
ABIM 005 JV Ano XI - Nº 93 - Jan/18

“Incalculável é o mal que homens e mulheres causam ao mundo e a 
si próprios pela força destruidora de seus pensamentos hostis, de suas 
palavras de ódio, de inveja, de egoísmo. A calúnia, a maledicência, o 
rancor são outros tantos inimigos mortais da alma”.

Professor Henrique José de Souza
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Editorial

Após os festejos natalinos e os brindes de um 
Feliz Novo Ano, enviamos a você, querido 
leitor, mais uma edição da sua Revista Arte 

Real, neste período em que a Maçonaria Brasileira, 
tradicionalmente, adota “as férias maçônicas”, 
como recesso de suas atividades ritualísticas. O 
maçonólogo José Castellani, em seu artigo “As 
Incríveis Férias Maçônicas”, muito bem aborda tal 
invencionice da maçonaria tupiniquim, que, não 
satisfeita com o breve recesso administrativo (20/dez 
a 05/jan), passou a adotá-lo para os trabalhos em 
Templo e estendê-lo para depois do Carnaval.

Portanto, apesar de a existência das “Férias 
Maçônicas” para a grande maioria das Lojas, 
continuaremos, como de praxe, com nosso altruístico 
de trabalho, em prol da cultura maçônica, publicando, 
ininterruptamente, as edições da Revista que 
conquistou a simpatia do Povo Maçônico.

Tal época é uma excelente oportunidade 
de nos entregarmos à reflexão e de fazermos 
uma profunda avaliação das metas atingidas, do 
que, de fato, valeu a pena. Também, é o momento 
de traçarmos novos planos. Decerto, o ano que 
se despediu não deixou saudades, haja vista as 
enormes dificuldades vivenciadas por todos os 
segmentos da sociedade. Contudo, conforme o dito 
popular “é na crise que a gente cresce”. Que tais 
adversidades nos tenham aplicado sábias lições, para 
que possamos repensar nossos posicionamentos nos 
mais diversos aspectos da vida.

Quanto a essa transição do ano velho para 
o ano novo, achamos oportuna a publicação da 
matéria do Irmão Rogério Vaz de Oliveira, obreiro da 
Augusta e Respeitável Loja Simbólica Estrela do Sul 
nº 84, do Oriente de Bagé, no Rio Grande do Sul, 
jurisdicionada ao GOB-RS, intitulada “Jano, o Deus 
das Duas Faces – O Início e o Fim”. Nela, o autor 
fez uma breve, porém elucidativa apresentação do 
deus da mitologia grega, que inspirou Júlio Cesar, 

em 46 a. C., quando da reforma do calendário oficial 
de Roma, com o acréscimo de mais dois meses, a 
homenageá-lo, dando-lhe seu nome, a um deles, o 
qual se chamou janeiro, passando a ser o primeiro 
mês do ano.

Com a colaboração do Irmão Sérgio Roberto 
Reis, de codinome Rimmôn, apresentamos um trecho 
do artigo do ilustre escritor português do século 
passado, Fernando Pessoa, que, sempre, deixou 
público sua paixão pela Ordem Maçônica, intitulado 
“Associações Secretas”, publicado no Jornal Diário 
de Lisboa, matéria de capa na edição de 04 de 
fevereiro de 1935, em que o mesmo protesta contra 
um projeto de lei, que proibia o funcionamento das 
ditas associações secretas, dentre elas, a Maçonaria. 
Conseguimos o espelho da capa da edição, a fim de 
ilustrar a matéria. 

Por fim, de autoria de nosso querido Irmão e 
grande escritor maçônico Antônio Carlos Gonçalves, 
autor dos livros “A Simbologia das Velas”, “A Magia 
Cerimonial na Maçonaria” e “A Mão de Deus na 
Maçonaria”, brindamos a todos com um breve artigo 
intitulado “Vibrar Elevado”, que se faz oportuno, por 
nos orientar a cruzarmos este momento tempestuoso 
em que passa o Brasil e o mundo, mantendo, 
sempre, as boas vibrações mentais, a fim de criarmos 
um aura de Luz sobre o nosso planeta.

Com isso, iniciamos mais um ano de 
atividades de nossa Revista, ignorando o longo 
recesso implantado na maçonaria brasileira, no “país 
do samba e do futebol”, em que tudo começa, tão 
somente, após o Carnaval, bem dizer, já no mês 
março, desprezando-se assim, a existência dos dois 
primeiros meses do ano, criado por Júlio Cesar, há 
mais de dois mil anos. 
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Jano

O Deus das Duas Faces
O Início e o Fim

Rogério Vaz de Oliveira

Há pouco, encerramos um ano, um período 
recheado de aprendizados, alegrias, tristezas, 
de ganhos e perdas. A sensação de finalizar 

algo é tão importante quanto a de começar, e com 
ele todos os desafios. Chegou o novo ano, onde 
depositaremos esperanças, sonhos e realizações. 

A mitologia romana possuía e venerava o 
Deus Jano (do latim, Janus ou Ianus), o Deus das 
Duas Faces. Era o porteiro celestial, simbolizando 
os términos e os começos, o passado e o futuro, o 
dualismo relativo a todas as coisas.

Graças a ele, ganhamos o mês janeiro, que 
marca o início de um novo ano e a transição do 
passado para o futuro. A propósito, janeiro só passou 
a ser o primeiro mês quando o Imperador Júlio Cesar 
(100-44 a.C.) introduziu, em 46 a.C., o ano de 365 
dias, quando o mesmo era de, somente, 304 dias 
e dividido em dez meses, começando em março e 
terminando em dezembro.

O Templo em honra a Jano permanecia com 
as portas principais abertas, em tempos de guerra, 
sendo fechadas em tempos de paz. Ele presidia 
tudo o que se abre; era o deus tutelar de todos os 
começos; regia o que regressa ou que se fechava. 
Tornou-se, então, patrono dos exércitos.

Costumava ser o primeiro deus a ser 
mencionado nas cerimônias religiosas. Era adorado 
no início da época de colheita, plantio, casamento, 
nascimento, e outros tipos de origens, especialmente, 
os começos de acontecimentos importantes na vida 
de uma pessoa.

Originalmente, uma face possuía barba e a 
outra não, e, às vezes, era masculino e feminino, 
provavelmente, uma representação do sol e da lua 
(Janus e Jana). No entanto, é mais fácil encontrar 
duas faces com barba. Existem em alguns locais, 
representações suas com quatro faces.

A dualidade de Jano se apresentava quando 
uma das faces falava a verdade, enquanto a outra 
mentia, confundindo assim a pessoa na hora de fazer 
uma escolha importante, que poderia trazer grandes 
consequências, demonstrando, claramente, seu 
papel como Deus das indecisões, pois representava, 
assim, aquele que acalenta e guia, protege e ama, 
ao mesmo tempo que é aquele que engana, que 
trai, que odeia e que trapaceia. Algumas tradições 
acreditavam que Janus, também, encarnava o caos, 
tanto exterior como interior.

A dualidade, sempre, esteve presente no ser 
humano, desde o momento em que ele começou a 
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pensar, desenvolvendo a capacidade de discernir. 
Os opostos têm-lhe constituído desafios para a 
consciência, que deve eleger o que lhe é melhor, em 
detrimento daquilo que lhe é pernicioso, perturbador, 
gerador de conflitos.

É, também, representado com uma chave em 
uma das mãos, e na outra uma vara para mostrar que 
é o guardião das portas, e que preside os caminhos. 
É provável que o cristianismo utilizou a figura de Jano 
para representar São Pedro, como o Porteiro do Céu, 
carregando uma chave. Outra curiosidade a respeito 
desse deus romano, eram que as suas estátuas 
apontavam muitas vezes com a mão direita o número 
trezentos, e com a esquerda o sessenta e cinco, 
representando o total de dias do ano.

A ele se atribui a invenção dos navios e, 
possivelmente, o dinheiro em moedas, pois as 
primeiras foram cunhadas com a cabeça de duas 
faces.

Janus, portanto, é aquele se apresenta para 
nos mostrar que questões como bem e mal, dia e 
noite, fé e descrença, ou qualquer coisa que seja 
dual, na realidade são separadas, apenas, pelos 
humanos, pois a divindade é em si mesma detentora 

de todos os mistérios e encerra em si mesma o 
conceito do Um, do Todo. Janus nos permite observar 
os ciclos que já passaram e visualizar o que o futuro 
nos reserva, em virtude das escolhas que já fizemos 
e fazemos no presente. Ele carrega consigo o poder 
da transição de um estado para outro, trazendo, 
sempre, o movimento à existência.

Encerramos este pequeno artigo rogando 
ao Deus Jano que o ano que inicia seja repleto de 
harmonia, paz e fraternidade. Que a tolerância e a 
ética sejam constantes nas decisões dos nossos 
dirigentes.

Seja bem-vindo a Janeiro!

Ruínas do Templo 
dedicado ao Deus 

Janus, localizado 
na cidade de 

Autun, na França.
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A 

Maçonaria 

na Visão 

de Pessoa

A Maçonaria compõe-se de três elementos: 
o elemento iniciático, pelo qual é secreta; o 
elemento fraternal; o elemento a que chamarei 

humano – isto é, o que resulta de ela ser composta 
por diversas espécies de homens, de diferentes 
graus de inteligência e cultura, e o que resulta de ela 
existir em muitos países, sujeita, portanto, a diversas 
circunstâncias de meio e de momento histórico, 
perante as quais, de país para país e de época para 
época reage, quanto à atitude social, diferentemente.

Nos primeiros dois elementos, onde reside 
essencialmente o espírito maçônico, a Ordem é a 
mesma, sempre, e em todo o mundo. No terceiro, a 
Maçonaria – como aliás qualquer instituição humana, 
secreta ou não – apresenta diferentes aspectos, 
conforme a mentalidade de Maçons individuais, 
e conforme circunstâncias de meio e momento 
histórico, de que ela não tem culpa.

Neste terceiro ponto de vista, toda a 
Maçonaria gira, porém, em torno de uma só ideia – 
a “tolerância”; isto é, o não impor a alguém dogma 
nenhum, deixando-o pensar como entender.

Por isso a Maçonaria não tem uma doutrina. 
Tudo quanto se chama “doutrina maçónica” são 
opiniões individuais de Maçons, quer sobre a Ordem 
em si mesma, quer sobre as suas relações com o 
mundo profano. 

São divertidíssimas: vão desde o panteísmo 
naturalista de Oswald Wirth até ao misticismo cristão 
de Arthur Edward Waite, ambos tentando converter 
em doutrina o espírito da Ordem.

As suas afirmações, porém, são 
simplesmente suas; a Maçonaria nada tem com 
elas. Ora o primeiro erro dos Anti-maçons consiste 
em tentar definir o espírito maçónico em geral pelas 
afirmações de Maçons particulares, escolhidas 
ordinariamente com grande má fé.

O segundo erro dos Anti-maçons consiste 
em não querer ver que a Maçonaria, unida 
espiritualmente, está materialmente dividida, como já 
expliquei. A sua acção social varia de país para país, 
de momento histórico para momento histórico, em 
função das circunstâncias do meio e da época, que 
afectam a Maçonaria como afectam toda a gente. 

A sua acção social varia, dentro do mesmo 
país, de Obediência para Obediência, onde 
houver mais que uma, em virtude de divergências 
doutrinárias – as que provocaram a formação dessas 
Obediências distintas, pois, a haver entre elas acordo 
em tudo, estariam unidas. 

Segue daqui que nenhum ato político 
ocasional de nenhuma Obediência pode ser levado 
à conta da Maçonaria em geral, ou até dessa 
Obediência particular, pois pode provir, como em 
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geral provém, de circunstânciaspolíticas de momento, 
que a Maçonaria não criou.

Resulta de tudo isto que todas as campanhas 
anti-maçónicas – baseadas nesta dupla confusão 
do particular com o geral e do ocasional com o 
permanente – estão absolutamente erradas, e que 
nada até hoje se provou em desabono da Maçonaria. 

Por esse critério – o de avaliar uma instituição 
pelos seus actos ocasionais porventura infelizes, ou 
um homem por seus lapsos ou erros ocasionais – 
que haveria neste mundo senão abominação? 

Quer o Sr. José Cabral que se avaliem 
os papas por Rodrigo Bórgia, assassino e 
incestuoso? Quer que se considere a Igreja de 
Roma perfeitamente definida em seu íntimo espírito 
pelas torturas dos Inquisidores (provenientes de 
um uso profano do tempo) ou pelos massacres dos 
albigenses e dos piemonteses? 

E contudo com muito mais razão se o poderia 
fazer, pois essas crueldades foram feitas com ordem 
ou com consentimento dos papas, obrigando assim, 
espiritualmente, a Igreja inteira. Sejamos, ao menos, 
justos.

Se debitamos à Maçonaria em geral todos 
aqueles casos particulares, ponhamos-lhe a crédito, 
em contrapartida, os benefícios que dela temos 
recebido em iguais condições. Beijem-lhe os jesuítas 
as mãos, por lhes ter sido dado acolhimento e 
liberdade na Prússia, no século dezoito – quando 
expulsos de toda a parte, os repudiava o próprio 
Papa – pelo Maçom Frederico II. 

Agradeçamos-lhe a vitória de Waterloo, 
pois que Wellinton e Blucher eram ambos Maçons. 
Sejamos-lhe gratos por ter sido ela quem criou a 
base onde veio a assentar a futura vitória dos Aliados 
– a “Entente Cordiale”, obra do Maçon Eduardo VII. 

Nem esqueçamos, finalmente, que devemos 
à Maçonaria a maior obra da literatura moderna – o 
“Fausto” do Maçon Goeth.

Acabei de vez. Deixe o Sr. José Cabral a 
Maçonaria aos Maçons e aos que, embora o não 
sejam, viram, ainda que noutro Templo, a mesma 
Luz. Deixe a Anti-maçonaria àqueles Anti-maçons 
que são os legítimos descendentes intelectuais do 
célebre pregador que descobriu que Herodes e Pilatos 
eram Vigilantes de uma Loja de Jerusalém.

Nota do editor: O texto acima, que nos foi enviado pelo 
Ir∴ Sérgio Roberto Reis, escrito na língua portuguesa, 
de Portugal, do século passado, e é um trecho do artigo 
que o poeta, filósofo, dramaturgo e comentarista político 
português, Fernando Pessoa publicou no Diário de Lisboa, 
nº 4.388, de 04 de fevereiro de 1935, sete meses antes 
de falecer, aos 82 anos de idade, contra o projeto de lei, 
do deputado José Cabral, proibindo o funcionamento das 
associações secretas, sejam quais forem os seus fins e 
organização.
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Vibrar
Elevado

Antônio Carlos Gonçalves

O verdadeiro maçom é aquele que, através da 
Iniciação, busca compreender que seu corpo é, 
apenas, o recipiendário da LUZ que o Espírito 

emana e que para libertar esta energia é preciso Vibrar na 
frequência certa.

Tudo o que experimentamos com os nossos cinco 
sentidos físicos é transmitido através das vibrações. Seus 
pensamentos são vibrações. Suas emoções são vibrações. 
Você pode aprender a controlar suas vibrações mentais ... 
e, ao fazê-lo, também, influencia as vibrações emocionais.

A maioria das pessoas vive o dia a dia sem o 
senso do que provoca um pensamento casual sobre seu 
sistema de energia, ou sua condição. Nunca percebendo 
que ele é projetado para responder à nossa direta 
contribuição ... e só funciona com o máximo de eficiência 
quando tal é o caso. 

Sem uma contribuição direta sua, a aura e chakras 
operam em um tipo de modo padrão. Isso funciona bem 
por um tempo, mas acabará por levar a uma situação em 
que, ao invés de sua energia responder a você ... você 
estará reagindo à sua energia e emoções. O impacto disso 
é grande.

Devemos entender que a aura é uma veste do 
corpo bioelétrico multicamadas e multidimensional, que 
não é gerada pelo corpo, mas que, de fato, cria o corpo! 

Sabemos, agora, que somos seres espirituais 
que estão numa experiência humana, num denso espaço-
tempo da terceira dimensão, daí a forma humana surgir 

através da ressonância e da intenção que você tem. 
Alterar seu campo eletromagnético de energia pode ser 
feito de forma imediata. A energia muda com a intenção. 
Simplesmente, mudando seus pensamentos, há mudança 
na energia dentro e ao seu redor. Os pensamentos são 
magnéticos e os pensamentos têm uma frequência.

À medida que você cria os pensamentos eles são 
atraídos pelo coração, e são enviados para o Universo 
e atraem, magneticamente, todas as coisas que estão 
na mesma frequência. Tudo o que é enviado retorna à 
fonte, que é você. Através da prática, você pode gerenciar 
melhor, momento a momento, a sua energia.

Todos nós temos uma certa frequência vibratória, 
nossos corpos têm cerca de 70% de água ... então, 
podemos alterar nosso próprio estado vibratório através do 
som, emoção ou pensamento - parecido com uma única 
gota de água que poder criar um maior efeito de ondulação 
em um grande manancial.

A humanidade está à beira de um salto quântico 
na consciência, enquanto o nosso planeta ascende da 3ª 
para a 5ª dimensão. Isso deve inspirar para que indivíduos 
iluminados se reúnam e assumam a responsabilidade pela 
Consciência Superior, e pela Terra, VIBRANDO ELEVADO.

É neste estágio que a Maçonaria revela sua 
importância ao preparar os irmãos, ao longo de sua 
jornada, para serem Racionais, sobrepujando os instintos e 
os sentimentos, para VIBRAREM UNÍSSONOS em direção 
à LUZ do GADU. 


