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Editorial
O discípulo evolui por seus próprios méritos, e a si mesmoO discípulo evolui por seus próprios méritos, e a si mesmo

transformando, transforma o mundo. (JHS)transformando, transforma o mundo. (JHS)

usamos tocar em um assunto, que entendemos ser 
oportuno, devido à transição de Veneralato nas 
Lojas, em algumas Obediências. Tem sido notório, 

no seio das Lojas, muitos Irmãos manifestarem seu total 
descontentamento com a rotina improdutiva das sessões. 
Calendários quando existem demonstrando total falta de 
planejamento, principalmente, no que se refere à parte 
cultural das sessões, refletindo uma forte tendência a nos 
tornarmos “clube de serviços”, perdendo, de vez, nosso 
cunho iniciático.

OO

Saudoso, recordamo-nos, quando fomos recebido nas 
fileiras maçônicas, de terem 
encontrado irmãos valorosos, 
enciclopédias ambulantes, que, ao 
fazerem uso da palavra, roubavam a 
atenção de olhares e ouvidos. Em 
breve oratória, enchiam o ambiente de 
vasto saber, estimulando-nos à 
pesquisa e ao estudo, dando-nos orgulho de pertencer à Loja 
e à Instituição, fazendo-nos contar os dias para a próxima 
reunião semanal. 

Palestra em Loja, virou cabeça de bacalhau. Até existe, 
mas alguém tem visto? Pois bem. Já ouvimos comentários de 
Irmãos, repugnando quando se tem, para a Ordem do Dia, 
uma palestra, o que, no seu entender, pode atrasar o ágape, e 
isso não é bom! Claro que a confraternização, também, é 
importante, mas a chamada “Loja Etílica”, aberta após a 
Sessão, regada a comilanças e bebedeiras e sem hora para 

terminar, para os que ousamos classificar de 
“pseudoiniciados”, acaba por ser bem mais 
importante.

Precisamos rever nossos valores. A evasão 
de Irmãos na Ordem tem aumentado e o 
percentual de presença nas sessões diminuído 
consideravelmente. Muitos candidatos, que 
iniciam na Maçonaria, muitas vezes, trazem 
uma bagagem de conhecimentos, adquiridos 
em outras Ordens Iniciáticas, e visam a 
complementá-los com o aprendizado 

maçônico. Ao 
depararem com um total 
descomprometimento da Loja com o 
estudo de sua doutrina, desestimulam-
se e a abandonam, levando um 
conceito errôneo do que é a Maçonaria, 
em sua essência.

Temos que lembrar que somos, fundamentalmente, 
uma Escola de Iniciação: primar pelo estudo de nossa doutrina 
é básico; colocá-la no teatro de nossas vidas é o que se espera 
de um verdadeiro Iniciado. Ao estudarmos os ensinamentos 
dos Graus do R∴E∴A∴A∴, notamos quantos conhecimentos 
estão contidos nas instruções, nas lendas, na ritualística. A cada 
Grau investido, juramos e comprometemos ser melhores. 
Bastaria, apenas, a realização de tal prática para efetivamente, 
tornarmos feliz a humanidade. Transformando-nos, a resposta 
do Ir∴ Chanceler, dada ao Ven∴ Mestre no Grau de Aprendiz, 
deixa de ser uma utopia. 
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Muitos dizem ser fundamental escolher bem os 
profanos para adentrarem nossa Ordem; concordamos 
plenamente. Mas, quando temos, em Loja, uma maioria 
descomprometida com os valores de nossa doutrina, o novo 
irmão, como falamos antes, ávido pelo saber, acaba por 
abandoná-la decepcionado. Muito embora, a tendência seja o 
perfil do candidato basear-se nos valores dessa maioria, 
sendo mais um a engrossar as fileiras do “clubinho de 
serviços”, em que pretendem transformar nossa Sacrossanta 
Instituição. 

A Maçonaria precisa se reeducar. Quando falamos a 
Maçonaria, estamos falando o Maçom, pois a Maçonaria 
somos todos nós. Reeducarmo-nos como Irmãos, como 
cidadãos, como iniciados. Precisamos nos despojar das 
vaidades, sem querer ser Venerável, Grão-Mestre, ou ostentar 
qualquer cargo, cujo o falso brilho da alfaia nos é bem mais 
interessante do que a realização dos deveres inerentes.

Não queremos, com isso, criticar a realidade de 
algumas Lojas (por sinal a grande maioria) e, por 
consequência, da Potência/Obediência à qual esteja 

jurisdicionada, e, sim, levar o leitor a uma profunda reflexão 
sobre como poderemos agir para reverter esse quadro. Toda 
transformação deve ter início dentro de nós, para que seus 
reflexos possam materializar-se em nossas ações e 
transformar o meio em que vivemos.

Excepcionalmente, não apresentaremos as matérias 
que compõem essa edição, pois, por seu conteúdo, dispensam 
qualquer apresentação. Reflitam sobre cada tema e tirem a 
sua verdade, assim, nossa Revista terá atingido seu principal 
objetivo!

Caro Irmãos, leitores dessas linhas, que ocupam o 
espaço deste Editorial, permitam-se pensar que nossa causa 
maçônica é nobre e a oportunidade de se participar de uma 
Escola de Iniciação, muito mais ainda, por isso ser para 
poucos. Atentem para a grande responsabilidade que lhes 
cabe como iniciados, com seu aprimoramento espiritual. 
Posteriormente, escolham entre ser parte da solução, ou parte 
do problema. Assim, no silêncio de suas consciências, 
entenderão, nas entrelinhas, a resposta para quando 
perguntados: O que vindes fazer aqui?

Até sempre! 

Matéria da Capa
A INICIAÇÃO S IMBÓLICA E A INICIAÇÃO REAL 

Ricardo Fera* 
 iniciação que se vê e se faz é simbólica; representa, 
de forma teatral, na face da Terra, a iniciação real e 
interior, por sua vez, a única, realmente válida, 

mas, por determinação do Eterno, não sabemos qual é o 
estado alcançado. Só os Lípicas anotam tudo, e o Senhor da 
Justiça – Karuna – tem acesso direto. Assim, sabem a real 
situação de cada ser vivente. Sabem o estado kármico 
evolucional e iniciático de cada um! Nada escapa à “Lei” 
maior que a tudo e a todos rege. 

AA

            A nós, em nossa limitação de consciência e percepção, 
resta a iniciação meramente simbólica. Isso nos protege de 
nós mesmos, da vaidade de termos alcançado algo – estágio 
evolucional – ou desânimo, ao sabermos que, ainda, falta 
muito, se nos compararmos a outros que já galgaram essa 
jornada. 
            Assim, gradativamente, vamos percebendo a 
maravilha da perfeição da “Lei” e de seus cuidados com os 
seres em evolução. Como a mãe que cuida dos seus filhos, 
sem saber quem ou o que eles vão ser, mas com amor 
irrestrito, para que evoluam. 
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Na “Maya” do dia-a-dia, deparamo-nos, por várias 
vezes, com situações semelhantes às quais descrevemos: 
“Não sei se pode-se der sorte, ouvirá – vou perguntar”. . . 
Nas coisas mais simples e corriqueiras, surge o imprevisto, o 
enigma! . . . Oh! e agora?. . . Então, rapidamente retomamos a 
zona de conforto do que já conhecemos e: “Deixa como 
está”. . . Damos por resolvido o que não foi mexido! . . . E 
dormimos tranquilos! 

Sentimos informar, mas isso é Inércia Passiva, medo 
de enfrentarmos o desconhecido; o novo nos faz ficar assim, 
estático. Como água parada estraga, nós, também, se não 
houver movimento; por essa inação, vão se gerar outras onze 
modalidades de obstáculos evolutivos, vide Chacra Cardíaco. 

Iniciação é o aperfeiçoamento de nós mesmos, e não 
do outro. Assim, de nada adianta procurarmos saber se o 
outro evoluiu. . . E nem quanto nós mesmos evoluímos. . . 
Ação gera Karma. . . toda ação gera Karma! Sem ação, não há 
evolução. . . Assim, a iniciação é, de certa maneira, início da 
ação consciente de nós mesmos, da “Lei” e de suas 
consequências. Saber por que agimos de certa maneira e 
estamos aqui, faz toda a diferença! Permite-nos escolher 
melhor, qual ação é mais adequada para cada momento. 

Viver não precisa ser pesado, penoso, sofrido. . . O 
sofrimento advém da nossa ideia fixa no passado, da nossa 
incompreensão quanto ao presente e ao futuro, gerando 
tristeza pelo passado, que não pode ser modificado, e 
ansiedade pelo futuro, que, ainda, não chegou e 
desconectando-se do presente, o momento mais importante, o 
único, no qual temos o real poder de interferir! 

Divertirmo-nos com o presente, com o que fazemos, o 
que vivemos. Mudarmos, experimentarmos, experienciar o 

novo é evoluirmos. Contribui e agrega valor evolucional a 
todos, à experiência da existência. . . Mas, e se der errado?. . . 
Não há problema algum, pois, se há ação, mesmo que 
estivermos andando para o lado errado, por observação, 
vamos descobrir e corrigir a rota. Mas se ficarmos, na inação, 
só haverá uma certeza: está errado, o que nos vai levar à dor e 
ao sofrimento. . . 

Evoluirmos é buscar a nós mesmos, a nossa 
individuação, sem, com isso, sermos egoístas, buscando o que 
faz bem ao coração e à mente simultaneamente. É o caminho 
do meio, o fio da navalha, o reto agir, reto pensar, reto sentir. 
Isso é leve, pois, se pesado fosse, como andaríamos no fio da 
navalha sem nos cortarmos? Daremos menos importância às 
coisas terrenas, às formalidades e às superficialidades; 
sabermos e sentirmos que o essencial é invisível aos olhos. 
Não pode ser tocado, visto, sentido com os grosseiros 
sentidos humanos, mas sim percebido com a mente e o 
coração em harmonia. E não pode ser mostrado, falado, 
compartilhado, pois as palavras são muito pequenas para 
isso! 

Quando estamos em harmonia, em conexão, em 
religação, não há tempo, espaço, que limite o entendimento. 
Assim, podemos viver de forma mais leve, sutil, divertida, 
agradável e evolutiva; saber que estamos em parte da face da 
Terra e, como tal, aqui temos que agir em conformidade com 
as Leis que regem essa dimensão, sem, com isso, estarmos 
presos a Ela, a sua “Maya”, e sim agindo com tal ilusão a 
nosso favor, a favor da evolução individual e coletiva da 
humanidade.  
*O autor é professor, palestrante, psicanalista e membro da  
Sociedade Brasileira de Eubiose.

Destaques
POR QUE AS MULHERES N“ ÃO  ” SE INICIAM NA MAÇONARIA?

Martha Follain 
á, basicamente, dois fundamentos para a Maçonaria tradicional não aceitar 
mulheres como membros: a origem Operativa da Ordem e por ser a Maçonaria um 
rito solar (masculino).HH

A origem da Maçonaria moderna está nas Corporações de Ofício – espécies de 
sindicatos, na Idade média. Especificamente, a corporação de pedreiros. A palavra 
“Maçonaria” em francês, “Maçonnerie”, é derivada do francês “maçon”, pedreiro. Ou, como 
preferem alguns, do inglês “Masonry” (Maçonaria) e “mason”, igualmente, pedreiro. 

Pode-se inferir que seus primeiros integrantes operavam materialmente em 
construções, obras. Eram trabalhadores especializados, construtores de templos, de igrejas, de 
pontes, de moradias, etc. Desde a Antiguidade, detinham conhecimentos especiais e 
constituíam uma espécie de aristocracia do trabalho. Eram os profissionais mais qualificados 
da Europa e mantinham as técnicas de seu ofício, em segredo.  
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Essa fase da Maçonaria é conhecida como 
“Operativa”, porque seus membros trabalhavam em 
construções – eram obreiros. Na Idade Média, havia dois 
tipos de pedreiros: o “rough mason”, pedreiro bruto, que 
trabalhava com a pedra sem extrair-lhe forma ou polimento, e 
o “free mason”, pedreiro livre, que detinha o segredo de 
como polir a pedra bruta.

A Ordem Maçônica, atualmente Maçonaria 
Especulativa, não inicia mulheres, pois, tendo evoluído da 
Maçonaria Operativa, adotou a antiga regulamentação, por 
entender que a mulher não era afeita ao trabalho árduo de 
pedreiro, ofício original dos primeiros integrantes, sendo, 
portanto, as corporações de pedreiros, constituídas, 
exclusivamente, por pessoas do sexo masculino, previa como 
membros de uma Loja devem ser 
homens bons e de princípios 
virtuosos, nascidos livres, de 
idade madura, sem vínculos que 
o privem de pensar livremente, 
sendo vedada a admissão de 
mulheres, assim como homens de 
comportamento duvidoso ou 
imoral”.

Apesar de a Constituição 
de Anderson (1723), marco inicial 
da Maçonaria Especulativa, não 
permitir a admissão de mulheres, 
há algumas correntes maçônicas 
que admitem o fato como sendo 
um princípio antigo. No Egito e 
na Índia, pelas pinturas nas 
tumbas e pelos manuscritos do 
Antigo Egito, a esposa está 
presente quando o marido, como 
sacerdote, executa cerimônias. Nas tradições das sociedades 
iniciáticas antigas, tanto homens como mulheres de qualquer 
posição social e cultural, podiam ser iniciados, e a única 
exigência era que deveriam ser puros e de conduta nobre. 
Porém, na Idade Média (final do século XVI), havia restrições 
quanto ao ingresso da mulher na Maçonaria. 

A Maçonaria, em 1730, na França, criou o movimento 
da “Maçonaria de Adoção”. A Maçonaria de adoção foi um 
fenômeno da última metade do século XVII. Uma Loja de 
Adoção era conduzida por uma Loja Maçônica regular, que 
promovia sessões especiais, em cujos cursos as mulheres 
eram admitidas em Loja e participavam de rituais quase 
maçônicos.

Tais Lojas foram, particularmente, bem sucedidas na 
França, onde houve uma revitalização da Maçonaria de 
Adoção depois da Revolução, continuando pelo século 
seguinte. A própria imperatriz Josefina, esposa de Napoleão 
Bonaparte, era a Grã-Mestra da Loja de Adoção Santa 
Carolina. Porém, a Maçonaria, atualmente, conserva a 
regulamentação, conforme reza a Constituição de Anderson: 
não iniciar mulheres.

Grupo de primatas, do qual descendemos, provém de 
um tronco insetívoro. Esse grupo subdividiu-se: alguns se 
tornaram herbívoros e outros, carnívoros. Esses carnívoros 
tiveram que lançar-se na competição com outros animais 
terrestres e tornaram-se melhores caçadores. Começaram a 

utilizar instrumentos e 
aperfeiçoaram as técnicas de 
caça, com a cooperação social. 
Diferentemente dos lobos, os 
humanoides não se dispersavam 
após o ataque, e o grupo caçador 
era formado por machos. As 
fêmeas estavam muito ocupadas 
em cuidar da prole e não podiam 
participar, ativamente, da 
perseguição e captura das presas. 
Assim, o papel de cada sexo 
tornou-se diferenciado.

Socialmente, os machos 
aumentaram a necessidade de 
comunicação e cooperação com 
os companheiros e 
desenvolveram expressões faciais 
e vocais em seus grupos 
caçadores, exclusivamente, 

formados por machos.

Com o advento da agricultura e da domesticação de 
vários animais, os machos foram alijados de suas funções 
caçadoras. Essa falta, muito provavelmente, foi compensada 
pelo trabalho e por associações masculinas, proporcionando 
oportunidade para a interação entre machos e para 
atividades em grupo. Nessas associações, há um forte 
sentimento emocional de união masculina. O mesmo não 
ocorre com as mulheres. Esses grupos, associações, 
preocupam-se com a união entre machos, que já existia nos 
primitivos grupos de caçadores cooperativos. Essas entidades 
exercem um importante papel na vida de machos adultos, 
revelando a manutenção de instintos básicos ancestrais. 
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Muitas mulheres ressentem-se quando seus maridos 
saem para compartilhar sua masculinidade essencial, ou 
desejam fazer parte dessas associações, o que é um equívoco, 
porque se trata, apenas, da necessidade moderna da 
tendência ancestral da espécie para formar grupos de machos 
caçadores. É interessante observar que grande parte desses 
encontros masculinos termina com um jantar, um lanche, etc., 
sucedâneo da partilha da comida 
(caça).

Assim, mulheres e 
homens, geneticamente, 
possuem necessidades 
diferentes. E criaram-se 
mistérios masculinos e 
femininos. Para a mulher, a 
maternidade, a comunhão com a 
flora, etc. Para o homem a caça, a 
guerra, a comunhão com a 
fauna. A mulher, a Lua; o 
homem, o Sol. Porém, para 
recriar os ciclos da natureza, o 
princípio feminino e o masculino 
juntam-se diferentes, porém 
complementares.

A Maçonaria reverencia ambos os princípios. Seus 
Templos apresentam O Sol e a Lua como símbolos: o positivo 
e o negativo. O Sol e a Lua são símbolos herméticos e 
alquímicos (ouro e prata). O Sol é a vida, o masculino; a Lua, 
sua complementaridade, o feminino. 

A Maçonaria é uma Ordem Solar (masculina), porém 

os maçons trabalham à noite em suas Lojas, sob a energia 
feminina, equilibrando os dois polos. O Sol deve estar 
presente na decoração do Templo, no teto, mostrando a Luz 
que vem do Oriente; também, a Lua, que representa a Mãe 
Universal, fertilizadora de todas as coisas. A mulher é a 
formadora, a que reúne, rega e ceifa - a natureza do princípio 
passivo é reunir e fecundar. As forças da Lua são magnéticas, 

opostas e complementares às do 
Sol, que são elétricas.

Atualmente, há 
Maçonarias Mistas, mas não 
regulares. A Ordem, por ter uma 
origem muito, muito antiga, 
respeita a diversidade entre as 
energias masculina e feminina.

Os Maçons usam três 
pontos dispostos em triângulo 
como símbolo - símbolo solar, 
símbolo masculino. Os Três 
Pontos têm uma origem bem 
antiga nos objetos celtas do 
século IX a. C. e, muito antes, nas 
cerâmicas egípcias e gregas. A 
tradição grega considerava o 

triângulo a imagem do céu. Os três Pontos traduzem a 
concepção piramidal egípcia. Símbolo sexual masculino 
completo (pênis mais testículos). O sexo em função 
procriativa: masculino e feminino.

A Maçonaria, mesmo não iniciando mulheres, 
demonstra um grande respeito à energia feminina. 

Informe Cultural
I ENCONTRO MAÇÔNICO DAS LOJAS DE PERFEIÇÃO 

Francisco Feitosa 
 Excelsa Loja de Perfeição Tiradentes, 
jurisdicionada à 6ª Inspetoria Litúrgica de Minas 
Gerais, sob a direção do Grande Inspetor 

Litúrgico, Poderoso Irmão José Luiz Garcez 
Palha, 33º, realizará no dia 27 de julho, às 19h, 
o I Encontro Maçônico das Lojas de 
Perfeição. O evento, inédito em sua 
formatação, reunirá as Lojas de Perfeição da 
Zona da Mata, Vertentes e do Sul de Minas 
de Gerais, jurisdicionadas ao Supremo 
Conselho do Grau 33º do R∴E∴A∴A∴ da 
Maçonaria para a República Federativa do 
Brasil, no Templo Maçônico da Centenária 
A∴R∴L∴S∴ Benso di Cavour nº 028, situado na Rua 
Espírito Santo, 696, Centro, Vale de Juiz de Fora, MG.

AA

Embora seja um evento de Lojas dos Graus 
Superiores, será aberto, também, aos Irmãos Mestres Maçons 

que, ainda, não ingressaram nos estudos dos Altos Graus do 
R∴E∴A∴A∴.

A expectativa é de se reunir cerca de 100 Irmãos 
na oportunidade, quando os presentes serão 

brindados com uma elucidativa palestra sobre 
“A História dos Graus Filosóficos nos séculos 
XVIII e XIX”, proferida pelo Poderoso Irmão 
Carlos Roberto Roque, 33º, Membro Efetivo 
do Supremo Conselho e Soberano Grande 
Inspetor Litúrgico das 1ª e 8ª regiões de 

Minas Gerais.
Dentro da programação, serão 

prestadas algumas homenagens e, 
posteriormente, oferecido um ágape aos presentes. 

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (32) 
9982 – 1355 e pelo e-mail do T∴V∴P∴M∴ da Excelsa Loja de 
Perfeição Tiradentes, Poderoso Irmão José Augusto Duarte 
Gaburri, 33º - gaburri@uai.com.br. 
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Estudo da Cabala
ESPIRITUALIDADE E CABALA

Michael Laitman 

 ser humano é incapaz de realizar uma ação que 
não traga algum ganho para ele. Para agir, 
necessita saber de antemão o ganho decorrente de 

sua ação. Esse ganho é o combustível que o mantém em 
marcha. Pode ser a curto ou longo prazo. Se a pessoa senti 
que não terá benefício presente nem futuro, não agirá. O ser 
humano não pode existir sem sentir que ganhará algo.

OO
A Cabala ensina ao homem como receber. Para 

alcançar a espiritualidade, a pessoa deve expandir sua 
vontade de receber. Deve expandir sua vontade, de forma a 
absorver todos os mundos, 
incluindo esse. Esse é o propósito 
para o qual fomos criados. Não é 
necessário tornar-se monge, asceta 
ou retirar-se da vida. Pelo contrário, 
a Cabala obriga o homem a casar-
se, ter filhos, trabalhar e levar uma 
vida plena. Não se deve abrir mão 
de nada; tudo foi criado por um 
motivo, e o homem não precisa se 
retirar da vida.

Pode suceder que alguém, 
começando a estudar Cabala, não 
tenha sentimentos espirituais e se 
lance ao estudo com a ajuda de seu 
intelecto. Mas é o coração que 
devemos abrir com a ajuda do 
nosso intelecto. Um coração 
desenvolvido separa o correto do 
incorreto e nos conduz, 
naturalmente, às ações e decisões 
corretas.

Os Cabalistas começam a ensinar espiritualidade em 
pequenas doses para que os estudantes aumentem sua 
vontade de receber mais luz, mais consciência e mais 
percepção espiritual. Uma vontade mais poderosa traz mais 
profundidade, maior entendimento e maiores êxitos, 
permitindo que a pessoa alcance seu maior nível possível de 
espiritualidade, até as raízes de sua alma.

Tudo o que sabemos a respeito do nosso mundo está 

baseado em estudos humanos. Cada geração estuda nosso 
mundo e transmite seu conhecimento à seguinte. Dessa 
forma, cada geração compreende as referências, pelas quais 
deve comportar-se, e sua posição com respeito às demais 
gerações. Em cada era, a humanidade utiliza o mundo ao seu 
redor. O mesmo ocorre no plano espiritual. Cada geração de 
Cabalistas, de Abraão em diante, estuda e descobre os 
mundos espirituais. Da mesma forma que, na investigação 
científica, transmite-se o conhecimento adquirido às gerações 
seguintes. 

Nesse mundo, possuímos um sentido geral, chamado 
"desejo de receber", com cinco 
receptores (os cinco sentidos). 
Quando alguém sofre uma 
correção, obtém o sexto sentido, 
conhecido como "espiritual". O 
sexto sentido é muito diferente dos 
demais. Os cientistas, também, 
utilizam só seus cinco sentidos.

Costumamos considerar 
"objetivo" qualquer instrumento – 
de precisão, técnico, mecânico ou 
outro. No entanto, esses 
instrumentos, apenas, ajudam-nos a 
apurar os nossos cinco sentidos. Em 
última instância, o que há é um ser 
humano examinando, medindo e 
avaliando os resultados da 
investigação, com seus cinco 
sentidos. Obviamente, não se pode 
fornecer uma resposta exata e 
objetiva utilizando os sentidos. A 
Cabala, fonte de toda a sabedoria, 

pode sim fazê-lo.
Ao começar a estudar a realidade, descobrimos que 

não podemos estudar nem compreender o que está além: isso 
permanece desconhecido e não revelado para nós. Ao não 
poder vê-la ou tocá-la, perguntamo-nos se essa realidade, 
realmente, existe. Apenas os cabalistas, que alcançam a luz 
abstrata superior além de nossos sentidos, podem 
compreender, verdadeiramente, a autêntica realidade.
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Os cabalistas nos informam que além de nossos 
sentidos, só existe a luz abstrata superior, sem forma, 
chamada o Criador. Imaginemos que nos encontramos em 
meio de um oceano, em um mar de luz. Percebemos 
diferentes sensações aparentemente incorporadas ali, à 
medida que nossa capacidade de entendimento permite. Não 
ouvimos o que acontece fora dali. O que chamamos "escutar" 
é, na realidade, a resposta de nossos tímpanos aos estímulos 
externos. Não sabemos o que causa o som. Simplesmente, 
sabemos que nosso tímpano reage dentro de nós. Avaliamos 
isso internamente e aceitamos como um acontecimento 
externo. Não sabemos o que está, realmente, sucedendo fora 
de nós; só percebemos a reação de nossos sentidos ante isso.

O mesmo 
acontece com os 
demais sentidos: visão, 
paladar, tato e olfato. 
Nunca podemos sair 
de nossa "caixa". O que 
quer que seja que 
afirmemos a respeito 
de acontecimentos 
externos é, na 
realidade, a imagem 
que pintamos em 
nosso interior. Essa 
restrição é impossível 
de superar.

O estudo da 
Cabala pode ajudar-
nos a ampliar os 
limites de nossos sentidos naturais para conseguir o sexto 
sentido, com o qual conheceremos a autêntica realidade fora 
e dentro de nós. Esta é a verdadeira realidade. Com ela, 
poderemos experimentar a reação externa de nossos sentidos. 
Se dirigirmos corretamente, nossos cinco sentidos, 
poderemos enxergar a verdadeira imagem da realidade. Só 
precisamos interiorizar as características do mundo 
espiritual.

É como um rádio que sintoniza uma determinada 
frequência. Esta existe fora dele, que a recebe e reage. O 
exemplo aplica-se a nós, também. Se tivermos, ainda que uma 
pequena centelha do mundo espiritual, começaremos a senti-
la em nosso interior.

Ao longo de sua evolução, o cabalista adquire mais e 
mais características espirituais, conectando-se, assim, com 
todos os níveis do mundo espiritual, todos construídos 
segundo o mesmo princípio. O estudante de Cabala 

compreende, percebe, avalia e trabalha com todas as 
realidades, tanto materiais como espirituais, sem diferenciá-
las. Alcança o mundo espiritual enquanto se encontra dentro 
desse mundo. Percebe ambos os mundos sem fronteiras ou 
divisórias entre eles.

Só quem experimenta essa verdadeira realidade pode 
ver as razões do que lhe acontece aqui. Entende as 
consequências de seus atos. Pela primeira vez, torna-se 
verdadeiramente prático, vivendo e percebendo tudo e 
sabendo o que fazer consigo mesmo e com a sua vida.

Antes, não podia saber para que nasceu, quem era e 
quais eram as consequências de seus atos. Tudo se inseria nos 
limites do mundo material e, sem o estudo, a pessoa 

abandonaria esse 
mundo no mesmo 
estado em que o 
ingressou.

Entretanto, nos 
encontramos todos no 
nível chamado "esse 
mundo". Nossos 
sentidos estão, 
igualmente, limitados; 
por isso, vemos, todos, 
a mesma imagem. 
Baal Hasulam escreve: 
"Todos os mundos 
superiores e inferiores 
estão incluídos no 
homem". Esta frase é a 
chave para quem se 

interessa pela sabedoria da Cabala e em viver a realidade 
circundante. Tal realidade inclui os mundos superiores e esse 
mundo; juntos, fazem parte do ser humano.

Por ora, compreendemos o mundo por meio de 
elementos materiais ou físicos. Ao estudar, agregaremos 
elementos adicionais, que nos permitirão descobrir coisas, 
hoje, não enxergadas.

Nosso nível é muito baixo, pois estamos localizados na 
diagonal oposta ao nível do Criador. Começamos a elevar-nos a 
partir desse nível pela correção do desejo. Então, descobrimos 
outra realidade ao nosso redor, ainda que, na realidade nada 
tenha mudado. Mudemos nós o nosso interior e, em 
consequência, tornemo-nos conscientes dos outros elementos 
que nos rodeiam. Mais tarde, esses elementos desaparecem, e 
percebemos que tudo se deve, exclusivamente, ao Criador, ao 
Todo Poderoso. Os elementos, que começamos a descobrir, 
gradualmente, denominam-se "mundos".
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Não devemos imaginar a realidade espiritual, mas 
percebê-la. Imaginá-la, afasta-nos de seu alcance. Os 
Cabalistas alcançam os mundos superiores por meio dos seus 
sentidos, assim como alcançamos o mundo material. Os 
mundos se interpõem entre nós e o Criador, ocultando-O de 
nós. Como diz Baal HaSulam, “é como se os mundos 
filtrassem a luz para nós”.

Podemos ver que a realidade, tal como a conhecemos, 
é distorcida. De fato, descobriremos que não há nada entre 
nós e o Criador. Todas essas perturbações, esses mundos 
entre nós, ocultam-No de nós. São máscaras colocadas sobre 
nossos sentidos. Não O vemos em sua verdadeira forma; 
vemos, apenas, elementos fragmentados.

Em hebraico, a origem do termo "olam" (mundo) é 
"alama" (ocultar). Parte da luz se transmite, parte se oculta. 
Quanto mais elevado é o mundo, mais revelado está o 
Criador. Os habitantes desse mundo pintam diversas 
imagens da realidade. A lógica diz que a realidade deve ser 
uniforme para todos. No entanto, um escuta uma coisa, outro 
outra; este vê uma coisa, aquele outra.

Baal HaSulam ilustra isso mediante o exemplo da 
eletricidade: em nossos lares há tomadas, que contêm energia 
abstrata, que esfria, esquenta e cria vazio ou pressão, segundo 
a especificação do aparelho que se conecta nela. Mas a 
energia não tem forma própria: é abstrata. O aparelho revela 
o potencial da eletricidade. Podemos dizer o mesmo da Luz 
Superior, o Criador que não tem forma. Cada um O percebe 

segundo seu nível de 
correção. Ao iniciar seu 
estudo, é possível que 
alguém perceba, apenas, 
sua própria realidade e 
nenhuma força superior. 

Gradualmente, irá 
descobrindo, pelo uso de 
seus sentidos, a 
verdadeira realidade 
expandida. Ao avançar, se 
corrigir todos seus 
sentidos, segundo a luz 
circundante, não haverá 
nenhuma separação entre 
ele e a luz, entre o homem e o Criador, como se não houvesse 
nenhuma diferença entre suas características. Consegue-se, 
então, a santidade, o nível mais elevado de espiritualidade.

Como poderá um iniciante dominar essa ciência se 
nem sequer pode compreender seu professor? A resposta é 
muito simples. Isso só é possível elevando-nos 
espiritualmente acima desse mundo. Para isso, devemos 
libertar-nos de todo rastro de egoísmo material e considerar a 
obtenção dos valores espirituais como nosso único objetivo. 
Anseio e paixão só pelo espiritual em nosso mundo - tal é a 
chave para o mundo superior. 

Academia da Leitura
A ARTE DE LER E PENSAR

José Maurício Guimarães 
 longo prazo, qual pode ser o efeito sobre a 
capacidade de as pessoas lerem para buscarem não 
apenas informação, mas, também, sabedoria e 

autoconhecimento? O crítico literário Harold Bloom, em 
entrevista concedida a Flávio Moura na Revista Veja 
(31/01/2001), falou sobre o assunto. Essa entrevista foi há 10 
anos, e, pelo visto, tudo continua na mesma, senão pior. Tanto 
nos Estados Unidos quanto no Brasil, a televisão, o cinema, os 
videogames e os computadores destruíram o hábito de ler. 
Por que se dar ao trabalho de ler e raciocinar com a própria 
cabeça se as redes de televisão já oferecem comida 
mastigada? Como tornar-se uma pessoa útil ao progresso se 
as escolhas e o voto são conduzidos pelos interesses da 
mídia? Pense nisso. A música que você escuta foi escolhida 
por você, ou pelos programas do domingão? Você ouve o som 

AA que tem tudo a ver com seu discernimento, ou o fundo 
musical de sua vida são as mesmas músicas das novelas plim-
plim? Aquele deputado horrível chegou ao Congresso 
Nacional através de eleitores conscientes ou fantoches 
puxados pelo cabresto da telinha? Você lê, ou ouve dizer? Já 
esqueceu? 

Por que ler é importante?
Segundo Harold Bloom, "a informação está cada vez  

mais ao nosso alcance. Mas a sabedoria, tipo mais precioso de  
conhecimento, essa só pode ser encontrada nos grandes autores da  
literatura. Esse é o primeiro motivo por que devemos ler. O segundo  
é que todo bom pensamento, como já diziam os filósofos e os  
psicólogos, depende da memória. Não é possível pensar sem lembrar  
– e são os livros que, ainda, preservam a maior parte de nossa  
herança cultural. Finalmente, e esse motivo está relacionado ao 
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anterior, uma democracia depende de pessoas capazes de pensar por  
si próprias. E ninguém faz isso sem ler". Por outro lado,  Bloom 
alerta: "Se você tenta ser independente, se não adere a nenhum tipo  
de moda, se fala honestamente e emite opiniões próprias, se recusa  
ideologias, inevitavelmente, será atacado. O mundo tenta castigar  
os que não se conformam".

Fecho aspas e comento. O Brasil (temos que 
reconhecer esse fato) tornou-se plenamente informatizado 
antes de ser satisfatoriamente alfabetizado. Qualquer pessoa 
"mexe" nos computadores, faz complexas operações 
bancárias em caixas eletrônicos e manipula um iPod, um 
iPad, iPud, iPed, iPid. Mas, se você colocar um livro, por mais 
elementar que seja - um romance básico, por exemplo - nas 
mãos de 100 dessas pessoas, verão que 90 não saberão o que 
fazer com aquilo: - Que bicho é este?! Não estou inventando 
nada, nem exagerando. Sei que, após o envio desse pequeno 
artigo, um bando de indignados voltarão armas contra mim - 
serei atacado com xingamento, bloqueio de e-mail, ataque da 
tropa-de-elite, conjuntivite, peritonite e cistite. Não faz mal, 
"tudo que acontece de ruim é pra melhorar a vida da gente", já dizia 
o sábio Dr. Pangloss. Quem foi Pangloss? não vou responder. 
Está nos livros... ou no google, professor dos preguiçosos.

Voltemos aos livros. Se a situação atual é 
desanimadora, imaginem há 20 ou 30 anos atrás! Quase não se 
encontravam obras bem traduzidas. As edições eram quase 
todas meio mambembes, papel ruim, letras miúdas, erros de 
impressão, páginas e parágrafos truncados. Ainda, assim, havia 
aquele exército de estudiosos e novos leitores que puderam se 
beneficiar com uma boa educação, 
melhor em muitos aspectos ao 
internetismo das escolas do ensino 
fundamental de hoje. Por exemplo: 
ainda, guardo comigo os velhos livros 
do antigo ginásio nos quais aprendi o 
francês. O volume da terceira e quarta 
séries ginasiais (corresponde às 7ª e 8ª 
séries do ensino fundamental), "Le  
Français au Gymnase", de Marcel Debrot, 
Editora do Brasil S/A, 21ª edição (meu 
exemplar é numerado 003325), começa 
na Première Leçon do Troisième Année (7ª 
série de hoje) com o texto "La vie à la  
campagne", de ninguém mais, ninguém menos que Jean-Jacques 
Rousseau, na íntegra ("Sur le penchant de quelque agréable colline  
bien ombragée, j'aurais une petite maison rustique, une maison blanche  
avec des contrevents verts..."). Os outros textos desse mesmo 
livrinho são de Jules Michelet, La Fontaine, La Bruyère, Montesquieu 
e outros. E... ainda tínhamos que estudar outras duas línguas 

inglês e latim, nesse mesmo padrão: textos de George Eliot, Alfred  
Tennyson, Rudyard Kipling e as torturantes Catilinárias de Cicero 
("... de te autem, Catilina, cum quiescunt, probant, cum patiuntur,  
decernunt, cum tacent..."). Sinto desapontar os jovens de hoje... 
mas era assim. Concordo que éramos autênticas antas noutras 
habilidades que, hoje, são corriqueiras. E a maioria de nossos 
colegas estudava só para não "tomar bomba", ou ficar para 
"segunda época" (perguntem aos seus pais e/ou avós o que é isso, 
pois não há no google). Não obstante a bomba e a segunda época, 
uma reverência ao hábito de ler e a certeza de que o livro faz o 
livre permaneceu na consciência da minha geração.

Dica para os jovens
Sou um entusiasta da moderna tecnologia: lido com o 

computador numa nice... a informática e internet com a maior 
facilidade. “Véio”, conheço profundamente os programas de 
som e áudio digitais assim como editores de texto. Estou 
sempre atualizado e, quando me aperto, procuro orientação 
com a rapaziada sobre o que existe de mais atualizado em 
software e hardware. Aplaudo essa turminha que vem 
chegando soft e hard - os matrix de ambos os portais. Mas, 

aconselho também, ou melhor, dou 
umas dicas:

Não permitam que a televisão, 
o cinema, o videogame e os 
computadores substituam a boa 
leitura dos livros tradicionais. Nada 
contra o google, mas procurem 
desenvolver a memória ao máximo, 
pois não é possível pensar sem 
lembrar. E sejam independentes, não 
abracem qualquer tipo de moda sem 
pensarem e antes de terem plena 
consciência do que estão fazendo. 

Cuidado com o vírus e o trojan da rede e das esquinas! Falem 
com honestidade, pois todo tipo de mentira e falsidade já foi 
usado pelas gerações anteriores; não há nenhum mérito em 
repeti-las. Criem suas novas versões do mundo, desenvolvam 
opiniões próprias - não por teimosia, capricho ou espírito de 
contradição - mas para que sejam felizes e haja progresso no 
mundo. Isso é ser Livre e amigo do Livro. 
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Trabalhos
O LADO OCULTO DAS REUNIÕES DE LOJA*

Charles W. Leadbeater 
onsideremos o lado oculto de uma reunião de uma 
Loja, mais especificamente, o encontro semanal 
comum, onde a Loja está seguindo uma linha de 

estudo definida. Refiro-me, é claro, somente aos encontros 
dos membros da Loja, pois os efeitos ocultos, que desejo 
descrever, são de todo impossíveis quando se trata de 
quaisquer reuniões em que são admitidos não-membros.

CC
Naturalmente, o trabalho de toda Loja tem seu lado 

público. Há palestras dadas ao público, e se concede espaço 
para que perguntem coisas; tudo isso é bom e necessário. Mas 
toda Loja, digna de seu nome, também, faz algo muito mais 
elevado do que qualquer outro trabalho no plano físico, e 
esse trabalho mais elevado só pode ser feito em seus 
encontros privados. Além disso, ele só pode ser realizado se 
estes encontros são conduzidos de forma apropriada e todo 
harmoniosa. Se os membros estão pensando em si mesmos de 
qualquer modo - se têm vaidades pessoais expressas, como o 
desejo de brilhar, ou de tomar parte proeminente nos 
trabalhos; se possuem outros sentimentos personalistas de 
modo que possam sentir-se ofendidos ou afetados por inveja 
ou ciúme, possivelmente, nenhum efeito oculto poderá ser 
produzido. Mas, se esqueceram de si mesmos, no anseio 
ardente de entender o assunto que está sendo estudado, um 
resultado muito considerável e benéfico, do qual, 
usualmente, não têm a menor ideia, pode, prontamente, ser 
produzido. Deixem-me explicar a razão disso.

Suponhamos que se realize uma série de encontros, 
onde está sendo estudado um determinado livro. Todo 
membro saberá de antemão quais parágrafos ou páginas 
serão abordados no encontro, e espera-se que ele não chegue 
à reunião sem uma preparação prévia. Ele não deve estar em 
uma atitude completamente passiva, como um passarinho em 
seu ninho à espera de que alguém vá alimentá-lo; ao 
contrário, todos os membros devem ter uma compreensão 
inteligente do assunto que vai ser analisado, e devem estar 
preparados para contribuir com sua parte de informação. Um 
bom plano é que cada membro do círculo se faça responsável 
pelo exame de alguns dos nossos livros teosóficos.

O assunto a ser debatido no encontro deve ter sido 
anunciado no encontro anterior, e cada membro deve 

responsabilizar-se pela procura, no livro ou nos livros de que 
se encarregou, de qualquer referência ao assunto em questão, 
de modo que, quando chegue ao encontro, já possuía todas as 
informações, que aqueles livros particulares contêm a esse 
respeito, e esteja preparado para contribuir quando for 
solicitado. Desse modo, cada membro tem seu trabalho a 
fazer, e cada um é grandemente auxiliado na direção de uma 
compreensão clara e plena do assunto sob consideração, 
quando todos os presentes fixam firmemente sua atenção 
sobre ele. A fim de entendermos isso completamente, 
pensemos, por um momento, no efeito de um pensamento.
Todo pensamento, que seja suficientemente definido para ser 
digno do nome, produz dois resultados distintos. Primeiro, 
ele é por si mesmo uma vibração do corpo mental, que pode 
ocorrer em diferentes níveis dentro deste corpo. Assim como 
qualquer outra vibração, ele tende a reproduzir-se na matéria 
circundante. Como a corda de uma harpa, posta a vibrar, 
comunica a vibração ao ar em torno,  produzindo um  som
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audível, da mesma forma, a vibração do pensamento, 
produzida em matéria de determinada densidade dentro do 
corpo mental da pessoa, comunica-se à matéria da mesma 
densidade no plano mental que a rodeia. Segundo, cada 
pensamento rodeia a si mesmo, matéria viva do plano 
mental, e torna-se um veículo que denominamos forma-
pensamento. Se o pensamento é um simples exercício do 
intelecto (como quando estamos envolvidos na resolução de 
um problema matemático ou geométrico), a forma-
pensamento permanece nos planos mentais; mas, se ela for 
minimamente tingida de desejo ou emoção, ou se, de 
qualquer maneira, for ligada ao eu pessoal, 
imediatamente,atrai para si, também, uma veste de matéria 
astral e se manifesta no plano astral.

Um esforço intenso para compreensão do abstrato - 
uma tentativa de compreender o que significa a quarta 
dimensão, ou o "arquétipo" de uma mesa, por exemplo - 
significa uma atividade nos níveis mentais mais altos; mas, se 
o pensamento é mesclado de afeição altruísta, elevada 
aspiração ou devoção, é mesmo possível que possa ser 
penetrado de uma vibração do plano búdico e ter seu poder 
multiplicado centenas de vezes. Devemos considerar estes 
dois resultados em separado e ver o que decorre de cada um.

A vibração pode ser imaginada como se irradiando no 
plano mental através da matéria que for capaz de responder a 
ela, isto é, através de matéria do mesmo grau de densidade 
que aquela onde ela foi gerada originalmente. Irradiando-se 
dessa forma, ela, naturalmente, entra em contato com os 
corpos mentais de muitas outras pessoas, e sua tendência é 
reproduzir-se nesses corpos. A distância, a que ela é capaz de 
se irradiar, depende em parte da natureza da vibração e em 
parte da oposição encontrada. As vibrações, misturadas aos 
tipos mais baixos de matéria astral, podem ser refletidas ou 
neutralizadas por uma multidão de outras no mesmo nível, 
assim como, no meio do ruído de uma grande cidade, um 
som suave será completamente abafado.

O pensamento autocentrado usual do homem comum 
inicia no mais baixo dos níveis mentais e, imediatamente, 

mergulha nos planos astrais correspondentemente baixos. 
Portanto, seu poder em ambos os planos é muito limitado, 
pois, por mais violento que seja, existe um mar tão vasto e 
turbulento de pensamentos similares em toda parte, que as 
vibrações muito logo se perdem e dissipam na confusão.

Uma vibração, gerada em um nível mais alto, 
contudo, tem um campo muito mais livre para sua atuação, 
porque, no presente, o número de pensamentos produtores 
desse tipo de vibração é muito reduzido. De fato, o 
pensamento Teosófico está quase em uma classe especial no 
que diz respeito a esse ponto de vista. Há pessoas realmente 
religiosas cujo pensamento é tão elevado quanto o nosso, mas 
nunca é igualmente preciso e definido; há vasto número delas 
cujos pensamentos sobre negócios e ganho de dinheiro são 
tão exatos quanto poderia ser desejado, mas não são nem 
elevados nem altruístas. Até mesmo o pensamento científico 
pouco alcança a mesma classe que o verdadeiro pensamento 
Teosófico, de modo que se pode dizer que nossos estudantes 
possuem um campo só para eles no mundo mental.

O resultado disso é que, quando alguém pensa em 
assuntos Teosóficos, ele está emitindo, em toda sua volta, 
uma vibração muito poderosa, pois, praticamente, não 
encontra oposição, como um som no meio de um vasto 
silêncio, ou como uma luz brilhando no meio da noite mais 
escura. Ela põe em movimento um nível de matéria mental 
que, até agora, muito raramente, é usado, e as radiações, que 
ela causa, atingem o corpo mental do homem comum em um 
ponto, praticamente adormecido.

É isso que dá a esse pensamento seu valor especial, 
não só para o pensador, mas também para os que estão à sua 
volta, pois sua tendência é despertar e levar, à atividade, uma 
parte todo nova do aparato pensante. Deve ser entendido que 
uma tal vibração não, necessariamente, veicula pensamentos 
Teosóficos aos que os ignoram, mas, ao estimular essa porção 
mais alta do corpo mental indubitavelmente ela tende a 
elevar e liberalizar o pensamento da pessoa como um todo, 
ao longo de quaisquer linhas em que ele esteja acostumado a 
funcionar, e, assim, produz um benefício incalculável.

Se o pensamento de uma única pessoa produz esses 
resultados, logo entenderemos que o pensamento de vinte ou 
trinta, dirigido para o mesmo assunto, resultará em uma 
força imensamente maior. O poder do pensamento unificado 
de um grupo de pessoas é de longe maior que a soma dos 
seus pensamentos em separado; seria muito mais fielmente 
indicado pelo produto de sua multiplicação. Assim se vê que, 
mesmo só desse ponto de vista, é muito bom que uma cidade 
ou comunidade tenha, em seu meio, uma Loja Teosófica com 
encontros regulares, uma vez que seus trabalhos, se forem 
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conduzidos no espírito apropriado, não podem, senão, ter um 
efeito nitidamente elevador e enobrecedor sobre o 
pensamento da população em torno. Naturalmente, haverá 
muitos cujas mentes, ainda, não podem, de modo algum, ser 
despertas nesses níveis elevados, mas, mesmo para essas, o 
constante impacto de ondas desse pensamento mais elevado 
trará, para mais perto, o tempo de seu despertar.

Tampouco devemos esquecer o resultado produzido 
pela formação de formas-pensamentos definidas. Elas, 
também, irradiarão a partir do centro das atividades, mas 
podem afetar, apenas, as mentes que, em algum grau, já 
forem responsivas a idéias dessa natureza. Hoje em dia, já 
existem muitas dessas mentes, e há membros que podem 
atestar o fato de que, depois de terem discutido uma questão 
como a reencarnação não é incomum que sejam solicitados a 
dar informações sobre esse mesmo assunto para outros, que 
eles não supunham estar nele 
interessados anteriormente. 
Deve ser observado que a 
forma-pensamento é capaz de 
veicular a natureza exata do 
pensamento para aqueles que 
estiverem, de alguma forma, 
preparados para recebê-la, ao 
passo que a vibração do 
pensamento, embora alcance 
um círculo maior, é muito 
menos definida em sua 
atuação.

Podemos ver, assim, 
que, sobre o plano mental, é 
produzido um efeito impressionante, muito além das 
intenções de nossos membros no decurso usual de seus 
estudos - algo muito maior, em verdade, do que seus esforços 
conscientes no sentido de propaganda, jamais, produziriam. 
Mas isso não é tudo, pois a parte mais importante, ainda, está 
por vir. Toda Loja da Sociedade é um centro de interesse para 
os Grandes Mestres de Sabedoria e, quando ela trabalha 
lealmente, seus pensamentos e os de seus discípulos, 
frequentemente, voltam-se para ela. Desta forma 
freqüentemente uma força muito maior do que a nossa brilha 
de nossos encontros, e uma influência de valor inestimável 
pode ser focalizada onde, até onde sabemos, não poderia ser 
colocada de outra maneira.

Esse pode, de fato, parecer o limite que nosso 
trabalho pode alcançar, mas há outra coisa ainda maior. 
Todos os estudantes do oculto sabem que a luz e vida do 
Logos inundam todo o Seu sistema e, em todos os planos, é 
derramada a manifestação específica e apropriada de Sua 

força. Naturalmente, quanto mais elevado o plano, menos 
velada é a Sua glória, porque, quanto mais subimos, mais nos 
aproximamos de sua fonte. Normalmente, a força derramada 
em cada plano fica estritamente limitada a ele, mas ela pode 
descer e iluminar um plano mais abaixo se for preparado um 
canal especial para ela.

Um desses canais é fornecido sempre que um 
pensamento ou sentimento tenha um aspecto completamente 
impessoal. Uma emoção egoísta se move em uma curva 
fechada e, assim, traz sua resposta em seu próprio plano; 
uma emoção completamente altruísta é um jorro de energia 
que não retorna, mas, em seu próprio movimento ascendente, 
provê um canal para o derramamento de poder divino a 
partir do plano imediatamente acima. Essa é a realidade que 
jaz por trás da antiga ideia da resposta às preces.

O que se ocupa, seriamente, do estudo das coisas 
superiores, durante esse 
tempo, é elevado 
inteiramente acima de si 
mesmo e gera uma poderosa 
forma-pensamento no plano 
mental. Esta é, 
imediatamente, empregada 
como um canal pela força que 
paira no plano 
imediatamente acima. 
Quando um grupo se reúne 
em um pensamento dessa 
natureza, o canal, que cria é, 
em sua capacidade, 
desproporcionalmente maior 

do que a soma de seus canais separados; um encontro desse 
é, portanto, uma bênção inestimável para a comunidade, 
onde ocorre, pois, através dele (mesmo nos encontros mais 
comuns de estudo, quando se analisam assuntos, como 
rondas e raças, pitris e cadeias planetárias), pode acontecer 
um derramamento (para dentro do plano mental inferior) de 
forças, que, normalmente, são características do mental 
superior.

Se a atenção é dirigida para o lado mais elevado do 
ensinamento Teosófico e estudam-se questões de ética e do 
desenvolvimento da alma, como as que encontramos em A 
Luz no Caminho, A Voz do Silêncio e nossos outros livros 
devocionais, ela pode criar um canal de pensamento mais 
elevado, através do qual a força do próprio plano búdico 
desce até o mental, e, assim, irradia-se e influencia, para o 
bem, muitas almas, que de modo, algum estariam abertas 
para isso, se a força permanecesse em seu próprio nível.
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Essa é a função real e maior de uma Loja: prover um 
canal para a distribuição da vida divina. Assim, temos uma 
outra ilustração para nos mostrar o quão maior é o invisível 
do que o visível. Para os fracos olhos físicos, tudo o que se vê 
é um pequeno grupo de estudantes, encontrando-se 
semanalmente no anseio ardente de aprender e se qualificar 
para ser de utilidade para seus irmãos. Mas, para os que 
podem ver mais do mundo, dessa pequena raiz brota uma 
flor gloriosa, pois não menos que quatro poderosas correntes 
de influência se irradiam daquele centro aparentemente 
insignificante: a corrente da vibração do pensamento; o grupo 
de formas-pensamento; o magnetismo dos Mestres de 
Sabedoria; a poderosa torrente de energia divina.

Eis, também, aqui um exemplo da importância 
prática de um conhecimento do lado invisível da vida. Pela 
falta desse conhecimento, muitos membros se tornam 
relapsos no desempenho de seus deveres, descuidados na 
assiduidade aos encontros da Loja, e, assim, perdem o 
privilégio inestimável de se tornarem partes de um canal 
para a Vida Divina. De fato, tenho ouvido falar de alguns 
membros, que são irregulares em sua freqüência, porque 
consideram as reuniões enfadonhas e acham que não ganham 
muito com elas! Ainda, não compreenderam o fato elementar 

de que eles se reúnem não para receber, mas para dar; não 
para ganhar e se divertir, mas para assumirem seu lugar em 
um trabalho grandioso para o bem da humanidade.

Existe um lado invisível em tudo; viver a vida de um 
ocultista é estudar esse lado interno mais elevado da 
natureza, e, então, adaptar-se a ele de modo inteligente. O 
ocultista olha para o todo de cada assunto que aborda, em 
vez de, apenas, para sua parte mais baixa e menos 
importante. Assim, organiza suas ações de acordo com o que 
vê, em obediência ao que ditam o simples bom senso e a Lei 
de Amor que guia o universo. Aqueles, pois, que querem 
estudar e praticar ocultismo devem desenvolver, em si 
mesmos, três características inestimáveis: conhecimento, bom 
senso e amor.

A Teosofia não deve representar meramente uma 
coleção de verdades morais, um feixe de éticas metafísicas 
epitomizadas nas dissertações teóricas. A Teosofia deve ser 
prática e, portanto, livre de discussões inúteis. Deve 
encontrar expressão objetiva em um vasto código da vida, 
completamente, impregnado com seu espírito - o espírito da 
tolerância mútua, caridade e amor. 
*Tradução: Ricardo Frantz.

Reflexões
A CALÚNIA*

 calúnia é comparável a um ácido corrosivo que, 
transportado invigilantemente, derrama-se 
espalhando de forma incontrolável. Geralmente, tem 

um grande poder de contaminação. Por onde passa, leva 
consigo a destruição e a devastação e, comumente, deixa atrás 
de si um sem-número de pessoas carpindo sofrimentos atrozes. 

AA
Ela gera dores agudas, pois atinge diretamente o 

fundo da alma que visita, provocando adoencimentos 
diversos. Produz insegurança, medo e revolta, contristando 
corações, por mais nobres sejam, arrastando consigo joias 
preciosas e raras ao pântano viscoso do desamor. 

Não poucas vezes produz a devastação moral, onde 
quer que se abata, relegando o seu alvo a um monturo de 
nada, desclassificando companheiros honrados, fazendo com 
que as muitas dores, as desilusões e a desesperança se 
espalhem de forma voraz e destruidora. 

Quando se manifesta, geralmente se inicia por uma 
pecha de boataria sórdida e visa atingir objetivos escusos, 
localizados nas faixas dos interesses pessoais para satisfazer 
os mecanismos da ganância e da vaidade. Realiza assim  um
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jogo perigosíssimo onde não existem ganhadores, mas 
somente perdedores, sofrimentos, dissabores e inimizades 
ferrenhas. 

A calúnia, por muitos milênios, tem sido a nau que 
transporta as grandes crises, as quais constroem 
seguidamente os instantes de caos por onde quer que se 
instale. Por menos melindre que encontre, por mais 
resistência moral que esteja presente, ainda assim ela, em seu 
poder insano de corrosão e destruição, não deixa de fazer 
estragos profundos, requerendo o concurso do tempo para 
que se possa recuperar da invasão sofrida.

O caluniador, via de regra, é alguém sem escrúpulos, 
princípios de amor e respeito e, devotado unicamente a fazer 
prevalecer os 
seus interesses 
pessoais, não se 
importando em 
momento algum 
com o 
sofrimento 
causado, muito 
menos as baixas 
sofridas. 

Ele, o 
caluniador, em 
geral, é alguém 
pouco preparado 
na vivência da 
ética pessoal, e se 
dá o direito de 
atingir seus 
objetivos a qualquer preço, mesmo que para isso seja 
necessário semear, à sua volta, lágrimas em abundância e 
sofrimentos em alta escala, pois não se importa com as 
consequências ou o nível das mazelas construídas. Fixa-se 
apenas aos resultados a que deve atender e aos interesses 
mesquinhos e pessoais. 

Frequentemente o caluniador começa seu exercício 
semeando boatos sutis, comprazendo-se em desnudar 
propositalmente a vida alheia. Como segundo passo, vai, 
pouco a pouco, especializando-se nas críticas negativas, 
noticiando jocosamente possíveis falhas de quem se situa na 
periferia dos acontecimentos. Gradativamente vai 
desenvolvendo métodos próprios na arte de distorcer as 
coisas, transformando os fatos mais comuns e corriqueiros 
em acontecimentos estrondosos, até que também se 
especializa em alterar o contexto das ocorrências 
emprestando-lhes conotação pejorativa e depreciadora. Após 
essa fase, passa a trabalhar por objetivos, centrando sua 
atenção em seus interesses. Dessa forma, não mais precisa de 

situações para distorcer, pois as cria, inventa, dá-lhes vida e 
as oferta como verdades inquestionáveis, sempre com o 
objetivo da desagregação, fornicação, malícia invejosa. Visa 
destruir o seu alvo, não se importando com os prejuízos 
provocados à sua volta. São impiedosos, usam a malícia e o 
veneno. Jamais se preocupam com a verdade ou assumem a 
realidade. Muito menos se permitem olhar, frente a frente, a 
verdade. São esses as verdadeiras víboras humanas sempre 
dispostas a atacar mortalmente suas vítimas. 

Alma querida, acautela-te contra a peçonha dos 
caluniadores, pois são feras enraivecidas a espreitar sempre 
os incautos do caminho. Deles ninguém estará isento. Aliás, 
seria muita presunção não tê-los em tua caminhada, pois não 

pouparam nem 
mesmo ao Cristo.

Se já te 
encontras sob o 
terremoto 
provocado pelos 
caluniadores, 
agradece a Deus 
por estes 
instantes, 
primeiramente 
por serem eles a 
te caluniarem e 
não tu a 
arrastares para ti 
esses 
compromissos 

que, fatalmente, serão sorvidos no futuro à custa de dores e 
muitos arrependimentos. 

Assim, procura aguardar, sob o manto da oração, a 
passagem desse furacão devastador e impiedoso. Enquanto 
isso não acontece, não desistas e continua firme no trabalho. 
Abraça a charrua da vida doando quanto te for possível, mas 
também não te esqueças de manter a mente sempre 
posicionada no bem.

Vigia-te, não te permitindo ao azedume. Tampouco 
aos revides. Persevera, acreditando que o mundo é muito 
melhor do que pior, pois talvez isso te aconteça como 
necessidade de tua prova interior. Segue, crê e confia, 
acreditando sempre que Jesus vela por ti. Não te esqueças de 
orar e sempre perdoar o teu caluniador. Infelizmente trata-se 
ele de alma adoecida a viver em delicada indigência 
espiritual. Por isso mesmo carecendo de tratamento e 
amparo! 

Ora sempre, crê e confia, pois tudo passa! 
*Extraído do livro "Tuas Preces", de autoria de Jairo Avellar,  
publicado pela Editora Itapuã. 
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Boas Dicas
PALESTRA
No dia 18 de junho passado fomos, carinhosamente, recebido no Oriente de Campinas-SP, na Academia Campinense 
Maçônica de Letras, da qual temos a honra de ser Membro Correspondente, quando, na oportunidade, proferimos a palestra 
“O Misticismo na Maçonaria”. A palestra, na íntegra, encontra-se em nosso site. Para baixá-la, basta clicar em seu título.

Lançamentos
“Fragmentos do Esquadro, do Compasso e da Cultura” é uma
Obra que tem lugar garantido na biblioteca do Maçom, que busca  
conhecer nossa Ordem baseando-se em pesquisas sérias.
Quanto ao autor, dispensa-se a apresentação. Nosso Irmão Lima,  
destaca-se por ser exímio pesquisador e conhecedor de vários Ritos  
Maçônicos.
Li, gostei e recomendo! ?
                                                                                               Feitosa.

Esta bela Obra, verdadeiro manancial de sabedoria, é fruto de um 
meticuloso trabalho de pesquisa, constituindo-se em valioso vade-mécum,  
com mais de 3000 verbetes e seus significados. Com cerca de 700 páginas,  

no formato 21,5 x 28,5 cm, este livro reúne o suprassumo das ciências  
maçônicas, dos ensinamentos das grandes religiões e de seus grandes  

Profetas, apresentando-se como um valiosíssimo auxiliar no estudo e na  
compreensão de nossos Arcanos. Recomendo como livro de  cabeceira!   ? 

Feitosa.

rte Real é uma Revista maçônica virtual, de publicação mensal, fundada em 24 de fevereiro de 2007, com registro na 
ABIM – Associação Brasileira de Imprensa Maçônica – 005-JV, que  se apresenta 
como mais um canal de informação, integração e incentivo à cultura maçônica, 

sendo distribuída, gratuitamente, via Internet, para quase 17.342 e-mails de Irmãos de 
todo o Brasil e, também, do exterior, além de uma vasta redistribuição em listas de 
discussões, sites maçônicos e listas particulares de nossos leitores. Sentimo-nos 
muitíssimo honrados em poder contribuir, de forma muito positiva, com a cultura 
maçônica, incentivando o estudo e a pesquisa no seio das Lojas e fazendo muitos Irmãos 
repensarem quanto à importância do momento a que chamamos de  “¼ de Hora de Estudos”.  

AA

Obrigado por prestigiar esse altruístico trabalho!
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Suas críticas, sugestões e considerações são muito bem-vindas. Temos um encontro marcado na próxima edição.

     Revista Arte Real 53                                                           16

http://www.entreirmaos.net/wp-content/uploads/2011/06/O-MISTICISMO-NA-MA%C3%87ONARIA-Feitosa.pdf
mailto:revistaartereal@entreirmaos.net
mailto:entre-irmaos@hotmail.com
file:///D:/Arte%20Real/Arte%20Real%2052/099lima@gmail.com
http://www.meiodiameianoite.com.br/
mailto:revistaartereal@entreirmaos.net

