
ABIM 005 JV Ano IX - Nº 80 - Dez/16

Os Tempos
São Chegados!



A Revista Arte Real é um periódico maçônico virtual, fundado em 24 de fevereiro de 2007, de periodicidade 
mensal, distribuído, gratuitamente, pela Internet, atualmente, para 33.154 e-mails de leitores cadastrados, 
no Brasil e no exterior, com registro na ABIM - Associação Brasileira de Imprensa Maçônica, sob o nº 005 
JV, tendo como Editor Responsável o Irmão Francisco Feitosa da Fonseca, 33º - Jornalista MTb 19038/MG. 

www.revistaartereal.com.br - redacao@revistaartereal.com.br - Facebook RevistaArteReal -  (35) 99198-7175 Whats App.

Coleção Completa
R$ 199,00

frete incluso para todo o Brasil

PROMOÇÃO

Revista Arte Real 

Edição Impresssa

22 exemplares

Trata-se de uma coleção histórica de 
22 edições publicadas, no período de 
jul/12 a fev/16. Nada tem a ver com a 
edição virtual. Confeccionada em 28 
pg, em papel couchê, diagramação 
e edição de imagens de alto padrão. 
Solicite-nos através do e-mail 
redacao@revistaartereal.com.br

Editorial
Ao findar mais um ano de atividades, é comum 

que separemos um breve instante, em meio às 
rabanadas e comemorações natalinas, para 

refletirmos sobre o que de bom pudemos realizar durante 
o ano que se despede. Graças ao deus Cronos, senhor do 
tempo, enfim termina 2016, deixando pouca ou nenhuma 
saudade. Para o povo brasileiro, foi um ciclo difícil, em que 
a economia e a política mergulharam de cabeça em uma 
crise em que a história, jamais, registrou. Somado a isso, 
revelou-se a crise moral e ética das instituições públicas 
e empresas privadas, embalada por um sem número de 
escândalos de corrupção que, na visão de alguns sensatos 
analistas, trata-se, apenas, da ponta de um imenso iceberg 
a ser desvelado.

Ao buscar palavras para escrever esse Editorial, 
diante de tudo que 2016 nos apresentou, confesso que me 
fugiu a inspiração. Simultaneamente, recebi, de autoria 
ignorada, uma mensagem, cujo conteúdo entendi ser bem 
próprio para compor este espaço, e com a permissão de 
nossos leitores, gostaria de transcrevê-la, a fim de leva-los 
a uma profunda e necessária reflexão, no intuito de não mais 
permitir que outros, e não nós próprios, escrevam nosso 
destino. Segue, abaixo, em destaque, a bela mensagem:

“Quando 2016 começou, ele era todo seu. Foi colocado em 
suas mãos... Você podia fazer dele o que quisesse... Era 
como um livro em branco, e nele você podia colocar um 
poema, um pesadelo, uma blasfêmia, uma oração. Podia, 
hoje, não pode mais; já não é seu. É um livro já escrito, 
concluído. Como um livro que tivesse sido escrito por você, 
ele um dia lhe será lido, com todos os detalhes, e você 

não poderá corrigi-lo. Estará fora do seu alcance. Portanto, 
antes que 2016 termine, reflita, tome seu velho livro e o 
folheie com cuidado. Deixe passar cada uma das páginas 
pelas mãos e pela consciência; faça o exercício de ler a 
você mesmo. Leia tudo, aprecie aquelas páginas de sua 
vida em que você usou seu melhor estilo.

Leia, também, as páginas que gostaria de nunca ter 
escrito. Não tente arrancá-las. Seria inútil. Já estão escritas. 
Mas você pode lê-las enquanto escreve o novo livro que lhe 
será entregue. Assim, poderá repetir as boas coisas que 
escreveu, e evitar repetir as ruins.

Para escrever o seu novo livro, você contará, 
novamente, com o instrumento do livre arbítrio, e terá, para 
preencher, toda a imensa superfície do seu mundo. Se tiver 
vontade de beijar seu velho livro, beije-o. Se tiver vontade 
de chorar, chore sobre ele. Não importa como esteja. Ainda 
que tenha páginas negras, entregue e diga, apenas, duas 
palavras: Obrigado e Perdão!

E, quando 2017 chegar, ser-lhe-á entregue um 
outro livro, novo, limpo, branco, todo seu, no qual você irá 
escrever o que desejar”.

Enfim, somos nós que escrevemos o Livro da Vida. 
Podemos escolher estar na plateia assistindo a tudo ou 
estar no palco da vida, atuando. Nossas ações e omissões 
serão as responsáveis pelo desenrolar da história. Se 2016 
não foi tão bom assim, cabe-nos uma pergunta: até que 
ponto contribuímos para que fosse diferente? Em breve, 
estaremos escrevendo 2017. Existe um lugar no palco dos 
acontecimentos reservado para cada um de nós! Convido-
lhe a escrever uma nova e melhor história!

Temos um encontro marcado nas páginas de 2017. 
Feliz Livro Novo!
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Segunda
Fala do
Espírito da Verdade

Professor Henrique José de Souza

O texto abaixo é uma de três reveladoras 
mensagens ao mundo, profeticamente, escrita 
há 60 anos, em 05 de agosto de 1956, para 

os dias atuais, pelo Mestre JHS, o insigne Professor 
Henrique José de Souza, fundador da atual Sociedade 
Brasileira de Eubiose. Foram três Mensagens 
alertando a humanidade quanto ao que há por vir, 
ocasionado por suas próprias ações e omissões. 
Cabe aos “quem têm olhos de ver” ficarem atentos e 
firmes em sua caminhada iniciática, e não se deixarem 
levar pelo falso brilho do ilusório material, e com isso, 
perderem, na estação da vida, a oportunidade de 
embarcarem no trem da evolução. Segue a Fala:

“Já vos falei uma vez – embora que durante 
trinta e cinco anos semelhante fala tenha tomado 
a forma de Iniciação. Agora vos falo pela segunda 
vez. E vós bem sabeis de que forma a mesma se 
manifesta. Por desgraça, nem todos aqueles que 
Me não acompanham, compreenderão semelhantes 
palavras. Mas vós, tenho certeza, as compreendereis. 
A terceira vez pode muito bem ser que se manifeste 
com uma linguagem mais difícil, ainda, de ser 
compreendida. Além do que, com a voz sumida na 
garganta, estertorosamente agonizante, como o 
próprio ciclo que se finda, embora aureolada pelos 
primeiros raios de Sol da Era de Aquário, a Era para a 
qual trabalhais durante tanto tempo.

Tudo caminha para a sombra, para o frio, a 
algidez dos tempos. Sim, como já apontava Davi, 
no salmo 146 e seguinte. De fato, Ele previa o ciclo 

agonizante, a hora da “separação do trigo do joio”, 
como disse o próprio Cristo. Alva mortalha que 
cobre o cadáver frio da Terra, eis a mais dolorosa 
das alegorias para os tempos que correm. Depois 
disso, nessa época, sim, será, também, desfraldado 
o Alvinitente Estandarte da Paz Universal, por mim 
próprio empunhado, seguido da minha Espiritual 
Família, que sois vós, Filhos da Lei, Heróis da 
Evolução (dirigindo-se a seus discípulos), como canta 
o vosso próprio Hino Alvorecer de Um Novo Ciclo. 

Felizes daqueles que fugiram do pandemônio 
das mistificações com o nome de Deus, maior crime 
do que os previstos nos Dez Mandamentos. Vós 
outros estais com a Verdade, porque não ofereceis 
os Tesouros da Terra, embora que estes sejam uma 
consequência lógica dos Tesouros Divinos.  Aqueles 
que continuam querendo “milagres” – em verdade 
“fenômenos naturais, por serem levados a efeito 
dentro das Leis da Natureza – devo lembrar os 
realizados pelo Cristo, por outros Avataras Iluminados 
– de que serviram eles para os seres da Terra, se 
continuam hoje, talvez, piores do que eram nas 
respectivas épocas das manifestações daqueles 
referidos Seres? Por isso mesmo fez ver o Cristo que, 
“muitos serão os chamados e poucos os escolhidos”. 
Sim, a Elite ou dos eleitos, como qualidade, em vez da 
quantidade. 

Esta foi, sempre, a parte grosseira de todos 
os setores da vida humana. Cada qual que pense 
a respeito porque, na própria, política tal verdade 
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se revela por ser uma das principais razões das 
más administrações dos povos. A própria Evolução 
humana é feita dessa maneira. A prova é que, aqueles 
que se distanciam dos demais, são dignos de ser seus 
Guias e Instrutores. Estes, mais uma vez o digo, são 
aqueles que tendo encontrado em si mesmos, e não 
fora, inclusive, pagando a outros o tributo daquilo que 
lhe pertence, e não aos sacerdotes, nem a ninguém 
na Terra, alcançaram a sua própria Superação. Todos 
eles, repito, se fizeram iguais a mim, porque eu sou o 
Grande Todo, a Divinal Essência que vibra no coração 
de todos os seres que alcançaram semelhante etapa. 
São os chamados Adeptos, embora acima destes 
existam em outros lugares da Terra, as hierarquias 
construtoras provenientes de outros sistemas. 

Nunca se é o primeiro nem, também, o último! 
O mundo está num dos ciclos em que é repartida 
a Vida Universal. São duas forças, duas potências 
que se chocam, como se se pudesse dizer que, a 
do passado tornou-se Mal, e a do futuro, Bem, que 
vós mesmos apregoais no presente. Tudo quanto vai 
ficando para trás, não é mais do que as cinzas de uma 
fogueira extinta. Enquanto o que se vai desenvolvendo 
no presente, são os galhos da Árvore da Vida, dos 
quais se servem os Lógicos e Intemeratos para a 
salvação dos que ousaram acompanhar seus passos. 
Assim, uns e outros, caminham para a divina e final 
Conquista, que é a da Superação geral dos seres 
terrenos. Ai daqueles, entretanto, que forem ficando 
para trás, porque, na passagem de um ciclo para 
outro, como agora, este mesmo acontece, serão 
julgados e nunca mais poderão prosseguir a marcha 
para o Divino. 

Tal fenômeno está apontado em diversos 
lugares das santas escrituras, tanto orientais como 
ocidentais. Do mesmo modo que, nas grandes 
tragédias, inclusive na de Dante, apontando o 
Caminho da Esquerda, ou do Portal, onde se liam as 
ameaçadoras palavras: “Lasciate Ogni Speranza Ó 
Voi Ch’entrate”. Palavras estas mal compreendidas 
pelos maiores intérpretes dos grandes gênios da 
arte e da literatura. É a isso que se chama Iniciação, 
a mesma que vos dá Aquele, cujos passos seguis, 
porque sendo dele, de mim continuam sendo, como 
Divina Essência. 

Sim, os homens não mais se entendem. As 
próprias nações inimigas umas das outras... E as que 
se dizem amigas, pela conveniência de “da união 
nascer a força”. Tal amizade é falsa, porque encobre 

as intenções que lhe ficam por baixo. São como o 
borralho de extinta fogueira! Raro é aquele que se 
torna fiel à sua divina consciência. Quase tudo e todos 
são infiéis à essa mesma Consciência.

Mas, ainda, há muita gente a salvar. Muitas 
criaturas, onde a centelha divina aguarda, apenas, 
o sopro ou hálito de uma Boca fraterna, amiga e 
carinhosa, para que a mesma se transforme em 
enormíssima Fogueira, pouco importando a sua 
convicção filosófica ou religiosa. Os mais difíceis de 
serem salvos, ou os que viram as costas aos que, 
desinteressadamente, trabalham pela salvação do 
maior número de seus Irmãos em Humanidade, repito, 
são como a ave debaixo de uma campânula, que falta 
o ar, se extingue e morre. Pior, ainda, os que além de 
voltarem as costas, perseguem, injuriam, caluniam 
difamam aos seus maiores amigos no mundo, pois 
que, nem mesmo um Pai, uma Mãe, ama com maior 
ardor a seu filho do que aquele que o faz sem outro 
interesse, que não o de ver livre das férreas cadeias 
da ignorância, e consequentemente, da grande dor 
que avassala o mundo, a cada um a quem se dirige 
a sua Palavra. Sim, tudo está frio como a morte. Até 
o Sol passa dias seguidos oculto por trás da espessa 
penumbra das nuvens. Dias tristonhos que até 
mesmo às crianças faz perder a alegria, o desejo do 
divertimento. 

Erram os que anunciam “que a temperatura 
vai subir cada vez mais”, quando o fenômeno está, 
justamente, no que aponta o referido Salmo 146 do 
rei Davi. E que o vosso próprio Guia ou Dirigente, dá 
como causa “o degelo dos polos, devido as explosões 
atômicas”. E com isso, a compressão equatorial. A 
repulsa de Deus contra a maldade humana, chegou ao 
auge, justamente, por ser a hora daquele Julgamento. 
É o “Dies-Irae” apontado pelo vosso Guia e que lhe 
causou sérios perigos, sérios aborrecimentos. Não é 
a primeira vez que tal coisa acontece, “principalmente 
a quem trás no peito uma cicatriz”, que nas horas 
mais trágicas da sua vida se revela, em forma de 
sangue. Esse mesmo sangue que vai ser derramado 
no mundo pela Causa Injusta dos homens revoltados 
uns contra os outros. O Cristo, também, foi embusteiro 
e chantagista. Sim, o Anjo da Morte paira sobre o 
mundo. É preciso concorrer para que uma Nova Vida 
venha substituir a da Morte. Não esmoreçais, Filhos 
da Lei. Continuai sendo o que até agora Ele vos levou 
a ser: a Semente da Nova Civilização. Os membros 
fiéis da Minha Espiritual Família”.
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Magia

“A ciência tradicional dos 
segredos da natureza que a nós 
foi transmitida pelos magos.”

Eliphas Levi

É expressão comum, nos lábios de muitos, a reiteração 
de que a espécie humana, hoje, com todas suas 
enfermidades e aberrações, chafurda às cegas 

num terrível pântano. Mensageiro da morte e munido de 
tentáculos de destruição, esse pântano colhe a espécie 
humana com crescente firmeza para seu seio, ainda que, 
com grande sutileza e furtivamente. Civilização, por mais 
curioso que seja, civilização moderna é o seu nome. Os 
tentáculos, que são os instrumentos inconscientes de seus 
golpes catastróficos, partem da estrutura enferma, falsa e 
repugnante do sistema social decadente e do conjunto de 
valores em que estamos envolvidos.

E agora, toda a textura do mundo social parece 
estar em processo de desintegração. Pareceria que a 
estrutura da ordem nacional está mudando da ruína 
econômica para aquele abandono derradeiro e insano, 
que pode contemplar a extinção dessa estrutura, num 
precipício escancarado rumo à completa destruição. 
Enraizados, firmemente, na plenitude da vida individual, 
os até aqui robustos bastiões de nossa vida estão sendo 
ameaçados como, jamais, o foram. Parece cada vez mais 
impossível, diante do poente de cada sol, para qualquer um, 
reter mesmo a mais ligeira porção de seu legado divino e 
individualidade, e exercer aquilo que faz de nós homens. 

Apesar de terem nascido em nossa época e tempo, 
aqueles poucos indivíduos que estão cientes, mediante uma 
certeza isenta da dúvida de um destino que os impulsiona 
imperiosamente rumo à realização de suas naturezas 
ideais, constituem, talvez, as únicas exceções. Estes, a 
minoria, são os místicos de nascimento, os artistas e os 
poetas, os que contemplam além do véu e trazem de volta 
a luz do além. Encerrada dentro da massa, contudo, existe, 
ainda, uma outra minoria que, embora não plenamente 
consciente de um destino imperioso, nem da natureza de 
seu “eu” mais profundo, aspira ser diferente das massas 
complacentes. Presa de uma ansiedade íntima, mantém-
se inquieta na obtenção de uma integridade espiritual 
duradoura. É impiedosamente oprimida pelo sistema 
social do qual constitui parte e cruelmente condenada ao 
ostracismo pela massa de seus camaradas. 

As verdades e possibilidades de um contato 
reintegrador com a realidade que pudesse ser estimulado 
aqui e agora, durante a vida e não, necessariamente, por 
ocasião da morte do corpo, são cegamente ignoradas. 
A atitude, singularmente, tola adotada pela maior parte 
da moderna humanidade europeia “inteligente”, para 
com essa aspiração constitui um grave perigo para a 
raça, a qual se permitiu com demasiada impaciência, o 
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esquecimento daquilo de que realmente depende, e de 
que é continuamente nutrida e sustentada, tanto em sua 
vida interior quanto exterior. Agarrando-se avidamente à 
evanescência flutuante da precipitada existência exterior, 
sua negligência com relação aos assuntos espirituais 
somada à sua impaciência, para com seus semelhantes 
mais perspicazes, constitui um marca de fadiga e nostalgia 
extrema.

Embora desgastado, o adágio “onde não há visão 
as pessoas perecem”, não deixa de ser verdadeiro e digno 
de ser repetido, porquanto, expressa de maneira peculiar 
a situação hoje preponderante. A humanidade como um 
todo, ou mais particularmente o elemento ocidental, perdeu 
de algum modo incompreensível sua visão espiritual. Uma 
barreira herética foi erigida separando a si mesma daquela 
corrente de vida e vitalidade que, mesmo atualmente, a 
despeito de impedimentos e obstáculos propositais, pulsa 
e vibra ardentemente no sangue, invadindo a totalidade 
da estrutura e forma universais. As anomalias que se nos 
apresentam hoje se devem a esse rematado absurdo. 

A espécie humana está, lentamente, cometendo 
seu próprio suicídio. Um auto estrangulamento está 
sendo efetivado mediante uma supressão de toda a 
individualidade, no sentido espiritual, e de tudo que a tornou 
humana. Prossegue sonegando a atmosfera espiritual de 
seus pulmões, por assim dizer. E tendo se separado das 
eternas e incessantes fontes de luz e vida e inspiração, 
eclipsou-se deliberadamente diante do fato – com o qual 
nenhum outro pode comparar-se em importância – de que 
existe um princípio dinâmico tanto dentro quanto fora do 
qual se divorciou. O resultado é letargia interior, caos e 
desintegração de tudo o que anteriormente era tido como 
ideal e sagrado.

Formulada há séculos, a doutrina ensinada por 
Buda é vista, por mim, como aquela que apresenta uma 
possível razão para esse divórcio, esse caos e essa 
decadência. Para a maioria das pessoas, a existência está, 
inevitavelmente, associada ao sofrimento, à tristeza e à 
dor. Mas, embora, Buda tenha, com efeito, ensinado que 
a vida era repleta de dor e miséria, estou inclinado a crer, 
ao lembrar a psicologia do misticismo e dos místicos, dos 
quais era ele indubitavelmente um par, que esse ponto de 
vista foi por ele adotado tão-somente para impulsionar os 
homens fora do caos rumo à obtenção de uma modalidade 
de vida superior. Uma vez superado o ponto de vista do ego 
pessoal, resultado de eras de evolução, o homem pôde ver 
os grilhões da ignorância caírem por terra revelando uma 
paisagem desimpedida de suprema beleza, o mundo como 
uma coisa viva e júbilo infindável. 

Não será visível para todos a beleza do sol e da 
lua, o esplendor das estações alternando-se ao longo do 
ano, a doce música do romper do dia e o fascínio das noites 
sob o céu aberto? E o que dizer da chuva escorrendo 
pelas folhas das árvores que se elevam aos portais do 
céu, e o orvalho na madrugada insinuando-se sobre a 
relva, inclinando-a com pontas de lança prateadas? A 
maioria dos leitores terá ouvido falar da experiência do 
grande místico alemão Jacob Boehme, que, após sua visão 
beatífica, penetrou os campos verdejantes próximos de 
seu povoado, contemplando toda a natureza flamejante 
de luz, tão gloriosa que até as tenras folhinhas de grama 
resplandeciam com uma graça e beleza divinas, que ele, 
jamais, vira antes.

Considerando que Buda tenha sido um grande 
místico – superior, talvez, a qualquer outro de que o leitor 
médio tem conhecimento – e que detinha uma grande 
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compreensão da atuação da mente humana, é-nos 
impossível aceitar em seu valor aparente o enunciado 
de que a vida e o viver constituem uma maldição. Prefiro 
sentir que essa postura filosófica foi por ele adotada na 
esperança de que, mais uma vez, pudesse a humanidade 
ser induzida a buscar a inimitável sabedoria que perdera, a 
fim de restaurar o equilíbrio interior e a harmonia da alma, 
cumprindo assim seu destino, desimpedida pelos sentidos 
e pela mente. Obstando este gozo estático da vida e tudo o 
que o sacramento da vida pode conceder, existe uma causa 
radical da dor. Em uma palavra, “ignorância”. Por ignorar o 
que em si é realmente, por ignorar seu verdadeiro caminho 
na vida, o homem é, como ensinou Buda, tão acossado 
pela tristeza e tão duramente afligido pelo infortúnio.

De acordo com a filosofia tradicional dos magos, 
cada homem é um centro autônomo único de consciência, 
energia e vontade individuais – em resumo: “uma alma” 
– como uma estrela que brilha e existe graças à sua 
própria luz interior, percorrendo seu caminho nos céus 
reluzentes de estrelas, solitária, sem sofrer qualquer 
interferência, exceto na medida em que seu curso celeste 
seja, gravitacionalmente, alterado pela presença, próxima 
ou distante, de outras estrelas. Visto que nos vastos 
espaços estelares, raramente, ocorrem conflitos entre os 
corpos celestes, a menos que algum se extravie de sua rota 
estabelecida – acontecimento bastante esporádico. Nos 

domínios da espécie humana não haveria caos, haveria 
pouco conflito e nenhuma perturbação mútua, se cada 
indivíduo se contentasse em estar firmado na realidade de 
sua própria consciência superior, ciente de sua natureza 
ideal e de seu verdadeiro propósito na vida, e ansioso para 
trilhar a estrada que tem de seguir. 

Por terem os homens se desviado das fontes 
dinâmicas a eles e ao universo inerentes, por terem 
abandonado suas verdadeiras vontades espirituais, e por 
terem, ainda, divorciado-se das essências celestiais, traídos 
por um prato de guisado mais repugnante do que qualquer 
um que Jacó tenha vendido a Esaú, o povo que o mundo, 
hoje, apresenta-nos exibe aspecto tão desesperançado e 
uma humanidade vincada na sua aparência pelo desalento. 
A ignorância do curso da órbita celeste e do seu significado 
inscrito nos céus perenemente constitui a raiz que se 
encontra no fundo da insatisfação, infelicidade e nostalgia 
da raça, as quais são universais. E, por isso, a alma viva 
brada por socorro aos mortos, e a criatura a um Deus 
silente. De todos esses brados, geralmente, nada resulta. 
As mãos erguidas em súplica não trazem qualquer sinal 
de salvação. O frenético ranger de dentes resulta, tão 
somente, em desespero mudo e perda de energia vital. Só 
existe redenção a partir de nosso interior, e ela é lavrada 
pela própria alma mediante sofrimento e no decorrer do 
tempo graças a muito empenho e esforço do espírito.

Anuncie Conosco!
Uma Excelente Vitrine para o seu Negócio!

Sua Revista Arte Real está sendo distribuída para cerca de 30.000 e-mails 
cadastrados, além de ser difundida em mais de 50 grupos nas Redes Sociais 

e em diversos Grupos de Discussão Maçônica, na Internet!

redacao@revistaartereal.com.br
 35 99198-7175 TIM Whats App
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HIPÓCRITA
Francisco Carlos Campos*

A hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, 
virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa na 
verdade não possui. A palavra deriva do latim 

“hypocrisis” e do grego “hupokrisis”, ambos significando 
a representação de um ator, atuação, fingimento (no 
sentido artístico). Essa palavra passou, mais tarde, a 
designar, moralmente, pessoas que representam, que 
fingem comportamentos.  A Hipocrisia é filha do ódio, pai 
de todos os males; com a falsidade, mãe dedicada com a 
sua cria, a mantém bem alimentada. 

Um exemplo clássico de ato hipócrita é 
denunciar alguém por realizar alguma ação enquanto 
realiza a mesma ação.  O cientista cognitivo Keith 
Stanovich fez uma carreira do estudo da hipocrisia. Ele 
a vê como surgindo da incompatibilidade de tais coisas, 
como o interesse próprio e os desejos com crenças de 
ordem mais alta na moralidade e na virtude. As únicas 
pessoas que não são hipócritas são a minúscula e, 
talvez, uma não-existente minoria, que é tão santa, que 
nunca se entregam a seus instintos mais básicos e ao 
grupo maior, que nunca tenta viver segundo os princípios 
da moralidade ou da virtude. Ele, dessa forma, defende 
que os hipócritas são, na verdade, a classe mais nobre 
de pessoas. Um hipócrita deve ser bem convincente ao 
aplicar um golpe na franqueza e lealdade.  François, o 
Duque de la Rochefoucauld (Paris - 1613-80), aristocrata 

e moralista francês, revelou, de maneira mordaz, a 
essência do comportamento hipócrita: “A hipocrisia é 
a homenagem que o vício presta à virtude”. Ou seja, 
todo hipócrita finge emular comportamentos corretos, 
virtuosos, socialmente aceitos.  

O termo “hipocrisia” é, também, comumente, 
usado (alguns diriam abusado) em um sentido que 
poderia ser designado de maneira mais específica 
como um “padrão duplo”. Um exemplo disso é quando 
alguém acredita, honestamente, que deveria ser imposto 
um conjunto de morais para um grupo de indivíduos 
diferente do de outro grupo.  Hipocrisia é pretensão 
ou fingimento de ser o que não é. Hipócrita é uma 
transcrição do vocábulo grego “hypochrités”. Os atores 
gregos usavam máscaras de acordo com o papel que 
representavam numa peça teatral. É daí que o termo 
hipócrita designa alguém que oculta a realidade atrás de 
uma máscara de aparência.  

O Novo Testamento do Cristianismo refere-se 
especificamente aos hipócritas em vários lugares, em 
especial quando representando de maneira caricatural 
a seita dos fariseus, como por exemplo, o Evangelho 
de Mateus, capítulo 23, versículos 13 a 15: “Mas ai de 
vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que fechais aos 
homens o Reino dos Céus; nem vós entrais nem deixais 



Revista Arte Real nº 80 - Dez/16 - Pg 09

entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e 
fariseus, hipócritas! Pois que devorais as casas das 
viúvas, sob pretexto de prolongadas orações; por isso, 
sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e 
fariseus, hipócritas! Pois que percorrereis o mar e a terra 
para fazer um prosélito e, depois de o terdes feito, o 
fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós”.  

Na Maçonaria, no cerimonial de Iniciação, ainda, 
com o candidato na Câmara de Reflexões, o mesmo 
depara com a seguinte inscrição: “Se fores dissimulado, 
serás descoberto”. Este é um aviso aos hipócritas para 

estarem cientes de que na Maçonaria se revela toda falta 
de sinceridade, pois outro aviso que consta na Câmara 
de Reflexões é: “Se tens receio que descubram os 
teus defeitos, não estarás bem entre nós”. Um exemplo 
na Maçonaria, é quando um Irmão vota a favor de 
um assunto posto em pauta e, ao sair da sessão já 
começa por falar mal do mesmo projeto que ajudou 
a aprovar.  Dizia Confúcio: “Foge por um instante do 
homem irado, mas foge sempre do hipócrita”.

*Grande Secretário de Cultura Maçônica do Grande Oriente do 
Mato Grosso do Sul   
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Havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam 
tristes e isolados uns dos outros. Eles estendiam 
suas roupas surradas no varal e alimentavam seus 

magros cães com o pouco que sobrava das refeições. 
Todos, que viviam ali, trabalhavam na roça do senhor João, 
dono de muitas terras, que exigia trabalho duro, pagando 
muito pouco por isso. 

Um dia, chegou ali um novo empregado, cujo 
apelido era Zé Alegria. Era um jovem agricultor em busca 
de trabalho. Foi admitido e recebeu, como todos, uma velha 
casa onde iria morar enquanto trabalhasse ali. O jovem, 
vendo aquela casa suja e abandonada, resolveu dar-lhe 
vida nova. Cuidou da limpeza e, em suas horas vagas, lixou 
e pintou as paredes com cores alegres e brilhantes, além 
de plantar flores no jardim e nos vasos. Aquela casa limpa 
e arrumada destacava-se das demais e chamava a atenção 
de todos que por ali passavam. 

Ele, sempre, trabalhava alegre e feliz na 
fazenda, por isso tinha o apelido de Zé Alegria. Os outros 
trabalhadores lhe perguntavam: como você consegue 
trabalhar feliz e, sempre, cantando com o pouco dinheiro 
que ganhamos? O jovem olhou para os amigos e disse: 
bem, este trabalho, hoje, é tudo que eu tenho. Ao invés de 
blasfemar e reclamar, prefiro agradecer por ele. Quando 
aceitei trabalhar aqui, sabia das condições. Não é justo 
que, agora, que estou aqui, fique reclamando. Farei com 
capricho e amor aquilo que aceitei fazer. 

Os outros, que acreditavam ser vítimas das 
circunstâncias, abandonados pelo destino, olhavam-no 
admirados e comentavam entre si: “como ele pode pensar 
assim?” 

O entusiasmo do rapaz, em pouco tempo, chamou 
a atenção do fazendeiro, que passou a observá-lo à 
distância. Um dia, o sr. João pensou: alguém que cuida, 
com tanto carinho, da casa que emprestei, cuidará, com o 
mesmo capricho, de minha fazenda. Ele é o único aqui que 

pensa como eu. Estou velho e preciso de alguém que me 
ajude na administração da fazenda. 

Num final da tarde, foi até a casa do rapaz e, após 
tomar um café bem fresquinho, ofereceu ao jovem o cargo 
de administrador da fazenda. O rapaz aceitou prontamente. 
Seus amigos agricultores, novamente, foram perguntar-lhe: 
o que faz algumas pessoas serem bem sucedidas e outras 
não? A resposta do jovem veio logo: “em minhas andanças, 
meus amigos, eu aprendi muito e o principal é que não 
somos vítimas do destino. Existe em nós a capacidade 
de realizar e dar vida nova a tudo que nos cerca. E isso 
depende de cada um”. 

Toda pessoa é capaz de efetuar mudanças 
significativas no mundo que a cerca. Mas, o que 
geralmente ocorre é que, ao invés de agirmos, jogamos 
a responsabilidade de nossa desdita sobre os ombros 
alheios. Sempre, encontramos alguém a quem culpar por 
nossa infelicidade, esquecidos de que ela só depende de 
nós mesmos. 

Para encobrirem sua indolência, muitos jogam 
a culpa no governo, nos empresários, nos políticos, na 
sociedade como um todo, esquecidos de que quem elege 
os governantes são as pessoas; que quem gera empregos 
são os empresários, e que a sociedade é composta pelos 
cidadãos. Assim sendo, cada um tem sua parcela de 
responsabilidade na formação da situação que nos rodeia. 

E, para ser feliz, basta dar a seu mundo um 
colorido especial, como o personagem dessa história, que, 
mesmo numa situação aparentemente deprimente para 
os demais, soube fazer de seu mundo uma realidade bem 
diferente. E conforme ele mesmo falou: “existe em nós a 
capacidade de realizar e dar vida nova a tudo que nos cerca”. 

Nota do Editor: receba este texto como nossa mensagem de um feliz Ano 
Novo, e dependendo, apenas, de você, de grandes realizações. 

Matéria de autoria ignorada, publicada no livro “Momento Espírita”, da 
Federação Espírita do Paraná - www.momento.com.br 

“Existe em nós a 
capacidade de realizar 
e dar vida nova a tudo 

que nos cerca”. 

Trabalhar com Alegria




