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“Um verdadeiro Iniciado nos Grandes Mistérios da vida, 
não interpreta as coisas através da letra que  
mata, e sim, do Espírito que vivifica”. JHS



Editorial
Ao começar a escrever este Editorial, veio-nos a 

ideia em nos dirigirmos, aos nossos leitores, desejando-lhes 
um Feliz Ano Novo. Provavelmente, de início, criaremos 
certa confusão, já que estamos no mês de março e, 
segundo o calendário utilizado, o gregoriano, o ano civil 
teve início, há pouco, em 1º de janeiro. Alguns, acharão, até 
mesmo, que este Editorial fora publicado na edição errada. 
Pois bem, ainda assim, desejamos a todos que tenham 
um Novo Ano de grandes realizações. Fazemos isso, com 
o propósito de despertar a curiosidade, porém, não sem 
levantarmos o véu que, possivelmente, ainda, encobre, para 
alguns, esse tema. Estamos publicamos, portanto, uma 
matéria de nossa lavra, sobre o “Calendário Astrológico”, 
que irá elucida-los quanto à nossa intenção.

Nessa mesma linha, apresento-lhes a matéria 
de autoria do pensador, rosacruz, escritor e nosso Irmão 
Manly Palmer Hall (1901-90), um comentário intitulado “Os 
Mistérios”, extraído de seu livro “A Santíssima Trinosofia 
Conde de Saint Germain”, que muito bem aborda o 
tema Iniciação e a responsabilidade daquele que por 
esse processo se envereda. Aproveitamos para indicar a 
leitura de suas obras, cerca de uma centena, inclusive a 
supracitada.

Ainda, na linha do autoconhecimento, estamos 
publicando a matéria de nosso Irmão Gilson Alves, intitulada 
“A Importância de Pensar e Conhecer-se na Maçonaria”, 

que nos alerta para que, antes de buscarmos conhecer o 
mundo exterior, temos que visitar nosso interior, na melhor 
acepção do acrônimo VITRIOL, a fim de nos livrarmos das 
vendas da ignorância.

Por fim, por meio da matéria, por nós assinada, 
elaborada através de compilações, prestamos uma singela 
homenagem ao Dia do Bibliotecário, comemorado, no 
Brasil, em 12 de março, matéria que intitulamos de “Os 
Templos da Sabedoria e Seus Modestos Sacerdotes”, já 
que ocupando o honroso cargo de Grande Bibliotecário 
do Supremo Conselho do Grau 33 da Maçonaria para 
a República Federativa do Brasil, podemos atestar, de 
fato, a importância do sacerdócio desses profissionais em 
organizar e  conservar os mais valiosos acervos, que são 
os registros dos mais excelsos pensamentos humano, 
disponibilizando-os como ferramentas para a ampliação do 
estado de consciência daqueles que buscam saciar a sede 
do saber.

Esperamos, mais uma vez, estar contribuindo 
para o enriquecimento cultural de nossos leitores e, 
consequentemente, da nossa Ordem, difundindo excelsos 
ensinamentos para aqueles que, tendo “ouvidos de ouvir 
e olhos de ver”, possam encontrar, em suas entrelinhas, a 
sua Verdade, como Chaves do Conhecimento, e, com elas, 
conseguir transpor novos Portais da Sabedoria!

Boa leitura para todos!
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Templos da Sabedoria 
e Seus Modestos Sacerdotes 

Francisco Feitosa*

O livro é de fundamental importância para o 
desenvolvimento das sociedades e para o 
crescimento intelectual do indivíduo. É ele 

que permite ao ser humano registrar fatos importantes 
de sua história e repassar tais fatos às sociedades 
posteriores, atuando como vetor do conhecimento. É 
dessa forma que a humanidade evolui e cada geração 
acrescenta e registra uma descoberta, que será 
passada para a próxima geração. 

A palavra biblioteca, em grego, significa 
caixa para guardar livros. De fato, uma biblioteca 
abriga esses nossos leais amigos, os quais nos 
proporcionam o aumento de nossa cultura. A história 
da biblioteca remonta à Antiguidade. No século IV 
a.C., na cidade de Alexandria, no Egito, foi construída 
uma grande biblioteca, considerada, inclusive, 
como a maior da Antiguidade. Ela reunia cerca de 
60 mil volumes, manuscritos em folhas de papiro 
ou pergaminhos (peles de carneiro, preparadas, 
especialmente, para servir como material de escrita), 
com textos em grego e em outras línguas. Muito 
tempo se passou, até que em 640 d.C. esse valioso 

arquivo foi destruído com a conquista da Alexandria 
pelos árabes.

Se por um lado, a Biblioteca de Alexandria era 
considerada a maior da Antiguidade, a Biblioteca de 
Assurbanipal, localizada na capital da Assíria, Nínive 
(região da Mesopotâmia), foi formada no século VII 
d.C.. Assurbanipal era rei da Assíria e dele partiu o 
projeto de formar uma biblioteca, que, primeiramente, 
teve relatórios, documentos e obras literárias 
dispostas em tábuas de barro, mais tarde substituídas 
pelo papel. 

Na Antiguidade, quando foi inventada a escrita, 
os bibliotecários eram responsáveis pela escrita e 
armazenamento dos livros. Os escribas, por exemplo, 
escreviam as leis e registravam fatos do cotidiano.

Já na Idade Média, as bibliotecas passaram 
a ter um caráter religioso, e a função do bibliotecário 
ficou a cargo dos monges, que eram copistas e os 
próprios editores dos livros. Sua preocupação, porém, 
era, apenas, a de preservar o acervo e de proteger as 
obras. Por essa razão, as bibliotecas ficaram restritas 

Biblioteca Clementinum - Praga - República 
Tcheca, considerada a mais bela do mundo
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aos mosteiros. Durante a Idade Média, a Europa 
Ocidental esteve sob o domínio cultural da Igreja 
Católica. A partir do século XIII, porém, começaram a 
surgir as universidades, que passaram a formar seus 
próprios acervos manuscritos.

A maior biblioteca do mundo, na atualidade, 
é a do Congresso dos Estados Unidos, em 
Washington, D.C., com 155 milhões de itens entre 
livros, manuscritos, jornais, revistas, mapas, vídeos e 
gravações de áudio. É a biblioteca oficial de pesquisa 
do congresso norte-americano e foi criada em 1800, 
quando a sede do governo federal foi transferida da 
Filadélfia para Washington. Seu prédio, chamado 
Thomas Jefferson Building, foi aberto ao público em 
1897.

Atualmente, o bibliotecário é o profissional 
responsável não só por preservar a informação, como, 
também, por fornecê-la. É sua responsabilidade 
garantir um acesso rápido e seguro a essas 
informações. Ele zela pelo acervo de livros, periódicos 
e documentos gravados em discos, fitas magnéticas 
ou em modernas mídias digitais.

Biblioteconomia é o curso de formação de um 
bibliotecário, palavra que deriva do grego bibliothéke 
(depósito de livros) e nomos (regra, lei), e significa a 
arte de organizar e dirigir bibliotecas, de acordo com 
normas, regras e sentido grafado em uma época em 
que arte era sinônimo daquilo que se adquire “pelo 
estudo e pelo exercício”. 

Ao longo de sua história, a Biblioteconomia 
teve ilustres representantes que transformaram a 
arte em ciência e as regras em teorias: o estadista e 
inventor norte-americano Benjamin Franklin (1706-
1790); o filósofo e teólogo alemão Immanuel Kant 
(1724-1884); os Papas Nicolau V (1388-1455) e Pio 
XI (1857-1939), o romancista, historiador e jornalista 
português Alexandre Herculano (1810-1877); a 
estadista israelense Golda Meir (1898-1978); o 
muito ilustre brasileiro Manoel Bastos Tigre (12 de 
março de 1882-1957), poeta, jornalista, autor teatral, 
humorista, compositor, engenheiro civil, publicitário e o 
primeiro bibliotecário selecionado por concurso para o 
Museu Nacional, em 1915, patrono dos bibliotecários 
brasileiros.

A Bibilioteca Nacional do Congresso dos Estados Unidos da América, localizada em Washington-DC, é a 
maior biblioteca do mundo atual, em espaço físico e em número de volumes em seu acervo, com mais de 32 
milhões de livros, mais de 61 milhões manuscritos, mais de 1 milhão de jornais dos últimos três séculos, mais 
de 5 milhões de mapas, 6 milhões de peças de partituras, e mais de 14 milhões de fotos e gravuras.
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Manuel Bastos Tigre trouxe grande 
contribuição social e cultural para o Brasil, por isso, 
a data de seu aniversário celebra o dia daqueles que 
comungam o mesmo objetivo: disseminar informação 
e conhecimento, a fim promover o desenvolvimento 
cultural e social do país. Exerceu a profissão de 
bibliotecário por 40 anos, sendo considerado o 
primeiro bibliotecário por concurso, no Brasil.

O Dia do Bibliotecário, no Brasil, foi instituído 
pelo Decreto nº 84.631, de 9 de abril de 1980, pelo 
Presidente João Figueiredo, a ser comemorado em 
todo o território nacional no dia 12 de março, data do 
anversário natalício do ilustre Manoel Bastos Tigre.

Bastos Tigre foi um homem de múltiplos 
talentos, sendo jornalista, poeta, compositor, 
teatrólogo, humorista, publicitário, além de engenheiro 
e bibliotecário. E em todas as áreas obteve sucesso, 
especialmente como publicitário. É dele, por exemplo, 
o slogan da Bayer que correu o mundo, garantindo 
a qualidade dos produtos daquela empresa: “Se é 
Bayer é bom”. Foi ele, ainda, quem fez a letra para Ary 
Barroso, musicar e Orlando Silva, cantar, em 1934, 
o “Chopp em Garrafa”, inspirado no produto que a 
Brahma passou a engarrafar naquele ano, e veio a 
constituir-se no primeiro jingle publicitário, entre nós.” 

Como Bibliotecário, foi um homem feliz 
e plenamente realizado. A Biblioteconomia foi, 
realmente, a sua carreira profissional. Seu grande 
entusiasmo e confiança no poder do livro é expresso 
nesta frase, de sua autoria: “Veículo de ideias, que 
trouxe o passado até o presente, levará o presente ao 
infinito dos tempos”.

A Lei n° 12.244, do Governo Federal, 
aprovada em 24 de maio de 2010, dispõe sobre 
a universalização das bibliotecas escolares nas 
instituições de ensino do Brasil. De acordo com a lei, 
todas as escolas, sejam elas particulares ou públicas, 

deverão contar com uma biblioteca até o ano de 2020, 
além de serem obrigadas a fornecerem um título para 
cada aluno matriculado e, também, deverão ampliar 
seus acervos, divulgando orientações para uma boa 
utilização dos mesmos.

Neste dia 12 de março prestamos uma singela 
homenagem aos profissionais que, conscientes da 
nobilíssima importância do livro, desempenham sua 
função como um sacerdócio, e, como guardiões do 
conhecimento, buscam preservar e organizar valiosos 
acervos, com o objetivo de que futuras gerações 
possam alimentar sua alma de saber. 

Ao se tornar bibliotecário, os profissionais 
prestam um juramento com as seguintes palavras: 
“Prometo tudo fazer para preservar o cunho liberal e 
humanista da profissão de Bibliotecário, fundamentado 
na liberdade de investigação científica e na dignidade 
da pessoa humana.” 

O bibliotecário, por sua vez, é o profissional 
que, aos poucos, vai desbravando a alma dos leitores. 
É ele que coabita com todos os autores, com todas as 
suas obras e com as expectativas e anseios de todos 
os leitores. A esses profissionais, tão pouco lembrados 
e reconhecidos por seu nobre trabalho, nossa singela 
homenagem!
*O autor ocupa o honroso cargo de Grande Bibliotecário do Supremo 
Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria 
para a República Federativa do Brasil. Trabalho elaborado através 
de compilações em diversas matérias publicadas na Internet.

Manuel Bastos Tigre (1882-1957)
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A Importância 

do Pensar

e Conhecer-se

na Maçonaria

Gilson Alves

O Ser humano distingue-se dos demais animais 
pela capacidade de processamento de 
informações através do ato de pensar.

Pensar é formar ideias na mente, é imaginar, 
considerar ou descobrir. O filósofo René Descartes disse: 
“com a palavra ‘pensar’ entendo tudo o que sucede em 
nós, de tal modo que o percebemos, imediatamente, 
por nós mesmos. Portanto, não só entender, querer, 
imaginar, e sim, também, sentir é o mesmo que pensar”. 
Pensar estabelece relações, as conceitua e encontra 
um significado para elas. Formar relações entre vários 
conceitos é julgar. Estabelecer o significado de vários 
conceitos é raciocinar. Assim, o ato de pensar implica três 
funções básicas: conceituar, julgar e raciocinar.

O pensador mexicano Antônio Caso, dizia: 
“liberdade é pensamento. Pensamento é liberdade. 
Na essência do pensar está a autonomia”. Partindo 
dessa última definição de que na essência do pensar 
está a autonomia, na Maçonaria o ato de pensar 
está, diretamente, ligado ao postulado da Liberdade. 
Liberdade para desenvolver seus conceitos a partir 
dos ensinamentos recebidos, porque somos livres e 
autônomos para falar e assumir posições, sem afastar-
nos da filosofia maçônica e de seus princípios.

Filosoficamente, a Maçonaria mostra ao homem-
maçom que ele tem um compromisso consigo mesmo, 

com o seu pensar, o que fazer de sua própria existência. 
Pois, quando o homem prescinde de si mesmo, de seus 
deveres, quando o homem abre mão da sua liberdade, da 
quantificação do seu Eu, quando o homem esquece de si 
próprio, está a negar-se como Ser.

Como a intenção desta matéria não é a de 
aprofundar a busca filosófica da Arte Real, vamos ao 
objetivo do pensar e o conhecer-se na Maçonaria, 
especialmente, ao Primeiro Grau.

O Primeiro Grau se estereotipa no “conhece-te 
a ti mesmo”, divisa escolhida por Sócrates. O grande 
pensador ensina ao maçom-Aprendiz que a primeira 
coisa a fazer é aprender a pensar. Aprendendo a pensar 
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aprende-se a conhecer, a discernir, a falar. Aprendendo a 
pensar encontraremos, sem dúvida, meios e modos que 
facilitam a busca, a procura, a investigação, o ponto de 
chegada.

Assim, nesse vai-e-vem do pensar, nesse vai-e-
vem da busca, o Aprendiz, introspectivamente, passará a 
conhecer-se melhor.

Conhecer é descobrir o Ser. Assim, para o 
Aprendiz, o descobrimento do Ser é o autoconhecimento 
e deve levá-lo à introspeção, à análise da sua forma de 
vida antes da iniciação. Estabelecendo, a partir de então, 
os limites entre o profano e o iniciado, corrigindo as 
eventuais falhas de construção de seu edifício, passando 
a pensar e agir dentro dos limites estabelecidos, que 
pode significar, simbolicamente, o nascimento do novo 
Ser.

O Maçom estará pronto para a busca dos 
conhecimentos da Ordem a partir do autoconhecimento e 
da “morte” dos resquícios contrários à filosofia maçônica 
inerentes ao profano.

“Conhece-te a ti mesmo” nos leva à conclusão 
de que se não praticarmos o conhecimento de nós 
mesmos, se não nos propusermos a esmiuçar o nosso 
espírito com o objetivo de melhorá-lo, com a intenção 
de aperfeiçoar nosso intelecto, não projetaremos em 
nós uma melhoria moral, não conseguiremos desbastar 

a Pedra Bruta. O Primeiro Grau é onde utilizamos com 
maior propriedade os sentidos da visão e da audição. 
Com eles desenvolvemos o Pensar, estabelecemos 
relações e comparações que formarão os alicerces do 
desenvolvimento e nos ajudarão nos passos seguintes 
da caminhada. Lembrando que todos iniciamos na 
Ordem pela coluna do Norte, no primeiro grau, e cada 
um tem seu momento de despertar, porque não existe 
prazo determinado para o seguimento da jornada. O que 
deve acontecer é a maturação do iniciado, uma etapa de 
cada vez, um degrau após o outro, e mesmo assim sem, 
jamais, deixar de ser Aprendiz, sem, jamais, deixar de 
utilizar os sentidos da visão e da audição com sabedoria. 
Cada degrau da escada de Jacob inexiste sozinho, ele, 
sempre, será o resultado do somatório do conhecimento 
adquirido nos degraus anteriores.

Pratique o Pensar para conhecer-se, para, 
então, buscar o diferencial, a formatação do novo Eu 
através do conhecimento, para a transformação, para o 
renascimento, para a prática da Verdadeira Maçonaria.

A intenção desta matéria é a de incentivar os 
irmãos para o Pensar, o conhecer-se, que é, na minha 
opinião, a primeira grande instrução do grau, para, então, 
desbravar, investigar a verdade através da leitura, da 
interpretação dos símbolos e alegorias, e da troca de 
experiências com os outros irmãos.

“Homem, 
conhece-te 

a ti mesmo e 
conhecerás 
os deuses e 
o universo.”
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Calendário
Astrológico

Francisco Feitosa

Etimologicamente, a palavra calendário vem 
do grego “kalein”, que significa chamar em 
voz alta, convocar. Em latim, transformou-se 

em “calendae”, significando o primeiro dia do mês. 
Do termo “calendae” surgiu a palavra calendário, 
que adquiriu o sentido genérico de marcação do 
tempo (meses e dias do ano). Também, deu origem 
ao termo “Calendas”, que era o primeiro dia do mês 
entre os romanos. Esse termo, com seu significado 
grego (convocar), provavelmente, veio do costume 
romano de chamar ou convocar o povo no primeiro 
dia de cada mês, quando o pontífice informava 
sobre os festivais e dias sagrados, que deveriam 
ser observados. Somente, muito tempo depois, o 
calendário oficial de Roma passou a ser afixado 
em lugares públicos, onde todo mundo podia ver 
(Dicionário Etimológico).

O termo “Calendas”, também, significa “o que 
há por vir”. Já com relação ao calendário grego, esse 
termo não existe, portanto, utilizam-se da expressão 
“calendas gregas” para se referir a um dia que, jamais, 
chegará.

O calendário romano data da fundação de 
Roma e mudou sua forma diversas vezes até a 
Queda do Império Romano do Ocidente. O primeiro 
calendário romano era um calendário lunar, com 
dez meses, começando no equinócio de outono 
(hemisfério sul), implantado, segundo a lenda, por 
Rômulo, o fundador de Roma, aproximadamente, em 
753 a.C. 

Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss, 
“calendário” (termo da cronologia) é um sistema 
oficial de medida que, baseado no conhecimento 
de fenômenos astronômicos e numa série de 
convenções específicas, opera uma divisão do tempo, 
dividindo-o em anos, meses, semanas e dias. Por 
extensão de sentido, trata-se de datas que se fixam, 
antecipadamente, para a realização de determinados 
eventos.

Segundo a astrologia, o ano, realmente, 
começa quando o sol, em sua trajetória anual, 
encontra-se no grau zero da Casa Zodiacal de Áries, 
com o equinócio de outono, no hemisfério sul (Brasil).

A Astrologia, possivelmente, teve sua 
origem na Caldeia, região do Sul da Mesopotâmia. 
Ao povo caldeu é atribuído a criação dos Doze 
Signos do Zodíaco. Os caldeus perceberam que em 
determinadas épocas do ano produziam-se certos 
traços de caráter, e, com isso, criaram toda a base da 
simbologia que, hoje, é a Astrologia.

Os persas, no contato com os astrólogos da 
Mesopotâmia, introduziram a matemática no cálculo 
astronômico e astrológico, havendo um grande 
avanço com a regularização dos calendários, como 
consequência de um entendimento maior dos ciclos 
celestes. Depois que Alexandre, o Grande, conquistou 
o Egito (331 a.C.), houve um destaque na história da 
Astrologia. O período alexandrino foi rico na produção 
intelectual. O mais longo tratado astrológico – o 
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“Pentateuco”, um longo poema astrológico em cinco 
livros, data do primeiro século d.C. sendo seu autor 
Doroteu de Sidone. 

Assim como as religiões atuais herdaram 
e adaptaram algumas tradições da Antiguidade, 
as Ordens de Construções, que deram origem 
à Maçonaria, ainda, quando em sua fase de 
organizações de ofício, também, realizavam essas 
celebrações, as quais chegaram à Maçonaria 
Operativa, foram absorvidos pela Maçonaria 
Especulativa, e os maçons especulativos continuaram 
a celebrar as festas equinociais e as solsticiais, 
reconhecendo o seu simbolismo e misticismo.

Os Signos Zodiacais, assim como todos os 
mitos solares e agrários da Antiguidade, representam 
a morte e o renascimento anual da Natureza. Por 
isso, eles simbolizam o iniciado, desde que, como 
candidato, ele é encerrado na Câm∴de Ref∴, 
representado por Áries, passo inicial da renovação 
da natureza pelo fogo (INRI - Igni Natura Renovatur 
Integra - a natureza é completamente renovada 
pelo fogo), simbolizando o Fogo Interno, o ardor do 
candidato à procura da Luz – até o ápice de sua 
caminhada maçônica, quando recebe o Grau de 
Mestre – representado por Peixes, a total renovação 
da Natureza, a volta do Sol e da vida, pronto para 
mais um ciclo. Expressando, a estreita relação entre o 
Macro e o Microcosmo, no Templo Maçônico.

Não encontramos relatos sobre o exato 
momento em que os Templos maçônicos do REAA 
foram decorados com as Colunas Zodiacais. 
Decerto, que a influência ocasionada com a entrada 
dos Maçons Aceitos, oriundos de outras escolas 
de mistérios, na Europa, como os Rosacruzes, 
Cabalistas, Hermetistas, Alquimistas, etc., nos idos do 
século XVII, trouxeram um cabedal de ensinamentos 
esotéricos que enriqueceram, totalmente, a ritualística 
maçônica, inclusive em sua cerimônia de Iniciação.

As Colunas Zodiacais estão associadas na 
astrologia, com as doze constelações do Cinturão 
Zodiacal, por onde percorre o Sol, simbolizando 
a trajetória do Maçom, desde sua Iniciação até 
encontrar o seu Mestre Interno.

As Doze Colunas formam o Cinturão Zodiacal, 
e estão relacionados aos sete planetas sagrados, 
assim considerados pelos caldeus. 1) Sol (Leão); 
2) Lua (Câncer); 3) Marte (Aries e Escorpião); 4) 
Mercúrio (Gêmeos e Virgem); 5) Júpiter (Sagitário e 
Peixes); 6) Vênus (Touro e Libra); 7) Saturno (Aquário 
e Capricórnio). 

As Doze Colunas Zodiacais, também, estão 
associadas aos Quatro Elementos. Fogo (Áries, Leão 
e Sagitário); Terra (Touro, Virgem e Capricórnio); Ar 
(Gêmeos, Libra e Aquário); Água (Câncer, Escorpião 
e Peixes). Elas, também, representam os Doze 
Trabalhos de Hércules, o Iniciado, que teve que 

“O Mestre aponta o 

caminho, o discípulo segue 

sozinho, até encontrar 

novamente o Mestre, mas, 

desta vez, dentro de si 

mesmo!”

JHS
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realizá-los, a fim de encontrar o seu Mestre Interno. 
Na Caminhada Maçônica, perpassar pelas Colunas 
Zodiacais é vencer o Quaternário da Matéria, na 
representação dos Quatro Elementos, alcançando o 
Quinto elemento, o Éter, que é o despertar de nossa 
Quintessência, o nosso Mestre Interno.

A tradição diz que o Calendário Maçônico, 
no hemisfério Sul, inicia-se no equinócio de outono, 
o qual, em 2017, celebraremos seu início, mais 
precisamente, às 07h29, do dia 20 de março, quando 
o Sol ingressando no primeiro signo do Zodíaco, 
Áries, inicia um novo ciclo. É o início da Calendário 
Astrológico, assim como do calendário judaico 
religioso. Nos Altos Graus do REAA o calendário 
utilizado é o judaico civil, que tem início em setembro, 
no solstício da primavera (Brasil).

A natureza passa por transformações 
importantes nesses períodos equinociais e solsticiais. 
Como afirma a segunda lei do hermetismo – a da 
Correspondência: “O que está em cima é como o que 
está embaixo, e o que está embaixo é como o que 
está em cima”. Este é o Princípio da Correspondência 
e nele fica estabelecido que, no Microcosmo, assim 
como no Macrocosmo, tudo segue o seu destino, e o 
nosso corpo é, apenas, um reflexo das manifestações 
do Universo, como provam os átomos, que, no Micro 
como no Macro, reagem de uma única forma.

O estudo da Astrologia, ciência muitíssimo 
respeitada pelos povos antigos, caiu em descrédito 

nos dias atuais, devido sua exploração, no sentido 
adivinhatório. Fato que aconteceu, também, com 
diversas ciências sérias, ensinadas, somente aos 
postulantes à iniciação, nas Escolas de Iniciação da 
Antiguidade, como a Numerologia, Quiromancia, o 
Tarô e outras, que deixaram de ser praticadas, em 
seu aspecto Divinatório, passando a ficar à mercê da 
exploração comercial, nos dias atuais. 

O Iniciado maçom deve ser, por excelência, 
um estudioso dessas ciências, a fim de utilizá-las 
como verdadeiras ferramentas, em sua trajetória 
iniciática, como reconstrutor de seu Templo Vivo, 
possibilitando-o a perceber e a interpretar os mais 
profundos arcanos de nossa Ordem. O Templo 
Maçônico (REAA) é um verdadeiro “livro de pedra”, 
ornamentado de símbolos e alegorias, aberto aos 
Iniciados, para que defronte com sua enigmática 
simbologia, na busca de seu arquétipo, e com ele 
se funda. Somente assim, ele poderá, de fato, 
transformar sua Iniciação Simbólica em Iniciação Real.

Tudo está “medido, contado e pesado” em um 
processo iniciático. De nada valerá, dispor das mais 
diversas ferramentas se não as soubermos utilizá-
las. A busca do aprendizado deverá ser constante, 
por isso, humildemente, deveremos nos considerar 
“Eternos Aprendizes”, e não ávidos colecionadores 
de graus e títulos, sem o menor pudor de, ao menos, 
tentarmos buscar entende-los, o que nos limitará a 
sermos, na prática, apenas, aprendizes eternos.
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Os Misterios
Manly Palmer Hall

´

A iniciação nos Mistérios foi definida pelos 
antigos filósofos como a suprema aventura 
da vida e o maior bem que pode ser conferido 

à alma humana durante sua passagem pela 
Terra. Platão, em Fedro, escreve sobre a suprema 
importância da aceitação nos Ritos Sagrados: “Assim, 
em consequência dessa iniciação divina, tornamo-nos 
espectadores de visões íntegras, simples, inabaláveis 
e bem-aventuradas numa luz pura, nós mesmos 
éramos puros, sem mácula e livres desta veste, que 
nos envolve e que chamamos corpo, ao qual estamos 
agarrados como uma ostra à sua concha.” 

São Paulo, também, refere-se à “experiência 
interior” pela qual chegamos a SABER. Ele diz: 
“Falamos da sabedoria entre os perfeitos, não 
da sabedoria deste mundo, nem dos Arcontes 
(Governantes) deste mundo, mas da sabedoria divina, 
num mistério, num segredo, que nenhum dos Arcontes 
deste mundo conhece.” 

Uma iniciação é uma ampliação da 
consciência para apreciar realidades universais. Os 
cerimoniais místicos dos pagãos e dos primitivos 
cristãos nada mais eram do que símbolos externos 
de processos internos. Por meio de obscuros ritos 
e cerimônias alegóricas, os preciosos arcanos 
(mistérios) da perfeição eram transmitidos de uma 
era para outra. Os profanos ficavam satisfeitos com 
a solenidade das formas e rituais externos, mas os 
Iniciados, aqueles que haviam recebido as chaves, 

aplicavam a sabedoria que estava trancada dentro das 
alegorias para aperfeiçoar suas faculdades espirituais 
internas. 

Orígenes, o mais místico dos padres anti-
Niceia, no seu prefácio a São João, admite a natureza 
dupla de todas as revelações teológicas: “Para os 
de mentalidade literal (ou exotéricos) ensinamos o 
Evangelho da maneira histórica, a pregação de Jesus 
Cristo e Sua crucificação, mas para os entendidos, 
inflamados pelo amor à Sabedoria Divina (os 
esotéricos), comunicamos o Logos (a Palavra). A 
perfeição não é dada, ela é conquistada. Os homens 
não se tornam sábios, apenas, assistindo a dramas 
sagrados... e sim, entendendo-os”. 

O simbolismo é a linguagem das verdades 
divinas, uma escrita por meio da qual podem ser 
insinuadas coisas que, na realidade, não podem 
ser reveladas. “Pois os símbolos místicos são bem 
conhecidos para nós que pertencemos à Irmandade.” 
(Plutarco). Pela iniciação é estabelecida a regra 
das obras. O homem divino e o divino no homem 
são trazidos à perfeição, somente, pelas obras. Os 
iniciados das antigas escolas eram “Sábios Mestres 
Construtores” com visão para ver, coragem para 
fazer e sabedoria para manter silêncio. “O segredo 
e o silêncio são observados em todos os Mistérios”, 
escreveu Tertuliano, criador da latinidade eclesiástica. 
Durante as cerimônias de iniciação, o neófito recebia 
a LEI. As grandes verdades pelas quais o universo 



caminha, em direção à inevitável identidade com Deus 
eram reveladas. Cabia ao iniciado aplicar essa Lei e, 
por meio dessa aplicação, conquistar a imortalidade 
consciente. 

Os caminhos do conhecimento se bifurcam 
quando a prática diverge da teoria. Um homem pode 
cumprir a Lei e assim, por ação esclarecida, chegar 
finalmente à perfeição, ou aceitar a palavra da Lei 
e, ignorando sua essência, permanecer como é, 
imperfeito e não iluminado. Aquele que recebe o 
Logos e age de acordo com o seu espírito, cresce, 
gradualmente, em sabedoria. Os teurgos nazarenos 
diziam que este “tinha um juramento”. Ele se dedicava 
a libertar a parte interior do domínio de seus sentidos 
e apetites externos. 

Aretaeus diz: “Até que a alma seja libertada, 
ela trabalha dentro do corpo e é obscurecida por 
vapores e argila.” Vapores significam, segundo os 

arcanos, os apetites e os excessos emocionais, 
que são tão desprovidos de substância como a 
névoa, e argila significa a insensibilidade da forma 
corpórea. Aumentar em sabedoria é aumentar em 
esclarecimento, pois infere-se que esclarecimento é 
a iluminação dos recessos internos da razão pela luz 
do Logos - o sol espiritual. Esse desenvolvimento da 
habilidade de saber, por meio da disciplina filosófica 
é acompanhado por ampliações da compreensão e 
da apreciação. Essas ampliações são o verdadeiro 
crescimento da alma, que aumenta em direção à 
inclusividade. Por isso, nos escritos sagrados, essa 
ampliação da esfera de ação da alma é chamada 
iniciação. 

Pela iniciação, a divindade interior se dirige 
para a sua própria causa, o Bem eterno. As câmaras 
de iniciação são as “muitas moradas” pelas quais a 
divindade interior deve passar, como se fossem as 
sinuosidades tortuosas do labirinto de Creta. Em seu 
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“A aquisição da Verdade é o mais 
elevado  dos ideais humanos”. 

JHS



percurso, há muitas portas e através de cada uma 
a divindade é introduzida numa área maior e mais 
luminosa da função e da ação. Com cada aumento de 
nossa habilidade de apreciar as magnitudes do plano 
divino, dizemos que renascemos. O renascimento é 
a passagem de uma condição velha para um novo 
estado, de uma velha limitação para uma nova 
ampliação. Conforme crescemos em conhecimento, 
nosso universo parece aumentar junto conosco, 
tomando a medida de nossa nova constituição. 

A sabedoria liberta. As academias dos antigos 
Mistérios convidavam os mais sábios e os melhores 
da humanidade a abandonar a sombra mortal do 
mundano e dedicar-se às obras verdadeiramente 
eternas. A perfeição do Eu é a Grande Obra, o início 
e o fim da sabedoria: o Eu que atingiu a perfeição é a 
oferenda perfeita e a consumação da Grande Obra. 
Aquele que é perfeito é da máxima utilidade para os 
outros, o bem maior para si mesmo e a oferenda mais 
aceitável ao Altíssimo. 

Com o colapso do antigo mundo pagão e 
a corrupção da Primitiva Igreja Cristã, os Mistérios 
cessaram como grandes Instituições. Suas 
doutrinas se perderam, suas artes sacerdotais 
foram dispersadas e seus templos caíram em 
ruínas. Novas teorias, na maior parte superficiais e 
insuficientes, substituíram a sabedoria anterior e a 
instrução, divorciada de sua parte espiritual, criou 
os fundamentos de nosso caos atual. Mas os sábios 
se mantiveram fiéis aos antigos Ritos. Aqueles que 
receberam os arcanos não podiam esquecer, não 
conseguiam esquecer. Eles se reuniam em segredo, 
ensinavam em segredo e adoravam em segredo. O 
fogo do Templo ardia nos corações de seus iniciados. 
As formas externas desmoronaram, mas o espírito 
interior, fortalecido pela participação numa verdade 
eterna, era imortal. 

Saindo da escuridão de uma civilização 
degenerada, atravessando o deserto de séculos 
estéreis e, finalmente, cruzando o Mar Vermelho 
da Inquisição, os Místicos da sabedoria antiga 
carregaram triunfalmente a Arca de sua aliança. 
A assim chamada Idade Média foi uma era de 
simbolismo fantástico. Os herméticos inventavam 
monstros complexos, emprestados dos deuses 
do Egito; os cabalistas iluminavam o pergaminho 
com curiosas figuras, selos, pentáculos e marcas 
grotescas de demônios; os alquimistas preenchiam 
enormes volumes com fórmulas esquisitas falando das 
propriedades místicas de sapos e sangue de dragão. 

No campo sombrio da superstição medieval, 
também cresceu e floresceu a Rosa Mística, para 
acabar sufocada pelas ervas daninhas da intolerância. 
Foram séculos estranhos, nos quais a falsa fé colocou 
a sabedoria em perigo. No entanto, quem ousa negar 
que as tradições místicas perduraram e, revestidas 
pelos mitos e química egípcios, ainda, estavam 
disponíveis para aqueles que tinham olhos para ver a 
verdade torturada? 

Perambulamos nas cavernas da incerteza, 
as formas fantasmagóricas da dúvida nos assaltam, 
o medo rouba nossa força, o egoísmo, nossa visão, 
e a ignorância, a nossa coragem. Mas nós todos 
somos alquimistas no laboratório da vida: cada um 
está destilando o elixir da experiência. No seu devido 
tempo, cada um terá alcançado a perfeição deste 
misterioso fluido alquímico e, com ele, irá tingir seu 
mundo e a si mesmo. Sobre os metais básicos desta 
era atual, ele irá borrifar o pó mágico que sua alma 
descobriu. As eras do Ferro, da Prata, do Cobre e do 
Chumbo se extinguirão, e a Era de Ouro dos filósofos 
brilhará.
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