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PREFÁCIO 
 

 

 O presente estudo é o resultado de anos de pesquisas em trabalhos consagrados de 

luminares que se destacaram por seu imenso saber em todos os Tempos. Limitei-me a fazer 

estudos em obras que há muito vieram a lume. Nenhum mérito me cabe senão o tempo 

empregado, a paciência e a vontade em fazer as coisas bem feitas. 
 

 A própria Doutrina Secreta foi inspirada por Mahatmãs. Dentre eles, convém destacar 

os Mestres Kut-Humi, Morya e Djwal Khul, que por sua vez trouxeram o tesouro do Saber 

Arcano cujas fontes se perdem no Tempo. Este Saber não é propriedade de ninguém, pois tem a 

sua origem no próprio Logos que preside à nossa Evolução. 
 

 Foi nesta fonte que procurei beber. Espero poder continuar servindo, pois tenciono, se os 

Deuses ajudarem, prosseguir os esforços no sentido de divulgar, dentro do meu limitado campo 

de acção, a Ciência dos Deuses. O Conhecimento Sagrado é inesgotável, devendo ser objecto de 

consideração por todos aqueles que realmente desejam transcender a insípida vida do homem 

comum. 
 

 Dentre os luminares onde vislumbrei a Sabedoria Iniciática das Idades brilhar com mais 

intensidade, destacarei o insigne Professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade 

Teosófica Brasileira, mais conhecido pela sigla J.H.S. Tal foi a monta dos valores espirituais 

que proporcionou aos seus discípulos, que os mesmos já vislumbram horizontes de Ciclos 

futuros. Ressaltarei também o que foi realizado pelos ilustres Dr. António Castaño Ferreira e 

Professor Sebastião Vieira Vidal. Jamais poderia esquecer esse extraordinário Ser mais 

conhecido pela sigla H.P.B., Helena Petrovna Blavatsky, que ousou, vencendo inúmeros 

obstáculos, trazer para os filhos do Ocidente a Sabedoria Secreta que era guardada a “sete 

chaves” pelos sábios Brahmanes. Pagou caro por sua ousadia e coragem. O polígrafo espanhol 

Dr. Mário Roso de Luna, autor de inúmeras e valiosas obras, com o seu portentoso intelecto e 

idealismo sem par também contribuiu de maneira magistral para a construção de uma nova 

Humanidade. O Coronel Arthur Powell, com a sua inestimável série de livros teosóficos, 

ajudou-me muito na elucidação de complexos problemas filosóficos. Alice Ann Bailey, teósofa 

inglesa que viveu nos Estados Unidos da América do Norte, sob a inspiração do Mestre Djwal 

Khul, Mahatma membro da Grande Fraternidade Branca, também contribuiu muito para a 

divulgação das Verdades Eternas aqui no Ocidente. E muitos outros, que com o seu Saber e 

Amor tudo fizeram para aliviar o peso kármico que pesa sobre os destinos da Humanidade. 
 

Junho de 1995 
 

Azagadir 
 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 20 – Roberto Lucíola 

 3 

DEMANDA DO SANTO GRAAL 
 

 
 

ÍNDICE 
 

 

 
PREFÁCIO …………………………………………………………………………………………...….. 2
   

O GRAAL E A MANIFESTAÇÃO DO ETERNO ………...….………………...……….………...… 5
   

A ORDEM DOS NAZARENOS E A DOS ESSÉNIOS ……………….…………………………….. 6
    

SENTIDO OCULTO DA CONQUISTA ÁRABE ….………………………………..….……………. 7
   

AS ORDENS INICIÁTICAS DE CAVALARIA E A DEMANDA DO GRAAL ……….…….…… 8
    

O GRAAL – OS TEMPLÁRIOS E OS HOSPITALÁRIOS ……………………………...…...…… 9
   

A GNOSE DA ORDEM DO SANTO GRAAL ……………………………………….……….……. 10
   

MISSÃO OCULTA DOS TEMPLÁRIOS NO ORIENTE ………………..………...……...……… 11
   

O QUE OS TEMPLÁRIOS PROCURAVAM EM JERUSALÉM .…….…...………….….……... 12
   

MISTÉRIO DO TEMPLO DE JERUSALÉM ….…………….….……………………….………… 12
   

A ORDEM DO HOSPITAL DE SÃO JOÃO DE JERUSALÉM ……………………..…………… 13
   

A VINGANÇA DOS TEMPLÁRIOS …………………………………………………………………. 14
    

O GRAAL – TRADIÇÃO DE TODOS OS POVOS ….……………….……………….……………. 16
  

AS VÁRIAS TRADIÇÕES DO GRAAL ……………………………...……………………………… 17
  

O “PARSIFAL” DE WAGNER ………………………………...…………...………..…………….... 18
   

A CHAGA QUE NUNCA DEIXA DE SANGRAR ………….………..…….………….…………... 19
  

VALORES MÁGICOS DO GRAAL ………..………………………………..……….……………... 19
   

DIFERENÇA ENTRE TAÇA E CÁLICE …….……………………………….………..….………. 20 
  

CICLO DA NECESSIDADE E CICLO DO ESPÍRITO SANTO …………….….….……………. 21
   

O GRAAL E A LENDA DE PARSIFAL E LOHENGRIN …..….………………….....…….……... 22 
   

O GRAAL E O MONTSALVAT …………………………..………...……………..………………... 23
   

A ORDEM DO SANTO GRAAL ACTUALMENTE ……………………….……………………… 23
   

O SOL DE DOZE RAIOS ……………...…………………………………...…….…...…….………… 24
   

O SENTIDO OCULTO DA LANÇA DE LONGUINO ……….………..………………………..… 25
    

O PARAÍSO PERDIDO E O GRAAL .……………………………..……………………..…………. 26
   

O VINHO DA IMORTALIDADE …………………..……………………..…………..….………….. 27
   

PREPARAÇÃO DO LICOR EUCARÍSTICO …………...……….…………………...…………… 28
    

O GRAAL E O MISTÉRIO DE MELKI-TSEDEK ………………….……….…………….…….. 28
   



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 20 – Roberto Lucíola 

 4 

MESTRE INTERNO E MESTRE EXTERNO ……………………………………….……….……. 30 
    

GRAAL – PORTUGAL – BRASIL ……………….…………….……………….….………………… 30 
   

SIMBOLISMO DO ANDAR SOBRE A ÁGUA ……….……………………………..……………… 32 
    

OS VALORES DAS PEDRAS SAGRADAS ……………………………..…………….……….…… 32 
   

MURUAKITÃ, A PEDRA SAGRADA DE FAWCETT ………………………..…….…...………... 33 
    

LIA-FAIL ………………………………………………………………………..……………………… 34 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 20 – Roberto Lucíola 

 5 

DEMANDA DO SANTO GRAAL 
 

 
 

O GRAAL E A MANIFESTAÇÃO DO ETERNO 
 

 

 A tradição do Santo Sangue vem desde os primórdios do Cristianismo e perpetuou-se 

através do Culto ao Santo Graal que, por sua vez, está estreitamente relacionado às 

manifestações cíclicas dos Avataras na Face da Terra. O Culto do Santo Graal é mantido por 

Ordens Iniciáticas Secretas responsáveis pela manutenção do Mistério. Desempenhou função 

importante nesse mecanismo esotérico da Demanda do Santo Graal a Ordem de Malta, que foi 

herdeira legítima da Tradição do Cristianismo Primitivo. Foi a Ordem de Malta, inicialmente 

chamada Ordem dos Hospitalários ou de São João do Hospital, a mantenedora da Tradição do 

Santo Graal após a destruição da Ordem do Templo ou dos Cavaleiros Pobres de Cristo e do 

Templo de Salomão, promovida por Filipe IV, o Belo, rei de França, em pareceria com o papa 

Clemente V, que exilado de Roma estava em Avignon em pleno território francês. Essa 

circunstância facilitou a conspiração do monarca Filipe, então com sérios problemas de ordem 

financeira devido aos seus esbanjamentos em espaventos de luxo e luxúria e às constantes 

guerras que encetava com outros países, o que trazia o erário público sumamente enfraquecido. 

Isso levou-o a cobiçar os bens da Ordem do Templo, com fama e proveito de ser a mais rica 

dessa época, e assim quis apossar-se do hoje lendário tesouro dos Templários. Tesouro que ele 

nunca conseguiu alcançar, pois o mesmo estava destinado a financiar o Ciclo das Descobertas 

Marítimas por Portugal, sobretudo a “Descoberta” do Brasil 188 anos após a fragorosa abolição 

da Ordem do Templo no Concílio de Viena, em 1312, como veremos com mais detalhes quando 

estudarmos a história das Ordens Iniciáticas Secretas. 
 

 MANIFESTAÇÃO DO ESPÍRITO DE VERDADE – Para presidir ao Ciclo zodiacal de 

Piscis manifestou-se na Face da Terra o Espírito de Verdade na pessoa do Bodhisattwa Jesus, o 

Cristo. Ele tinha a Missão de instaurar no seio da 

Humanidade um novo estado de Consciência, e jamais a 

de fundar mais uma religião baseada no culto à 

personalidade, como infelizmente veio a acontecer com o 

decorrer do tempo e que perdura até hoje. A personalidade 

de Cristo está revestida, como não podia deixar de ser, do 

mais profundo mistério, o que tem levado os historiadores 

a defrontarem-se com constantes contradições e 

paradoxos. Basicamente, Ele apresentava-se como se 

tivesse “dupla personalidade”: ora se revelava como o 

Messias, o Filho de Deus, ora se dizia descendente do Rei 

David, o Filho do Homem. A compreensão desse mistério 

torna-se difícil ou mesmo impossível para quem ignora o 

fenómeno do Tulkuísmo, conhecimento muito comum 

entre os líderes religiosos dos povos que vivem no 

Himalaia. 
 

 Eram dois os Seres que constituíam o mistério 

dessa Manifestação Avatárica. Expressavam os dois Poderes ou Colunas do Eterno manifestado, 

o Poder Espiritual e o Poder Temporal. Poderes que deviam ser instaurados na Terra através de 

dois Sistemas Geográficos, como já vimos. Configurando o Poder Material ou Político, a 

Humanidade seria dirigida a partir do Sistema que funcionaria em Roma destinada a sede do 

comando temporal do Mundo. Nesse caso, sob a égide da soberania do Rei do Mundo, portanto, 

do Cristo Rei da genealogia real do Rei David, consequentemente, do Rei Salomão. Motivo 
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porque a Ordem do Templo, no século XII, procurou, achou e deve as suas origens aos valores 

resgatados, na forma de informações codificadas, de sob as ruínas do Templo de Salomão, vindo 

a possibilitar o florescimento da civilização ocidental. Contudo, face à Missão Temporal de 

Cristo o poder dos césares de Roma levantou sérios obstáculos, no receio de perder a soberania 

que exercia sobre o mundo civilizado de então, o que não impediu que com o tempo o Império 

Romano se dissolvesse, como execução da Lei bem certa. 
 
 

A ORDEM DOS NAZARENOS E A DOS ESSÉNIOS 
 

 

 Enquanto Roma seria a sede do Governo Temporal com o seu respectivo Sistema, 

Jerusalém seria, simultaneamente, a sede do Governo Espiritual com o correspondente Sistema 

Geográfico constituído pelas Sete Igrejas do Oriente. Seriam assim fixados na Face da Terra os 

dois Poderes. O Poder Espiritual seria responsável pela Iniciação do Género Humano, enquanto 

o Poder Temporal se encarregaria do aspecto Político-Social da Sociedade Humana. Esses dois 

Sistemas Geográficos preparariam as condições para a vinda do futuro Budha Integral Maitreya, 

ou por outra, do Cristo Universal, comportando os dois Poderes motivo de ser consignado 

Integral. 
 

 O MISTÉRIO DA ÁRVORE DO BEM E DO MAL – Contudo, as expressões monádicas 

envolvidas no processo traziam embutidos nas suas almas os restos kármicos da Tragédia 

Atlante, facto também relacionado ao Mistério do Santo Graal. Assim, o episódio da vida de 

Cristo nada mais era senão o prosseguimento de um drama doloroso que tinha a sua origem em 

acontecimentos ocorridos há um milhão de anos, cujas consequências kármicas ainda se 

achavam pendentes no íntimo dos participantes que acompanhavam o Amoroso Avatara. 

Sabemos que só as Mónadas comprometidas com a Obra de Deus na Face da Terra têm o direito, 

privilégio e responsabilidade de se aproximarem dos Avataras. Na realidade, elas formam a sua 

Corte ou Hierarquia. Os Avataras sabem muito bem 

que para redimir a Humanidade, faz-se necessário 

primeiro redimir a sua Corte caída. É neste facto de 

natureza cósmica que reside todo o mistério da 

Demanda do Santo Graal. A Humanidade em si é 

inocente pela sua inexperiência, pois ainda é uma 

Hierarquia em formação. Não comeu o fruto do Bem e 

do Mal da Árvore da Vida plantada no centro do 

Paraíso que é a própria Terra. No entanto, o mesmo 

não pode dizer-se das Hierarquias comprometidas com 

o drama dos Avataras. 
 

 CULTO AO SANTO GRAAL – O Messias, o 

Cristo Espiritual, o Supremo Sacerdote da Igreja de 

Melki-Tsedek, sabendo o que poderia acontecer com a 

sua Obra, providenciou a fundação da Excelsa Ordem 

do Santo Graal, destinada a dar prosseguimento ao 

trabalho iniciado. Nesse sentido, encarregou José de 

Arimateia e Nicodemos de assumirem a direcção do 

Governo Oculto da Ordem – expressão directa do 

Governo Oculto do Mundo – para prosseguirem a 

Missão instituindo o Culto ao Santo Graal, que é muitíssimo mais que o Culto do Sacrifício, 

sobretudo o prosseguimento de uma corrente iniciática de informações de origem divina, em 

outras palavras, a própria Sabedoria Iniciática das Idades, que quando vivenciada libertará para 

sempre a Humanidade do pesado madeiro da ignorância que pesa sobre os seus ombros. Daí a 
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razão de dizer-se que o Graal também está relacionado ao Livro e à Pedra. A Pedra é a base 

quaternária onde se assentará a essência da Sabedoria Eterna. O Livro expressa o Poder 

Espiritual e a Pedra o Poder Temporal. Por isso foi sentenciado: “Pedro, tu és Pedra, e sobre ela 

assentará a minha Igreja”. 
 

 OS DOIS SECTORES DO CRISTIANISMO – Após cumprir a sua Missão na Face da 

Terra, o Bodhisattwa retirou-se para os Mundos Interiores onde prosseguiu na consecução da sua 

Obra até aos dias de hoje. Em virtude do acontecido, surgiram dois sectores bem distintos no 

seio do Cristianismo: o Cristianismo Exotérico, confessional, visível e numeroso destinado à 

Humanidade comum através da Igreja Católica, e o Cristianismo Esotérico, mental ou racional, 

que se ocultava no seio da Igreja visível e estava relacionado aos Grandes Mistérios que não foi 

possível virem à tona conforme o projectado, devido à Tragédia. Nesse sentido e como sementes 

do Cristianismo, também existiram a Ordem dos Essénios e a Ordem dos Nazarenos das quais 

participava o próprio Jesus, motivo de ser chamado de Nazareno, denominação que nada tinha a 

ver com deixar crescer os cabelos até à altura dos ombros, como pretendem os pouco entendidos 

nas coisas respeitantes à Divindade. 
 

 

SENTIDO OCULTO DA CONQUISTA ÁRABE 
 
 

 Como todos sabemos, a Igreja assumiu a inteira hegemonia do Mundo conhecido 

impondo o seu domínio psicossocial. Reis, príncipes, generais, nações, impérios, etc., todos se 

submetiam ao jugo incontestável dos papas. Outrossim, esse poder ao invés de ser usado no 

sentido de libertar ou emancipar a Humanidade, era aplicado para escravizá-la mental, psíquica e 

fisicamente tolhendo-lhe qualquer aspiração de liberdade espiritual e de livre-pensamento 

mantendo-a ferreamente agrilhoada às cadeias da ignorância e da superstição, chegando ao 

extremo limite de impor a vassalagem pela repressão exercida pela tenebrosa “Santa” 

Inquisição, a qual cobrava a vida de todo aquele que tivesse a pretensão de pensar com a própria 

cabeça. Por tudo isso, o grande e inspirado escritor Victor Hugo teve ocasião de escrever: “Por 

cada chama de luz que se acende, há a boca de um padre soprando para a apagar”. 
 

 RAZÃO OCULTA DA INVASÃO DO SUL DA EUROPA PELOS ÁRABES – 

Também como todos sabemos, constitui grave afronta aos desideratos da Lei Divina qualquer 

tentativa de cerceamento ao livre-arbítrio do ser humano, porque isso impede o desabrochar dos 

valores do Espírito inerente a todos. Outrossim, tal estado anómalo de coisas não deixava de ser 

uma consequência kármica do que aconteceu com Aquele que foi sacrificado por ousar trazer, 

com os seus ensinamentos, elementos de libertação. Os seus contemporâneos não deixavam de 

sintetizar o total da Humanidade de então, que rejeitando a Luz da Sabedoria foram mergulhados 

na escuridão da ignorância que caracterizou o Ciclo que sucedeu à presença do Avatara na Face 

da Terra. 
 

 Contudo, tudo tem um limite. Em virtude desse princípio do livre-arbítrio, a Lei Divina 

providenciou abalar o poder asfixiante da Igreja impulsionando a invasão árabe do Sul da Europa 

através da Península Ibérica a partir do ano 711, sob o comando do general Tárique. Tal 

acontecimento trouxe no seu bojo um novo surto civilizatório para aqueles povos oprimidos. 

Inclusive foram fundadas diversas universidades ou madrasas arábicas, mas incluindo 

professores judeus e até alguns cristãos como Raimundo Lúlio, e a Mente Humana saiu da sua 

estagnação alargando os seus horizontes culturais e iniciáticos.  
 

 ENCONTRO DO ORIENTE COM O OCIDENTE – Após a invasão árabe do Sul da 

Europa, ainda no século VIII e inícios do seguinte, surgiu a figura de Carlos Magno como 

restaurador do poder da Igreja abrindo novos caminhos mas em sentido contrário, ou seja, o da 

conquista do Oriente pelo Ocidente, o que se viria a operar a partir do século XII com as 
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Cruzadas à Terra Santa, possibilitando a vinda de certos valores que estavam custódia no Médio 

Oriente, mais precisamente na Palestina, trasladados para o Ocidente através da Ordem dos 

Templários. Na realidade, o que se estava processando era tão-só a marcha inexorável da 

Civilização através do Itinerário de Io. 
 
 

AS ORDENS INICIÁTICAS DE CAVALARIA E A DEMANDA DO GRAAL 
 

 

 No seio da Igreja de Roma, sob a direcção influente do abade Bernardo da Abadia 

cisterciense de Clairvaux, mais tarde reconhecido santo, foi criada a Ordem do Templo, de quem 

a Ordem de Cristo foi herdeira directa em Portugal, e a Ordem do Hospital (depois, de Malta) a 

sua herdeira indirecta na Europa. A Ordem dos Cavaleiros Pobres de Cristo e do Templo de 

Salomão durou desde 1128, data do seu reconhecimento oficial no Concílio de Troyes, até 1312, 

quando foi suspensa no Concílio de Viena pelo papa Clemente V capataz do rei de França, Filipe 

IV, dito o Belo. A respeito da Ordem do Hospital, sucessora indirecta daquela, disse o Venerável 

António Carlos Boin: 
 

 “No ano 638, o califa Omar à frente do exército árabe toma Jerusalém. Isso não 

impede que os califas dispensem um tratamento especial aos peregrinos que visitam a Terra 

Santa. Esse tratamento cordial permitiu o restabelecimento das relações diplomáticas entre o 

Oriente e o Ocidente, pelo que no século VIII o imperador Carlos Magno enviou duas missões 

ao Médio Oriente e obteve do califa Haroun al-Rachid a permissão de estabelecer algumas 

fundações religiosas cristãs aí e restaurar outras já existentes, como aquela fundada por São 

Gregório no ano 603. 
 

 Passam os anos e o começo do século XI vem marcar, para os cristãos e suas 

fundações na Terra Santa, uma onda crescente de graves acontecimentos que culminaram 

com a destruição do Santo Sepulcro e de quase todos os edifícios cristãos de Jerusalém no ano 

1009 governando o califa fatimida do Cairo, al-Hakim. A paz voltaria a reinar em 1036 

quando os bizantinos e os muçulmanos concordaram em reconstruir as igrejas cristãs de 

Jerusalém. Mas os peregrinos cristãos na Palestina ressentiam-se profundamente dessas 

reviravoltas constantes, além de que as hospedarias existentes para os abrigar e proteger não 

eram suficientes nem estavam devidamente organizadas, pelo que era necessário encontrar 

uma solução. Foi quando no ano 1080 alguns mercadores de Amalfi, porto próximo de 

Nápoles no sul de Itália, cujos navios faziam comércio na rota marítima da Terra Santa, 

obtiveram permissão dos califas do Egipto, então senhores de toda a Palestina, para fundarem 

em Jerusalém, perto do Santo Sepulcro uma igreja e uma hospedaria para recolher peregrinos 

pobres, e é aí que começa a tradição do ‘Hospital’. A igreja foi consagrada a São João 

Baptista e tanto ela como o hospital ou hospedaria anexo foram financiadas e servidas por 

monges beneditinos vindos do sul de Itália. 
 

 Esses homens piedosos e bravos, meio monges, meio guerreiros, foram os protectores 

dos lugares santos e dos alojamentos cristãos, tendo dado origem às grandes Ordens religiosas 

e militares que nasceram na Terra Santa. Foi assim que nasceu a Ordem de São João do 

Hospital de Jerusalém, inicialmente destinando-se exclusivamente ao cuidado dos peregrinos 

cristãos enfermos. 
 

 Ao tempo da tomada de Jerusalém por Godofredo de Bouillon, em 15 de Julho de 

1099, cuja primeira Cruzada iniciou a epopeia das seguintes, dirigia o Hospital o bem-

aventurado beato Gerardo de Tenque (Thom, Tum, Tune, segundo as grafias). Mas quem era 

Gerardo? Um Sábio? Um Adepto? Quando Godofredo de Bouillon chegou a Jerusalém com 

os seus cruzados Gerardo estava lá e prestou-lhe grande ajuda, o que resultou na tomada final 

da cidade pelas forças cristãs. Numerosos príncipes e nobres que participaram nessa e noutras 
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Cruzadas, contribuíram significativamente com vultosas doações para a manutenção da Casa. 

Em pouco tempo, o Hospital enriquecia com a aquisição de grande número de terras na 

Palestina e na Europa.” 
 
 

O GRAAL – OS TEMPLÁRIOS E OS HOSPITALÁRIOS 
 

 

 Gerardo, visando criar algo de maior expressão que uma simples Casa de beneficência, 

tomou a iniciativa com os seus companheiros de transformar o Hospital numa Ordem religiosa 

autónoma, e daí nasceu a Ordem do Hospital de São João de Jerusalém de quem Gerardo foi o 

seu primeiro Grão-Mestre. Os seus membros, todos pertencentes à nobreza, trajavam como 

hábito regular uma túnica escura e manto de cor igual, neste onde traziam pregada do lado 

esquerdo uma cruz aspada (de oito pontas) de ouro com esmalte branco, a qual é hoje conhecida 

como Cruz de Malta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 1113 o Papa reconheceu oficialmente a Ordem nomeando-a congregação sob o título 

de São João (Baptista) e dando-lhe regra própria baseada na de São Bento. Desde então 

expandiu-se extraordinariamente por diversas partes do Mundo, crescendo em tamanho, 

influência e riqueza. A respeito desta Ordem, diz António Carlos Boin: 
 

 “Foi necessário criar uma organização interna dentro da Ordem segundo a nação a 

que pertencia cada cavaleiro. Foram criadas oito ‘Línguas’: Provença, Auvergne, França, 

Itália, Castela – Portugal, Aragão, Alemanha e Inglaterra. A Provença ficou como cabeça das 

‘Línguas’ por ser a sede das primeiras possessões dos Hospitalários no Ocidente. 
 

 Essa organização da Ordem representaria um Sistema Geográfico? A Provença seria a 

‘Oitava Cidade’?” 
 

 Durante o magistério de Gerardo a Ordem do Hospital não teve carácter militar, limitava-

se a defender de ataques ocasionais e a prestar socorro a quem dela recorresse. Em 1120 

desaparece o bem-aventurado beato Gerardo de Tenque e é nomeado Grão-Mestre o francês 

Raymond du Puy, que logo acrescentou aos cuidados médicos os doentes e feridos no serviço 

militar. Ele dirigiu os destinos do Hospital durante 30 anos fazendo-o crescer e expandir-se 

extraordinariamente. 
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 Com as consecutivas vitórias militares árabes na Terra Santa e o império otomano 

ameaçando a Europa cristã, esta retraiu-se e foi perdendo uma a uma as suas concessões no 

Médio Oriente até finalmente perder toda a Palestina, obrigando a Ordem dos Templários a 

regressar a solo europeu, à Casa-Mãe de França, aureolada de glórias e lendas, enquanto a 

Ordem dos Hospitalários transfere a sua sede para a Ilha de Chipre em 1305, e depois para a Ilha 

de Malta em 1530, onde um Ramo oculto da mesma permanece até hoje cuja existência do 

mesmo os próprios confrades malteses católicos desconhecem inteiramente, assunto que 

analisaremos com maiores detalhes quando tratarmos das Ordens Iniciáticas Secretas que 

governam o Mundo. 
 

 

A GNOSE DA ORDEM DO SANTO GRAAL 
 
 

 Sobre os princípios hermético-filosóficos que norteavam os Iniciados – que não eram 

todos – da Ordem dos Templários na sua nova fase no continente europeu, diz António Carlos 

Boin: 
 

 “Voltando ao Ocidente, os Templários iniciam uma Gnose eclética admitindo e 

harmonizando princípios de várias religiões e promovendo a conciliação do Politeísmo, em 

sua essência, com os mistérios mais profundos do Cristianismo. A Iniciação distribuía-se por 

sete Graus: três Graus Elementares – Adepto ou Aprendiz, Companheiro e Mestre Perfeito; 

três Graus Filosóficos – Cavaleiro da Cruz, Intendente da Caverna Sagrada e Cavaleiro do 

Oriente; e o Grau Cabalístico de Grande Pontífice da Montanha Sagrada. 
 

 Na Caverna Sagrada, em forma de 

quadrilátero, era onde se reuniam os Cavaleiros 

Iniciados. O simbolismo do quadrilátero ligava-se 

às quatro fases existência: o Oriente, o Meio-Dia, o 

Ocidente e o Norte. Formava-se assim o Corpo do 

Iniciados, destinado a completar a Missão que 

citámos anteriormente. 
 

 A Ordem do Santo Graal concedeu aos 

Templários a base esotérica de todo o esquema que 

serviu para a construção do seu sistema gnóstico. A 

Cavalaria do Santo Graal, Instituto de carácter 

oculto e iniciático detentor da Verdade revelada, era 

um sistema maçónico, já então adaptando os 

princípios do Cristianismo à universalização da 

Fraternidade Humana. 
 

 A Maçonaria adoptou como símbolo numerológico de vários Graus o algarismo três 

(T), baseada nas grandes religiões e no esoterismo dos Templários, tradição essa inspirada na 

Cavalaria Oculta do Santo Graal donde se vazou a lenda de ‘Parsifal e Lohengrin’, número 

três esse que se vai multiplicando na vida maçónica dos candidatos até à conquista da 

‘Sabedoria, da Força e da Beleza’. 
 

 Nos Graus Iniciáticos os Templários ensinavam sete Ciências, a saber: 
  

 Gramática 

 Retórica 

 Lógica 

 Aritmética 

 Geometria 

 Astronomia 

 Música 
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 Através da Gramática e da Retórica era dada ao discípulo a ‘arte de falar para 

convencer’ pela Lógica. Em seguida, o Número Divino era compreendido pelo discípulo pelo 

estudo da Aritmética e Geometria. A Astronomia dava-lhe o entendimento perfeito da 

máquina celeste e do Poder Supremo; finalmente, a Música, derradeira arte em aprofundar-

se, desenvolvia-lhe o sentido da harmonia interior, sem a qual jamais compreenderia a 

Harmonia Universal. Depois, então, vinha a Gnose. 
 

 O topo do sistema iniciático dos Templários na primeira etapa, era o Grau de ‘Mestre 

Perfeito’. Em seguida, descortinava-se a passagem secreta para que pudessem alcançar a 

verdadeira Iniciação. O Grau de ‘Mestre Perfeito’ tinha os seus fundamentos no Rig-Veda e 

no Atharva-Veda. Os Templários acreditavam na imortalidade e na compensação futura. 

Embebiam-se nos mistérios orientais mas, segundo a sua condição católica e por exigência, 

restringiam-se aos mistérios do Cristianismo. 
 

 Na realidade, todos esses mistérios com fundo religioso têm a mesma origem oriental, 

sejam budistas, védicos, mazdeístas, etc., dos gregos, fenícios, judeus, egípcios, romanos ou 

cristãos… Todos os sistemas religiosos do Ocidente embeberam-se nas fontes inesgotáveis do 

Oriente. O Gnóstico era, afinal, aquele que atingira a compreensão dos Mistérios Divinos pelo 

caminho da Razão e da Ciência.” 
 

 

MISSÃO OCULTA DOS TEMPLÁRIOS NO ORIENTE 
 

 

 A verdadeira Ordem dos Templários tinha as suas raízes no Ocidente, inclusive o seu 

Supremo Dirigente Espiritual era um europeu, São Bernardo, que a partir da sua abadia em 

Claivaux, na França, dirigia todo o processo oculto aos olhos profanos. Quando o abade 

Bernardo promoveu a ida a Jerusalém dos nove cavaleiros que haveriam de fundar a Ordem do 

Templo, todos eles pertencentes à mais alta nobreza europeia, indo encontrar-se com o rei 

Balduíno II em 1118 que, diga-se de passagem, revelou-se muito afim ao Projecto Templário, 

não foi para os mesmos envolverem-se em conflitos militares nem tampouco eram movidos pelo 

fanatismo cego que caracteriza a maioria dos peregrinos à Terra Santa. Eles procuravam algo 

muitíssimo mais importante: na realidade demandavam o Graal, que por força de Lei deveria ser 

encontrado e trazido para o Ocidente obedecendo, aliás, ao determinismo da marcha avante do 

Itinerário de Io. 
 

 Balduíno II fora coroado rei de Jerusalém em 14 de Abril de 1118. Os nove cavaleiros 

peregrinos apresentaram-se a ele e foram alojados nas cercanias dos subterrâneos do Templo de 

Salomão, em Jerusalém, que no Passado o arquitecto Hiram Abiff erigira no Monte Mória. 

Liderando esse grupo estava Hugues de Payens, mais tarde elevado a primeiro Grão-Mestre ou 

Mestre Geral da Ordem, sendo o pretexto que esses nove cavaleiros apresentavam aos profanos 

era o de protegerem e garantirem a via de acesso da peregrinação de Jafa a Jerusalém. Contudo, 

na realidade a missão desses arautos era muito mais transcendental, pois estava em jogo o futuro 

da Humanidade em termos de evolução espiritual. Eram eles: 
 

 Hugues de Payens, Payns ou Paganis. 

 Geoffroy de Saint-Aumer (Godofredo de Santo Omer). 

 André ou Andreas de Montbard (tio de São Bernardo). 

 Payen, Payn ou Pagan de Montdidier (Pagano do Monte Desidério). 

 Archimbalde Saint-Agnan ou Archambaud de Saint-Armand. 

 Geoffroy Bisot, Brissol, Bisol ou Bizol. 

 Gondemare, Gondomar ou Gondemas. 

 Rossal, Roral, Ruralo ou Roland. 

 Arnoldo ou Arnaldo da Rocha (Pedro Arnaldo). 
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O QUE OS TEMPLÁRIOS PROCURAVAM EM JERUSALÉM 
 
 

 Os nove cavaleiros enviados por Bernardo de Claraval a Jerusalém na realidade foram em 

Demanda do Santo Graal, no sentido de trazer para o Ocidente os Mistérios Iniciáticos que lá 

estavam em custódia. Nesse ínterim, enquanto os cavaleiros realizavam a sua tarefa sagrada no 

Oriente, São Bernardo de Clairvaux, o conde Hugues de Champagne e Etienne Harding, abade 

de Citeaux, preparavam a Ordem de Cister – elaborando a formação da Ordem do Templo – para 

receber um Documento Sagrado cuja existência vem desde a Atlântida. Segundo a Tradição, esse 

Documento eram as Tábuas da Lei trazidas do Egipto por Moisés aquando do Êxodo. Tal 

Documento foi quem possibilitou o grande salto evolutivo que se deu na Europa a partir dos 

séculos XI-XII quando da sua chegada ao continente. É quando aparecem as majestosas 

construções românicas e depois góticas todas em pedra finamente lavrada como se a fizessem 

cantar as grandezas do Universo Divino, numa altura em que a maioria da população europeia se 

pautava pela ignorâncias das artes e letras. 
 

 Em 13 de Janeiro de 1128, o abade Bernardo de Clairvaux fez 

convocar o Concílio de Troyes através de Mateus de Albano, núncio 

apostólico do Papa Honório II, exclusivamente dedicado à questão 

Templária. Terminado o Concílio, estava fundada a Ordem do Templo e 

reconhecido Hugues de Payens como seu primeiro Grão-Mestre. Os seus 

membros usavam o hábito branco dos cavaleiros, sendo negro o dos 

oficiais subalternos e dos escudeiros. A Cruz pátea vermelha, usada na 

capa branca do lado esquerdo sobre o coração, foi concedida à Ordem do 

Templo pelo Papa Eugénio III em 1145. Os alistados na Milícia chegavam 

de todos os lados e as dádivas cresciam sem cessar. Tanto a Ordem do 

Hospital de São João de Jerusalém como a Ordem dos Cavaleiros Pobres 

de Cristo e do Templo de Salomão eram beneficiadas pelo clero e a 

nobreza. Muitos preferiram ingressar na Ordem do Hospital em virtude da 

sua disciplina ser menos rígida. Houve vários casos em que ambas as Ordens se uniram para a 

defesa de Jerusalém. Consta da História que vários Grãos-Mestres Templários e cerca de vinte 

mil soldados do Templo morreram em combate nesse período heróico. 
 

 Os nove cavaleiros precursores que iniciaram e dinamizaram o trabalho da Ordem do 

Templo no Oriente, foram os primeiros a entrar em contacto com os Iniciados libaneses 

pertencentes à Fraternidade do Monte Líbano, a mesma donde proveio a inesquecível 

Mensagem saudando o nascimento da Obra no Brasil e desejando que “amarelados frutos 

frutificassem nas terras brasileiras”. 
 

 A Ordem cresceu muito e de todas as partes chegavam os pedidos de admissão, da 

França, da Alemanha, da Inglaterra, de Portugal, de Espanha, de Itália, etc. Na mesma proporção 

cresciam as doações, vindas de vários países. A Ordem foi hierarquizada em cinco categorias, a 

saber: leigos, escudeiros, soldados, cavaleiros e sacerdotes. Instituiu-se nela o estudo dos 

ensinamentos espirituais visando estabelecer um novo estado de Consciência no seu Núcleo para 

que, depois, se expandisse e desse origem a um novo surto evolucional em toda a Humanidade. 

Segundo a Tradição, esses ensinamentos estavam baseados nas “trinta e duas Vidas da 

Sabedoria”, ou seja, nos “trinta e dois Portais da Sabedoria”, como diz a Sabedoria Iniciática 

das Idades. 
 

 

MISTÉRIO DO TEMPLO DE JERUSALÉM 
 

 

 Adelino Figueiredo, ilustre Maçom patrício, no seu interessante livro Os Templários 

legou-nos as valiosas palavras abaixo: 
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 “Os Cavaleiros Pobres de Cristo, como eram chamados os precursores Templários, 

atraídos pela sensação do mistério que pairava sobre as venerandas ruínas onde outrora 

erguera-se o Templo de Salomão, descobriram a entrada secreta que conduzia ao labirinto 

subterrâneo só conhecido nos Iniciados nos Mistérios Hebraicos. E entraram. Uma extensa 

galeria conduziu-os até junto de uma porta chapeada de bronze, por detrás da qual deveria 

estar o que durante dois milénios constituíra o segredo dos Levitas. Hugues de Payens bateu 

com o punho da espada na porta e bradou com voz firme: ‘Em nome de Cristo, abri’. E a 

porta abriu-se, contando a lenda iniciática que para lá do portal viu-se um enorme recinto 

ornado de figuras bizarras, umas delicadas e outras monstruosas, tendo ao nascente um trono 

recamado de sedas e por cima um triângulo equilátero em cujo centro, em letra hebraica 

marcada a fogo, lia-se ‘Yod’. Junto aos degraus do trono e sobre o altar de alabastro, estava a 

‘Lei Sagrada’, cuja cópia séculos mais tarde um Cavaleiro da Ordem de Cristo, em Portugal, 

deveria revelar na hora da sua morte. Esse documento era um impressionante relato da 

verdadeira idade da Maçonaria Iniciática. A ‘Lei Sagrada’ era, presume-se, a Verdade de 

Jehovah transmitida ao Patriarca Abraão. Na sua frente estava o Grande Triângulo tendo ao 

centro a inicial do Princípio Gerador, do Espírito animador de todas as coisas e símbolo da 

Regeneração Humana. Ele é o emblema da Força Criadora e da Matéria Cósmica. É a 

Trindade que representa a Alma Solar, a Alma do Mundo e a Vida. É a Unidade perfeita, a 

reunião do Pai, da Mãe e do Filho: a Família. Ali estavam representadas as ‘trinta e duas 

Vidas da Sabedoria’ que a Kaballah exprime em formas herméticas, e o Sepher-Yetzirah 

propõe ao entendimento humano. A Teosofia judaica, a ‘Lei Sagrada’ exposta sobre o altar de 

alabastro onde os Iniciados prestavam juramento, deu aos Cavaleiros Pobres de Cristo a 

chave interpretativa das figuras que adornavam as paredes do Templo. Ainda segundo a lenda 

iniciática, de entre as figuras bizarras que adornavam as paredes do majestoso Templo uma 

chamou a atenção de Hugues de Payens e dos seus oito companheiros: tinha asas de morcego, 

chifres de bode e olhos penetrantes como os de uma coruja. Na testa ampla, um Facho 

luminoso parecia irradiar inteligência, e no peito uma Cruz sangrando acariciava na 

intersecção dos braços uma encantadora Rosa Mística. A Cruz é o símbolo da Imortalidade, e 

a Rosa a da discrição, o símbolo da Mulher. A reunião dos dois símbolos transmite a ideia da 

Criação. E foi essa figura monstruosa e atraente do ‘Baphometh’ que os nove Cavaleiros do 

Templo, campeões da Fé, elegeram para emblema das suas futuras Cruzadas, como afirma a 

lenda em desfecho.” 
 

 

A ORDEM DO HOSPITAL DE SÃO JOÃO DE JERUSALÉM 
 
 

 Os Templários ao entrarem em contacto com as correntes de pensamento religioso, 

filosófico e esotérico dos povos orientais, assimilaram a síntese da sabedoria da tradição 

iniciática oriunda de seis correntes tradicionais: a hebraica, a assíria, a babilónica, a egípcia, a 

asiática e finalmente, no Ocidente, a céltica. Para se ajustarem às circunstâncias, actuavam tanto 

no campo profano como no campo iniciático. O sector exotérico servia de cobertura ao seu plano 

secreto, sector profano esse destinado à protecção dos peregrinos e à preservação dos lugares 

sagrados. No sector esotérico, visavam a emancipação do Espírito Humano através da aquisição 

da Sabedoria e da prática da Fraternidade. Era assim que se constituíam elemento de equilíbrio e 

harmonia entre os povos. 
 

 CRIAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO DOS ESTADOS CRISTÃOS – A Ordem dos 

Templários construiu em diversos lugares estratégicos uma série de castelos e fortificações 

chamadas Kraks, vulgarmente Aparelhos, visando consolidar o terreno conquistado. Planejavam 

instituir uma Confederação de Estados Cristãos com o objectivo de unificar os povos sob os 

princípios sadios da liberdade e da espiritualidade. A Ordem do Templo possuía a hegemonia do 

Poder Real para a realização de tão elevados desideratos. Quanto à Autoridade Sacerdotal, a 
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mesma seria exercida por Iniciado de alta craveira da 

Hierarquia Templária, destinado a ocupar a cadeira de São 

Pedro em Roma. Com tal estratégia, seria estabelecida a 

harmonia preconizada pelo Governo Oculto do Mundo, no 

sentido de unir o Poder Temporal com o Poder Espiritual. 

Dessa forma, seria restaurado o trabalho oculto de Cristo 

na Face da Terra. 
 

 Porém, para que tal desiderato se objectivasse 

fazia-se necessário criar uma Organização sólida cujo 

cerne seria a própria Ordem do Templo com as suas 

múltiplas facetas. Como já vimos, com as vitórias 

militares das forças turcas a Europa retraiu-se forçando a 

Ordem do Hospital a refugiar-se na Ilha de Malta, onde 

tomou o nome da mesma. Contudo, a Missão da Obra 

Divina nunca sofreu quebra de solução de continuidade, 

pois persegue os mesmos objectivos até hoje e jamais 

deixará de fazê-lo, embora acobertada com outras 

denominações.  
 

 VITÓRIA DO SULTÃO SALADINO – Na Terra 

Santa as duas Ordens, a do Templo de Jerusalém e a do 

Hospital de São João, actuaram sempre juntas. Contudo, 

com a vitória das forças militares comandadas pelo Sultão 

Saladino de que resultou a tomada de Jerusalém em 2 de Outubro de 1187, a situação dos 

cruzados ocidentais no Médio Oriente sofreu sérios e irreversíveis revezes. A Ordem do Hospital 

foi forçada a abandonar Jerusalém deslocando-se para São João de Acre, último bastião da 

Cristandade na Terra Santa que resistiu até 1291, quando finalmente caiu em poder do exército 

árabe. Por esse motivo, os Hospitalários deslocaram-se para Chipre onde se instalaram até 1309, 

que viriam a perder para os turcos em 1522. Em 1310, os cavaleiros hospitalários apoderaram-se 

da Ilha de Rodes, adquirindo soberania territorial que durou até ao ano de 1522, quando também 

essa ilha foi conquistada pelos turcos forçando a Ordem a capitular e a abandonar o território 

insular mas com honras militares, em 1 de Janeiro de 1523. Por fim, em 1530 instalaram-se na 

Ilha de Malta onde ficaram até hoje tomando o nome de Ordem de Malta, dedicando-se à 

actividade marítima de comércio e militar. Também a Ordem do Templo, depois da sua saída da 

Terra Santa, instalou a sua sede na Europa, em França, mas com ramificação na Ilha de Chipre 

onde já estavam instalados os Hospitalários. 
 

 

A VINGANÇA DOS TEMPLÁRIOS 
 
 

 A respeito das actividades dessas duas Ordens, após a tragédia que se abateu sobre os 

Templários e suas lideranças, assim se expressou o Venerável António Carlos Boin: 
 

 “A lenda templária diz que ainda na prisão Jacques de Molay escreveu um testamento, 

entregaria a Pedro de Bolonha, o então líder do clero templário e seu companheiro de cárcere, 

documento esse no qual deixou assinalado, como ‘Mistério da Ordem do Templo’, os estudos e 

as conclusões metafísicas acerca da Unidade Espiritual em que se basearia o Esoterismo 

Templário. Fugindo da prisão, Pedro de Bolonha alcançou a Escócia e entregou o testamento 

aos Irmãos Marschaly e Aumont para que, amainada a tempestade que se abatia sobre a 

Ordem do Templo, pudessem reconstituí-la mais tarde. Pedro de Bolonha foi reconfirmado no 

alto cargo de chefe espiritual e nessa qualidade passou à Ilha de Chipre onde a Ordem se 
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mantinha incólume, indiferente à condenação do Papa e à sua confirmação pelo Concílio de 

Viena. 
 

 Legalmente não existindo mais a Ordem do Templo, muitos templários filiaram-se na 

Ordem do Hospital de São João de Jerusalém. Dessa maneira, os hospitalários herdaram o 

conhecimento secreto, esotérico do Templo, e prosseguiram a missão iniciada pelos 

templários. 
 

 Em 1310, os cavaleiros hospitalários conquistaram a Ilha de Rodes ao Império 

Bizantino. Nessa ilha, os cavaleiros de São João de Jerusalém, agora também chamados ‘de 

Rodes’, constituíram uma Monarquia Constitucional formada pela sua aristocracia, com um 

Grão-Mestre eleito e um Conselho. Então, a Ordem tornou-se uma potência territorial, 

cunhando a sua própria moeda e mantendo relações diplomáticas com outros Estados 

europeus que reconheciam a sua soberania. Os seus membros, a maioria escolhidos dentre a 

nobreza da época, consagraram-se a uma vida de sacrifício e dedicação à Ordem. 
 

 Em 1522, a Ordem Soberana dos Hospitalários tinha-se constituído em Rodes num 

baluarte contra os adversários da Cristandade, ao mesmo tempo que era detentora de uma 

base marítima da máxima importância para o controle das trocas comerciais com o Oriente, 

pois localizava-se em pleno Mediterrâneo. Contudo, sob forte pressão militar turca, mais uma 

vez foi obrigada a retirar-se, deixando essa ilha. Enfrentou com denodo os ataques do Sultão 

Suleiman que, em vista do heroísmo demonstrado pelos cavaleiros-monges, permitiu a sua 

retirada com honras militares. 
 

 Em 1530, a Ordem instalou-se na Ilha de Malta, que lhe 

foi dado em feudo perpétuo pelo Imperador Carlos V. Passou a 

ter uma nova designação: ‘Soberana Ordem Militar de São 

João de Jerusalém, de Rodes e de Malta’. 
 

 Começou então a fase mais importante da história da 

Ordem. Em Malta reconstituiu a sua grandeza. Potência naval 

por necessidades maiores, aumentou muitíssimo a sua 

disciplina frota que se tornou sementeira, na qual os Estados 

ocidentais por muito tempo se abasteceram de bravos marujos. 

A sua principal actividade, a hospitalar, foi restaurada e 

desenvolvida. Um grande hospital com 1200 leitos foi 

construído para quem dele necessitasse, independentemente da 

sua raça ou religião. Escolas de Anatomia, de Cirurgia e de 

Farmácia ali fundadas, adquiriram renome mundial. Graças à 

sábia actuação dos seus Grãos-Mestres, a Ordem logrou mais 

de 200 anos de esplendor material e cultural. Em Malta ainda 

lá estão os seus opulentos palácios, as suas esplêndidas igrejas 

e belos monumentos como soberbas testemunhas dessa época. 
 

 Segundo o Venerável Mestre JHS, do ponto de vista político foi a Ordem de Malta 

quem herdou, em segredo da Iniciação Templária, não só o que ainda perdura nas filiações 

orientais mas do mesmo modo o seu espírito de vingança… O Supremo Chefe Oculto da 

Ordem de Malta (São Germano) possuía embaixadores junto ao Papa onde se tratavam de 

igual para igual. 
 

 1789 foi o ano em que a Revolução Francesa atingiu o seu apogeu, culminando com a 

morte na guilhotina dos soberanos de França e da maioria da nobreza. Foram três os grandes 

protagonistas de todo aquele movimento: o Conde de São Germano, ou Lorenzo, o Conde de 

Cagliostro e José Bálsamo. Esta era a Tríade Representativa do Governo Oculto do Mundo, 
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que por força de Lei se manifestava na Face da Terra para modificar os destinos humanos. A 

nobreza de França agindo através da monarquia corrupta oprimia as classes inferiores 

desprezando a miséria e a fome enquanto vivia na opulência dos palácios, enquanto o país se 

afastava cada vez mais do seu destino traçado pela Lei. 
 

 O espírito de vingança contra a opressão dos soberanos e os desmandos do clero, foi 

herdado da grandiosa Ordem dos Templários e alastrou-se por toda a Europa. Foi assim que 

surgiu, na Alemanha, o Movimento chamado ‘Iluminista’, fundamentado nas tradições 

templárias, constituindo-se no elo de ligação entre os elementos desencantados do regime 

francês e as várias sociedades secretas, que desde há muito se empenhavam em minar os 

alicerces do trono. Por outro lado, os franco-maçons, herdeiros indirectos e tardios dos 

mistérios dos templários, sabiam que o rei de França, Luís XVI, pertencia à linhagem dos 

Capetos da qual Filipe, o Belo, que ordenara a destruição da Ordem do Templo, também 

fizera parte. Sabiam igualmente que Jacques de Molay, último Grão-Mestre Templário, na 

hora do suplício na fogueira defronte para a catedral de Notre-Dame de Paris, proferira uma 

maldição contra a Casa dos Capetos que haveria de estender-se até à 13.ª geração. E 

precisamente Luís XVI era o 13.º monarca da dita linhagem…” 
 

 

 

O GRAAL – TRADIÇÃO DE TODOS OS POVOS  
 

 

 

 AS DIVERSAS TRADIÇÕES DO GRAAL – Segundo as tradições do Passado, a lenda 

do Santo Graal esteve sempre presente na literatura que versava sobre os mistérios da vida e da 

espiritualidade. Igualmente o romantismo unido ao heroísmo faziam parte da tradição cristã do 

Santo Graal. Para alguns pesquisadores, o Graal está estreitamente relacionado ao Cristianismo, 

enquanto outros atribuem as suas origens aos cátaro e até mesmo às doutrinas orientais 

reflectidas na mitologia dos celtas da Bretanha e da Irlanda. Para esses últimos, o simbolismo do 

Cálice Sagrado estava mais relacionado ao Centro Espiritual localizada na lendária “Ilha Branca 

dos Antepassados”, que os mitos posteriores também chamaram “Ilha de Avalon”, “Ilha dos 

Pomos de Ouro”, “Terra dos Hiperbóreos”, etc. 
 

 Na literatura medieval, o Reino de Rei Artur, Camelote ou Kama-Loka, tinha o sentido 

oculto de lugar da realização dos mais altos ideais de Cavalaria donde os cavaleiros partiam para 

aventuras heroicas onde eram postos à prova… Fazer parte misteriosa Ordem da Távola 

Redonda do Rei Artur, ou por outra, a Ordem do Santo Graal, era a satisfação da realização 

máxima para qualquer nobre da época. As aspirações dos cavaleiros que faziam parte da Távola 

Redonda eram a de se transformarem em seres abençoados e dignos de veneração após terem se 

defrontado com a miraculosa Taça. Tal desiderato representava para o cavaleiro algo de maior 

valor do que qualquer vitória de natureza guerreira. Portanto, era uma realização de natureza 

mística. Tinham o Rei Artur como uma espécie de monarca simbólico do Monarca do Mundo e 

assim mesmo como um Homem Padrão. 
 

 Segundo uma antiga lenda britânica, o país onde o Rei Artur reinava era terra inacessível 

aos profanos. Era reino isolado do mundo dos homens comuns. Para chegar lá, o aspirante devia 

submeter-se a uma série de provas e vencer inúmeros obstáculos, o que lhe exigia uma força de 

carácter excepcional. No centro desse Reino encantado, num Castelo Giratório na mais alta torre 

estava um Vaso sobrenatural que fora conquistado pelo Rei Artur. Tal Castelo ou Ilha Giratória 

tem o mesmo sentido de Ilha de Vidro identificada à Avalon da tradição celta. Por aqui se repara 

que a lenda do Santo Graal não pode ser encarada como algo exclusivamente cristão, mas antes 

como algo que transcende a todos os povos e religiões.  
 

 Sobre o assunto, diz a Tradição Iniciática: 
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 “A Távola Redonda teria sido elaborada com o intuito de oferecer protecção ao 

Universo Terreno e Celeste. Com o passar do tempo, verificou-se que no Salão do Graal, que 

era o do Rei Artur, havia um lugar vago. Estava destinado àquele que haveria de vir, o 

esperado Cavaleiro predestinado, superior a qualquer outro, que seria o 13.º ou o centro em 

torno do qual os demais orbitariam, por representar o próprio Rei do Mundo ou Chakravarti. 
 

 Deduz-se que esse lugar vago devia-se a ter ocorrido alguma involução ou decadência 

em relação aos Cavaleiros da Corte do Rei Artur, o que exigia um reparo ou redenção. Daí a 

razão por que os Cavaleiros partiam em Demanda do Santo Graal, devendo reencontrá-lo a 

fim de que o Reino pudesse novamente desfrutar do seu antigo esplendor e anular o sortilégio 

que afligia essa terra. Portanto, o Graal é o símbolo de algo que se perdeu e que deve ser 

reencontrado.” 
 

 

AS VÁRIAS TRADIÇÕES DO GRAAL 
 
 

 Uma corrente do Ocultismo defende a tese de que o Graal é de natureza cíclica e de que 

“uma sua corrente subterrânea, em determinado momento, subiu à superfície, mas logo voltou a 

retrair-se e tornou-se invisível”. Na Idade Média, o Cristianismo atribuiu o Mistério do Santo 

Graal à Taça que serviu a Jesus, o Cristo, que foi usada na sua Última Ceia com os Apóstolos e 

na qual José de Arimateia depois recolheu o sangue do Nazareno, quando da lançada que lhe 

desferiu o centurião Longuinos. A respeito desse assunto, já falámos do Mistério do Santo 

Sangue Eucarístico e das consequências benéficas de beber-se uma porção do Sangue de um 

Avatara. 
 

 Na Europa, as lendas relativas ao Santo Graal são posteriores ao aparecimento do 

Cristianismo por só terem surgido no século XII, e foi neste período que Robert de Boron 

apresentou a trilogia José de Arimateia, Merlin e Parsifal procurando fundir as lendas cristãs 

relativas ao Graal com as tradições célticas relativas à Távola Redonda. Segundo Boron, alguns 

Eleitos como Petrus e Alão do grupo de José de Arimateia, portador do Graal por orientação 

Divina, dirigiram-se para Avalon no Extremo Ocidente da Europa. Diz o referido autor: 
 

 “Um grande Livro que nenhum mortal pode ler, é onde estão escritos os Mistérios que 

são chamados de Graal. A história do Graal ainda não foi tratada por algum homem mortal, 

pois os segredos do Sacramento não se revelam senão àqueles a quem Deus deu a força para 

tanto…” 
 

 Assim, mais uma vez fica configurado que o Graal não é apenas uma Taça, por mais 

venerável que seja, mas também é um Livro e uma Pedra, onde estão escritas muitas informações 

capazes de mudar o Mundo. Sendo que uma só dessas Chaves foi capaz de possibilitar a 

construção das majestosas catedrais que até hoje causam admiração aos que as contemplam. No 

entanto, tal Fonte miraculosa possui sete Chaves… o que aumenta muitíssimo as suas 

potencialidades. H.P.B. afirmava que grande parte das revelações contidas nas suas obras 

monumentais provinham das mais que misteriosas Estâncias de Dzyan, que segundo algumas 

informações ocultas não eram propriamente um Livro e sim um Véu Akáshico, onde ficam 

registadas as mais preciosas revelações que só os Grandes Iluminados têm acesso. 
 

 Wolfram von Eschenbach (c. 1170 – c. 1220) também escreveu sobre Parsifal e 

Lohengrin, atribuindo a fonte das suas narrativas sobre esses personagens lendários a textos 

“pagãos” que ele conseguira decifrar. No século XIII, Albrecht von Scharfenberg no seu Jovem 

Titurel (c. 1260-1275), faz referências a uma montanha no centro de uma floresta a que chamou 

de Montsalvat ou “Monte da Salvação”, sobre o qual erguia-se o Santo Graal protegido por Seres 

invisíveis, e que só seria encontrado por quem lá fosse guiado pelos Anjos. Ainda segundo esse 
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autor, o Montsalvat estaria em relação com a terra de Salvaterra e de São Salvador, na Espanha, 

entendendo esta no contexto na época visionando a Península Ibérica no geral, portanto, 

dispondo o Mons Salvat no Extremo Ocidente na Europa, nisto correspondendo ao espaço 

português da Serra de Sintra. 
 
 

O “PARSIFAL” DE WAGNER 
 

 

 O grande compositor Richard Wagner (1813-1883) inspirou-se em antigas lendas 

germânicas para produzir a sua magistral obra musical, destacando-se a ópera Parsifal que 

concluiu um ano antes da sua morte. Trata-se de uma ópera com forte carga mitológica e 

simbólica que exige a posse de conhecimentos esotéricos para poder-se penetrar o sentido 

profundo da mitologia germânica riquíssima em tradições ocultas. Parsifal é uma obra 

profundamente iniciática, na realidade é um roteiro para a superação do Homem na sua longa e 

árdua jornada na Face da Terra.  
 

 Basicamente, na ópera Parsifal destacam-se seis personagens principais, cada um deles 

expressando determinados valores iniciáticos. São eles: Titurel, Klingsor, Amfortas, Parsifal, 

Kundry e Gurnemanz. Estes personagens vêm a ser reflexos ou arquétipos psicológicos de 

determinadas experiências vividas por todos nós. 
 

 TITUREL, O GUARDIÃO DA TAÇA – Titurel é um cavaleiro valente que por ser 

portador de muitos méritos ficou como guardião de objectos de valor excepcional, ou seja, foi-

lhe confiada a guarda da Divina Taça do Santo Graal, bem assim como a da Lança com que o 

centurião Longuino feriu o Nazareno por ocasião do sacrifício que lhe foi imposto. Com o passar 

do tempo, Titurel, já envelhecido, transferiu o precioso legado ao seu filho Amfortas. 
 

 Como sempre acontece, a Obra dos Deuses na Face da 

Terra sofreu combate cruel por parte daqueles que estão contra 

a Lei Divina. Como polarização dos contrários, apondo-se a 

Titurel está o mago negro Klingsor. Este mago expressa os 

restos kármicos dos males acumulados pela Humanidade 

através das Idades. Klingsor ambicionava pertencer à divina 

progénie da Guarda do Santo Graal, contudo, não possuía os 

valores exigidos para tão excelso desiderato. Carecia da pureza 

exigida aos Cavaleiros que guardavam a Taça Sagrada, e por 

isso foi recusado por Titurel que era inflexível no cumprimento 

do seu dever. 
 

 KLINGSOR, O MAGO TENTADOR – Klingsor foi 

tomado de profunda revolta por ter sido preterido nas suas 

ambições de ser Cavaleiro. Jurou que, custasse o que custasse, 

se apossaria das relíquias sagradas do Graal. Ele sabia, como 

mago que era, que a posse da Taça implicaria na aquisição de 

poderes sobre-humanos, a fim de com eles satisfazer a sua vaidade e ambição de poder. Visando 

esse objectivo, Klingsor constrói um Castelo Encantado em volta do qual havia um Jardim de 

Delícias onde as flores se transformavam em belas mulheres, com o fim de tentarem seduzir os 

Cavaleiros que procuravam alcançar o pico do Monte da Salvação ou Mons Salvat. Na realidade, 

tratava-se de uma prova iniciática igual há que os peregrinos de todas as épocas têm de vencer 

para alcançar o cume da Iluminação. Segundo a lenda, os fracos que se deixavam seduzir pelas 

belas mulheres-flores ficavam escravos do cruel mago negro Klingsor, e assim não logravam 

alcançar o Montsalvat, eterno objectivo de todos os demandantes da Suprema Realização 

Interna. 
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A CHAGA QUE NUNCA DEIXA DE SANGRAR 
 
 

 AMFORTAS É A EXPRESSÃO DA HUMANIDADE SUBJUGADA AO SEXO – 

Amfortas é o paradigma perfeito do Género Humano. Herdando do seu pai Titurel a guarda da 

Taça do Santo Graal e da Lança, sofre os ataques mágicos de Klingsor. Cede às tentações da 

feiticeira Kundry que mina a sua resistência, sendo por fim envolvido pela maya dos desejos. 

Como consequência, perde a soberania da Lança que fora de Longuino, ficando assim 

desarmado e enfraquecido. Na luta que trava com Klingsor é ferido pelo necromante sinistro. A 

ferida transforma-se num chaga que carregará por todo o resto da sua existência. A chaga 

constitui-se uma verdadeira maldição por ter conspurcado a sua pureza virginal com sentimentos 

impuros e egoístas violadores das suas origens. Segundo JHS, “a ferida de Amfortas é a 

expressão da Humanidade ainda subjugada pelo pesado madeiro do sexo, a que está presa 

desde que a Hierarquia dos Kumaras legou a polarização sexual aos seres humanos nos meados 

da 3.ª Raça-Mãe Lemuriana. Chaga que só será curada com o retorno ao Androginismo 

Perfeito, que será uma das características das Raças futuras”. 
 

 PARSIFAL, O REDENTOR – Parsifal é o Redentor Síntese que sempre aparece em 

todos os fins de Ciclos para o dealbar de novas Eras portadoras de Amor, Verdade e Justiça. 

Trará essa derradeira Mensagem, no sentido de restaurar a pureza original perdida desde a 

expulsão de Adão do Paraíso Terrestre das tradições. Ele restabelecerá na Face da Terra todo o 

Esplendor do Santo Graal, a fim de firmar os seus divinais valores na consciência da 

Humanidade redimida dos seus pecados. 
 

 O PAPEL DE KUNDRY – Kundry expressa o elemento feminino, tanto que é a única 

personagem feminina do drama wagneriano. É ela quem provoca a exacerbação das paixões e 

desejos irrefreados. Assim, actua como um agente dinamizador da polaridade indispensável para 

que a Evolução se processe. No drama, ela aparece como sendo a escrava de Klingsor que a 

impele a fazer um papel contrário à sua essência intrínseca. Mas não deixa de ser o fiel da 

balança, pois ao mesmo tempo que é um agente corruptor é também um instrumento da redenção 

do Homem. Neste último sentido, ela é a expressão da Mãe Divina que é de natureza virginal. 

Kundry, após seduzir Amfortas levando-o à queda (queda no sexo), tenta envolver o próprio 

Parsifal que é o paradigma do Andrógino Divino, portanto, incorruptível por natureza. 
 

 GURNEMANZ É A TAÇA PERSONIFICADA – A Taça do Graal também tem o 

sentido de Arca da Aliança, de Livro e de Pedra. Guarda em seu augusto seio todas as 

experiências positivas da Obra do Eterno na Face da Terra. É o Repositório Cósmico onde estão 

em custódia todos os valores reais, e por isso é considerado a Jóia mais rara que existe no 

Mundo, eternamente demandada pelos Cavaleiros do Santo Graal de todas as épocas. Segundo a 

mitologia germânica, Gurnemanz é o Mestre de Parsifal. Ele personifica a tradição sagrada dos 

ideais mais nobres que animam a Humanidade. Ele é o verdadeiro Cavaleiro do Santo Graal. É o 

eterno Vigilante que resguarda os mistérios que estão por detrás de todas as revelações. 

Gurnemanz é o Guardião ou a Memória onde se resguardam os valores reais que devem 

eternizar-se através das Idades, e que só os Cavaleiros puros de mente e coração conseguem 

encontrar.  
 

 

VALORES MÁGICOS DO GRAAL 
 

 

 As provas a que os Cavaleiros do Santo Graal eram submetidos, realizavam-se em certo 

castelo misterioso existente na Ilha Branca, também chamada de Avalon. Segundo as tradições 

dos povos germânicos, esse lugar mítico localizava-se na Terra dos Antepassados Hiperbóreos 

que só se alcançava pelo Poder Espiritual. Contudo, não é só o ocidental quem alimenta a 
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Tradição do Graal, pois também no Oriente há mitos semelhantes com o mesmo sentido 

iniciático. Na região do Himalaia, esse Santo Lugar é venerado com o nome de Shamballah. 

Lugar que nenhum cataclismo pode atingir por ser o Santuário dos Deuses Imortais. 
 

 Segundo a lenda, depois que o herói venceu todos os obstáculos e alcançou o Castelo 

Encantado da Ilha Branca, este desaparece repentinamente diante dos seus olhos como por 

encantamento, e ele fica só e perdido numa densa floresta. Existem inúmeras versões a respeito 

deste mistério. Segundo uns, o Graal é algo imaterial de natureza indefinida e enigmática; 

segundo outros, o Graal é uma Pedra Celeste, também chamada Pedra da Luz. Daí falar-se de 

uma pedra preciosa que se soltou da Coroa de Lúcifer, quando este foi atingido pelo Arcanjo 

Mikael. Sobre tão profundo mistério, diz um valioso documento: 
 

 “Esta Pedra que caiu do Céu foi encontrada por Parsifal, depois de ser recolhida por 

Titurel, que é o primeiro representante da dinastia do Graal. Segundo outros relatos, essa 

Pedra teria sido uma esmeralda que ornamentava a própria fronte de Lúcifer. A Pedra foi 

transformada em Taça por um Anjo fiel e assim surgiu o Graal, doado a Adão no Paraíso 

Terrestre até ao momento da sua expulsão desse lugar. 
 

 O Graal é conhecido como uma Taça, Cálice, etc., muitas vezes de ouro ornamentado 

de pedras preciosas. Foi trazido para a Terra por um grande número de Anjos, que receberam 

ordens de manterem-se neutros nos momentos das tentativas de Lúcifer. O Graal, guardado 

por esses Seres Celestiais, nunca perdeu as suas virtudes intrínsecas através dos Tempos. No 

‘Titurel’, apresenta-se como uma Pedra, Jaspe ou Sílica, relacionada com o símbolo da Fénix. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 As virtudes do Graal são infinitas. Podemos, dentre outras, enumerar algumas: a) 

Virtude da Luz, Luz Iluminadora – José de Arimateia quando estava na prisão recebeu a 

visita do Graal, sendo em seguida invadido pelo Espírito Santo; b) tem a propriedade de 

Nutrimento e de Vida – quando a Távola Redonda vivia em perfeita harmonia, o Graal 

manifestava-se dando alimento espiritual aos Cavaleiros; c) tem o Dom da Vida e da Cura – a 

virtude de curar as enfermidades mortais, de renovar e prolongar a vida de forma 

sobrenatural: dois Cavaleiros, Parsifal e Heitor, lutam até à exaustão, e à meia-noite são 

visitados por um Anjo portando o Graal que os cura instantaneamente; d) o Graal induz a 

Força da Vitória e do Domínio. Para aquele que supera as provas do Graal, deixa de haver ser 

no mundo que o supere em nobreza e honra. Será senhor de todas as criaturas.” 
 

 

DIFERENÇA ENTRE TAÇA E CÁLICE 
 
 

 Falando do Santo Graal, assim falou o Avatara do Ciclo actual: 
 

 “O Graal é a manifestação do Esplendor Celeste na Terra para a reintegração do 

aspecto manifestativo do Senhor da Luz. O Mistério do Santo Graal iniciou-se desde que o seu 
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aspecto individualizado revoltou-se contra o Trono do Altíssimo. Ele prende-se aos mistérios 

da estrela Algol e de Vénus. A Pomba do Espírito Santo é o símbolo do Graal, assim como a 

Ave de Hamsa o é para os budistas e hindus. 
 

 Na Atlântida, o Manu Vaisvasvata preocupou-se com a recuperação dos Deuses. 

Durante a Tragédia Atlante, ele recolheu o Sangue de Mu-Iska e Mu-Ísis na Grande Taça. 
 

 O Mistério do Santo Graal, no seu aspecto mais particularizado, está ligado à tradição 

oculta do Cristianismo, cuja missão, com reflexo na nossa Obra, encerrou-se no dia 24 de 

Junho de 1956, com a Entronização do Quinto Senhor Arabel.” 
 

 Segundo a Tradição Oculta, existem três Taças: 
 

 1.ª) A Grande Taça que vem desde a Atlântida e se encontra no Caijah; 
 

 2.ª) A Taça Média ou Cálice que recolheu o Sangue de Cristo; 
 

 3.ª) A Taça Eucarística, a que se encontra na Face da Terra e permitiu aos corpos de 

cima ligarem-se aos de baixo. 
 

 A Tradição do Santo Graal é o fundamento em que se firmará a futura Religião-

Sabedoria que será implantada pelo Avatara do Ciclo de Aquário. O termo Graal expressa o 

Sacrifício de Seres de altíssima Hierarquia Espiritual, que na Terra representam a Essência 

Divina manifestada para a redenção e evolução da Humanidade. É por isso que, após todas as 

Tragédias dos Avataras, os Excelsos Membros das Ordens Iniciáticas Secretas mantêm o Culto 

do Santo Sangue, tanto nos Templos consagrados do Oriente como nos do Ocidente. 
 

 DIFERENÇA ENTRE TAÇA E CÁLICE – Quando se faz referência à Taça, trata-se da 

Grande Taça do Graal, com um milhão de anos e que serviu na Atlântida para recolher o Sangue 

dos Gémeos Espirituais Mu-Iska e Mu-Ísis, tendo perdido os seus corpos físicos nos trágicos 

acontecimentos que então abalaram a Obra dos Deuses na Face da Terra. 
 

 Quanto ao termo Cálice, refere-se à Taça Média onde José de Arimateia e Nicodemos 

recolheram o Sangue do Quinto Bodhisattwa, Jesus o Cristo, por recomendação do próprio, 

sendo em seguida o Santo Sangue transferido para a Grande Taça existente nos Mundos 

Interiores. O Cálice é, portanto, uma expressão da Grande Taça Primordial onde o Sangue de 

todos os Avataras é vertido. 
 
 

CICLO DA NECESSIDADE E CICLO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 

 Segundo as Revelações Sagradas, o Mistério do Santo Graal apresenta-se em duas fases 

bem distintas: 
 

 Ciclo do Espírito Santo. É o Ciclo do resgate kármico e consequente redenção e 

iluminação dos comprometidos com o Mistério do Santo Graal. 
 

 Ciclo das Necessidades. Este Ciclo iniciou-se quando deu-se a Tragédia do Gólgota, até 

ao dia em que o Avatara pronunciou o Consummatum est relativo às religiões. Foi o Ciclo que 

transcorreu marcado pelos sofrimentos e angústias, sempre pontilhado pelo sacrifício e 

derramamento de sangue e lágrimas de santas criaturas. 
 

 Foi considerado como Ciclo das Necessidades em virtude da sacrificial Obra de 

Redenção dos Seres de Hierarquias que, em sua queda, causaram danos à Missão do 

Bodhisattwa. É chamado de Ciclo das Necessidades porque foi um trabalho que teve por 

objectivo a redenção daqueles que prejudicaram a Obra do Avatara Jesus, o Cristo. Já na sua 
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época fora tentada a implantação da Sinarquia na Face da Terra constituindo a soberania do 

Governo Oculto do Mundo, que só não aconteceu devido à obstrução feita por Seres de 

Hierarquias Superiores aos Desideratos Divinos. Tal comportamento resultou no sacrifício do 

Quinto Bodhisattwa, como sabemos. 
 

 Outrossim, o trabalho prosseguiu sob o manto protector do Mistério. Houve a 

necessidade de se manter a Tradição do Graal no seio do Cristianismo através da Ordem do 

Santo Graal, a fim de que a Obra não sofresse falta de solução de continuidade e futuramente, 

quando houvesse o Julgamento da Humanidade, fosse assim salvo o maior número de pessoas. 
 

 O Mistério do Graal foi mantido, fundamentalmente, por duas Ordens: 
 

 A Ordem do Santo Graal, cujos 84 Goros, repartidos em 7 grupos cada um com 12 

Sacerdotes, ocultaram-se no seio das 7 Catedrais Canónicas do Ocidente, como já vimos. 
 

 A Ordem dos Monges-Construtores, que recebeu a cobertura oculta da Ordem do Santo 

Graal. A Ordem dos Monges-Construtores estava relacionada com as Ordens visíveis ou 

manifestadas dos Templários, dos Hospitalários, dos Beneditinos, de Cristo e de Malta, etc., das 

quais já falámos no presente Caderno.  
 

 Esta tarefa do Ciclo das Necessidades foi executada durante séculos encerrando esse 

período em 24 de Junho de 1956, e daí o Consummatum est ou o fim das religiões por as mesmas 

já terem cumprido a sua missão. Com o objectivo de auxiliar ao resgate kármico dos 

comprometidos com o Mistério do Graal, foi-lhes dada uma série de Yogas, Rituais e obrigações 

de natureza transcendental, a fim de acelerar o processo de redenção. 
 

 

O GRAAL E A LENDA DE PARSIFAL E LOHENGRIN 
 

 

 Na sua obra Parsifal de Wagner, diz Almir de Oliveira: 
 

 “Quando Lohengrin cede à pergunta de Elsa e resolve identificar-se, diz: – Lá, muito 

distante, numa terra escondida chamada de Montsalvat há um castelo, e também há uma 

floresta que esconde um templo sagrado, ornado de ouro e jóias sem par. No castelo há uma 

Taça que é um Dom Celeste, conservada como um rico tesouro do Senhor. Aqueles que são 

campeões de virtude, são levados à sua presença por um Anjo de asas de ouro… A cada ano, 

desce do Céu uma Pomba que vem renovar o seu Santo Poder. A Taça chama-se Graal, e 

força e santo zelo transmite ao peito do guerreiro!... 
 

 Aquele que recebe homenagem serve-se do Graal e é ungido por uma Força sobre-

humana. Inerme é contra ele o acerbo engano e em vão tentarão matá-lo. Quando enviado a 

terra distante, para a honra e a virtude sustentar, é sempre vencedor em toda a guerra, porque 

é acompanhado de poder superior! 
 

 Mas tudo acaba se o Grande Mistério for descoberto e se um comum mortal fizer dizer 

a verdade do Segredo tão estranho que todos vós ouvis, e depois… deve partir. Agora vós 

conheceis a força do Segredo! Mandado pelo Graal, eu vim guerreiro; de Montsalvat, Parsifal 

é soberano. Sou Lohengrin, seu filho e cavaleiro!” 
 

 Segundo JHS, o nome Lohengrin tem o significado de Lohan-Grin, isto é, Lohan ou 

Choan e Grin ou Jin, Jina, o que equivale a dizer Arcanjo ou Dhyan-Choan, sendo que o termo 

Choan procedente do inglês Swan equivale a Cisne, o que encerra um grande mistério. Segundo 

o mito e como configura a ópera de Wagner, quando Lohengrin aparece na corte do pai de Elsa 

vem conduzido numa barquinha puxada por um cisne e ele mesmo trazendo na cabeça um 

capacete ornado com duas asas de cisne, símbolo da Irmandade dos Puros, portanto, da Pureza. 
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 Lohengrin desposa a princesa Elsa que, influenciada pela feiticeira Ortruda, suplica-lhe 

que revele o seu verdadeiro nome e de onde procede. Ele relutou em atender ao pedido mas 

acabou por ceder. Na presença do rei e de toda a corte, Lohengrin fez-lhes ver que “sendo 

semelhante revelação proibida pelas regras da sua comunidade, era obrigado a partir para o 

seu país após revelar o segredo”. Dito e feito, retirou-se para a sua misteriosa pátria depois de 

revelar o seu nome Lohengrin e ser filho de Parsifal. Esclarece JHS: “Parsifal provém de Parsi, 

‘sacerdote’, e Fal advém de Vale e Hall, ‘vale, região, lugar’, etc., ou seja, Região Sagrada, o 

mesmo que Vale dos Deuses que é Shamballah ou Walhallah, o Vale de Allah ou Deus”. 
 

 Pelo dito acima, conclui-se claramente que Lohengrin era um Sacerdote Aghartino e que 

todo o Mistério do Santo Graal relacionava-se profundamente com os Mundos Interiores e as 

Hierarquias Divinas em actuação na Face da Terra. Assunto esse que sempre esteve encoberto 

por espesso véu mayávico. 
 

 

O GRAAL E O MONTSALVAT 
 
 

 Referindo-se à tradição mitológica wagneriana sobre o mistério do Santo Graal, assim se 

expressou JHS: 
 

 “Os doze Dignitários ou Goros, nome que se dá aos Sacerdotes do Rei do Mundo mais 

conhecido por Melki-Tsedek, o Rei de Salém, a ‘Cidade-Luz’, tomavam conta do Graal, o 

Cálice que continha o Sangue de Cristo, e ‘todos os anos uma Pomba de alvura imaculada 

descia do Céu para renovar o Mistério’. Pomba essa que também se revela na hora da partida 

de Lohengrin que tomara o lugar do cisne, em que a feiticeira Ortruda transformara o irmão 

de Elsa nesse momento voltando à categoria humana. Enquanto Lohengrin vinha da Ilha de 

Avalon, o Rei Artus provinha de Montsalvat, cujo significado é mais que claro: ‘Monte da 

Salvação’. Artus é o nome que se dava ao referido Rei cercado pelos seus doze Cavaleiros, os 

Cavaleiros da Távola Redonda. Anagramaticamente, Artus significa ‘Sutra’, que em sânscrito 

quer dizer ‘o Fio de Ouro que liga o Mental Superior ao Mental Divino ou Consciência 

Universal’. 
 

 Finalmente, as lendas de Lohengrin, do Rei Artus e seus doze Cavaleiros e outras 

mais, têm o seguinte significado: o Sol, além de estar centralizado no nosso Sistema 

Planetário com os seus sete astros ou planetas em redor, tem de passar anualmente pelas doze 

casas do Zodíaco. Também Jesus era, pois, o Sol Espiritual, tendo doze Apóstolos cada um 

deles expressando um signo zodiacal, sendo falar nos sete planetas sob cuja órbita todos eles 

nasceram. Como se sabe, cada planeta possui dois signos, menos o Sol e a Lua que possuem 

um só cada um deles. E isto pelo facto de existirem dois signos secretos, que ao próprio Cristo 

diziam respeito. Alguns incluem Uranus e Neptunus para esses dois signos, a fim de formarem 

o número quatorze que seria, então, o número dos Avataras, na razão dos ‘quatorze pedaços 

de Osíris’ e outras coisas mais… 
 

 Por sua vez, como um Guerreiro, Carlos Magno chefiava os ‘doze Pares de França’. E 

estribadas nessas duas categorias (Messiânica, Brahmane ou Jina, e Guerreira ou Kshatriya, 

como as duas castas principais da Índia), foram criadas as Ordens Secretas, chamemo-las de 

Cavalaria e Religiosa, Messiânica e Andante, etc.” 
 

 

A ORDEM DO SANTO GRAAL ACTUALMENTE 
 
 

 A ORDEM DO SANTO GRAAL NA ACTUALIDADE – Actualmente a Ordem do 

Santo Graal, por ser a síntese de todo o trabalho realizado através dos Tempos, trabalha 

conscientemente no sentido de preparar a vinda do futuro Avatara do Ciclo de Aquário, para que 
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o mesmo possa ter boa ambiência no Mundo e assim possa manifestar-se inteiramente, e 

consequentemente, plasmar-se a Nova Civilização, a Nova Raça que está em gestação no solo 

sagrado brasileiro, neste particular geográfico. A Ordem do 

Santo Graal constitui-se, fundamentalmente, de doze Goros, 

dez Cavaleiros e dez Arqueiros, no todo 32 Membros 

expressando o que a Tradição do Oriente chama de 32 Raios 

da Sabedoria, simbolizados nos 32 dentes que guarnecem a 

boca como órgão do Som transmutado em Palavra ou Verbo. 

Posto que a boca é o órgão por onde se manifesta a Sabedoria, 

tem-se que o Arcano II do Tarot relaciona-se com a letra 

hebraica Beth, com o sentido de Boca, Santuário, etc. 
 

 OS MONTES SAGRADOS E O GRAAL – Como já 

vimos, em todas as tradições ocultas fazem-se referências aos 

Montes Sagrados, tais como o Ararat, Moreb, Montsalvat, 

Tabor, etc. As tradições esotéricas ensinam que foi no Monte 

Meru onde apareceram os primeiros seres inteligentes para 

povoarem a Terra. Esse monte ou continente localizava-se no 

Pólo Norte, e também era chamado de Continente Hiperbóreo ou a Terra dos Antepassados na 

mitologia dos povos germânicos. Essa tradição está muito relacionada com o Culto da Taça 

Sagrada. Foi nesse continente que se instalaram os chamados Pitris Lunares da Hierarquia dos 

Barishads. Foram eles os responsáveis pela formação das Chayas ou Duplos-Etéricos da futura 

Humanidade. Em seguida, chegaram à Terra os Pitris Solares da Hierarquia dos Agniswattas, 

também chamados de Filhos do Fogo. Foram estes quem formaram o Corpo Astral do Homem. 

Todas as Raças-Mães estão relacionadas a determinadas Montanhas, por isso mesmo 

consideradas Sagradas. As Raças futuras terão os seus fulcros nas Montanhas Ararat e Moreb, 

respectivamente. 
 

 O CULTO AO GRAAL E OS GÉMEOS ESPIRITUAIS – Na terceira Raça-Mãe, a 

Lemuriana, chegaram os Kumaras, que pelo Poder de Kriya-Shakti ou Poder Mental deram 

nascimento aos Manasaputras (Filhos do Mental). Só a partir desse momento é que o Homem 

passou a ser digno desse nome, pois foi quando passou a ter um Corpo Físico denso como o 

entendemos hoje. No princípio, os seres eram de natureza andrógina, e depois foram separados 

em sexos diferentes. Já na quarta Raça-Mãe, a Atlante, o Homem usando do seu livre-arbítrio 

promoveu a terrível catástrofe de que resultou a destruição do continente, e também o sacrifício 

dos Gémeos Espirituais que eram uma Parelha Divina humanizada. Eram os Avataras 

responsáveis pela Evolução, cujo Sangue Sagrado foi recolhido na Grande Taça em custódia no 

Sanctum Sanctorum da Mãe-Terra. A partir desse momento, foi instaurado o Culto ao Santo 

Graal que chegou até aos nossos dias.  
 
 

O SOL DE DOZE RAIOS 
 

 

 René Guénon, ao tratar do Graal, faz referência ao Conselho Circular presidido pelo 

Dalai-Lama à cabeça de doze grandes Namshans, semelhante ao que ocorre nas tradições 

ocidentais com os doze Cavaleiros da Távola Redonda. Ele adianta que esses são um reflexo dos 

doze Membros do Círculo Interior de Agharta, e que do ponto de vista cósmico todo esse 

mistério relaciona-se com os doze signos do Zodíaco. A literatura esotérica dos sábios hindus 

fala também nos doze Adityas, que são os doze Sóis como a manifestação da Essência Única e 

Indivisível relacionados com o Zodíaco, sendo o Manu Vaisvasvata considerado o Filho do Sol, 

o que leva a concluir que a verdade é sempre a mesma nas teogonias de todas as religiões em 

todos os tempos. Assim, todas as tradições não são senão adaptações da Tradição Primordial. 

Sobre o assunto, diz René Guénon: 
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 “Diz-se também que esses doze Sóis aparecerão simultaneamente no final do Ciclo, 

reentrando então na Unidade Essencial e Primordial da sua natureza comum. Entre os 

gregos, os doze grandes deuses do Olimpo também estão em correspondência com os doze 

signos do Zodíaco. 
 

 A liturgia católica aplica ao Cristo o título de ‘Sol da Justiça’. O Verbo é, 

efectivamente, o ‘Sol Espiritual’, isto é, o verdadeiro ‘Centro do Mundo’, e além disso a 

expressão ‘Sol de Justiça’ refere-se directamente aos atributos de Melki-Tsedek. Note-se que o 

leão, animal solar, na Antiguidade e na Idade Média era o símbolo da Justiça e também do 

Poder, sendo que o signo do Leão no Zodíaco tem o seu domicílio no próprio Sol. De outro 

ponto de vista, se o Sol figura o Cristo, os doze raios são os doze Apóstolos. A palavra 

‘apóstolo’ significa ‘enviado’, e também os raios são ‘enviados’ pelo Sol. Por outro lado, pode 

ver-se no número de doze Apóstolos o sinal, dentre muitos outros, da perfeita conformidade do 

Cristianismo à Tradição Primordial.” 
 

 Note-se que o Graal, em todas as tradições, foi algo que existiu e a partir de determinada 

época perdeu-se passando a ser procurado, donde falar-se em Demanda do Graal, ou seja, na 

procura incessante de uma coisa muito sagrada que não está ao alcance de qualquer um. Os 

hindus falam no Licor de Soma e os persas no Haoma que é o Elixir da Imortalidade. 

Observando-se com cuidado, verifica-se existir uma relação estreita entre essas tradições e o 

Graal, posto que o mesmo é considerado um Vaso Sagrado contendo o Sangue de um Avatara, 

pelo que o seu conteúdo é igualmente considerado Bebida da Imortalidade. Sempre a mesma 

verdade encoberta por múltiplas denominações. Também os Alquimistas procuram essa bebida 

miraculosa, que segundo eles encontra-se no sacrário do corpo humano que o mesmo se 

transmuta num Cristo Vivo. 
 

 

O SENTIDO OCULTO DA LANÇA DE LONGUINO 
 

 

 O SENTIDO OCULTO DO “ORVALHO” – No Cálice do Santo Graal foi 

recolhido o Sangue provocado pela Lança do centurião Longuino no flanco de 

Cristo. Alguns afirmam, conformados à lenda sagrada, que o precioso Vaso foi 

levado por José de Arimateia e Nicodemos para a Grã-Bretanha. Nisto se depara 

com a conotação entre o Cristianismo nascente e o Celticismo ancestral. Na tradição 

celta, o Vaso de Dagda está muito relacionado à Lança de Lug, completando-se 

entre si nos seus significados. Na realidade, esses dois objectos são símbolos de 

profundo significado esotérico na mitologia de muitos povos, principalmente entre 

os celtas. Aliás, o nome latino Longuino ou Longinus tem o significado de “lança” 

ou “aquilo que é longo”, provindo do grego Lanké. Segundo René Guénon, o 

simbolismo da Lança está em relação com o Eixo do Mundo, e o sangue que escorre 

ela tem o mesmo significado do orvalho que cai da Árvore da Vida, nisto todas as 

tradições sendo unânimes em afirmar que o Princípio Vital está intimamente 

relacionado ao sangue. O orvalho é um elemento fundamental para a elaboração do 

Elixir dos Alquimistas. Segundo a Filosofia Taoista, o Princípio da Vitalidade é dos 

três elementos fundamentais que entram na composição do Elixir da Imortalidade. 
 

 O “TERCEIRO OLHO” – Na linguagem simbólica dos Iniciados, fala-se, como já vimos, 

que o Vaso Sagrado foi modelado pelos Anjos de uma esmeralda caída da fronte de Lúcifer por 

ocasião da sua queda. Outros falam da Coroa que ornava a cabeça de Lúcifer antes de tombar, 

pelo que era considerado o Anjo da Coroa. Como sabemos, Coroa é a primeira Sephirah que em 

hebreu chama-se Hakathriel, nome possuído do número da “Besta”, ou seja, 666. Essa esmeralda 

recorda a Umâ, que é a pérola frontal que os hindus e budistas usam para simbolizar o “Terceiro 

Olho” ou “Olho de Shiva”, que segundo eles dá o sentido de imortalidade ao homem mortal. 
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 VOLTA DO ADÃO HUMANO AO PARAÍSO PERDIDO – Segundo outras lendas, o 

Graal foi confiado a Adão quando este se achava no Paraíso, perdendo-se o precioso Vaso por 

ocasião da sua expulsão. Isto significa que quando o Homem se afasta da sua Origem Espiritual 

ou o Seio do Pai, mergulha no mundo tenebroso da Matéria esquecendo-se da sua Origem 

Divina, o que equivale à perda ou expulsão do Paraíso. Portanto, ele perde o sentido da 

imortalidade tornando-se um vulgar mortal. Afastado das suas origens, não consegue regressar 

ao estado onde todas as coisas são contempladas sob o aspecto de imortalidade e eternidade que 

é o estado primitivo ou inicial, sendo este o principal objectivo a alcançar pelos que demandam a 

verdadeira Iniciação. A posse do Graal implica em tomar conhecimento da Verdade Primordial, 

sempre conservada num transcendente e eterno Centro muito além de quaisquer possibilidades 

do homem comum. As tradições não assinalam onde se encontra o Graal até à chegada de Cristo, 

posto que esse mito sagrado é muito anterior à vinda do Bodhisattwa há dois mil e alguns anos. 

Embora o ilustre cabalista René Guénon ignore, o Mistério foi mantido nas sete Igrejas do 

Oriente sob a guarda dos antigos Essénios e Nazarenos, segundo as revelações feitas por quem 

tem esse direito. 
 
 

O PARAÍSO PERDIDO E O GRAAL 
 

 

 Segundo René Guénon, o Graal nunca se perdeu e sim foi guardado por quem de direito. 

Na sua preciosa obra O Rei do Mundo, diz ele sobre o assunto: 
 

 “A perda do Graal ou de algum dos seus equivalentes simbólicos é, em suma, a perda 

da Tradição com tudo o que esta comporta. De resto, para dizer a verdade, essa Tradição está 

mais oculta do que perdida, ou pelo menos não estará perdida senão para certos Centros 

secundários logo que deixam de estar em relação directa com o Centro Supremo, e este último 

guarda sempre o intacto o depósito da Tradição nunca sendo afectado pelas mudanças que 

surjam inesperadamente do mundo exterior. Foi assim que, segundo vários Padres da Igreja, 

principalmente Santo Agostinho, o Dilúvio não pôde atingir o Paraíso Terrestre que é a 

‘Morada de Enoch’ e o Paraíso dos Santos cujo cume toca a ‘Esfera Lunar’, ou seja, 

encontra-se acima do domínio da mudança identificado ao mundo sublunar como ponto de 

comunicação da Terra com os Céus. 
 

 Do mesmo modo que o Paraíso Terrestre torna-se inacessível, o Centro Supremo, no 

fundo sendo a mesma coisa, no decorrer de determinado período pode não estar manifestado 

exteriormente, e então pode-se dizer que a Tradição está perdida para o conjunto da 

Humanidade, posto a Tradição não estar conservada senão em certos Centros rigorosamente 

fechados e a massa humana não participar dela de maneira consciente e efectiva, 

contrariamente ao que acontecia no estado original. Tal é, precisamente, a condição da época 

actual, cujo princípio remonta muito além do que é acessível à História ordinária e profana. 
 

 A tradição hindu explica que originalmente só havia uma casta chamada ‘Hamsa’. 

Isso significa que todos os homens possuíram, normal e espontaneamente, o grau espiritual 

designado por esse nome o qual está acima da distinção das quatro castas actuais. 
 

 A perda da Tradição pode, conforme o caso, dever-se ao obscurecimento do Centro 

Espiritual que regia, mais ou menos invisivelmente, o destino de um povo particular ou de 

determinada civilização. Segundo o que acabamos de dizer, o Graal representa ao mesmo 

tempo duas coisas que são extremamente solidárias uma com a outra: aquele que possui 

integralmente a ‘Tradição Primordial’, é porque alcançou o grau de conhecimento efectivo 

que implica, essencialmente, estar reintegrado à plenitude do ‘Estado Primordial’. Estes dois 

princípios, ‘Estado Primordial’ e ‘Tradição Primordial’, referem-se ao duplo sentido que é 

inerente à própria palavra Graal.” 
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O VINHO DA IMORTALIDADE 
 
 

 O SENTIDO CÓSMICO DO GRAAL – O Graal pode ser um Vaso (Grazale) ou um 

Livro (Graduale), conforme já vimos. Como Livro, o Graal expressa a Tradição; como Taça, diz 

respeito ao objecto em si mesmo. Segundo algumas versões, os dois aspectos estão relacionados, 

pois o Livro aparece na versão que diz ter um Anjo gravado umas inscrições em volta do bordo 

da Taça. No mito da Távola Redonda, consta que no bordo da Taça estava inscrito o nome 

secreto do Cavaleiro que sorvia o Néctar da Imortalidade, nome que se apagava à medida que o 

mesmo bebia o seu conteúdo. Nome que se apagava da Taça mas ficava gravado para sempre na 

mente e no coração do Cavaleiro como o seu nome secreto. Este episódio mítico reporta-nos 

àquela passagem do Apocalipse (2:17) que diz: 
 

 “Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às Igrejas: – Eu darei ao vencedor 

o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e um novo nome escrito na pedrinha 

que não conhece senão aquele que o recebe.”  
 

 Pela transcrição acima, reparamos mais uma vez que Pedra e Taça se confundem para 

perpetuar o Mistério dos Mistérios! Segundo alguns autores, a Távola Redonda, feita sob a égide 

do Rei Artus orientado pelo Mago Merlim, foi construída para receber o Graal quando um 

Cavaleiro o conquistasse. Contudo, o mito da mesa redonda reporta-se a época muito mais 

antiga. Relaciona-se sempre a um Centro Espiritual de real valor. A sua forma circular associa-se 

ao Zodíaco, cujos personagens em sua volta representam os doze signos. Daí os Rituais do Santo 

Graal terem sempre um sentido cósmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MONTANHAS E ILHAS SAGRADAS – Na linguagem sempre simbólica dos Iniciados, 

o Santo Graal está associado ao Montsalvat. Monte situado numa impenetrável Floresta 

Sagrada ou então numa Ilha Sagrada de dificílima localização. Mais além dessa Ilha levanta-se 

o Sol, que outro não é senão o Sol da Espiritualidade conquistado com o sacrifício e esforço 

pessoal do heroica Cavaleiro na sua eterna demanda da Taça Milagrosa. Ambas as versões se 

completam. Esta Ilha ou Montanha é a Terra da Imortalidade para todos que beberam o divino 

Elixir contido na Taça Divina, de que nos falam os Alquimistas de todas as épocas. É a Terra da 

Imortalidade identificada ao Paraíso Terrestre das escrituras antigas. Montsalvat, Ilha Sagrada, 

Ilha dos Imortais e Monte Meru dos hindus, no fundo expressam sempre a mesma verdade 

velada. 
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 O Cálice Sagrado, segundo a Ritualística do Passado, continha o Soma dos Vedas ou o 

Haoma dos Mazdeístas, ou seja, o Elixir da Imortalidade, que confere aos que dele fazem uso a 

eterna saúde física e o sentido da eternidade espiritual. Segundo a tradição persa, o Licor de 

Haoma só podia ser recolhido na Montanha Sagrada de Alborj, ou seja, a da Luz Primordial. 
 
 

PREPARAÇÃO DO LICOR EUCARÍSTICO 
 
 

 Segundo o Taoismo no seu aspecto mais esotérico, esse decantado Vinho ou Licor, Elixir, 

Néctar, etc., ou outro nome que se lhe queira dar, é elaborado na própria Taça Humana através 

da Alta Iniciação que se exige do Cavaleiro Andante ou Peregrino de todas as épocas, com o 

incomensurável sacrifício de si mesmo e a permanente vigilância dos sentidos a fim dos valores 

latentes do Espírito poderem refulgir no sacrário da sua alma. O Taoismo ensina que o Elixir ou 

Néctar da Imortalidade deve ser elaborado no Graal ou no Athanor Humano, através do processo 

alquímico da mistura bem doseada das três Energias Cósmicas existentes no âmago de cada um. 

Para a realização da Opus Magnus é necessária, segundo os Mestres taoistas, a orientação de 

quem já teve êxito na preparação do divino Licor. 
 

 Sobre esse misterioso Vinho, diz René Guénon: 
 

 “Nas tradições orientais, diz-se que em certa época o Soma era desconhecido, de 

maneira que foi preciso nos ritos sacrificiais substituí-lo por outra bebida que não era mais do 

que um símbolo do Soma primitivo. Esse papel foi representado principalmente pelo vinho, ao 

qual se refere boa parte da lenda grega de Dionísios, também conhecido por Baco. 
 

 Ora, o vinho é referido muitas vezes para representar a verdadeira Tradição Iniciática: 

em hebreu, as palavras Iain, ‘vinho’, e Sod, ‘mistério’, substituem-se uma pela outra como 

tendo o mesmo número (70). Entre os sufis, o vinho simboliza o conhecimento esotérico, a 

doutrina reservada à elite e que não convém a todos os homens, assim como não podem todos 

beber o vinho impunemente. 
 

 Resulta daí que o emprego do vinho num rito confere a este um carácter claramente 

iniciático. Tal é, nomeadamente, o caso do sacrifício ‘eucarístico’ de Melki-Tsedek. O 

sacrifício de Melki-Tsedek é habitualmente encarado como uma ‘prefiguração’ da Eucaristia, 

e o sacerdócio cristão identifica-se, em princípio, com o próprio sacerdócio de Melki-Tsedek, 

segundo a aplicação feita ao Cristo dessa frase dos Salmos: ‘Tu és um Sacerdote eterno, 

segundo a Ordem de Melki-Tsedek’. 
 

 O nome Melki-Tsedek não é outra coisa senão a expressão da própria função de ‘Rei 

do Mundo’, que se encontra expressamente designada na tradição judaico-cristã.” 
 
 

 

O GRAAL E O MISTÉRIO DE MELKI-TSEDEK 
 
 

 

 À medida que a progénie sacrossanta que dirige ocultamente a Humanidade logre 

estender o seu manto protector sobre o Homem, no sentido de implantar um novo estado de 

consciência resultante da Sabedoria acumulada através das Idades, tarefa transcendental que está 

sob a égide do Supremo Rei-Sacerdote Melki-Tsedek a que se refere René Guénon, autor da 

preciosa obra O Rei do Mundo, os valores inerentes aos Planos subjectivos irão sendo plasmados 

no Mundo das Formas, concorrendo assim para que o Subjectivismo Cósmico se materialize e o 

abstracto se concretize, a fim de que a Grande Obra da Divindade se manifeste em sua plenitude 

e finalmente seja implantado no Mundo o Reino da Pax. 
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 O HOMEM É PEÇA FUNDAMENTAL NA EVOLUÇÃO – Ao Homem, esse ser 

maravilhoso que é a expressão máxima da Divindade manifestada, cabe realizar a suprema 

síntese que é a fusão dos Planos Celestes com os Planos Terrestres, ou seja, trazer para a Face da 

Terra os valores ocultos guardados em seu Seio. Por aqui se explica o desvelo que os Mentores 

Encobertos da Humanidade, que são os Homens Celestiais, têm pelos seus Irmãos menores em 

termos evolucionais, protegendo-os ao perto e à distância a fim de não serem prejudicados pelos 

seus próprios actos, sentimentos e pensamentos contrários à Evolução. Constitui verdadeiro 

delito contra a Divindade qualquer acção que possa violar a consciência humana no sentido de 

prostituí-la, impedindo-a de servir de receptáculo ou Cálice onde será vertida a Essência 

Eucarística quando soar a hora, o que transformará o ser humano num verdadeiro semideus, pois 

para isso e por isso, segundo as tradições, ele foi criado à semelhança de Deus. A realização 

desse desiderato também está relacionada ao Culto do Santo Graal. 
 

 SENTIDO OCULTO DO NATAL – O Natal está relacionado ao Culto de Melki-Tsedek. 

Para o Ocultista, o Natal representa um marco na realização de tudo que está sendo tratado no 

presente Caderno, pois o nascimento daquele que se tornou o Cristo foi mais uma tentativa do 

Eterno de trazer para a Face da Terra os Esplendores dos Mundos Celestiais. O Movimento 

liderado por Cristo estava relacionado aos Mistérios do Rei do Mundo ou o Monarca Universal, 

que é Aquele que faz girar a Roda da Vida, ou ainda, Aquele que está colocado no centro do 

Eixo da Evolução de todas as coisas e dirigindo a tudo e todos. Embora dirigindo a tudo e todos, 

contudo, Ele próprio está além de qualquer contingência, pois não participa do movimento da 

Roda por estar acima do Bem e do Mal. Em virtude deste facto, é considerado nas tradições do 

Oriente como o Chakravarti. Colectivamente, este Mistério constitui-se na própria Grande 

Fraternidade Branca movendo-se em torno do seu Dirigente Supremo. Analogicamente, o 

homem plenamente realizado espiritualmente também é um Rei do seu Mundo, por ser uma 

miniatura ou expressão consciente do Grande Universo. Daí a Suprema Iniciação consistir em 

aprendermos a dominar todos os nossos veículos que são constituídos da mesma substância que 

forma os Planos Cósmicos. A Chave Analógica explica bem o caso em pauta. 
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MESTRE INTERNO E MESTRE EXTERNO 
 
 

 A LEI MANIFESTA-SE COMO AMOR, VERDADE E JUSTIÇA – Quando são 

violadas as Leis que presidem à Evolução, principalmente os três princípios fundamentais que 

constituem o tripé que norteia o Governo Oculto do Mundo, ou seja, Amor, Verdade e Justiça, a 

Lei que a tudo e a todos preside age com o seu aspecto de Rigor a fim de restabelecer o 

equilíbrio. Ao comer o fruto do Bem e do Mal da Árvore da Vida plantada no centro do Paraíso 

Terrestre, o Homem perdeu a sua inocência, a sua pureza e as potencialidades originais, por isso 

passando a ter responsabilidade kármica a fim que o equilíbrio dos pratos da balança seja 

novamente restabelecido, ademais enriquecido pela experiência adquirida. O Eterno, para que a 

Lei se cumpra integralmente, manifesta-se ciclicamente, ora fazendo valer o aspecto do Rigor ou 

Justiça, ora manifestando o seu Amor ou Misericórdia, para que finalmente a Verdade seja 

firmada. O Livro da Lei diz que mesmo quando o Eterno exerce o Rigor, Ele se senta no Trono 

do Amor, tal é a magnitude da Sua Misericórdia. 
 

 O MISTÉRIO DOS TRÊS REIS MAGOS – O Bastão ou Ceptro de comando da Lei de 

Evolução na Face da Terra só podia ser portado, evidentemente, por um Ser de alta estirpe 

espiritual da estatura de Jesus, o Cristo. Como evidência desse facto, observado da perspectiva 

iniciática, temos as excelsas presenças dos enigmáticos Três Reis Magos, interpretadas tão 

primariamente pelas religiões exotéricas ou confessionais. Segundo as Escrituras Sagradas, o 

primeiro Rei ofereceu Ouro, saudando-O como Rei, portanto, como portador do Poder 

Temporal, em outras palavras, como o oculto Rei do Mundo, ou seja, o Chefe Supremo da 

Grande Fraternidade Branca. O segundo Rei ofereceu Incenso, saudando-O como Sacerdote, ou 

seja, como portador da Autoridade Espiritual, que como já vimos foi um privilégio conferido 

pelo próprio Melki-Tsedek, Rei de Salém que é a própria Shamballah. O terceiro Rei ofereceu 

Mirra, saudando-O como Profeta, portanto, como senhor do Presente e do Futuro. 

Esotericamente falando, a Mirra é o bálsamo da incorruptibilidade, o que significa que Jesus 

estava acima da contingência puramente humana. Esse bálsamo é a virtude como atributo de 

todos aqueles que conseguiram encontrar o seu Cristo Interno, porque como já sabemos o termo 

Cristo não é um nome próprio e sim o indicativo de um Grau hierárquico adquirido pelos méritos 

próprios assinalando um elevado estado de Consciência, ou seja, um património consciencial 

alcançado através da verdadeira Iniciação, facto simbolizado no sorver na Taça do Santo Graal o 

Néctar do Eu-Crístico ou Eucaristia. 
 

 MESTRE INTERNO E MESTRE EXTERNO – O estado de Graça Crística só é 

alcançado por aqueles que lograram uma verdadeira Libertação Interior. Segundo ensina a 

Ciência Iniciática das Idades, até mesmo o Discípulo numa etapa avançada no Caminho da 

Iniciação ainda continua dependente de um Mestre Externo, contudo, à medida que avança no 

Caminho Iniciático aproxima-se cada vez mais do Centro Interno que é a sua Consciência 

Monádica, que é o seu verdadeiro Mestre Interno. Quando se une ao Mestre Interno iluminando-

se, deixa de necessitar do Mestre Externo do qual o seu Ego era Partícula individualizada. Nessa 

fase adiantada da evolução, é quando também o Discípulo transforma-se em Mestre, ou seja, em 

Ser Liberto, por já possuir as forças internas despertas que o capacitam a enfrentar os embates da 

vida mundana e a superá-los triunfalmente, por estar acima das contingências da vida humana de 

todo o mortal. 
 

 

GRAAL – PORTUGAL – BRASIL  
 

 

 SENTIDO OCULTO DO BARRETE FRÍGIO – Na ocasião em que os Reis Magos 

foram homenagear o Avatara de Piscis, a Tradição Iniciática alegoriza-os levando nas suas 

cabeças não as coroas mas os mitraicos barretes frígios, simbólicos da Libertação Espiritual. Daí 
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a razão do barrete frígio ser utilizado como o símbolo da Liberdade durante 

a Revolução Francesa, no século XVIII. Segundo uma velha tradição, 

sempre que um escravo era libertado passava a ter o direito de portar na 

cabeça esse barrete. No entanto e como objectivo principal da vida, a procura 

da Liberdade não é uma realização de carácter puramente social, material, 

mas sobretudo um processo íntimo onde o Eu verdadeiro procura libertar-se 

dos grilhões mayávicos que o fazem escravo das tramas da Personalidade. O 

barrete frígio, além de ser utilizado na Revolução Francesa como símbolo de 

Liberdade, Fraternidade e Igualdade, também foi usado pelos Iluminados da 

Baviera e pelos Franco-Juízes, percursores da Renascença que trouxe a 

libertação relativa da Humanidade do obscurantismo feudal e religioso da Idade Média, que 

como já sabemos foi um período sombrio e trágico, no sentido em que a maioria eclesiástica da 

Igreja sufocou brutalmente o precioso dom da liberdade de pensar e da liberdade espiritual ou de 

culto religioso, em contradição flagrante com os preceitos preconizados por Cristo e os seus fiéis 

discípulos, notadamente pelo Apóstolo Paulo que era um Iniciado de primeira grandeza, 

verdadeiro patrono oculto das Ordens Iniciáticas Secretas que floresceram no âmago da própria 

Igreja, sem que os seus seguidores comuns se apercebessem do fenómeno. 
 

 CÓDIGO DO MANU – Jesus afirmou que “o meu Reino não é deste Mundo”. Sim, o 

seu Reino era bem outro, donde Ele visava trazer para a Face da Terra certos valores ocultos para 

a Humanidade comum, em outras palavras, a sua Missão era revelar os Mistérios da Igreja de 

Melki-Tsedek da qual era Sumo-Sacerdote. Igreja oculta que sempre existiu, mas para ser 

reconhecida mister se faz que a Humanidade faça-se digna do Reino Divino e da Corte dos 

Eleitos que nele privilegiam. Na antiga Índia, esse Reino Santificado era conhecido como Vidya-

Loka, a mesma Agharta dos Iniciados tibetano, e a Corte dos Santos chamada Shuda-Dharma-

Mandalam, ou seja, a Suprema Fraternidade Branca. 
 

 Leis invioláveis regem a Grande Fraternidade 

Branca, que silenciosa e discretamente influencia os 

rumos dos acontecimentos mundanos do Género 

Humano para que a Evolução geral não seja prejudicada 

de maneira irreversível. As suas Leis concretizam-se 

através dos códigos jurídicos e morais que norteiam a 

Humanidade. Desde o final da Atlântida que se fizeram 

presentes através do Código do Manu, e na actual 

civilização judaico-cristã evidenciaram-se através dos 

Dez Mandamentos instituídos por Moisés, sendo um 

código de comportamento civilizacional presente até aos 

dias de hoje. 
 

 PORTUGAL, PAÍS SOLAR – Completando o 

mito dos três Reis Magos temos o simbolismo que 

envolve o nome Portugal, onde um fio subtil liga o 

Passado ao Presente. O nome Portugal provém de Porto 

do Galo, e como sabemos o galo é uma ave 

genuinamente solar por ser quem anuncia o nascimento 

do Sol. A tradição do cantar do galo anunciando o 

nascimento de Cristo tem um sentido profundamente 

iniciático, pois Cristo tinha como missão implantar um 

Movimento de carácter puramente solar, e jamais a de 

fundar qualquer tipo de religião cuja essência é 

puramente devocional, portanto, de natureza lunar. Não 
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foi por acaso que Portugal abrigou até às primeiras décadas do século XX, na Sé Patriarcal de 

Lisboa, o Divino Cálice do Santo Graal, servindo também de sede de importantes Ordens 

Iniciáticas que desempenharam papel crucial na civilização ocidental, como foi a Ordem de 

Mariz secundada pelas Ordens do Templo, de Avis e de Cristo, todas elas, sobretudo a de Mariz 

agindo pela de Cristo, estando por detrás da Descoberta do Brasil. 
 
 

SIMBOLISMO DO ANDAR SOBRE A ÁGUA 
 

 

 Falando sobre as Montanhas Sagradas e as Ilhas, disse René Guénon: 
 

 “Há ainda uma observação a fazer acerca do Centro Espiritual como uma ‘Ilha’ que 

limita a ‘Montanha Sagrada’, porque ao mesmo tempo que tal localização possa existir 

efectivamente, embora nem todas as ‘Terras Sagradas’ sejam ‘Ilhas’, ela também deve ter um 

significado simbólico. Com efeito, os próprios factos históricos, sobretudo os da História 

Sagrada, traduzem à sua maneira as verdades de ordem superior na proporção da lei de 

correspondência que é o próprio fundamento do Simbolismo e que une todos os Mundos em 

completa harmonia universal. A ideia que evoca a representação do que se trata é, 

essencialmente, a da ‘estabilidade’, que indicamos precisamente como característica do Pólo. 

A ‘Ilha’ permanece imutável no meio da agitação das ondas, agitação que é uma imagem do 

mundo exterior; é preciso atravessar o ‘mar das paixões’ para finalmente alcançar o ‘Mundo 

da Salvação’ ou o ‘Santuário da Paz’. 
 

 O Yogui, tendo atravessado o ‘mar das paixões’, está unido à Tranquilidade e possui o 

‘Eu’, o Ser Consciente, na sua plenitude – diz Shankaracharya. As paixões são tomadas aqui 

para designar todas as modificações contingentes e transitórias que constituem a ‘corrente das 

formas; trata-se do domínio das ‘águas inferiores’, segundo o simbolismo comum a todas as 

tradições. É por isso que a conquista da ‘Grande Paz’ é representada muitas vezes sob a forma 

de uma viagem (e essa é também uma das razões porque a barca, no simbolismo católico, 

representa a Igreja); por vezes é também representada sob o aspecto de uma guerra, e o 

‘Bhagavad-Gïta’ pode ser interpretado nesse sentido, do mesmo modo que poderá 

desenvolver-se, sob esse ponto de vista, a teoria da ‘guerra santa’ segundo a doutrina islâmica. 

Acrescentamos que o ‘andar sobre as águas’ simboliza o domínio do Mundo das Formas e da 

mudança: Vishnu é denominado Narayana, ‘Aquele que caminha sobre as águas’, impondo-

se uma comparação com o episódio do Evangelho, onde se vê precisamente Cristo andar sobre 

as águas. 
 

 Falámos mais atrás das alusões feitas por todas as tradições a qualquer coisa que está 

perdida ou oculta e é representada por diversos símbolos. Quando isso é tomado no sentido 

geral, ou no que diz respeito ao conjunto da Humanidade, refere-se às condições da Kali-

Yuga. O período terrestre actual é, pois, uma fase de obscurecimento e confusão, as suas 

condições são tais que enquanto persistirem o Conhecimento Iniciático deve necessariamente 

permanecer oculto.” 
 

 

OS VALORES DAS PEDRAS SAGRADAS 
 

 

 Segundo velhas tradições chinesas, a pedra é a raiz e o osso da Terra sendo que boa parte 

se transforma em ouro e jade, podendo-se divisar por detrás dessa alegoria a presença activa da 

Lei de Evolução que a tudo preside. Segundo os ensinamentos da Teosofia relevada por JHS, 

sabemos que o Reino Mineral, a exemplo dos demais Reinos, possui o seu Buda Mineral, que é 

uma Excelsa Entidade sintetizando em si toda o trabalho realizado pela Divindade na elaboração 

do referido Reino ao longo de um Sistema Planetário. No processo de elaboração desse Reino, 
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após demorado trabalho selectivo, houve a evolução dos diversos segmentos permitindo a 

elevação na escala hierárquica dos seus componentes, possibilitando a transformação da pedra 

bruta em infinitos níveis de cristalização. Antropogenicamente, no Reino Humano esse 

fenómeno é designado pelos Iniciados como sendo o da lapidação da Pedra Bruta a fim de 

lograr-se a Pedra Polida, ou melhor, a Pedra Filosofal, que outra coisa não é senão a 

transformação interna do discípulo para puder servir de Taça Viva recebendo o Néctar da 

Imortalidade. 
 

 AS PEDRAS IDENTIFICADORAS DE PROFISSÕES – Todos os povos, antigos e 

contemporâneos, possuem as suas tradições a respeito das Pedras Sagradas, muitas delas 

cultuadas e transformadas em tabus e até em santuários. As pedras emprestam um sentido de 

perpetuidade, de incorruptibilidade, elas eternizam os monumentos erigidos pelo Homem e pela 

Natureza. Também são usadas como identificadoras de profissões e de estatuto ou hierarquia 

social. Servem de identificação como se fossem “cartão-de-visita” do seu portador, e é assim que 

temos o professor com a turmalina, o engenheiro com a safira, o advogado com o rubi, o dentista 

com a granada, o médico com a esmeralda e o sacerdote com a ametista. Na realidade, essas 

pedras expressam valores de cunho muito acima do estritamente simbólico de identificação 

profissional: elas expressam a alma, a psique do seu usuário, e importam num valor adquirido 

mediante o esforço, a luta, o estudo, em suma, numa realização interna, sendo que algumas até 

possuem valores místicos e mágicos. 
 

 AS PEDRAS SAGRADAS – Quando então uma determinada pedra toma contextura de 

sagrada, o seu valor aumenta consideravelmente em relação às demais. Neste caso, passa a ter 

valores transcendentais além de, eventualmente, possuir poderes mágicos, podendo ser de 

natureza benéfica ou maléfica. No Oriente, há a tradição místico do Olho de Shiva, que é uma 

faiscante pedra preciosa indicativa de Hierarquia Espiritual dando aos seus portadores o poder 

miraculoso latente da Alma, permitindo a esses privilegiados entrarem em contacto com os 

maravilhosos Mundos paralelos ou ocultos vedados aos profanos. 
 

 Por sua vez, os Cavaleiros Andantes medievais revelam-nos a sua tradição relativa à 

Taça do Graal muito relacionada às Pedras Sagradas, porque segundo o mito, como já vimos, 

também o Graal foi esculpido de uma Pedra pelos Anjos, ou seja, da Esmeralda caída da fronte 

de Lúcifer. A Mitra, símbolo da Autoridade Sacerdotal, também tem a sua origem numa Pedra, 

cujo mistério está estreitamente ligado ao Rei do Mundo e às suas duas Colunas Vivas. 
 
 

MURUAKITÃ, A PEDRA SAGRADA DE FAWCETT 
 
 

 Os nossos indígenas do Brasil cultuam a mística Muruakitã, ídolo de pedra com poderes 

mágicos. Consta-se que o famoso explorador britânico Coronel Percival Harrison Fawcett 

(Devon, Inglaterra, 18 de Agosto de 1867 – Desaparecido 

próximo da Serra do Roncador, Mato Grosso, em finais de 

Maio de 1925) utilizou um desses talismãs, para orientar-se 

através das misteriosas selvas brasileiras e vencer inúmeros 

obstáculos impossíveis de serem transpostos se não fosse o seu 

Muruakitã, amuleto de pedra que o orientava através de 

impulsos vibratórios e o qual lhe tinha sido oferecido pelo 

escritor inglês Henry Rider Haggard (22.6.1856 – 14.5.1925), 

autor do famoso romance As Minas do Rei Salomão, enredo 

passado não em África mas no Brasil. O Muruakitã, além de 

desempenhar o papel de guia, também servia de “palavra de 

passe” que era respeitada pelos Xavantes, os ferozes índios 

brancos que desempenhavam o papel de guardiões dos 
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Lugares Jinas, regiões altamente defendidas e profundamente escondidas dos olhares profanos e 

mesmo profanadores, como é típico na natureza humana impúbere. Tal facto permitiu ao 

renomeado explorador inglês encontrar finalmente as terras de Eldorado ou a Nahoa dos povos 

autóctones sul-americanos.  
 

 Nos contos árabes de As Mil e Uma Noites, encontramos a pedra giratória de “Abre-te, 

Sésamo” no conto de Ali-Babá e os 40 ladrões. Trata-se de uma pedra que ao mover-se 

possibilita ao ser humano ter acesso a tesouro fabuloso dentro de uma gruta secreta, mais não 

sendo que o tesouro da espiritualidade ocultado em seu interior e que só será descoberto 

mediante o esforço pessoal norteado pela Alta Iniciação. Provavelmente essa pedra será a 

Pedrinha Branca que o Apóstolo João, no Apocalipse, faz referência, a qual contém o nome 

secreto daquele que a encontrar… 
 

 Maurice Guinguand, na sua interessante obra O Mistério de Notre-Dame e a Magia dos 

Templários, teve ocasião de dizer: 
 

 “A Catedral é a imagem da coluna vertebral do Homem, e por isso é a imagem do 

próprio Homem. Por meio de uma Serpente, o primeiro Homem procurou alcançar o 

Conhecimento total do Bem e do Mal, contudo fracassando no seu intento. Passou então, em 

toda a sua vida, a procurar o Conhecimento Sagrado. 
 

 Quando, valendo-se de um taumaturgo, o homem extraviado quis interrogar o Criador, 

recebeu como resposta um decálogo gravado numa Pedra, que Moisés, de regresso do Monte 

Sinai, quebrou furioso, ao ver como os hebreus se prostravam diante das antigas divindades. 
 

 Partiu a Pedra que continha os Mandamentos em duas partes. Uma parte ficou sendo 

a oculta ou esotérica, e a outra parte é a revelada ou exotérica, e assim continua até hoje. 
 

 Os ensinamentos divinos transmitidos aos fiéis difundidos nos templos e lugares de 

culto, são comentados nos púlpitos – ‘in cathedra’ – das magníficas construções que se 

chamam Catedrais. Aí é exposta a parte exotérica ou revelada dos Mistérios. 
 

 Da parte esotérica ou oculta os hermetistas do tempo de Cristo extraíram o Graal, com 

as suas demandas lendárias e intermináveis no decorrer dos séculos. Mística cativante feita 

sob medida para o Homem medieval, este Graal, Vaso Insigne de Esmeralda, se ocultará onde 

todos podem procurá-lo: na sua Catedral Íntima.” 
 
 

LIA-FAIL 
 

 

 Dentre os mais preciosos tesouros da Inglaterra tradicional, tem-se a famosa Lia-Fail ou 

Pedra da Coroação. Esta Pedra Sagrada, que serviu de assento ao trono onde eram coroados os 

monarcas britânicos, encontra-se na Abadia de Westminster, em Londres. Observe-se que esta 

abadia é uma das sete Catedrais Canónicas do Ocidente onde foi mantido o Mistério do Santo 

Graal, desde a época de Cristo até ao meado do século XX. Outrossim, segundo algumas 

informações que possuímos, a referida Pedra não passa de uma réplica da verdadeira que foi 

«roubada» dizem que por escoceses zelosos da sua independência, mas também se afirmando ter 

sido ciganos que a levaram para determinada região interdita ao homem comum. Essa Pedra 

possui forma rectangular e é de cor avermelhada, correndo sobre a mesma inúmeras e estranhas 

lendas. Como dissemos, os escoceses reivindicam a posse dessa misteriosa e poderosa Pedra. 

Quando do seu desaparecimento, os mesmos foram acusados injustamente, dizemos nós, de 

serem os autores do rumoroso «rapto»… 
 

 A origem da Lia-Fail perde-se na noite dos Tempos, sendo motivo de veneração e 

orgulho nacional tanto para os ingleses como os escoceses. Sabe-se que o rei Eduardo I de 

Inglaterra, nas suas conquistas territoriais, retirou-a do Mosteiro de Scone, na Escócia, levando-a 
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para a Abadia de Westminster. Desde essa altura que os escoceses nunca deixaram de lutar para 

reconquistá-la, pois para eles a Pedra representa o que de mais sagrado existe na sua pátria 

ultrajada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Por outro lado, para a tradição judaico-cristã a famosa Pedra serviu de cabeceira ao 

Patriarca Jacob. Segundo outros, a Pedra foi trazida por Moisés quando da sua fuga do Egipto, e 

daí a origem da Ordem Lapis Faraoni, como a Pedra também é designada. 
 

 Consta que Haitebeques, casado com a filha do Faraó, saiu em busca da mesma, e 

apoderando-se dela atravessou todo o Norte da África chegando à Europa. Na Galiza fundou um 

reino a cuja capital deu o nome de Brigatium em louvor à Pedra, transformando-a num Trono. 

Desde então, todos os monarcas seus descendentes passaram a ser entronizados sob a égide da 

miraculosa Pedra da Coroação. 
 

 Segundo alguns autores, foi essa Pedra que deu origem ao nome da Ilha Fail e era 

considerada como Pedra Falante, pois falava sempre que era preciso escolher o novo rei. Foi 

também designada Anchora Vitae. Como sabemos, o símbolo da âncora, iniciaticamente 

falando, assinala a fixação de um trabalho da Lei em determinado lugar assinalado pelo 

Itinerário de Io. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


