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Editorial
“Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem chegar ao paraíso não querem morrer praNinguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem chegar ao paraíso não querem morrer pra   
estar lá. Mas, apesar disso, a morte é um destino de todos nós. Ninguém nunca escapou. E deveestar lá. Mas, apesar disso, a morte é um destino de todos nós. Ninguém nunca escapou. E deve   

ser assim, porque a morte é, provavelmente, a maior invenção  da vida. É o agente deser assim, porque a morte é, provavelmente, a maior invenção  da vida. É o agente de   
transformação da vida. Ela elimina os antigos e abre caminho para os novos.” transformação da vida. Ela elimina os antigos e abre caminho para os novos.” 

(Steve Jobs.)

 homem, desde seu nascimento, tem como 
principal preocupação se preparar para a vida. E 
não poderia ser diferente, afinal, a vida é feita de 

oportunidades e aproveitá-las é tarefa para os que estiverem 
mais bem preparados. Investe por mais de duas décadas em 
estudos, cursos de idiomas, etc; de fato, um bom lugar no 
mercado de trabalho requer conhecimento. No lado pessoal, 
uma das pretensões é a de constituir uma família, ter filhos. E, 
conforme o dito popular, “quem casa quer casa”; com isso, a 
próxima meta é transformar em realidade o sonho da casa 
própria. Novas conquistas e desafios, posteriormente, virão 
como o carro do ano, uma casa de praia, enfim, adquirir um 
bom patrimônio e preparar uma boa aposentadoria para, 
quando a velhice chegar, curtir a vida que lhe resta.

OO

Na verdade, passamos a vida inteira nos preparando 
para ela, quando nossa única certeza é que, um dia, 
enfrentaremos o fenômeno da morte. Toda essa preparação, 
em parte, procede, afinal, faz parte do contexto da vida 
material. Porém, o que nos causa espécie é ver o tamanho 
despreparo das pessoas com relação à referida passagem.

Destaco a sábia frase de Dalai Lama, que sintetiza, em 
poucas palavras, o que vimos tentando narrar em dois 
parágrafos: “O que mais me surpreende na vida é o homem, pois  
perde a saúde para juntar dinheiro; depois perde o dinheiro para  
recuperar a saúde. Vive pensando, ansiosamente, no futuro, de tal  
forma, que acaba por não viver nem o presente, nem o futuro. Vive  
como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido”.

Quem, ao longo da sua existência, vem adquirindo 
consciência da efemeridade da vida terrena, consegue 
perceber que a morte não tem o significado de fim, mas o de 
recomeço para uma nova etapa. Na verdade, estamos 

morrendo pouco a pouco, desde que 
nascemos. Quando cruzamos as 
diversas fases da vida, como infância, 
adolescência, maturidade, estamos 
morrendo para renascermos na etapa 
seguinte.

Daí o termo iniciação, ou seja, a 
ação de iniciar uma nova fase. 
Renascemos, ou passamos por uma 
nova fase em cada momento de nossas 
vidas, a cada dia, a cada minuto, quando vislumbramos uma 
nova Verdade. Verdade (Ver + dade) é a qualidade de “ver”. A 
cada oportunidade em que nos permitirmos atingir a um 
novo estado de consciência, descobrindo uma nova Verdade, 
apuramos nossa qualidade de “ver” a vida em sua essência.

Dizia São Paulo que a morte é a maior das mentiras, 
entendendo que a mesma é, apenas, uma nova etapa, um 
recomeço, um renascimento, uma iniciação em outros planos.

Quanto mais nos desvencilhamos do falso brilho do 
materialismo, das coisas efêmeras, mais nos aproximamos do 
verdadeiro caminho de volta à Casa do Pai. Essa deveria ser 
nossa principal preocupação desde o nosso nascimento, mas, 
sem a consciência do real, cabe-nos peregrinar nesse 
laboratório do espírito e nos predispor às duras experiências 
terrenas, tropeçando e levantando, angariando experiência e 
maturidade espiritual, até o dia em que, por força da Lei de 
Evolução, somos convidados a dialogar com nosso Eu 
Verdadeiro e, por Causas e Efeitos, bater à porta de uma 
Escola de Iniciação, e reencetando a caminhada na senda da 
espiritualidade.
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Nesse mês em que dedicamos um dia para 
homenagear nossos antepassados, de certo, muitos de nós 
banharemos os olhos ao revivermos as doces lembranças de 
parentes e amigos, que nos foram muito caros. Esses entes 
queridos, que cruzaram o Portal para o Oriente Eterno,com 
certeza, jamais morreram, apenas, iniciaram uma nova etapa 
em sua caminhada evolutiva. A morte não pode, jamais, ser 
encarada como um problema da vida, mas, sim, como a 
solução!

Dentro do tema deste Editorial, apresentamos a 
matéria do nosso querido Irmão Francisco Miranda, 
intitulada “Forget me not”, sobre nossos Irmãos que 
sobreviveram à cassada nazista. Como Matéria da Capa, uma 
bela homenagem ao Dia da Bandeira do Brasil, de autoria do 

Irmão Carlos Nepomuceno. Na coluna Estudo da Cabala, 
chamamos atenção para a matéria “O Triângulo de Fogo 
Cósmico”, de autoria de Mark Stavish.

A coluna Trabalhos traz dois interessantíssimos textos: 
“A Iniciação à Luz do Apocalipse”, de Antônio Castanho 
Ferreira, e “O Mestre Instalado”, matéria de nossa lavra, que 
visa a atender à solicitação de um de nossos leitores. Pedimos 
especial atenção para as duas matérias que ilustram a coluna 
Informe Cultural, sobre o ENRICO II – 2º Encontro Regional 
de Iniciação e Conhecimento Oculto, e sobre o belíssimo 
trabalho realizado pela ASL - Associação Sementes da 
Liberdade.

Temos um encontro marcado na próxima edição! ?

Matéria da Capa
DIA DA BANDEIRA DO BRASIL

Carlos Nepomuceno dos Santos 
o dia 15, foi instituído o Governo Provisório 
Republicano, e o Marechal Deodoro da 
Fonseca foi aclamado Presidente da Republica, 

bem como o Marechal Floriano Peixoto para Vice-
Presidente, sendo nomeados os Ministros Benjamin 
Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Campos 
Sales, Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro e o Almirante 
Eduardo Wandenkolk, membros regulares da Maçonaria 
Brasileira.

NN

Após quatro dias dessa data, foi instituída a 
Bandeira do Brasil, que tremula em nosso país e pelo 
mundo, com suas cores verde-louro e amarelo-ouro. Há 
dois significados para as cores da Bandeira: uma lembra 
a natureza; a outra, a riqueza de nosso país. Escolhidas 
pelo nosso Imperador Dom Pedro I, seus significados 
vão além. Ao proclamar a Independência do Brasil, ele 
fundou um Império, único nas Américas, e uma dinastia 
reinante, formada pela união da Casa de Bragança com a 
Casa de Áustria. A Bandeira foi desenhada com as cores 
das famílias reais do nosso primeiro casal de 
Imperadores, D. Pedro e a Princesa Leopoldina. O verde-
louro representa a Casa de Bragança e sua esposa Dona 
Leopoldina, sendo filha do Imperador da Áustria, o 
amarelo-ouro, então, remete à Casa dos Habsburgos.

Em setembro de 1823, o futuro Marquês de 
Resende, Antônio Teles da Silva Caminha de Meneses, 

então, Embaixador na Áustria, explicando o motivo das cores da 
nossa Bandeira ao Príncipe de Metternichi do referido país, disse 
que o amarelo-ouro simboliza a Casa de Lorena, cor usada pela 
Família Imperial Austríaca, e o verde-louro, a Casa de Bragança do 
reino de Portugal. 

Segundo o livro “Símbolos Nacionais na Independência”, 
de autoria do General Jonas Correia, o escudo de armas e bandeira 
do império foram criados por Decreto, em 18 de setembro de 1822. 
Com relação à Bandeira, o Decreto diz: “A Bandeira Nacional será 
composta de um paralelogramo verde e nele inscrito um 
quadrilátero romboidal cor de ouro, ficando, no centro deste, o 
Escudo de Armas do Brasil”.
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Clovis Ribeiro foi encarregado da execução do 
desenho da bandeira e do Escudo Imperial, e o pintor francês 
Jean Baptiste Debret, na pintura da mesma, teria se inspirado 
em bandeiras militares francesas. Também, no estilo Império, 
do primeiro artista, sabe-se que D. Pedro I tinha especial 
admiração por Napoleão Bonaparte, além de ter parentesco 
indireto com o Ex-Imperador, pois era um Bragança e 
Bourbon, descendente dos reis da França. 

A Bandeira Imperial simbolizou nossa pátria nos 
momentos difíceis e gloriosos de 
nossa historia. Foi defendida 
pelos brasileiros durante a 
Guerra do Paraguai.

Quando foi proclamada a 
República do Brasil, os golpistas, 
influenciados pelos integrantes 
da filosofia positivista, instituem 
uma Bandeira provisória da 
Republica, na tentativa de abolir 
o símbolo de nossa monarquia, e 
copiam a Bandeira do Clube 
Lopes Trovão, uma imitação da Bandeira dos Estados Unidos 
da América, que não foi aceita nem mesmo pelos radicais 
antimonarquistas e durou, apenas, cinco dias. Infelizmente, 
essa humilhante imitação de Bandeira estrangeira foi içada no 
mastro do navio Alagoas, que levou o Imperador Dom Pedro 
II, expulso com toda a sua família, para o exílio político mais 
longo da história do Brasil. 

O Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente 
do Brasil, reintegrou a antiga Bandeira; somente, retirou a 

coroa mantendo as cores e o formato básico e inserindo o 
globo na cor azul celeste. Os integrantes da seita Apostulado 
Positivista do Brasil tinham influência no governo e 
conseguiram que, na nova Bandeira Nacional, constasse a 
frase “Ordem e Progresso”, parte do lema positivista de 
Comte. Os demais elementos da Bandeira foram adaptados, 
resultando a atual Bandeira Nacional, conforme desenho de 
Décio Villares. As estrelas, que representavam as Províncias 
do império, foram colocadas como constelações e, pelo 
projeto, deveriam retratar o céu do Rio de Janeiro no dia da 

Proclamação da República, 
ocorrido às 08h37 da manhã de 
15 de novembro de 1889. Houve 
muita confusão sobre a posição 
das estrelas e representação dos 
estados na Bandeira, o que foi 
resolvido pela Lei nº 8.421, de 12 
de maio de 1992.

O Brasil possui uma das 
mais lindas Bandeiras do mundo. 
Criada na data da Proclamação 
de nossa República, foi 

modificada ao longo dos anos, até adquirir o formato atual. É 
muito triste quando, em uma data de grande valor histórico, 
não se vê nossa Bandeira hasteada em nossas escolas ou em 
fachadas das casas. Lamenta-se, mais ainda, nosso povo em 
completa alienação, não valorizar as datas históricas com o 
hasteamento do nosso Pendão, só o fazendo em momentos 
não tão marcantes. ?

Matéria publicada no site www.comunidademaconica.com.br 

Destaques
FORGET ME NOT

Francisco Miranda 
o início de 1934, logo após a ascensão de Adolf Hitler 
ao poder, com seu credo de ódio, preconceito, 
opressão e o pretexto de impor a ordem e uma 

estúpida supremacia racial que exterminara, entre outros, 
muitos maçons, ficou claro que a Maçonaria Alemã, guardiã do 
espírito da liberdade, corria o risco de desaparecer. Maçonaria 
essa que conhecera dias gloriosos e que tivera, em suas colunas, 
ilustres filhos, como, por exemplo: Goethe, Schiller e Lessingn.

NN

Nessa época, a Maçonaria Alemã dividia-se, 

regularmente, em dez Grandes 
Lojas, divididas em duas tendências. 
O primeiro grupo, de tendência 
humanista, seguindo os antigos 
costumes ingleses, tinha como base 
a tolerância, valorizando o 
candidato por seus méritos e não 
levando em consideração sua crença 
religiosa. Constava de sete Grandes 
Lojas, a saber: Grande Loja de Hamburgo; Grande Loja
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Nacional da Saxônia, em Dresden; Grande Loja do Sol, de 
Bayreuth; Grande Loja-Mãe da União Eclética dos Franco-
Maçons, em Frankfurt; Grande Loja Concórdia, em 
Darmstadt; Grande Loja Corrente Fraternal Alemã, em 
Leipzig; Grande Loja Simbólica da Alemanha. O segundo 
grupo consistia das três antigas Lojas Prussianas, que faziam 
a exigência de que os candidatos fossem cristãos. Havia, 
ainda, a Grande Loja União Maçônica do Sol Nascente, não 
considerada regular, mas que, também, tinha tendências 
humanistas e pacifistas, totalizando onze Grandes Lojas. 

Inevitavelmente, os maçons alemães estavam 
partindo para a clandestinidade, devido à radicalização 
política e ao nacionalismo exacerbado. Os que 
persistiram em seus ideais precisaram encontrar um 
novo meio de identificação, que não o óbvio Compasso 
e Esquadro, que atrairia a atenção dos nazistas, 
então, a ponto de eliminá-los, fechar-lhes as Lojas e 
confiscar-lhes as propriedades.

Entenderam, portanto, nossos irmãos 
alemães, que havia a necessidade de um novo 
emblema que não atraísse a atenção da 
infame 
Gestapo e 
escolheram 
uma pequenina 
flor azul, conhecida, 
em muitos idiomas, 
pela mesma expressão: 
não-me-esqueças – o miosótis 
(Myosotis palustris – orelha 
de camundongo). Forget-
me-not, em inglês, ou 
Vergissmeinnicht, em 
alemão. 

O tamanho 
reduzido das flores parece sugerir que a humildade e 
a união estão acima dos interesses materiais, porque é 
notada, principalmente, quando, em conjunto, forma 
buquês no jardim. E foi assim que, através de todo o período 
do nazismo, a pequenina flor azul identificava um Irmão. 

Nas cidades e até mesmo nos campos de 
concentração, o miosótis adornava a lapela daqueles que se 
recusavam a permitir que a Luz se extinguisse. 

Em 14 de junho de 1954, a Grande Loja do Sol (Zur 
Sonne) foi reaberta, em Bayreuth, e o miosótis foi aprovado 
como emblema oficial da primeira convenção anual, realizada 

por aqueles que conseguiram 
sobreviver aos anos amargos do 
obscurantismo. 

Nessa convenção, a flor foi 
adotada, oficialmente, como um 
emblema Maçônico, em honra àqueles 
valentes Irmãos, que enfrentaram 
circunstâncias tão adversas.

Finalmente, para coroar, 
quando Grão-Mestres de todo o 

mundo encontraram-se nos Estados 
Unidos, o Grão-Mestre da recém-

formada Grande Loja Unida da 
Alemanha presenteou a todos os representantes das 

Grandes Jurisdições, ali presentes, com um pequeno 
miosótis para colocar na lapela.

O miosótis, também, é associado com as 
forças britânicas, que serviram na Alemanha, em 

especial na região do Rio Reno, logo após a 
guerra. Há uma Loja, jurisdicionada à Grande 

Loja Unida da Inglaterra, a Forget-me-not 
Lodge nº 9035, 

Ludgershall, 
Wiltshire, que 

adotou a flor 
como emblema. Foi 

formada, 
especialmente, para 

receber os militares ingleses, 
que retornavam do serviço 

na Alemanha.
Foi assim que 

essa mimosa florzinha 
azul, tão 
despretensiosa, 
transformou-se num 

significativo emblema da Fraternidade – talvez, hoje, 
o mais usado pelos maçons alemães.

Ainda hoje, na maioria das Lojas germânicas, o 
alfinete de lapela com o miosótis é dado aos novos Mestres, 
ocasião em que se explica o seu significado para que se 
perpetue uma história de honra e amor frente à adversidade, 
um exemplo para as futuras gerações Maçônicas de todas as 
nações. ?
O símbolo “Forget me not” é expresso, somente, pela flor miosótis. Acima, a  
inserimos entre o Compasso e  Esquadro, tão somente, para ilustrar a matéria. 
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Informe Cultural
ENRICO II – Mistérios e Revelações

Francisco Feitosa 
 ENRICO – Encontro Regional de Iniciação e 
Ciências Ocultas, acrônimo sugestivo, pois visa, 
de fato, ao enriquecimento cultural de seus 

participantes, foi realizado pela primeira vez no ano passado 
e, devido a seu propósito, atingiu esplendoroso sucesso. Este 
ano, das 08h às 18h, do dia 27 de novembro (domingo), 
acontecerá sua 2ª edição, que terá como temário “Mistérios e 
Revelações”.

OO

O Encontro reúne maçons, espíritas, rosa-cruzes, 
esotéricos, eubiotas, budistas e demais estudantes de outras 
filosofias, proporcionando um grande intercâmbio de 
ensinamentos e formando um interessante “caldeirão 
cultural”. A expectativa é a lotação do auditório do aprazível 
Recanto Campestre Vinhedo, com capacidade para 150 
pessoas, localizado na Rua Camélia, s/nº, no Bairro Capela, 
em Vinhedo (www.vinhedocampestre.com.br).

Estão confirmados os seguintes temas: “O Maior de 
Todos os Conhecimentos”, pelo Irmão Sílvio Piantino, São 

Lourenço, MG; “A Realização da Consciência” pelo Irmão 
Eliseu Mocitaíba, São Lourenço, MG; “A Origem do Mal – O 
Livro de Enoque”, por Eduardo Nunes, São Paulo, SP; “A 
Mulher Face ao Mundo Atual”, por Iramar Rodrigues, São 
Paulo, SP; Princípios Herméticos – Alquimia Mental”, por 
Eliseu Vicente, São Paulo, SP. 

As inscrições estão abertas a todos, pelos telefones 
(19) 3876-3357 e (11) 9162-6253, ou através do e-mail 
cinco.pac@gmail.com, diretamente com nosso Irmão Walter 
Ferreira. Na inscrição já estará incluso almoço, welcome 
coffee, coffee break, etc.

Além do aspecto cultural, esse evento tem um caráter 
muito nobre, pois se predispõe a doar toda a renda líquida 
para duas Instituições: a Fundação Henrique José de Souza, 
em São Lourenço, MG, e Loja Maçônica Igualdade de 
Vinhedo. Portanto, devido a seu objetivo altruísta, não 
poderia deixar de contar com o Apoio Cultural da Revista 
Arte Real. ?

SEMEANDO AMOR, COLHENDO L IBERDADE
Francisco Feitosa 

  ASL – Associação Sementes da Liberdade - 
surgiu a partir de um grupo de amigos da 
Irmandade de Narcóticos Anônimos, 

preocupado com o cuidado dos filhos de pessoas 
portadoras da doença de adicção, alcoolismo e outras 
doenças psicossociais. A partir desse ideal, começaram-
se a desenvolver trabalhos de esclarecimento da 
problemática da adicção junto à sociedade. Surgiu, 
então, a aliança com um grupo de amigos, Irmãos 
maçons e membros da Sociedade Brasileira de Eubiose, 
preocupados com o futuro das crianças e adolescentes 
expostos ao uso abusivo de drogas.

AA

Entendendo que a família é parte fundamental 
no desenvolvimento da criança e do adolescente, os 
projetos desenvolvidos preveem fóruns de discussão 
com a comunidade e com a família, onde serão tratadas 
questões (através de palestras e depoimentos) como 

Cidadania, Sexualidade, Drogas, DSTs, Família, Estatuto da Criança 
e Adolescente, etc., além do atendimento biopsicossocial à família.

Em parceria com o Centro de Integração da Cidadania do 
Governo do Estado de São Paulo, a ASL - Associação Sementes da 
Liberdade – iniciou uma nova unidade executora no bairro Vida 
Nova, daquela cidade. 

Conheça o altruístico trabalho desses abnegados Irmãos 
visitando o site www.sementesdaliberdade.org.br/, fazendo contato 
pelo telefone/e-mail (19) 3208-2935 asl@sementesdaliberdade.org.br 
e sendo um Parceiro da ASL. ?
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Estudo da Cabala
O TRIÂNGULO DE FOGO CÓSMICO

Mark Stavish 
“O adepto bem sucedido deve ter recebido o conhecimento do material da Grande Obra, assim como, possuir a fé, 

o silêncio, a pureza de coração e a tendência para a oração. Depois de passar pelo portal com o hieróglifo do
mercúrio filosofal, ele atravessa os sete ângulos da cidadela, representando as principais operações da 

Grande Obra – calcinação, dissolução, purificação, introdução no Vaso fechado de Hermes, 
transferência do Vaso para o Athanor (forno), coagulação, putrefação, cobertura com

 cera, multiplicação  e projeção. E mesmo quando chega à Petra Philosophalis, ele
 descobre  que está sendo retido por um dragão formidável.” 

(Amphitheatrum sapientiae aeternae, Heinrich Khunrath.)

aturno está relacionado a Mercúrio no texto alquímico, e 
ele recebe a mesma sexualidade ambígua, ou androginia, 
sendo chamado “Mercurius sene”’. Em Tiphereth, o 

símbolo geométrico é formado pelos triângulos entrelaçados de 
água e fogo, ou a Estrela de David. Quando expandido para 
conectar-se com os Sephiroth planetários da Árvore (com Saturno 
sendo atribuído a Daath), o Triângulo da Água conecta-se com as 
esferas de Marte, Júpiter e Lua. O Triângulo de Fogo conecta-se 
com Saturno, Vênus e Mercúrio.

SS

Assim como Ouroboros é a energia cósmica (a serpente) 
limitando-se (Saturno), Vênus é a força criativa cósmica 
multiplicando-se em vida (sua natureza vegetativa), da mesma 
forma como um prisma fraciona a luz do Sol. Mercúrio, como 
Saturno em certos aspectos, é andrógino, e controla o fogo da 
criação, direcionando-o para a criação da Pedra Filosofal. Mercúrio 
detém o Caduceu, ou cajado alado com duas serpentes 
entrelaçadas em seu redor. As asas representam sublimação, as 
serpentes as forças básicas da criação. Nos seus cruzamentos, estão 
os centros psíquicos, muitas vezes apresentados como em número 
de sete, representando aqui as cores do espectro, mais o branco 
(Vênus). No centro do diagrama, está o Sol, a força criativa 
cósmica, que unifica, dá vida e harmoniza a criação, o qual 
podemos aspirar a contatar. Ele tem uma posição central e dirige e 
controla todos os outros planetas, centros psíquicos, ou aspectos da 
energia cósmica.

Ao contatar o fogo do Sol, podemos abrir o fogo de outros 
centros psíquicos (via Vênus) e direcionar, mais facilmente, a 
energia restritiva e iluminadora de Saturno, por meio dos poderes 
da Mente, ou de Mercúrio.

Para compreender esses aspectos multifacetados dos 
planetas, principalmente de Vênus e Mercúrio, é importante ter 

efetuado o Trabalho dos Caminhos (Pathworkings) até 
Tiphereth. Apesar de isso, não ser exigido para realizar 
as técnicas a serem apresentadas nesta monografia, é de 
grande ajuda para uma compreensão da parte teórica.

No entanto, podemos começar a entender o 
relacionamento das Esferas, umas com as outras, 
realizando uma série de meditações baseadas nas 
seguintes ideias: Vênus é a força viva, ativa, sensual e 
regeneradora em sua forma vegetativa e inconsciente. 
Ela responde ao calor, à luz e à emoção. No Caminho da 
Descida, Vênus divide os raios singulares do Sol em 
muitas facetas do espectro das cores e,  como tal, pode
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nos levar a uma compreensão melhor do relacionamento 
entre a multiplicidade e a unidade, os centros psíquicos e os 
planetas, e suas naturezas singulares. No Caminho da Subida, 
Vênus reúne as energias divergentes, planetárias e pessoais 
(centros psíquicos) e as harmoniza numa força singular, 
apesar de, ainda, ser multicolorida, até seu retorno ao Sol 
como luz pura.

“Esta Pedra surge como coisas crescentes 
esverdeadas. Portanto, quando o Verde é reduzido à sua 
natureza original, onde as coisas brotam e surgem no seu 
devido tempo, ele deve ser cozido e putrefeito na forma de 
nossa arte secreta.” (Splendor solis, Trismosin.)

A Pedra é feita por meio do verde da natureza 
(Netzach) e ela retorna a sua fonte (Tiphereth) pela putrefação 
(a carta do caminho da Morte que as une).

O Mercúrio dá forma e significado a diversas 
energias, oriundas das ações divisórias de Vênus, e as reúne 
como forças fundamentais, simbolizadas pelo Caduceu. 
Mercúrio é o Psicopompo, ou guia da Alma, e dirige as 
energias que Vênus representa. Como Vênus e Mercúrio estão 
situados na base das Colunas da Cabala, eles acessam os 
reinos material, astral e mental, e podem influenciar todos os 
três de alguma forma. No Caminho da Descida, Mercúrio cria 
forma e estrutura para o corpo, a mente ou a alma, e no da 
Subida, Mercúrio ajuda-nos a nos libertarmos das limitações 
da forma, sem esquecermos suas lições.

A serpente é a força ou energia primordial, sendo o 
fogo e a água os dois princípios da criação, com o ar e a terra 
seguindo-os. Pelo fato de a serpente se livrar de sua pele, é 
vista como um símbolo da regeneração e da renovação. É, 
também, perigosa, mortífera e pode ser encontrada com 
frequência com o papel de “guardião”, perto de fontes ou de 
cursos d’água, bem como no deserto. Quando controlada ou 
domada, é vista como dominando uma força poderosa e 
mortífera, porém regeneradora, básica para a criação, ou, 
possivelmente, da qual a criação se originou.

O Fogo Secreto está diretamente ligado ao sexual (i.e., 
à principal e mais básica força criativa) na humanidade. Aqui, 
o relacionamento entre “bem-aventurança”, “êxtase” e o 
impulso erótico pode ser, claramente, visto e experimentado. 
O desenvolvimento de uma multidão de práticas de “yoga 
sexual” e “mágica sexual” confirma isso em certa medida. No 
entanto, é o desejo sexual na humanidade que age como seu 
impulso básico e força evolutiva. Isso sugere, também, que a 
habilidade e a necessidade por experiências místicas são, 
biologicamente, determinadas. Somente, ao ignorar-se o mais 
básico dos prazeres, o sexo, podemos ignorar o impulso para 
a união extática em algum nível. A “pequena morte”, ou 
“petite morte”, é uma precursora da “grande morte” quando 
nos desapegamos e experimentamos o oblívio divino.

O poder sexual, ligado ao nosso impulso inato para 
experiências místicas, também, está ligado à evolução 
humana e a algum ponto ou estado predeterminado para o 
qual estamos sendo dirigidos. Esse é um ponto importante, 
pois quase todas as doenças das sociedades modernas 

ocidentais estão focalizadas em torno da repressão e da 
obsessão sexual.

Quando o Fogo Secreto flui livremente, ou com mais 
força do que anteriormente, sem a purificação apropriada da 
Energia Vital do corpo físico, é possível que o resultado seja o 
aparecimento de sérias doenças físicas ou, o que é mais 
comum, de doenças psíquicas na forma de esquizofrenia ou 
psicose, em vez de dons psíquicos, gênio, estados 
transpessoais ou, simplesmente, estados alterados de 
consciência.

Wilhelm Reich, o pai da Terapia Oregon, declara que a 
base de todas as perturbações mentais e/ou emocionais está 
ancorada no corpo físico, e que essas âncoras podem ser 
soltas por técnicas de respiração, algo semelhante ao 
“pranayama”. Como o corpo é o “Sal” da alquimia, sendo, 
parcialmente, composto de elementos inconscientes acessíveis 
por meio de seu “Elemento Aquoso”, todas nossas 
experiências emocionais e físicas tornam-se, indelevelmente, 
marcadas, associadas ou armazenadas em nosso corpo físico. 
Se esses blocos, ou concentrações de energia de traumas 
emocionais ou físicos (compostos de Energia Vital), não são 
removidos antes de o Fogo Secreto começar a fluir com mais 
intensidade, os, assim, chamados efeitos colaterais negativos 
do fenômeno da “Kundalini” vão aparecer.

O abuso de drogas, de álcool e de excessos sexuais, 
simplesmente, vai piorar a condição, pelo fato de liberar, 
inadvertidamente, o Fogo Secreto, ao enfraquecer o corpo 
físico e seu elo com o corpo astral, causando, assim, dano à 
subestrutura etérica e criando bloqueios energéticos em vez 
de diminuí-los, quando a mente e o corpo tentarem reparar os 
danos.

Um sistema nervoso prejudicado pelo abuso de 
substâncias torna-se um veículo traiçoeiro para a expressão 
clara, limpa e poderosa do Fogo Secreto. É por meio de nosso 
sistema nervoso (sob o domínio de Yesod-Lua) que engajamos 
o mundo físico e nosso mundo interior. Ele liga o corpo 
(Malkuth) com a Mente-Intelecto (Hod), bem como os 
impulsos instintivos, criativos e sensuais (Netzach). Se ele 
estiver prejudicado, nossa habilidade, para nos relacionarmos 
de forma plena, criativa e produtiva com essas partes psico-
físico-espirituais de nosso Eu, fica ameaçada. Se ele sofrer 
danos, então, nosso elo mais direto e importante com nosso 
Anjo da Guarda Sagrado e os meios para liberar o Fogo 
Secreto com segurança (via Tiphereth) estarão 
comprometidos nessa encarnação.

“Ouçam, então, enquanto torno conhecido o Grande 
Arcano dessa Pedra que produz maravilhas, que, ao mesmo 
tempo, não é uma pedra, que existe em todo homem e pode 
ser encontrada em seu próprio lugar em qualquer momento... 
Ela é chamada de pedra, não por ser como uma pedra, mas 
somente por causa de sua natureza fixa. Ela resiste à ação do 
fogo tão bem como qualquer pedra ... Se dissermos que sua 
natureza é espiritual, isso não seria mais do que a verdade. Se 
a descrevermos como corpórea, a expressão seria igualmente 
correta, pois, ela é ouro espiritual, sutil, penetrante, 
glorificado. É a mais nobre de todas as coisas criadas ... ela é 
um espírito ou quinta-essência.” ?

     Revista Arte Real 57                                                           8



Academia da Leitura
QUEIMAR L IVROS

Francisco Feitosa 
mbora abertas à visitação do público, as bibliotecas 
não são, na verdade, um “point”, que atraia o 
interesse das pessoas na atualidade. O materialismo 

do mundo induz a desviarem sua atenção em direção ao falso 
brilho de coisas efêmeras. 

EE
Na Antiguidade, em Alexandria, existiu a maior e 

mais importante 
biblioteca que o 
mundo já 
conheceu. 
Estima-se que 
possuía cerca de 
1 milhão de 
papiros. Parcial e 
intencionalmente 
destruída por 
várias vezes, em 
inúmeros 
incêndios, em 
646 d.C., um 
incêndio 
acidental pôs fim 
ao maior tesouro 
da humanidade, 
acumulado em 
papiros. 

A história registra que incendiar livros foi uma prática 
de parte de muitos conquistadores, a fim de exterminar a 
cultura do povo conquistado, impossibilitando-lhe de, 
futuramente, retomar suas crenças e tradições, facilitando seu 
domínio. Os Nazistas e a Igreja Católica são exemplos dessa 
barbárie.

Atualmente, a prática de “queimar livros” se mantém 
de uma forma intelectualizada, quando se passa a acumulá-
los em estantes, apenas, para decorar o ambiente, e não para 
seu real propósito. Sem perceber, aumenta-se, ainda mais, 
essa “fogueira” depositando e-books em alguma pasta virtual 
de um PC, acumulando “poeira cibernética”, longe do 

“espanador” da lembrança de, um dia, abri-los e lê-los. 

Já dizia o poeta alemão Heinrich Heine, em 1821, 
“Aqueles que queimam livros, acabam cedo ou tarde por 
queimar homens”. O insigne Professor Henrique José de 
Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, afirmava 
que “a biblioteca é a parte mais nobre de uma casa”. Ressalto 

que sua nobreza 
não reside em sua 
existência, mas, 
quando utilizada, 
no que ela poderá 
oferecer.

Nada 
substitui o prazer 
de se jogar em 
uma boa rede e 
iniciar um 
silencioso diálogo 
com um bom 
livro. Como diria 
André Maurois: 
“A leitura de um 
bom livro é um 
diálogo 
incessante; o livro 

fala, e a alma responde”. 

O objetivo dessa coluna é estimular a prática e o 
prazer da leitura. No firme propósito de os livros “não serem 
queimados”, sejam virtuais ou não, estamos disponibilizando, 
de autoria de Edouard Schore, “Os Grandes Iniciados”. 
Cliquem no título e baixem o “e-book”, gratuitamente; 
descubram um novo mundo através dessa prática, cada vez 
mais esquecida nos dias atuais.

Encerra-se essa matéria com a frase de Henry David 
Thoran, sobre a qual se pede uma reflexão: “Muitos homens 
iniciaram uma nova era em suas vidas a partir da leitura de 
um livro”. ?
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Trabalhos
A INICIAÇÃO À LUZ DO APOCALIPSE*
“As Sete Igrejas e os Sete Estados de Consciências”

Antônio Castanho Ferreira 
s tradições hebraica e cristã se baseiam no 
Sepher Zohar (o Livro do Esplendor), no 
Sepher Ietzirah (o Livro da Criação), no 

Sepher Bereshit e no Novo Testamento, atingindo este o 
ápice no 4º Evangelho de João, nas cartas de Paulo de 
Tarso e no “Apocalipse”.

AA
O Cristianismo possuía sete graus iniciáticos dos 

quais somente três eram do conhecimento profano. Os 
três graus inferiores constituíam, respectivamente, os 
“ouvintes”, “companheiros” e “fiéis” e os quatro 
superiores formavam os sacerdotes iniciados.

O Clero obedecia a esses sete princípios que se 
relacionam com as cartas às Sete Igrejas do Apocalipse. 
O cristão comum, no máximo, atingia o terceiro grau. 
Daí para frente, afastava-se do povo, tornando-se um 
dos condutores, chamados sacerdotes, bispos ou 
vigilantes.

O Apocalipse é uma síntese da Doutrina e da 
previsão dos tempos, sendo, pois, a chave hermética 
para a interpretação dos fatos acontecidos no passado e 
no presente, com a antevisão do futuro.

As cartas às Sete Igrejas da Ásia (Sete Templos 
Iniciáticos), objetivavam avisá-los de que as cerimônias, 
que aí se praticavam, eram para a formação de adeptos 
perfeitos, santos e sábios. Essas mensagens estão 
estreitamente relacionadas com os dizeres das Epístolas 
de Paulo quando falam no Cristo Interno, na semeadura 
no corpo corruptível, para a colheita no corpo 
incorruptível. Isto é, vencer a morte no sentido da 
consciência imortal, continuidade de consciência. Daí a 
sua exclamação: “Ó morte! Onde está a sua vitória?” – 
para dizer que o iniciado venceu a própria morte.

O Apocalipse ensina que, para essa iniciação, 
precisa:
1. Dos frutos da Árvore da Vida para perceber etapas já 
vividas, poder colher a experiência do passado 
conscientemente no presente e sentir a eternidade, 

percebendo os primeiros vislumbres da vida interior, princípio 
luminoso, chamado por Paulo de “Cristo Interno”. A grande visão, 
ainda, custará a aparecer; até lá, vitórias e derrotas. Pressentindo 
essa glória e vencendo essa etapa, então, verá, face a face, o Ser 
Divino que nele habita.

“Quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às Igrejas: 
Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da Árvore da Vida, que está no 
meio do paraíso de Deus” (Apoc.11-7).

A tradição hindu diz que, no primeiro grau, “Pratma-
kálpika” (o que está no primeiro período), a luz espiritual começa a 
iluminar a consciência física do homem. Nessa etapa, já deve ter 
vencido os grandes entraves representados pela dúvida, falsa noção 
do “Eu”, pela impureza dos costumes e dos pensamentos.

Procure aquilo que é excelente – “Subha-ich’ha” – tal como 
afirma o Vedânta Siddhânta Darshana, e o desejo da libertação, que 
resulta da discriminação entre o permanente e o transitório e dura 
até que o fim, seja atingido.

Portanto, nessa etapa, o homem adquire a primeira 
imortalidade do físico, para que possa alcançar o seu desiderato 
supremo. É nesse sentido que prova do fruto da Árvore da Vida. 
Passa a seguir para a segunda etapa, ou para a Segunda Igreja, a de 
Esmirna.
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2. Se, no primeiro grau iniciático, ele prova da Árvore da 
Vida, só na segunda iniciação, vencerá a segunda morte. 
Então, começa a ver aquilo que fez: visões terríficas ou 
angelicais. Nem inferno, purgatório ou céu perdurará; a 
energia física, psíquica e mental vai se esvaecendo, e as visões 
desaparecendo como imagens fugazes. A alma caminha nos 
limites desse mundo, limiar das impregnações terrenas. 
Surge, então, um mundo mais sutil, mais real; o mundo astral 
é substituído pelo das formas mentais puras. A alma não pode 
entrar com o veículo pesado astral para o mundo das causas 
de mais elevado mental. Aquele cadáver psíquico fica 
abandonado. Mariposa, que se eleva para o mundo de luz e 
de repouso, passa por uma transformação semelhante à morte 
física, abandonando a alma os seus princípios grosseiros e, 
glorificada, passando para o mundo do repouso. Agora é uma 
nova existência em que alguns podem ter experiência em 
vida. Ao alcançar o segundo grau, o homem não passará pela 
Segunda Morte porque já provou, na primeira, os frutos. Não 
se desfaz no orbe lunar e repousa no superior, porque está 
junto ao Pai Celeste. Seguem-se novas peregrinações 
estabelecidas pelo princípio anímico - nova reencarnação.

“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 
Igrejas: Quem vencer não receberá o dano da Segunda morte” 
(Apoc. II-11). 

A Segunda etapa é “vichârana” – o conhecimento 
discriminativo, conforme o Vedanta.

Nessa etapa, conhece o homem o campo da 
Individualidade. Resta-lhe o verdadeiro conhecimento 
espiritual, cuja posse só pode ser alcançada pelo Super-
Consciente, e o fim da Iniciação é levar o homem a esse ponto. 
A salvo da morte psíquica, ou parcialmente liberto, passa ao 
terceiro grau ou à Terceira Igreja, a de Pérgamo.

3. Nessa fase, o iniciado continuará com a sua consciência 
individual. Saberá, então, o nome da essência espiritual que o 

anima; pela primeira vez, vai ver quem, realmente, é, 
recordando qual o Som Divino (nome iniciático) que há de 
individualizá-lo, nome esse tirado do próprio nome de Deus, 
numa de suas múltiplas combinações, de que só ele tem 
conhecimento.

“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 
Igrejas: Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido; 
dar-lhe-ei uma pedra branca e, na pedra, um nome escrito, 
que ninguém conhece senão aquele que o recebe” (Apoc. II-
17).

O Terceiro Grau Iniciático está, sempre, ligado ao 
mistério do nome. Todas as tradições falam do segredo do 
nome. De acordo com Môret, os egípcios faziam uma ideia 
bastante singular da criação do mundo: o demiurgo, a 
emanação divina, criou o universo pelo olho e pela voz. 
Quando viu os seres, esses se manifestaram; quando 
pronunciou seus nomes, existiram. A vida para os egípcios 
era uma emissão de luz fecundante e verbo criador. Para Jean 
Marques Riviére, “o conhecimento do verdadeiro nome” é 
absolutamente essencial; as coisas que não têm nome não 
existem, quando adquirem a existência é porque um Deus 
pronuncia os seus nomes.

A tradição hebraica afiança a necessidade do 
conhecimento do nome dos seres e das coisas. Os primeiros 
padres da Igreja, como Origens e outros, dizem que os nomes, 
contrariamente à opinião de Aristóteles, não são dados por 
simples convenção (thesei), mas apresentam uma relação 
profunda e misteriosa com as próprias coisas.

Na Índia, inúmeros sábios alcançaram o pináculo da 
evolução pela prática da repetição do nome sagrado; “japa-
ioga”, o nome técnico, e, como nos diz Frithjof Schoun, Swami 
Rândâs é um exemplo atual e frisante da importância do 
conhecimento do nome.

De acordo com os conhecimentos tradicionais, o 
verdadeiro princípio do homem, a sua real essência, é da 
mesma natureza da palavra que a expressa. Conhecer uma é, 
automaticamente, reconhecer o outro. Quando o discípulo 
conhece o seu verdadeiro nome, o que lhe é facultado no 
terceiro grau iniciático, entra em comunhão direta com aquilo 
que, impropriamente, é conhecido pelo nome genérico de EU.

O sentido popular do apelido, ainda que remota e 
transfiguradamente, representa o sentido exotérico e esotérico 
do nome do discípulo e do Mestre. Penetramos, assim, no 
domínio transcendental da Individualidade do homem, 
entendendo-se, aqui, por individual o princípio sutil que 
constitui a verdadeira essência do ser, termo que se opõe ao 
de personalidade.
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Representa o veículo grosseiro do homem, o que, 
habitualmente, chamamos de “eu”. Com essa distinção, o 
sentido de personalidade vem a ser o tradicional, derivado de 
“persona”, significando a máscara que caracteriza o ator, 
através do qual ecoa a voz do homem real.

É o ilusório, a fantasia que envolve e cerceia o Real. É, 
portanto, no terceiro grau, que se manifesta o EU real, que o 
discípulo se encontra consigo mesmo, para a realização do 
grande mistério iniciático. Uma vez vencida essa etapa, o 
candidato se dirige para a Quarta Igreja, a de Tiátira. 

Na Quarta Igreja, receberá um cetro de ferro para 
governar as nações. Sua missão será a de governar os povos. É 
exemplo dessa fase a dinastia dos faraós; alguns foram sábios 
e iniciados, como ocorreu com alguns reis da Assíria, 
Babilônia, Índia e China.

Grande é o número de adeptos que têm passado por 
essa Missão, surgindo, então, misteriosos imperadores, como 
Numa Pompílio – Profeta que mantinha contato como os 
Mestres da Sabedoria; Assoka, que criou o Império dos 
Mórias – mestres perfeitos; Mahatmas da Linha Mória ou dos 
Sete Adeptos Perfeitos de todos os tempos. Vemo-los, 
também, como Fo-hi, o filho do Dragão, e Kunaton, o amado 
de seu Pai Aton. Os acádios e sumérios são pródigos da 
presença desses Seres.

Por isso, ensina o Apocalipse (II-26): “Ao vencedor 
que guarda minhas obras até o fim, dar-lhe-ei autoridade 
sobre as nações. Ele as regerá com vara de ferro, quebrando-
as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como eu as 
recebi de meu Pai. Eu lhe darei a estrela da manhã”.

Nessa etapa, diz a tradição oriental, o discípulo já tem 
consciência de quem é, surgindo nele os poderes, ou sidhis, 
que podem constituir o principal empecilho à realização 
transcendental, pois devem, raramente, ser utilizados e de 
manifestação espontânea, ficando como joias preciosas à 
ordem da radiosa estrela, a alma desperta e plenamente ativa. 
Uma vez atingida e ultrapassada a prova ou o estágio dos 
poderes, o possuidor dos poderes, o possuidor da estrela da 
manhã, Vênus, estando, portanto, estreitamente relacionado 
com os Senhores de Vênus ou Kumaras, encaminha-se à 
próxima Igreja, a de Sardes.

Na Quinta Igreja, não pode mais conviver com os 
homens vulgares, é o Adepto na fase secreta, é o Superior 
Incógnito, passando entre nós, procurando guiar a 
humanidade sem ser reconhecido. É o Adepto Secreto, com 
suas vestes brancas, espírito luminoso, cujo nome, inscrito no 

Livro da Vida, lhe permitirá ligar-se aos grandes mistérios da 
Tríade Superior no seu aspecto de Beatitude. É o amor 
universal, que não se cinge a um ser, a uma coisa, mas 
universaliza e pluraliza. Consciente do seu EU, da sua 
Verdadeira Essência, se funde, agora, com um dos aspectos 
do Próprio Verbo Criador. A Ele se liga, se une para a 
eternidade. Nessa etapa, é que se diz que a alma contempla, 
face a face, a Divindade ou a Divindade se contempla.

Faz parte, agora, do mecanismo intrínseco do próprio 
universo. A Potestade Suprema não mais o reconhece como 
parte do Todo, mas o vislumbra como entidade consciente do 
Todo.

Nessa fase, diz o Apocalipse (III-5): “O vencedor será, 
assim, vestido de vestes brancas; não se apagará o seu nome 
do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e 
diante dos seus anjos”.

Atingindo o estado interior de “Ananda”, segundo as 
escolas orientais, segue o iniciado para a próxima Igreja, a de 
Filadélfia.

Na sexta igreja, desenvolve o Conhecimento puro, que 
se equilibra com o Amor puro, da etapa anterior, na 
realização mística das duas colunas do Templo. Recai sobre 
ele o mistério do Santo Nome de Deus. É a Palavra Perdida, o 
“Shen-Há-Meforash” dos antigos cabalistas, a expressão 
inefável do AUM das tradições indo-tibetanas.

Em uma obra de grande valor esotérico, no “Pitis 
Sofia”, A Sabedoria da Fé, obra fundamental dos gnósticos, há 
uma referência a esse Santo Mistério: Rabi Jeoshua, certa vez, 
interrogado por um discípulo sobre o valor das sete vogais da 
linguagem grega, que se achavam gravadas na cabeça da 
serpente Ofis, respondeu: “Esse é o maior de todos os 
mistérios. Quem conhecer o segredo que faz vibrar as sete 
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vogais e os seus 49 poderes é o Senhor de toda 
a Luz. Nem o próprio Bárbelo, o Guardião dos 
mundos intermediários, poderá detê-lo na sua 
marcha gloriosa. Se, envolto em trevas, entoar 
essa Palavra Santa, logo a Luz se fará. 

João, o Evangelista, ensina que “no 
Princípio era o verbo, e o Verbo estava com 
Deus,e o Verbo era Deus” (João I-1). “E o Verbo 
se fez carne e habitou entre nós...” (I - 14).

O céu se manifesta, o homem se une 
eternamente com o Logos, quando pronuncia a 
“Palavra Inefável”. Nessa fase, o iniciado 
entende a carta dirigida ao Anjo da Igreja de 
Filadélfia, que diz (III-12): “Ao vencedor, fá-lo-
ei coluna do Santuário de meu Deus, donde 

jamais sairá; escreverei, sobre ele, o nome de meu Deus e o nome da cidade 
do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus e, 
também, o meu novo nome”.

O último rebento místico do Oriente, Sri Râmakrishna, não hesita em 
dizer: “Deus e seu nome são idênticos”. E precisa a sua sentença: “Quando 
cremos na potência do Santo Nome de Deus e nos dispomos a repeti-lo 
constantemente, nem discernimento, nem exercícios piedosos de nenhuma 
ordem são mais necessários. Todas as dúvidas se esgotam, o espírito se torna 
puro, Ele mesmo se realiza pela pujança do seu Santo Nome”.

Terminada essa fase, dirigir-se-á o iniciado para a última etapa, a 
Igreja de Laodiceia.

Nessa Sétima Igreja, atingirá a consagração final, o pináculo da 
evolução. O homem se unifica com o Todo, alcança a “Seidade”. Essa 
identificação é conhecida no Oriente com o nome de Samadhi; pela isenção 
absoluta, pela renúncia ao uso dos poderes extraordinários que alcançou, 
consegue destruir todas as sementes mentais, de há muito subjugadas, mas 
ainda latentes em seu órgão interno. Pode, então, alcançar a consciência do 
Permanente, do Eterno, a qual, para a consciência relativa dos que vivem nos 
mundos contingentes, representa a absoluta inconsciência. Somente, agora, é 
um Liberto, na plena acepção do termo.

Essa consagração está contida na carta ao Anjo da Igreja Laodiceia 
(III-21): “Ao que vencer, conceder-lhe-ei que se assente comigo no meu 
Trono; assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu Trono”.

Tendo, o iniciado, nas etapas imediatamente anteriores, atingido o 
que as Escolas Orientais chamam de “Ananda” e “Chitt”, nessa , torna-se um 
“Turyaga”, e, através do “Samadhi”, atinge o atributo de “SAT”.

Realiza, assim, o SatChitAnanda, ou os três atributos do Pai, no seu 
interior, através das Sete Igrejas ou Sete Estados de Consciência, perfazendo 
os 21 (mais 1) Arcanos Maiores, pois ele é o 22º Arcano Maior, ou Laurenta, 
aquele que sabe Quem é, donde vem e para onde vai. ?

*Extraído da Revista Dhâranâ, nº 32, 1969, Ano XLIV, órgão oficial de  
divulgação da Sociedade Brasileira de Eubiose.

Anuncie sua empresa conosco!Anuncie sua empresa conosco!
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O MESTRE INSTALADO
Francisco Feitosa 

olveremos nossa atenção para a data de 12 de 
outubro de 1804, quando da fundação do segundo 
Supremo Conselho do Mundo, o da França, oriundo 

dos EUA, com a finalidade de difundir o R∴E∴A∴A∴ na 
Europa. Denominado, inicialmente, como Rito para os Altos 
Graus, chegou sem ritual próprio para os três primeiros 
Graus. O conjunto desses Graus, ainda, não era denominado 
de Simbolismo, sendo, conhecido, na época, por Lojas Azuis 
ou Blue Lodges.

VV

Dez dias depois, foi realizada uma Assembleia do 
Supremo Conselho, também, em Paris, na qual foi fundada a 
Grande Loja Geral Escocesa, que teve como primeira missão a 
organização do ritual francês das Lojas Azuis do 
R∴E∴A∴A∴, que se baseou no ritual da 
Grande Loja Inglesa dos Antigos 
(1751), sendo que o Grande 
Oriente da França praticava o mesmo Rito 
Escocês da Grande Loja dos 
Modernos, o que era, na verdade, 
o Rito Francês ou Moderno. Pouco 
tempo depois, formalizou-se um 
acordo entre o GOF e o Supremo 
Conselho para a prática do 
R∴E∴A∴A∴.

O G∴O∴F∴, que tinha a decoração 
de seus Templos baseada no Rito 
Francês, começou a praticar o R∴E∴A∴A∴ sem 
fazer as devidas alterações, misturando aspectos desses 
Ritos, fruto disso, hoje, o 
R∴E∴A∴A∴ é o mais enxertado do mundo, principalmente, 
aqui no Brasil, com a ajuda do criador das Grandes Lojas, o 
Irmão Mário Bhering, que buscou agradar a G∴L∴U∴I∴, a 
fim de conquistar sua simpatia e reconhecimento.

Em 1816, após momentos conturbados com o 
Supremo Conselho, o G∴O∴F∴ assumiu a jurisdição de 
parte do Rito Escocês Antigo e Aceito, decidindo que ficaria 
com o poder sobre o conjunto dos Graus 1º ao 18º. Essa 
escolha baseou-se na intenção de dirigir o Rito Escocês Antigo 
e Aceito com a mesma abrangência simbólica, como já fazia 
com o Rito Moderno, ou seja, do Grau de Aprendiz ao de 
Rosa-Cruz. No Rito Moderno, o de Rosa-Cruz é o 7º, e no 
Escocês Antigo, o 18º. Em 1820, o Grande Oriente reorganizou 
o R∴E∴A∴A∴, voltando-o para o funcionamento sequencial 

do Grau de Aprendiz ao de Rosa-Cruz. A esse conjunto de 
Graus, sob a mesma direção, foi atribuída a denominação de 
Loja Capitular, presidida, preferencialmente, por um 
Cavaleiro Rosa-Cruz.

Surge uma nova concepção obediencial no Rito 
Escocês Antigo e Aceito na França: Lojas Simbólicas, Lojas de 
Perfeição, Capítulos, obedientes ao G∴O∴F∴; Conselhos 
Kadosh, Consistórios, Supremo Conselho, obedientes ao 
Supremo Conselho do Grau 33º. Posteriormente, a Maçonaria 
Brasileira seguiria esse formato francês, permanecendo assim 
até o ano da criação das Grandes Lojas, por Bhering, em 1927, 
quando o Supremo Conselho conseguiu recuperar seu poder 
nos Graus 4º ao 33º.

Com o surgimento das Grandes Lojas no Brasil, 
essas tiveram a missão de organizar e 

coordenar a prática dos três 
primeiros Graus, então, já 

chamados de Simbólicos. As 
modificações produzidas pelo 

G∴O∴F∴, em 1820, com o Ritual 
que criou as Lojas Capitulares, não 

foram desfeitas, sendo 
incorporadas aos Graus 
Simbólicos do Rito, 

definitivamente.

Surge, com isso, uma modificação que 
perdura até os dias de hoje, e 

muitos não têm 
conhecimento: o piso do Oriente 

em desnível com o do Ocidente, próprio das Lojas 
Capitulares, conforme o Ritual de 1820. Pode-se observar que, 
no Ritual de 1804, o piso do Templo é todo plano, apenas, o 
Trono do Venerável Mestre era mais elevado e não havia 
separação com balaustrada. O Oriente elevado foi criado para 
simbolizar o Santuário do Grau Rosa-Cruz. O Venerável 
Mestre, preferencialmente, deveria ter, no mínimo, o Grau 
18º, assim como os que tinham assento no Oriente.

O Oriente elevado, jamais, fez parte da ritualística dos 
Graus Simbólicos e, portanto, não deveria ter permanecido na 
descrição do Templo, após o desaparecimento das Lojas 
Capitulares, pois isso contribuiu para desinformar a respeito 
do Templo adequado para as Lojas Simbólicas.
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Com o surgimento das Grandes Lojas Brasileiras, o 
Templo das Lojas, que se transferiram do Grande Oriente do 
Brasil para as Grandes Lojas, antes, ajustado para os Graus 
Capitulares, e alguns, ainda, carregados de influências, em 
sua ornamentação, do Rito Francês (Moderno), não foi 
readaptado para o modelo original do Rito Escocês Antigo e 
Aceito, anterior a 1820, ou seja, o piso plano em toda a 
extensão.

Após esse introito, passaremos a falar de mais um 
enxerto no R∴E∴A∴A∴, tema principal desta matéria: a 
figura do Mestre Instalado. A cerimônia de Instalação do 
Mestre da Loja é, até, mais antiga do que o próprio Grau de 
Mestre Maçom, já que, antigamente, quem dirigia a Loja era 
um eleito entre os Companheiros; não existia o Grau de 
Mestre Maçom. Posteriormente, surgiria tal Grau. E, com a 
figura do Past Master (Mestre Instalado) pairava uma dúvida, 
pois o Grau maior do Simbolismo, sendo o de Mestre Maçom, 
não poderia aceitar a participação de aludida 
figura na Cerimônia de Instalação do Mestre 
da Loja, nem mesmo os que já tivessem 
ingressado no estudo dos Graus Superiores. 
Afinal, o Mestre Instalado é um Grau ou 
não?

A cerimônia de Instalação do Mestre 
da Loja remonta ao início do século XVIII, 
sendo introduzida em toda a Maçonaria, 
somente, a partir de 1810. Tal cerimônia é 
anterior à criação do Grau de Mestre 
Maçom, em 1724, e, somente, efetivado em 
1738. 

O título de Venerável Mestre 
teve origem nos meados do século 
XVII, com a transição da Maçonaria 
Operativa para Especulativa. Deriva 
da palavra inglesa “Worship”, 
significando “culto”, “adoração”, 
“reverência”. Como forma de 
tratamento, a palavra inglesa 
“Worshipful”, significa “adorado”, 
“reverente”, “venerável”. Portanto, 
“Worshipful Master” significa 
Venerável Mestre.

Na Alemanha, o Venerável Mestre recebe o nome de 
“Meister vom Stuhl”, ou seja, Mestre de Cátedra. A Cátedra é 
o significado mais importante do Veneralato. O Catedrático é 
mais um doutrinador, um ensinador, um sábio, que inaugura 
uma nova era de conhecimento, que dá nova visão do mundo 
e que a ninguém presta obediência doutrinária. Portanto, um 
Venerável Mestre não pode ser sagrado, e sim, consagrado 
por uma Comissão de Três Mestres Instaladores, 
devidamente, nomeada pelo Grão-Mestre. 

A palavra instalação é oriunda do latim medieval, 
“in” e “stallum”, cadeira. Chamamos de Instalação o ato que 
concede o direito de exercer privilégios de um ofício. Um 

aspecto importante e específico da Instalação Maçônica é o 
que dá direito de sagrar homens e objetos. A Instalação do 
Venerável se dá no Trono de Salomão, na Cadeira do mais 
Sábio dos Reis, conquistando o mesmo o poder de ungir 
Maçom, de fazer Maçom. 

No Ritual Emulation, existe o chamado Santo Real 
Arco, criado por volta de 1751, baseado no retorno do povo 
judeu da Babilônia e em uma antiga lenda sobre a descoberta 
de um altar, de uma cripta e da Palavra Sagrada. Não chega a 
ser um Grau em si, embora essa não seja a interpretação de 
boa parte dos maçons ingleses, mas, sim, uma extensão do 
Grau de Mestre, tendo ritualística própria, e parte do ritual 
reservada, apenas, aos “Past Masters”. 

Em meio à tentativa de união das Grandes Lojas 
Inglesas (Modernos e Antigos), isso chegou a ser um impasse. 

Em 1813, concretizou-se a união dessas 
Potências, sendo que a Maçonaria Inglesa 
considerou que, no Simbolismo, existem, 
apenas, os três Graus conhecidos, porém o 
Santo Arco Real, nesses, está inserido (vai 
entender!), embora exista um Supremo Grande 
Capítulo que o administra separadamente.

No Brasil, até 1928, nem no Rito 
Moderno nem no R∴E∴A∴A∴, foi realizada 
qualquer Cerimônia de Instalação. Com o 
surgimento das Grandes Lojas, o R∴E∴A∴A∴ 
adotou essa prática, que, anos mais tarde, 

também, foi imitada pelo G∴O∴B∴. A 
pedido do Grão-Mestre Álvaro Palmeira, 
o insigne escritor Nicola Aslan, que, em 
1966, havia se desligado das Grandes 
Lojas e se filiado ao G∴O∴B∴, foi 
incumbido de escrever um Ritual de 
Instalação, adotado no ano seguinte.

O Templo com o piso do Oriente 
elevado, oriundo das Lojas Capitulares, 
passou a ser reservado aos Mestres 
Instalados, o que veio a fortalecer essa 

nova categoria, que possui segredos 
próprios e exclusivos. 

Voltamos a perguntar: Mestre Instalado é um Grau? A 
resposta é não. Porém, sua superioridade hierárquica sobre o 
Mestre Maçom se caracteriza na Cerimônia de Instalação, no 
momento em que todos os Mestres Maçons Não-Instalados, 
mesmo os portadores dos Altos Graus, são obrigados a 
cobrirem o Templo.

Dada a sua experiência, adquirida por haver 
presidido uma Loja, compõe o Colégio de Mestres Instalados 
de sua Oficina, e aí, até, justificando sua presença no Oriente, 
servindo como consultores, em auxílio ao Venerável Mestre. 
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A dignidade do Mestre Instalado é compatível, tão 
somente, com Ritos Anglo-Americanos, como o Craft e o 
York, que permitem, no Ritual, a supremacia hierárquica do 
Mestre Instalado sobre o Mestre Maçom 
Não-Instalado, embora, oficialmente, a 
Grande Loja Unida da Inglaterra não 
reconheça essa supremacia.

O termo Past Master tem sua 
origem na Maçonaria Inglesa e é próprio do 
Rito Emulation, servindo para designar o 
Ex-Venerável Mestre. De forma errônea, 
algumas Grandes Lojas, como a Americana 
e a Brasileira o adotaram. Para os 
americanos, é válido pelo idioma inglês 
adotado e por praticarem o Craft no 
Simbolismo, mas, para nós brasileiros, 
usuários da língua portuguesa, esse termo 
nada tem a ver, principalmente, por não 
existir no R∴E∴A∴A∴. Temos visto 
muitos Irmãos pronunciarem o termo “Past Venerável”, o que 
vem a ser pior ainda, já que não define qual idioma se 
pretende usar. O certo é tratar o Mestre Instalado, que recém 
encerrou seu Veneralato, de Ex-Venerável.

Há cerca de 10 anos, quando proferimos uma palestra 
no Rio de Janeiro sobre “Cabala e Maçonaria”, relacionamos a 
Árvore da Vida com os cargos em Loja e tivemos a 

oportunidade de fazer uma analogia da invisível e misteriosa 
Sephira Daat, cujo significado é “Conhecimento”, 
posicionada, ocultamente, na coluna central da Árvore da 

Vida, entre Kether (Coroa – a origem de 
Tudo) e Tiphereth (local do Eu Superior), 
com a figura do Mestre Instalado. Tal 
Sephira, somente, surge após a realização 
das 10 Sephiroth, interligadas através dos 
22 caminhos da Sabedoria, relacionados aos 
22 Arcanos Maiores do Tarô, que, 
somando-se às 10 Sephiroth, aludem ao 
número 32, os 32 Portais da Sabedoria. Em 
relação ao corpo humano, são os nossos 32 
dentes, localizados na boca, de onde vem a 
força do Verbo, da Vibração, o Poder da 
Criação Espiritual. O surgimento da 
Sephira Daat soma o cabalístico número 
Mestre, o 33, tão nosso, porém oriundo de 
Antigas e Ocultas Tradições, do qual 

pouquíssimos Iniciados nos Verdadeiros Mistérios têm 
conhecimento, como a Ordem dos Traichu-Marutas. Mas esse 
já é outro assunto, que poderemos, até, tratar em outra 
oportunidade.

Ficaremos por aqui, até porque acreditamos que o 
conteúdo desta matéria já tenha atendido à solicitação do 
nosso dileto leitor. ?

Reflexões
ESTOU COM MEDO

Rubens Alves 
stou com medo. Nunca senti tanto ódio circulando 
entre o povo. A democracia se baseia na verdade e na 
razão: os cidadãos ouvem as propostas dos partidos e 

escolhem, por meio do voto, aquela que mais se harmoniza 
com os seus interesses. Mas não é isso que vejo. Albert Camus 
disse que nunca poderia ser político porque ele era incapaz de 
desejar a morte do adversário. Então é isso? É isso. O ódio 
ficaria feliz se o adversário morresse. Sinto que os argumentos, 
nos debates, são tentativas de assassinato. Acho que esse clima 
de ódio criará, no povo, feridas difíceis de serem curadas. 

EE

Resolvi, então, dirigir-me às crianças. Parece-me que 
os adultos entusiasmados, dominados por certezas, estão 
além da razão. Ah! Como essa coisa chamada “entusiasmo” é 
perigosa! Os ditadores, sempre, apoiaram-se em seguidores 
entusiasmados. Se não houvesse os entusiasmados, o nazismo 
não teria acontecido... Assim, resolvi dirigir-me às crianças. 
Para que elas não venham a cair nas armadilhas desse câncer 
que é a paixão política. Escrevi, então, uma cartilha bem 
simples... 

Somos uma democracia. A democracia é o melhor 
sistema político. É o melhor porque, nele, ao contrário das 
ditaduras, é o povo que toma as decisões. Em Atenas, berço 

da democracia, era fácil 
consultar a vontade do 
povo. Os cidadãos se 
reuniam numa praça e 
tomavam as decisões 
pelo voto. Mas, no 
Brasil, são milhares de 
cidades, espalhadas por 
milhares de 
quilômetros, e os 
cidadãos são milhões. 
Não podemos fazer 
uma democracia como a de Atenas. Esse problema foi 
resolvido de forma engenhosa: os cidadãos, milhões, 
escolhem por meio de votos uns poucos que irão representá-
los. O Congresso é a nossa Atenas...

Os representantes do povo, eleitos pelos votos dos 
cidadãos, vereadores, deputados, senadores, prefeitos, 
governadores, presidentes, são pessoas que abriram mão dos 
seus interesses e passaram a cuidar, apenas, dos interesses do 
povo que representam. É assim que dizem as teorias. Na 
prática não é bem assim...
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No Brasil, são muitos os partidos que, no frigir dos 
ovos, se reduzem a dois: o das raposas e o das galinhas. As 
raposas, devotas de S. Francisco, sabem que é dando que se 
recebe. Assim, movidas por esse ideal espiritual, dão milhares 
de cestas de milho para as galinhas. Estas acreditam nas boas 
intenções daquelas e tomam esse gesto de dar milho como 
expressão de amizade. A abundância do milho as faz confiar 
nas raposas. E, como expressão da sua confiança, nascida do 
milho, elas elegem-nas como suas representantes. Assim, na 
democracia brasileira, as raposas representam as galinhas.

Eleitas por voto democrático, a elas é dado o direito 
de fazer as leis que regerão a vida de ambas. As leis, que 
regem o comportamento das raposas, não são as mesmas que 
regem o comportamento das galinhas. Sendo representantes 
do povo, precisam de proteção especial. Essa proteção tem o 
nome de “privilégios”, isso é, leis que se aplicam só a elas. 
Privilégio é assim: raposa julga galinha. Mas galinha não julga 
raposa. Raposa julga raposa. Logo, raposa absolve raposa.

“Todos os cidadãos são livres e têm o direito de 

exercer a sua liberdade.” As galinhas são livres para serem 
vegetarianas e têm direito de comer milho. As raposas são 
carnívoras e são livres para comer galinhas. A vontade das 
galinhas, ainda que seja a de todas as galinhas, não tem valia. 
Vontade de galinha solitária só serve para escolher suas 
representantes.

Permanece a sabedoria secular de Santo Agostinho, 
aqui, traduzida em linguagem brasileira: “Tudo começa com 
uma quadrilha de tipos “fora da lei”, criminosos, ladrões, 
corruptos, doleiros, burladores do fisco, mafiosos, mentirosos, 
traficantes. Se essa quadrilha de criminosos se expande, 
aumenta em número, toma posse de lugares, de cargos, de 
ministérios, da presidência de empresas e fica poderosa a 
ponto de dominar e intimidar os cidadãos. Estabelecendo 
suas leis sobre como repartir a corrupção, deixa de ser 
chamada quadrilha e passa a ser chamada de estado. Não por 
se ter tornado justa, mas porque, aos seus crimes, agregou-se 
a impunidade”.

Portanto, galinhas do Brasil! Acordai! Uni-vos contra 
as raposas! ?

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.

“Indicamos aos nossos diletos leitores, como livro de cabeceira, 
a excelente obra de nosso Irmão e Amigo, Alfredo Netto, que,  
magistralmente, uniu seu vasto conhecimento com a arte de bem escrever,  
traduzindo-se em um livro que, levará o ávido leitor a profundas reflexões  
e, consequentemente, a um eterno aprendizado!”  Feitosa.
Os direitos autorais foram cedidos à Loja Maçônica União e Solidariedade -  
GLESP, acordado que o lucro advindo da venda se reverta para obras de  
Filantropia. ? 
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Suas críticas, sugestões e considerações são muito bem-vindas. Temos um encontro marcado na próxima edição!
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