bagagem evolutiva. Se o operador for uma pessoa equilibrada e 

espiritualmente evoluída, vai realizar boas obras mágicas; se, ao contrário, for 

uma pessoa desequilibrada e sem escrúpulos, fará um péssimo uso da magia, 

provocando um enorme prejuízo.  

Por essa razão, escolhemos muito bem quem terá acesso às Câmaras Internas 

da nossa Irmandade e vai receber o nosso “discipulado” pessoal. Portanto, 

não, não é possível (na IHSA) dedicar-se apenas à Magia Hermética. É 

necessário que o estudante demonstre humildade, paciência, disciplina e 

zelo com o próprio progresso. 

Um possível questionamento: “E, por que muitos mestres publicaram livros sobre 

magia e qualquer pessoa pode adquirir ou baixar livremente?”. A resposta é simples. 

Pela mesma razão que não devemos fazer uso de toda erva medicinal, apenas 

porque vem da natureza. Tais publicações sobre magia não devem ser 

aplicadas por quem não está preparado para lidar com os possíveis 

desdobramentos. Algumas pessoas, no máximo, devem apenas estudar o 
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assunto (até que tenham alcançado um nível mínimo de maturidade psíquica, 

emocional e espiritual).  

No entanto, cada pessoa é livre para decidir o que é melhor para si. Mas, 

adentrando em nossa Irmandade, deve seguir as suas regras de 

funcionamento. 

Com o objetivo de transmitir o rico conhecimento do hermetismo, nossa 

Irmandade foi estruturada em Câmaras de estudo, conforme descrevemos a 

seguir. 

Lembrando que: o avanço para as Câmaras Internas da IHSA não é 

obrigatório. Cada membro permanece ativo na plataforma pelo tempo 

que julgar mais produtivo para a sua Jornada. 

 

1ª Câmara: Magnum Opificium 

Nesta Primeira Câmara, Magnum Opificium (Grande Oficina), o estudante dá os 
seus primeiros passos na Alquimia Espiritual e, consequentemente, no 
Hermetismo. 

Assim como ocorre em um laboratório alquímico - onde nenhuma matéria 
deve ser submetida a qualquer processo sem antes receber as devidas 
retificações ou purificações - o mesmo deve ocorrer na dimensão espiritual da 
alquimia. 

Logo, o estudante deve examinar a si mesmo, identificando pontos de 
desequilíbrio em todas as áreas de sua vida. Deverá empreender um trabalho 
de retificação em sua maneira de pensar, falar e agir. A busca pela prática das 
virtudes deve ser constante. 

O estudante é orientado a fundar o seu Oratório Alquímico pessoal. Trata-se 
de um cantinho especial onde será consagrado aos estudos e práticas 
herméticas. Com a regularidade das práticas, o Oratório é, naturalmente, 
carregado de poder, útil para aqueles momentos difíceis que nos deparamos e 
para as outras atividades ritualísticas. 

Será confiado a você o Ritual de Oratório. Trata-se de um ritual individual 
para ser executado semanalmente, no dia e horário da sua escolha, a fim de 
realizar os estudos do nosso material, livros, práticas psíquicas e espirituais. 
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Receberá a primeira parte do Ritual da Egrégora. É por meio deste ritual 
que você alcançará uma crescente comunhão com a Egrégora Universal da 
Alquimia. Esta egrégora é formada por todos os alquimistas do mundo e por 
um corpo de mestres (visíveis e invisíveis) que a presidem. Os frutos dessa 
comunhão poderão se manifestar através de sonhos iniciáticos, aumento da 
intuição, maior discernimento espiritual etc. 

A Primeira Câmara é de preparação. Além do trabalho ritualístico, o estudante 
receberá materiais de estudo com temática abrangente e uma lista de leituras 
complementares a serem feitas. 

 

2ª Câmara: Locus Terrenus 

Com o Forno Sacerdotal – o Oratório Alquímico – devidamente ativado, o 
estudante aprenderá a operar o fogo interior da vontade. 

Confiaremos a você um novo ritual: Ritual de Invocação Divina – RID. 
Um poderoso comando hebreu, de natureza Teúrgica, para purificar e elevar 
as condições vibratórias do ambiente onde ele é executado; eleva sua força e 
vigor espiritual. 

O RID pode ser executado nos momentos em que você necessita de uma 
conexão mais intensa com o plano divino, abrindo um fluxo de luz. 

Seu Oratório Alquímico será enriquecido com um novo utensílio 
ritualístico, necessário para a execução do Ritual de Invocação Divina e 
outras práticas herméticas. 

Além do RID, receberá o Ritual de Oratório da 2ª Câmara. 

Sua paciência e a perseverança serão postas à prova. Os indisciplinados, 
apressados e ávidos por resultados rápidos desistirão de empreender qualquer 
esforço. 

Os humildes e assíduos no trabalho interno irão completar esta segunda 
Câmara. 

O estudante será capaz de dominar a arte da concentração e da visualização, 
habilidades imprescindíveis para a Alquimia Espiritual e para a prática da 
Magia Hermética nas Câmaras Internas de nossa Irmandade. 
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Foco e seriedade são duas competências que o alquimista deve ter 
sedimentadas. 

Você receberá um treinamento cujo objetivo é o domínio da vontade, da 
concentração e filtrar os pensamentos. Tudo tem início no pensamento. 
Portanto, é necessário dominar os processos mentais e as emoções. 

No final desta etapa, caso siga com diligência todas as orientações e técnicas 
que receber, se tornará uma fortaleza mental e emocional. 

 

3ª Câmara: Collegium Philosophorum 

O único trabalho do alquimista é merecer. 

É no Collegium Philosophorum onde os preceitos mais tradicionais da 
Alquimia serão confiados a você. 

Receberá o Ritual de Oratório da 3ª Câmara, e um novo material será 
acrescentado em seu espaço de estudo. 

Será confiado a você a segunda parte do Ritual da Egrégora. Um vínculo 
mais profundo e consciente com a Sagrada Egrégora da Alquimia será 
consolidado na medida em que se dedicar com zelo a este Ritual. 

Você aprenderá os princípios alquímicos dos 4 Elementos e das 3 
Substâncias. Aprenderá a relacioná-los aos processos da Natureza e do Ser 
Humano. 

Tendo dominado a arte da concentração e da visualização, aprenderá abstrair-
se do tempo e do espaço através de um profundo estado meditativo, obtido 
por meio do Ritual Completo de Meditação confiado a você. É por meio 
desse procedimento meditativo que o estudante será capacitado a penetrar nas 
camadas mais profundas de compreensão dos mistérios herméticos. 

Aprenderá sobre a Anatomia Oculta do Ser Humano. 

Será instruído(a) na maneira de se fabricar o nosso Sagrado Óleo de Unção, 
bem como sua utilização no Oratório. Será confiado a você o Ritual de 
Consagração, a fim de consagrar todos os objetos ritualísticos. 

No final desta Câmara, estará apto a receber as orientações dos planos sutis. 
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O trabalho ritualístico, as práticas meditativas, a excelência moral, a 
capacidade de se manter incógnito e o desenvolvimento psíquico são os 
pilares da Terceira Câmara. 

Neste ponto do seu treinamento, deverá possuir um acervo com as principais 
obras tradicionais. E, acima de tudo: vivenciar diariamente os preceitos 
alquímicos que lhe serão confiados. 

 

4ª Câmara: Splendor Solis 

O amálgama entre o Conhecimento, a prática das Virtudes e a aplicação dos 
Preceitos da Alquimia provoca o resplandecer da Luz Divina em nossa vida.  

Toda a jornada no interior da Irmandade converge para o Sacerdócio Real – 
a intermediação entre o que está em cima e o que está embaixo. 

A vida e o lar do alquimista devem dar sinais de elevação, de progresso em 
todos os planos.  

Os aspectos Sacerdotais da alquimia são trabalhados nesta Câmara. Deve 
conquistar a capacidade e a autoridade para agir espiritualmente. Maior 
independência filosófica e cerimonial serão experimentadas, gradativamente, 
pelos membros a partir desta Câmara. 

Como esperado, o membro recebe, entre outras Práticas, o Ritual da 4ª 
Câmara. Seu Oratório transforma-se em um verdadeiro Santuário 
Hermético. Novos itens são adicionados em seu espaço de trabalho 
hermético. 

Damos continuidade ao estudo da Anatomia Sutil e iniciamos a abordagem 
da Astrologia Alquímica. Os conhecimentos alquímicos e astrológicos são 
extremamente necessários para as Câmaras Internas da nossa Irmandade. 

Caso seja do interesse do membro, ao concluir o estudo da 4ª Câmara, ele 
pode avançar para o estudo da Magia Hermética nas Três Câmaras 
Internas da nossa Irmandade. 
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Após a 4ª Câmara 

Ao concluir o estudo da 4ª Câmara, o membro tem três opções: 

1 – Cancelar a assinatura: se o conteúdo disponibilizado nas 4 Câmaras e 
nos Módulos Temáticos foram suficientes para satisfazer o seu interesse e não 
deseja adentrar no estudo da Magia Hermética, nem continuar acessando as 
sucessivas atualizações da plataforma, o membro deve cancelar a sua 
matrícula. 

2 – Aderir à anuidade simbólica: caso o membro deseje permanecer com o 
acesso ativo ao Portal e continuar estudando os novos materiais e atualizações 
diversas, pode aderir a uma anuidade simbólica (o valor é informado nas 
Regras da IHSA, linkadas antes do botão de matrícula).  

3 – Manifestar o interesse pelas Câmaras Internas: caso o membro deseje, 
além de aderir à anuidade simbólica, prosseguir com o estudo da Magia 
Hermética, pode manifestar o seu interesse por meio de um formulário 
próprio, disponibilizado na 4ª Câmara. Não é cobrado nenhum valor adicional 
além da anuidade simbólica.  

 

Câmaras Internas: 5ª, 6ª e 7ª 

Quando o membro faz a sua adesão à anuidade simbólica e manifesta o seu 

interesse pela Magia Hermética - por meio do envio de um formulário 

específico da 4ª Câmara - todo o seu histórico de comunicação com a IHSA é 

revisado. Além do histórico, as respostas do próprio formulário também são 

consideradas. Em seguida, deve aguardar pela aprovação e convite do 

Orientador para ingressar na 5ª Câmara.  

Não fixamos prazo para avaliar e aprovar o ingresso do membro nas Câmaras 

Internas. O convite pode ser feito dias depois ou levar anos para que seja 

aprovado. 

Com o objetivo de evitar que o membro proceda de forma “estratégica”, não 

indicamos quais são os critérios de aprovação. 

É desejável, mas não obrigatório, que o membro seja aluno do nosso curso 

“Magia dos Incensos”. Pois, é um conhecimento extremamente útil para os 

trabalhos práticos inseridos na Magia Hermética da IHSA. 
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Discipulado Hermético 

Nas Câmaras Internas, a comunicação ocorre de forma mais direta com o 

Orientador. Além do acesso ao material publicado na plataforma, instruções 

personalizadas para cada membro ocorrem com certa frequência. 

Conforme o Grau de Magia em que o membro se encontra, as instruções 

podem ser transmitidas por via oral (utilizando-se o Zoom, Google Meet ou 

aplicativos semelhantes) diretamente com o Orientador da IHSA. 

Todos os membros das Câmaras Internas são acompanhados com muito 

cuidado e zelo. 

 

Assuntos abordados 

A expressão “Magia Hermética” abrange um vasto conjunto de temas, 

sobretudo hoje com a proliferação de livros, sistemas de magia e redes sociais. 

Assim, a IHSA entende a Magia Hermética à sua maneira, que possui, sim, 

muitos pontos em comum com outros sistemas ditos “herméticos”. 

Para que você possa ter uma ideia abrangente dos assuntos que 

desenvolvemos, elencamos os principais temas: 

• Desenvolvimento de habilidades psíquicas; 

• Fundamentos da Magia; 

• Utilização dos elementais; 

• Confecção de instrumentos mágicos; 

• Ritualística; 

• Talismãs; 

• Sigilos; 

• Clarividência; 

• Práticas de evocação; 

• Anjos; 

• Sistema Enochiano; 

• Entre outros assuntos... 
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Autores 

O trabalho que a nossa Irmandade realiza em suas Câmaras Internas é, em 

boa parte, inspirado por alguns Magos e Ocultistas. Abaixo, listamos os 

principais: 

- Abade Tritêmio (mestre de Paracelso); 

- Paracelso; 

- John Dee; 

- Franz Bardon; 

- Israel Regardie (com algumas reservas). 

Note que todos desta lista – cada um com a sua proporção - trabalharam com alquimia, 

astrologia e magia. Eram verdadeiros hermetistas. 

 

Outras considerações 

Até a 4ª Câmara, o membro não deve realizar nenhum tipo de alteração nos 

rituais ou em qualquer uma das instruções. A partir da 5ª Câmara, no entanto, 

de forma gradativa, o estudante é orientado a imprimir um toque pessoal em 

seu trabalho mágico. É estimulado à independência ou liberdade filosófica na 

medida em que se desenvolve. 

O trabalho hermético passa a ser diário, ao invés de semanal. Trata-se de um 

caminho rigoroso, mas que entrega as mais belas experiências e proporciona a 

concretização de todos os objetivos pessoais do magista, tanto na esfera 

material quanto espiritual. 

Solicitamos que não enviem emails questionando-nos se determinado assunto ou autor é 

abordado. Não trabalhamos com o sistema de thelema. 

 


