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Iniciação

A verdadeira Iniciação é aquela que obriga o homem a 
descobrir por si mesmo (pela meditação) o que não pode, desde logo, 
ser desvendado diante de seus olhos, nublados pelos densos véus da 
matéria em que se acha envolvido. Daí a frase: “Do ilusório 
conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade”...

Professor Henrique José de Souza
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Editorial
Pertencer a uma instituição, cuja origem perde-

se através das brumas dos tempos é um grandíssimo 
privilégio, ao mesmo tempo em que nos incumbe de 
uma enorme responsabilidade. A Ordem Maçônica, 
à luz do entendimento de respeitados escritores, 
projetou-se, em sua fase primitiva, quando nem assim 
era chamada, através das Ordens de Construtores, 
na Antiguidade, que lhes deram origem. Passou pela 
fase Operativa dos Francos Maçons, transformando-
se, pelo ingresso dos Aceitos, na Maçonaria Moderna, 
Especulativa, a qual conhecemos hoje.

Sabiamente, nessa trajetória de luz, reuniu 
o conhecimento de diversas tradições do passado e 
soube absorver as influências de um sem número de 
Escolas de Mistérios, cujo seus membros encontraram 
abrigo em nossas fileiras, deixando-nos um enorme 
legado. Da modesta cerimônia de recepção do 
passado, adequou-se a uma rica simbologia, que 
ornamentou nossos Templos e requintou a cerimônia 
de ingresso, sublimando-a na teatralização da 
Iniciação. 

A Iniciação não pode ser confundida com a 
cerimônia de ingresso na Ordem. Trata-se de um 
processo que se prolongará por anos ou até vidas. 
O teatro encenado na cerimônia de ingresso na 
Maçonaria é a trajetória que o postulante deverá 
passar, a fim de encontrar o seu Eu Espiritual. Através 
deste colóquio, ambos se fundirão em uma única 
coisa, a exemplo do que disse o Mestre Jesus, quando 
tomou assento ao lado do Pai: “Eu e meu Pai somos Um”. 

Iniciar-se equivale a procurar a Vida por 
detrás do sagrado e isíaco velame; beber na fonte 
dos Mistérios Maiores – ciência de eleitos e super-
homens – no seio Mater ou Sanctum Sanctorum das 
Verdades Primitivas. O mesmo símbolo que o profano 
defronta e nada vê, o Iniciado contempla e o decifra. A 
mesma Escritura Sagrada que o profano lê, o Iniciado 
adentra, e, hermeneuticamente, consegue sorver sua 
essência. Os olhos são iguais, mas a visão da Verdade 
é bem outra! Daí o entendimento de que “muitos serão 
chamadas, mas poucos os escolhidos”.

Dada a enorme importância deste assunto, 
achamos por bem escolhe-lo como temário. Sem 
a presunção de tentar esgotar seu conteúdo, 
devido a sua profundidade. Tal escolha se dá, pela 
necessidade de colocar em voga o assunto, já que, 
lamentavelmente, o que vemos é a transformação de 
nossas Lojas em clubes de serviços.

Quanto à escolha dos candidatos para 
ingressar em nossa Ordem, passa-se ao largo 
observar se os mesmos possuem as virtudes 
necessárias para esse Despertar, para a ampliação de 
sua consciência, na busca do Encontro com seu Eu 
Verdadeiro, quando, de fato, consumar-se-á a iniciação 
propriamente dita.

Em nossos Templos se reflete a falta de 
espiritualidade existente no mundo profano atual. 
Sessões vazias, de Irmãos e, principalmente, de 
conteúdo, em uma rotina semanal, sob o descompasso 
do alucinado bater de malhetes. 

De certo, que este mesmo temário já clama em 
voltar em futuras edições, dada a vastidão do assunto 
e sua extrema importância. As matérias selecionadas 
para esta edição visam o despertar de nossos leitores 
para entender que a Maçonaria, antes de tudo, é uma 
Escola de Iniciação, e que tem como objetivo precípuo, 
a ampliação do estado de consciência de seus 
membros, sem o qual torna-se impossível a missão de 
fazer feliz a humanidade.

A Revista Arte Real comprometida com o 
engrandecimento de nossa augusta Ordem vem 
fazendo a sua parte. Que o GADU nos inspire, sempre, 
a buscar fazer Maçonaria de Verdade!
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INICIAÇÃO
O Despertar
para a 
Realidade!

Francisco Feitosa

Periodicamente, trazemos à reflexão de todos, 
através de matérias previamente selecionadas, 
a oportunidade de melhor compreender a razão 

de nosso processo de iniciação. Nesta edição de 
aniversário, em que estamos completando 12 anos 
de atividades ininterruptas, achamos por bem, não só 
voltar ao assunto, mas criar uma edição inteira, cujo 
temário refere-se, exclusivamente, à Iniciação.

O tema Iniciação é de suma importância para 
o Maçom e para todos aqueles que, por força da Lei 
de Evolução, foram movidos a bater às portas de um 
Templo, em busca de Luz. Entendemos que, como 
veículo de informação, em prol da cultura maçônica, 
outro não é o nosso trabalho, senão o de chamar à 
razão nossos leitores, a fim de que não se percam em 
atalhos, iludidos pelos falsos brilhos das alfaias, pelas 
pompas dos cargos e por seu ilusório “pseudo-poder”.

A Maçonaria não é composta por pessoas 
perfeitas, mas por aqueles que entendem que 
precisam se aperfeiçoar, e por isso lhe batem à porta. 
Estamos a todo instante identificando aspectos de 
nossa personalidade que poderão ser aprimorados. 
Esse será o eterno lapidar de nossa pedra.

Quando falamos que a Maçonaria, antes 
de tudo é uma Escola de Iniciação, é porque, como 
tal, visa, através de seus ensinamentos e da “séria 
conduta de seus membros”, iniciar uma ação de 
preparação da personalidade (parte material - lapidar 
da pedra bruta), a fim de que aflore a individualidade 
(parte espiritual), o despertar do Mestre Interno de 
cada um.

O objetivo de todos os processos de 
iniciação, incluindo o maçônico, é a expansão 
da consciência. Resume-se no aforismo grego: 
“Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses 
e o universo.” A consciência de si mesmo, de sua 
origem, de seu destino e do seu Criador. Para isso, 
exige-se do postulante à Iniciação, a transformação 
e a superação de hábitos e de conduta. A Iniciação 
não se resume, apenas, no cerimonial pelo qual 
passamos no dia de nosso ingresso na Ordem em 
si, e sim, em um processo que se dará ao longo de 
toda a vida, a partir daquele cerimonial que lhe deu 
origem. A cerimônia descreve todo um teatro com 
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o que se espera que seja a trajetória do iniciado 
em busca do seu Eu Verdadeiro. Isso poderá durar 
todo uma vida ou, em certos casos, algumas vidas. 
Estamos nos iniciando a cada ato praticado, a cada 
pensamento vibrado, a cada palavra proferida.

A Iniciação, em nossa trajetória terrena, não é 
uma opção ou uma coincidência, ela faz parte de todo 
um processo da evolução da mônada humana. Tudo 
que está manifestado possui uma parte infinitesimal 
de Deus. Somos portadores de uma centelha divina, 
que tem como real propósito, transformar-se em Luz 
e se fundir ao Criador. O propósito da Iniciação não 
é outro senão o da expansão de nossa consciência, 
a fim de que, no futuro, esta mesma centelha se una 
à Chama do Eterno, à guisa do “filho que retorna à 
Casa do Pai”. O iniciado se transforma por esforços 
próprios. A centelha Divina que habita em cada um 
nós e, também, em todas as criaturas, tende a se 
transformar em Luz.

O materialismo brutal do mundo profano 
chega-nos como densas vendas a nos ocultar 
o nosso verdadeiro objetivo de nossas vidas. O 
caminho da iniciação é estreito, difícil e a cada passo 
que damos à frente, abre-se um abismo às nossas 
costas. Voltar é se aventurar ao precipício! Devemos 
ter consciência do que viemos fazer aqui! 

A dura realidade é que, semanalmente, 
propusemo-nos a estar presente em nossos templos. 
Na maioria das Lojas o que vemos são Sessões 
vazias de conteúdo, instruções mal lidas ou repetidas 
sem qualquer interpretação de parte dos Vigilantes 
ou dos Mestres, apresentadas às pressas, devido ao 

adiantar da hora. Porém, após a Sessão, não pode 
faltar o tradicional ágape. Os mesmos apressados se 
encarregam de abrir os chamados “graus etílicos”, 
que não têm hora para acabar, quase sempre 
invadindo a madrugada, com assuntos vazios e 
profanos.

Cabe ao iniciado maçom perceber o sentido 
real de um Templo e, em especial, de um processo 
iniciático, pautando seus passos dentro dos 
ditames da Lei Divina, a fim de não se desviar do 
seu verdadeiro caminho, desperdiçando a sublime 
oportunidade de sua ascensão evolucional. 

Repetidamente, o Maçom é questionado, 
em telhamento, o que veio fazer aqui, e a maioria, 
despreza o sentido da resposta, permitindo que 
as paixões e os desejos os impeçam de galgar 
os degraus da escada, que, de certo, o levará 
ao patamar de sua consciência, na busca do seu 
Verdadeiro Eu.

Nós, Iniciados Maçons, fomos intuitivamente 
escolhidos por nossos padrinhos para participarmos 
da Grande Obra do Eterno na face da Terra. 
Pautando nossas ações nos ensinamentos da 
doutrina maçônica, iremos transformando-nos em 
verdadeiras “Ferramentas” para que o Grande 
Construtor se utilize em sua construção, em prol da 
evolução da humanidade, e para tanto, precisaremos 
estar aferidos, afiados, ajustados e calibrados, 
conforme os ditames do Grande Mestre, O Senhor 
dos Mundos, a fim de que, “exo” e “esotericamente”, 
possamos executar a parte que nos cabe dentro do 
plano traçado em sua Sacrossanta Prancheta.

Que este breve texto, somado às demais 
matérias que compõem esta edição, conduza a todos 
a uma profunda reflexão de nossas responsabilidades 
em nossa vereda iniciática, e “que mundo profano 
não julgue que viemos aqui trabalhar inutilmente, 
gastando em vão as nossas forças”.
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A Iniciação

Como Objetivo

de Vida!

Eurico R∴

Muito se tem escutado e transmitido sobre este tema 
ao longo de várias eras, algumas confusões têm 
gerado é certo, mas, também, muitas verdades têm 

sido reveladas. Umas transcritas a partir de personalidades 
que acabamos por assimilar e sobrescrever e outras, 
que, apesar de influenciadas pelas primeiras, são, 
deliberadamente, o resultado do nosso próprio trabalho 
interior.

Tal como Dante Alighieri, teremos que iniciar 
a descida ao interior de nós mesmos, ao Inferno das 
Paixões e dos Vícios, com a consequente luta contra os 
nossos próprios demónios, culminando na subida em 
direção a uma luz paradisíaca, que, apesar de inatingível, 
será, sempre, um objetivo para além mesmo deste ciclo 
temporal! VITRIOL - Visita Interiora Terrae Rectificando 
Invenies Occultum Lapidem (Visita o interior da Terra e, 
retificando, encontrarás a Pedra Oculta).

No entanto, não estamos sós… Teremos, sempre, 
um Virgílio que, sabiamente, guia-nos, afastando-nos dos 
obstáculos difíceis e nos entrega nos braços da “Donna 
Angelicata” (da bela Beatriz). A Iniciação é, de fato, um 
ponto de viragem em nossa existência, neste plano. Para 
os antigos, a Iniciação era tratada como um conjunto de 
provas, que determinavam a capacidade de um jovem 
atingir a maioridade e as responsabilidades inerentes. As 
provas passavam pelo campo físico, intelectual, moral e, 
por vezes, espiritual, no caso de alguns eleitos.

O armar de um cavaleiro era precedido de um 
conjunto de provas de bravura no campo de batalha, que 
não se resumiam, somente, ao número de vidas ceifadas 
ao inimigo, mas a sua postura entre os demais, que lhe 

garantiam o respeito e a admiração – a honra. Assim como 
no passado, todos nós temos que vencer os “12 Trabalhos 
de Hércules”, se pretendermos aspirar à Imortalidade, 
que é, objetivamente, o resultado da Iniciação. Para 
vos dar um exemplo prático deixo-vos as seguintes 
perguntas, que devemos permitir-nos sentir no silencio 
do nosso Ser: Quantas vezes, durante o dia, ousamos 
agir de forma correta, mesmo com aqueles que não o 
são conosco?  Quantas vezes conseguimos resistir aos 
estímulos destrutivos da mente como a inveja, a cobiça, 
o ciúme, a raiva, a culpa ou o ressentimento? Quantas 
vezes sentimos felicidade na presença de coisas simples 
como um pôr-do-sol, uma obra de arte, um relacionamento 
estável?

Temos consciência que a Verdadeira Iniciação não 
é um processo fácil, nem igual para todos qualitativamente. 
Pode durar uma vida inteira para se ascender ao mesmo 
que outros, apenas, necessitam de um pequeno instante! 
Pode mesmo nunca chegar a manifestar-se. Meus Irmãos, 
de fato, não somos todos iguais! Somo-lo, apenas, na 
condição de seres humanos que ao baterem à porta do 
Templo, trouxeram dentro do seu coração a pretensão de 
ascender a algo superior, à realidade da qual vivemos, 
apenas, na sombra.

O desenvolvimento espiritual que se traduz 
na capacidade de sentirmos a voz interior, com uma 
intensidade e frequência cada vez maiores… é e, sempre, 
foi o que diferenciou os homens! Já alguém disse: “não 
há boas nem más pessoas, o que existe são pessoas 
mais ou menos conscientes, mais ou menos elevadas, 
espiritualmente”. Lembrem-se da alegoria da Caverna de 
Platão, e ousem olhar lá para fora! Recuando um pouco 
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na trajetória individual, importa dizer que para iniciarmos 
o processo de Iniciação é preciso estar preparado, estar 
vigilante “não colocarás vinho novo em vasilhas velhas” 
diz na Bíblia, o que isso quer dizer é que não se consegue 
implementar novas ideias em mentes cristalizadas e 
fechadas. Assim, a Iniciação tem que ser preparada com 
alguma antecedência “abrindo novos caminhos e veredas 
para o Messias que está para vir”.

O batismo Iniciático ritual é, objetivamente, um 
formalismo, tal como o são muitas das cerimônias que 
atravessamos ao longo da nossa vida. No entanto, de que 
valem as cerimônias formais se carecem, na sua essência, 
do poder de transformarem os seus participantes? 
O que importa a beleza da cerimônia do matrimônio 
se os nubentes, antecipadamente, não partilharem, 
verdadeiramente, do seu amor?

Meus Irmãos, nós não estamos na confraria dos 
aventais! Lembrem-se que de cada vez que entrarem num 
lugar sagrado estão a sofrer, por si só, uma Iniciação: 
“descalçai as sandálias pois o chão que pisas é sagrado”. 
Para isso, é vos exigido que venham preparados. Em 
suma, desde que o homem seja, realmente, livre e de 
bons costumes, já conseguiu fazer o seu caminho de 
preparação para ser Iniciado. Quando conseguir viver 
no dia a dia esses princípios, ouvindo e seguindo a voz 
interior, então sim, deixou de ser neófito!

Quer na forma quer no conteúdo, o batismo 
Iniciático tem, ainda, uma particularidade em relação, 
por exemplo, com o religioso. O primeiro, carrega o 
pretendente de uma responsabilidade, acrescida dado 
que prevê a participação de todas as faculdades do 
indivíduo no sentido do seu trabalho interior e da sua 
consequente elevação a Deus. O segundo, pressupondo 
que o indivíduo ascenda à divindade, apenas, pela fé, 
pela sua humildade e obediência constante ao dogma 
corporativo, desresponsabiliza-se, parcialmente, da sua 
escolha (muitas vezes essa cerimônia é praticada por 

vontade única da família, pois acontece na idade em que o 
batisando não tem consciência do processo).

Em suma, nada há de completamente errado ou 
certo em nenhum deles, o que importa é que cada um 
sinta, verdadeiramente, qual é o seu verdadeiro caminho 
e o percorra em consonância, responsabilizando-se pelas 
escolhas feitas. O verdadeiro Mestre é aquele que, depois 
de passadas as suas provas iniciáticas, e fazendo uso da 
sua sabedoria (conhecimento aplicado), constrói o seu 
próprio dogma e o utiliza na edificação do seu templo 
interior.

Não esquecer que o dogma ou mesmo ideal é, 
apenas, uma visão da verdade, logo, dependente do seu 
criador – duas pessoas com o mesmo nível de elevação 
espiritual e cultural não terão, necessariamente, a mesma 
visão, quando muito serão convergentes! Meus Irmãos, 
em todas as épocas existiram Homens mais conscientes 
espiritualmente do que outros, e quando lhes foi concedido 
o poder temporal, eles lideraram a humanidade com 
sabedoria, consequentemente, esta evoluiu saindo das 
trevas em que se encontrava.

No entanto, quando a liderança caiu nas mãos 
de inconscientes, obcecados pelos brilhos materiais, 
tudo regrediu e as instituições mergulharam na letargia 
ou foram completamente demolidas. Vejamos, como 
exemplo, o que aconteceu, historicamente, ao Templo de 
Salomão, à Ordem do Templo, bem como tantas outras 
mais: a responsabilidade pela queda da humanidade 
e suas instituições é de todos aqueles que, elevados 
espiritualmente, não souberam manter-se desse modo. É 
muito fácil, em qualquer ponto da nossa evolução interior, 
voltar a cair em patamares inferiores.

Se a subida da Escada de Jacob é difícil, mais 
difícil é, ainda, mantermo-nos lá em cima, porque maiores 
são os estímulos e maiores são as responsabilidades 
nas escolhas! E mais violentas serão as consequências! 
Essas são as fundações interiores que o Homem terá 
que consolidar, para que possam manifestar-se no 
exterior, no mundo material, com todo o sucesso que se 
pretende atingir neste plano de vida. As Ordens sendo 
instituições, são edificadas no mundo material – pórticos 
de matéria para o espírito, por isso, necessitam de homens 
renovados, pois só desses se espera a sua manutenção e 
evoluções futuras!
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Jaime Balbino de Oliveira

A Maçonaria adquiriu o seu aspecto iniciático a 
partir do século XVIII. A singela recepção das 
Lojas operativas foi transformando-se, o ritual foi 

enriquecendo-se e complicando-se a Liturgia, durante 
todo o século XIX, até chegar à Iniciação Maçônica atual 
com o seu brilhante cortejo simbólico.

Na verdade, o que a Ordem Maçônica 
pretende, através da Iniciação, é dar ao iniciado 
uma responsabilidade maior não somente como 
ser humano com vida espiritual, mas também como 
homem e cidadão. E isso os antigos o faziam por meio 
de ritos iniciáticos. Os iniciados eram submetidos a 
exercícios mentais e intelectuais e, pela meditação e 
a concentração, eram conduzidos paulatinamente, ao 
despertar de uma vida interior intensa e, assim, a uma 
compreensão melhor da vida.

Diz Aryan, na introdução ao Livro “La Masoneria 
Oculta Y la Iniciacion Hermética”, de J. M. Ragon, 
que “os ritos não teriam nenhuma utilidade se os 
seus ensinamentos caíssem como água numa ânfora 
quebrada”. O seu objetivo consiste em relembrar ao 
iniciado que deve dar, cada vez mais, predomínio à vida 
interior do que à atração dos sentidos. A promessa do 
Maçom de ser bom cidadão, de praticar a fraternidade 
não quer dizer outra coisa. Diodoro da Sicília dizia que 
“aqueles que participavam dos Mistérios tornavam-se 
mais justos, mais piedosos e melhores em tudo”. Por 
isso, o primeiro passo da vida iniciática é a entrada 
em câmara ou cripta onde hão de morrer as paixões, 
para que o aspirante possa ser admitido no reino da 
Luz. Como dizia, há séculos, Plutarco: “Morrer é ser 
iniciado”.

Há duas espécies de iniciação: a REAL e a 
SIMBÓLICA. A primeira, segundo escreve A. Gédalge 
no “Dicionário Rhea”, é o resultado de um processo 
acelerado de evolução que leva o Iniciado a realizar, em 
si mesmo, o que o homem atual deverá ser num futuro, 
que não pode ser calculado. A segunda é, apenas, a 
imagem da iniciação real.

Referindo-se à Iniciação Simbólica, o Manual de 
Instrução do Primeiro Grau da Grande Loja de França, 
citado por Paul Naudon em “La Franc-Maçonnerie et le 
Divin”, assim se expressa: 

“Os ritos iniciáticos não têm nenhum valor 
sacramental. O profano que foi recebido Maçom, de 
acordo com as formas tradicionais, não adquiriu, só por 
esse fato, as qualidades que distinguem o pensador 
esclarecido do homem ininteligente e grosseiro. 
O cerimonial de recepção tem valor, unicamente, 

A 
Iniciação 

Real
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como encenação de um programa que importa ao 
Neófito seguir, para entrar na posse de todas as suas 
faculdades”.

Pela iniciação simbólica, segundo o sentido 
etimológico dado por JULES BOUCHER, no livro 
“Simbólica Maçônica”, o “iniciado” é aquele que foi 
“colocado no caminho”. Paul Naudon, em “La Franc-
Maçonnerie”, referindo-se à iniciação simbólica, assim 
escreve:

“O objetivo da iniciação formal é conduzir o 
indivíduo ao Conhecimento por uma iluminação interna. 
É a razão pela qual a Maçonaria usa símbolos para 
provocar essa iluminação, por aproximação analógica. 
Vemos, assim, que os verdadeiros segredos da 
Maçonaria são aqueles que não se dizem ao adepto 
e que ele deve aprender a conhecer pouco a pouco, 
soletrando os símbolos”. 

Não existe nisso nenhum incitamento à pura 
contemplação interior, à êxtase, ao misticismo... “Cabe 
ao neófito descobrir o segredo. Dentro da noite de 
nossas consciências, há uma centelha que nos basta 
atiçar para transformá-la em luz esplêndida. A busca 
dessa Luz é a Iniciação”.

“Nessa marcha ascensional em direção à 
Luz, onde a via intuitiva parece primordial, é evidente 
que a razão não pode ser afastada. Em todos os 
ritos, a Maçonaria a evoca sem cessar. É a lição dos 
símbolos, entre outras, a do compasso, que se aplica, 
particularmente, ao volume da Lei Sagrada, símbolo da 
mais alta espiritualidade, à qual aspira o Maçom.”

Essas ideias e pensamentos têm o objetivo 
fraterno e leal de incutir nos recém-iniciados o verdadeiro 
espírito maçônico; de fazê-los ver a responsabilidade 
assumida perante a família dos Irmãos conhecidos e 
desconhecidos espalhados pelo orbe da Terra.

Que todos nós, indistintamente, aprendamos a 
conhecer o espírito maçônico, afastando-nos da falsa 
ciência e do sectarismo, combatendo e esclarecendo 
todo cérebro denegrido pelo obscurantismo, para que 

possamos tornar-nos dignos de ser uma dessas Luzes 
ocultas que iluminam a humanidade. Os verdadeiros 
sinais pelos quais se reconhece o Maçom não são outros 
senão os atos da vida real, já nos ensinava o Irmão 
Oswald Wirth. O Maçom há que agir equitativamente 
como homem que cuida de se comportar para com 
outrem, como deseja que se proceda a seu respeito. 
O Maçom distingue-se dos profanos por sua maneira 
de viver. Se não viver melhor que a massa frívola ou 
devassa, a sua pretensa iniciação na arte de viver revela-
se fictícia, a despeito das belas atitudes que finge. 

Esforcemo-nos para que sejamos reconhecidos 
não pelo toque, pelo sinal ou pela palavra, mas por 
nossas ações no âmbito maçônico, social e profissional. 
“Sejamos homens de elite, sábios ou pensadores, 
erguidos acima da massa que não pensa”, porque 
somente desse modo é que poderemos alcançar a 
Iniciação Real, digna de poucos.
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Desvelando  

a Verdadeira

Iniciação!
Antônio Castanho Ferreira

Sabem todos os Iniciados que não é possível 
alcançar a Suprema Aspiração, a realização 
interior, se o discípulo não se apoiar numa tradição 

organizada, que lhe sirva de base, a fim de poder enfrentar 
as forças adversas do meio em que vive. Essa tradição 
não deve ser exclusivamente de ordem social e moral, 
senão de ordem oculta.

Os que sabem as coisas secretas falam, 
veladamente, da Comunhão das Almas Santas ou da 
Comunhão dos Santos, como diz a Igreja Católica, 
servindo de eco a um conhecimento mais antigo, que 
ela, cujo sentido verdadeiro lhe escapa completamente. 
Isso quer dizer que cada Aspirante à Verdade, que tenta 
o Caminho Direto, mais fino que o fio de uma navalha, 
precisa se apoiar numa força, criada através dos séculos 
pelos seus inumeráveis predecessores nessa vereda 
espinhosa. 

Cada homem, que se faz Mestre Perfeito, deixa, 
no ambiente terreno, o resultado de seus tremendos 
e perseverantes esforços, com um poder espiritual 
consciente, que se une aos dos demais Irmãos de 
todas as épocas, como um influxo vivo, verdadeira 
torrente espiritual, dirigida para um determinado sentido, 
constituindo o Poder Espiritual de determinada Série de 
Seres, que se sucederam ininterruptamente como Mestre e 
Discípulo, o que constitui o elemento fundamental de todas 
as iniciações. Esse influxo, essa torrente espiritual remonta 
à origem das coisas.

Os Gurus, perfeitos conhecedores das Leis da 
evolução, dizem não ser possível ao homem alcançar 
a iluminação, sem que esteja ligado a essa torrente 
ininterrupta, através da qual são comunicados ao discípulo 
graus, que variam segundo as iniciações ascendentes. 

Essas Consagrações são definitivas, porque ligam o 
discípulo a um Poder infinitamente superior ao que, nele, 
possa existir de mais elevado. Nessas iniciações, são-
lhe dados símbolos, palavras e determinados gestos, 
linguagem veiculadora desse pacto, tacitamente assumido 
para com a tradição iniciática a que se ligou. Assim, 
ninguém pode evoluir até a libertação, num curto período 
de tempo, sem esse auxílio indispensável. Tal auxílio é 
uma verdadeira transferência dessa Torrente Espiritual, 
que o Mestre faz ao discípulo, quando lhe confere 
determinada Iniciação. Por isso mesmo, o Mahatma Kut-
Humi, diz que os discípulos são envolvidos pelo ambiente 
do Mestre, para que todas as suas possibilidades, boas ou 
más, se manifestem.

Certos Místicos do Oriente nos falam, como já 
foi dito, do Círculo das Almas Perfeitas, com as quais 
os candidatos à Iniciação entram em contato, para 
alcançarem proteção e auxílio em suas lutas sempre 
árduas e cheias de perigo. Esse contato não é o resultado 
de nenhuma cerimônia de evocação de almas de seres 
falecidos, senão a elevação do Aspirante ao nível altíssimo 
das esferas espirituais onde gravitam essas Almas.

Assim, quanto mais antiga for a tradição esotérica 
a que se liga o Postulante, mais fácil é sua luta pela 
conquista da iluminação. Quando, entretanto, liga-se a 
tradições reconstituídas ou corrompidas, sua luta se torna 
mais árdua, não conseguindo, na maior parte dos casos, 
chegar a seu elevado objetivo.

Cada grau, que o discípulo, alcança é expresso 
na Linguagem Universal do Verbo, por uma palavra que 
sintetiza todo o Poder da Torrente Espiritual a que está 
ligado. São as Palavras Sagradas, as Palavras de Passe. 
Elas são de um enorme poder no Mundo Oculto, por isso 



mesmo, são comunicadas pelo Mestre ao Discípulo, de 
boca a ouvido, na hora da Sagração. Todas palavras se 
derivam de uma única, da Palavra Inefável, a Palavra 
Perdida, simbolizada pelo AUM. O verdadeiro segredo 
ligado a tal Palavra constitui o fruto da mais elevada 
iniciação. Mas, para que, um dia, o discípulo possa 
alcançá-la, é indispensável o apoio espiritual da Tradição 
Oculta, a fim de que, assim fortalecido, possa enfrentar, 
com possibilidade de vitória, as forças antagônicas que 
tentam afastá-lo de seu objetivo.

Como os iniciados criaram um Poder Espiritual 
Ativo, a humanidade, na sua inconsciência, também, 
gera um poder incomensurável, formado pelas suas 
ações, seus pensamentos, palavras e paixões de ordem 
inferior. Desse poder, servem-se algumas criaturas para a 
realização de seus desejos, ódios, vinganças etc., quando 
aprendem os processos de entrarem em contato com 
essa força, através, também, de certas iniciações, tão 
conhecidas dos denominados Magos Negros. Esse Poder, 
formado pela coletividade, pelos seus impulsos contrários 
à Lei, considerado Mal pelos espiritualistas, também, tem 
uma consciência constituída pelos múltiplos agregados 
das ações nocivas dos homens em todos os planos de 
sua atividade. Esse Poder é o tão falado Guardião do 

Umbral, a terrível Potestade, que deve ser vencida por 
todo candidato à Magia Branca. Como o discípulo, durante 
milênios sem conta, concorreu mais para esse Poder do 
que para a Torrente Espiritual da Boa Lei, é claro que fica 
muito mais ligado a ele pelos poderosos laços das más 
ações, que praticou, do que pelas suas vagas aspirações 
ao Bem Supremo, que caracterizava o outro polo. É esse 
o motivo pelo qual se torna difícil ao homem libertar-se da 
soberania do Guardião do Umbral.

É essa libertação preliminar a que visam as provas 
iniciáticas, impostas ao discípulo. Assim, o discípulo 
sozinho, tendo, apenas, por apoio o Poder Espiritual da 
Tradição a que se filiou, deve cortar, um por um, todos os 
laços que o prendiam ao Egrégora Negro.

Podemos, agora, compreender por que os 
Iniciados não podem, de modo algum, interferir nessa luta 
de vida ou morte em que o discípulo se empenha. Com o 
choque, que ele estabelece com o Guardião do Umbral, 
todas as más qualidades afloram ao campo consciente do 
discípulo, do mesmo modo que o contato com a Torrente 
Espiritual faz desabrochar as sementes do bem, que nele 
porventura existam, de forma a despertar, na sua alma, as 
duas tendências que se defrontam e se digladiam, até que 
uma delas sucumba para sempre.

Por isso disse Kut-Humi: “O discípulo deverá, 
unicamente entregue a seus próprios esforços, escolher o 
caminho da direita ou da esquerda; fazendo-se por si só 
um Adepto da Boa Lei ou um Mago Negro, dependendo, 
exclusivamente, de si próprio a escolha do Caminho”. 
*O saudoso autor foi instrutor e palestrante durante décadas na 
Sociedade Brasileira de Eubiose, deixando vasto material de pesquisa.
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