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Editoria

É

possível que, sendo informado com antecedência, nenhum de
nós teria aceitado a ideia de que a pandemia covid-19
continuaria em 2021, incluindo medidas drásticas de
contenção, como quarentena e toque de recolher. No entanto, a
maioria de nós está resignada com a perspectiva de um alerta no
primeiro semestre, com a ameaça latente de um colapso da saúde. E
se algo nos permite tolerar essa realidade indesejada é que as vacinas
correspondentes já existem, embora o tempo que levará para aplicálas em massa seja incerto. Ainda maior é um problema que paira
sobre a crise: a falta de confiança no manejo desta epidemia global.
Inúmeras teorias da conspiração e notícias falsas pressionam contra a
coesão social, em face de uma missão que já nos oprimiu como
humanidade, mas não é de longe a última grande pandemia ou a
última ameaça à segurança global. Diante dos desafios cruciais que
temos pela frente, lembremos a importância de pensar
racionalmente, não apenas em termos de valorizar os padrões da
investigação científica, mas de sermos capazes de reconhecer as
complexidades do mundo e agir com humildade.
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Piratas e Templários
Fr+ Alberto Gutiérre
1.- Introdução
Durante a Idade Média, qualquer vandalismo ou
ato criminoso no mar ou por mar era
considerado pirataria. O termo “pirata” era
geralmente aplicado a criminosos marítimos,
mas abrangia outras categorias de acordo com a
localização, nacionalidade e relacionamento
com o respectivo governo. Os piratas
costumavam saquear e abordar navios indefesos
com cargas valiosas, bem como aldeias costeiras
e outros locais com vários quilômetros para o
interior. Está comprovado que havia uma ligação
entre a Ordem do Templo e a pirataria, através
de alianças nas quais muitos templários
conseguiram grandes frotas, tesouros e
pilhagens, e piratas e corsários adotaram as
regras do Templo.

eram marinheiros de várias nacionalidades e
etnias que se associavam livremente para
procurar saque (ingleses, saque). Eles eram
chamados de freebooters pelos ingleses,
passando para os franceses como filibustiers e os
castelhanos como obstruidores.
Os marinheiros espanhóis não se
detiveram diante dessas distinções
considerando-os todos meros piratas. Os
ingleses e franceses resistiram a chamar de
piratas os corsários e obstrucionistas,
concedendo-lhes até títulos de nobreza ou altas
posições nos exércitos nacionais, alcançando
grande ascendência, riqueza e celebridade. É
digno de nota que a tripulação que seguiu esses
capitães altamente bem-sucedidos consistia em
aventureiros, veteranos, marinheiros rebeldes,
desertores, fugitivos da lei ou escravos fugitivos
que buscavam refúgio na vida da pirataria. Em
geral, eram tentados pelos despojos das histórias
das tabernas, que na realidade não eram tão
abundantes.

2.- Aventureiros marinhos
Em primeiro lugar, é necessário indicar que
existiam diferentes tipos de piratas. Os corsários
(viande bucanée) foram os primeiros piratas
franceses do Caribe, porque se alimentavam
apenas de carne defumada por longos períodos
de navegação. Os corsários eram aqueles que
possuíam o "certificado de marca", entregue pelo
rei ou governo. Os corsários eram armadores e
capitães que pirateavam em nome de um país,
mas com barcos particulares, e os flibusteiros

Trabalho de Frederic Leonard King (1879-1947). BPL, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, vía Wikimedia Commons.
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Tapa-olhos e ganchos não são ficção;
estes foram devido a mutilações em combate e
acidentes a bordo. Tampouco o é seu apego
excessivo ao rum, uma bebida alcoólica de 75
graus que era fácil de preparar, mas causava
estragos em organismos devastados por má
nutrição, febres e infecções tropicais. Esses
homens foram a “bucha de canhão” que tornou
famosos os grandes corsários.

vários recursos. Alguns foram mortos à espada,
outros na fogueira e outros foram torturados
durante anos ou vendidos como escravos.
Houve, no entanto, outros que fugiram
das mãos do exército francês e da Santa
Inquisição, embora muitos o tenham feito por
via terrestre. Durante a mesma noite de sextafeira 13, o estranho desaparecimento de uma
importante frota templária ocorreu no porto de
La Rochelle. Vários autores afirmam que a
flotilha foi dividida em duas partes: uma foi
para Portugal e outra para a Escócia. Diz-se que
um terço também entrou no Mediterrâneo para
se refugiar na Sicília.

3.- A frota perdida de La Rochelle
A Ordem do Templo mantinha muitas atividades
comerciais e trocas mercantis, ao mesmo tempo
em que contava com uma enorme frota de
navios modernos, cuja base principal era o porto
francês de La Rochelle. É sabido que a Ordem do
Templo funcionou naquela época como um dos
primeiros bancos, concedendo créditos aos
cavaleiros feudais e à coroa francesa.
Sendo monges e ao mesmo tempo
guerreiros, isto é, os primeiros sacerdotes com
formação militar, só se dedicavam ao
engrandecimento da Ordem e ao cumprimento
das suas tarefas. A certa altura, a Ordem do
Templo tinha mais recursos financeiros e
logísticos do que a coroa francesa e a própria
Igreja, o que despertou a inveja e a ganância do
Rei da França, Filipe IV, que foi ao Papa
Clemente V para realizar a inquisição contra a
irmandade. Realizou a dissolução da Ordem,
tentando tirar suas terras, catedrais, tesouros e

3.1.- Ida para a costa de Portugal: Portugal
ficava perto de La Rochelle e era um destino que
permitia aos navios templários saírem
rapidamente do mar aberto sem serem
detectados pelas frotas papistas e francesas. A
coroa portuguesa sempre teve boas relações com
a Ordem do Templo, tendo o rei Afonso IV e os
membros do Templo fundado a Ordem dos
Cavaleiros de Cristo, cujo grão-mestre era o
próprio monarca. Posteriormente, o Príncipe
Henrique “o Navegador”, seria o seu GrãoMestre, que fomentou a estrutura clandestina da
Ordem, sendo o mesmo que impôs as
expedições de Vasco da Gama e Álvares de
Cabral nas ilhas da África, para chegar às Índias
sem encontrar com os muçulmanos. É provável
que Henrique fosse conhecedor e possuidor das

PROCESSO DE ENTRADA NA ORDEM DO TEMPLO
Juntar-se à nossa Nobre Ordem da Cavalaria Cristã e servir a
nosso Senhor Jesus Cristo é uma das maiores honras que
podemos ter. Nosso Departamento de Pessoal mantém
constantemente as inscrições abertas para entrar em nossos
Prioratos, você só precisa acessar nossas páginas da Web:
www.chileordotempli.cl
no
Chile
e
www.ordemdotemplobrasil.com no Brasil, seguindo as etapas
indicadas em cada página.
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letras fenícias e árabes que indicavam que a
oeste das ilhas dos Açores existia um grande
continente virgem, embora talvez seu projeto
fosse testar navios e capitães para longas
viagens ao longo da costa da África .

chamavam de Le Joyeux Rogero “O Alegre
Roger”), ampliou conquistas e estabeleceu uma
elegante corte em Palermo, adotando o título de
rei da Sicília. Os exércitos e navios da Sicília
ergueram uma bandeira templária consistindo
de uma caveira com dois ossos cruzados em um
fundo preto. Os ingleses o chamariam de "Jolly
Roger" e é um símbolo que ainda pode ser visto
em alguns túmulos templários na Escócia.
Quando os navios templários em fuga dos reinos
papistas chegaram à Sicília um século depois,
eles adotaram o Joyeux Roger
como uma resenha. Pouco
depois, a bandeira preta
escura foi hasteada em todos
os navios dos templários
como um relato de sua guerra
secreta contra o Vaticano.

3.2.- Ida para a costa da Irlanda: Outros
navios seguiram para a costa da Irlanda, onde os
templários se tornaram aliados do Rei Robert
Bruce, que estava em guerra com a Inglaterra.
Na Batalha de Bannockburn, o exército de Bruce
de 6.000 homens enfrentou
um dos 20.000, cujos
membros
fugiram
aterrorizados ao ver os
homens em mantos brancos
na retaguarda e a Cruz das
Oito Bem-aventuranças no
peito, cedendo a vitória. ao
Rei Robert Bruce.
Os templários que
lutaram receberam terras e
feudos em Glasgow, entre
outros. Henry Sinclair, que
liderou os templários naquela
batalha, recebeu o principado
de Rosslyn e as Ilhas Orkney.
Segundo fontes cartográficas,
Sinclair possuía os mapas dos
fenícios e árabes que diziam
haver terras virgens a oeste
do oceano, com as quais
queria encontrá-las e por sua vez descobrir o
mito da Atlântida, para o qual enviou navios ao
Ocidente e o resto de suas tropas foi enviado a
realizar atos de pirataria contra navios católicos
em alto mar.

4.- Huguenotes e templários
Os católicos franceses
chamavam desdenhosamente
de "huguenotes" os
protestantes franceses que se
estabeleceram no sul do país,
no centro da tradição cátara.
Suspeitou-se de uma forte
aliança entre os cátaros do
século XVIII e a Ordem do
Te m p l o , b e m c o m o s u a
subsequente infiltração no
calvinismo. O historiador e humanista Étienne
Pasquier, contemporâneo das guerras religiosas,
disse que a palavra "huguenote" viria do rei
Hugon ou Huguet de Tours para sugerir que os
protestantes eram discípulos de um espírito das
trevas, porque só se reuniam pela noite. Teodoro
de Beza, colaborador e sucessor de João
Calvino, também menciona essa etimologia,
evocando os protestantes de Tours.
É muito provável que os protestantes da
região tivessem influências dos templários.
Durante as guerras dos séculos XII e XVI, os

3.3.- Ida para a costa da Sicília: Os navios de
La Rochelle conseguiram chegar à Sicília e foi
estabelecido um monarca templário escandinavo
chamado Roger de Guiscard. Mas, seu sucessor,
Roger II, um soberano muito alegre e generoso,
amante das artes e da boa vida (seus súditos o
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huguenotes foram capturados, massacrados e
exilados pelos reis motivados pelo Vaticano. Em
1550, os huguenotes buscaram refúgio na
América e se envolveram na pirataria do Caribe,
época em que já muitos capitães bucaneiros
seriam protestantes e templários. É curioso que
os piratas huguenotes tenham participado da
tomada da península da Flórida aos espanhóis,
devido à importância estratégica da passagem
forçada das travessias do oceano, mas talvez
também para expulsar o maior reino católico do
território onde a Ordem do Templo planejou
erigir a Nova Jerusalém.

nem a expedição foi financiada pelas jóias da
rainha. Além disso, o "descobridor" sabia
exatamente para onde estava indo e talvez já
tivesse estado lá. Vários estudiosos afirmam que
não sabem quem realmente foi Cristóvão
Colombo, que seu nome era um pseudônimo e
que ele não falava italiano. Pode ter sido um
pirata francês que se apresentou como
"Colombo" (pombo em italiano), como um
cartógrafo judeu ou um cátaro tardio, ou mesmo
tudo isso dividido em duas pessoas diferentes,
mas em comum acordo. Era impossível que
Colombo fosse de uma família pobre genovesa,
pois não falava um pouco de italiano e obteve
uma educação superior, alternando com a
aristocracia em sociedades de alta classe como a
Espanha e Portugal no século XV. Também se
casou com uma jovem mulher portuguesa de
alta ascendência, neta de Bartolomeo
Polestrello, um marinheiro genovês pertencente
ao Templo, que apoiava Enrique “o Navegador”.
Colombo teria sido aceito pela família
Polestrello por vários motivos. Primeiro, por ser
marinheiro e, segundo, por ter afinidade com a
Ordem do Templo ou querer pertencer a ela.

5.- O enigma de Cristóvão Colombo, corsário
da Coroa espanhola
Todos nós ouvimos desde a infância sobre a
história de Cristóvão Colombo e a descoberta da
América. De seu interesse em querer mostrar
que a Terra não era plana, segundo o
conhecimento geral da sociedade da época, e
como a rainha doou suas jóias para apoiar esta
viagem às Índias. Mas, aparentemente havia
mais do que isso, uma vez que quase todas essas
suposições foram questionadas.
Como os gregos e romanos iluminados
sabiam ou presumiam que a Terra era redonda,
esse conhecimento foi amplamente difundido
entre as pessoas mais instruídas do século XV,
especialmente entre astrônomos, navegadores e
cartógrafos, de modo que Colombo nada tinha a
provar a respeito. Além disso, a ideia de chegar
às Índias e à China pelo Ocidente existia desde
que os portugueses promoveram a navegação
atlântica. No entanto, lendas diziam que, além
dos limites existia um oceano abismal povoado
por criaturas monstruosas e açoitado por
terríveis tempestades, o que tornava muito
difícil recrutar tripulações dispostas a enfrentar
esses perigos imaginários.
Se a história for revisada, é possível
apontar que Colombo não foi um marinheiro
genovês de origem simples como se acredita,
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quando morreu o pai da namorada, a sogra deulhe os mapas, diários e documentos do falecido
marido, bem como a possibilidade de passar o
tempo que quisesse estudando na biblioteca de
um dos primeiros e maiores portugueses
expedicionários. Acredita-se que com isso ele
não só obteve conhecimentos sobre viagens e
expedições, mas também sobre os textos
herméticos de origem grega e egípcia de posse
da antiga Ordem do Templo.
Colombo decidiu iniciar a expedição em 3
de agosto de 1492, 48 horas após o prazo para
os judeus deixarem a Espanha. Pode-se presumir
que essa perigosa expedição incorporou judeus
expulsos que não tinham outra opção, aos quais
se soma o financiamento de banqueiros judeus.
Colombo não trouxe padres em sua primeira
viagem, apesar de ser uma regra a ser observada
nas expedições às Índias Orientais e à África.

7.- Conclusão
Ao se envolver na pirataria, o Templo buscou
não apenas aumentar seus recursos, mas
também enfrentar o poder do Vaticano. Por isso
os templários da Escócia e da Inglaterra
buscaram a cumplicidade dos piratas
normandos, enquanto os da Sicília mantiveram
um jogo de alianças e confrontos com os piratas
berberes baseado nas costas africanas. A maioria
dos corsários da Idade de Ouro tinha parentesco
com o Templo, tanto por seus conhecimentos
ancestrais quanto por sua rejeição aos dogmas
da Inquisição, bem como pela adaptação dos
piratas às normas templárias em suas viagens.
Há muito o que analisar, mas estamos certos de
que os templários do passado tiveram a
sagacidade necessária para preservar e manter
vivos o espírito e os princípios da Ordem, apesar
das adversidades.

6.- A influência na idade Moderna e
Contemporânea

“Se a história for revisada,
é possível apontar que
Colombo não foi um
marinheiro genovês de
origem simples como se
acredita, nem a expedição
foi financiada pelas jóias
da rainha”.

Os antigos templários foram obrigados a se
esconder em várias ordens cavalheirescas e fugir
para diferentes países, a fim de dar continuidade
ao legado templário, em termos de seus códigos,
seus ideais e seus conhecimentos ancestrais.
Longe de desaparecer, eles permaneceram
presentes ao longo da história. Existem muitos
mitos sobre como a Ordem do Templo
sobreviveu. É claro que a Maçonaria, a Ordem
Rosa Cruz e o Martinismo tiveram muita
influência templária, assim como alguns
movimentos religiosos. A Maçonaria do século
XVIII teve influência e destaque decisivos nas
revoluções da independência tanto nas três
Américas quanto na França. Nesse processo
libertário eles frequentemente usaram ações
piratas em apoio aos revolucionários, às vezes
em verdadeiras batalhas navais, manobras que
foram realizadas por piratas corsários de
obediência maçônica.
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Balanço 2020 no Gran
Priorato Templário do
Chil
O ano de 2020 significou para a Ordem um
período de grandes desafios executivos,
formativos e espirituais, dada a urgência de
retomar as nossas atividades regulares e de
dar continuidade aos planos e programas.
Como é do conhecimento geral, a
pandemia de covid-19 causou múltiplas
mudanças nos comportamentos sociais,
especialmente na área da educação, onde o
distanciamento das pessoas dos centros de
conhecimento teve um impacto negativo em
seu desenvolvimento diário. Isso não ocorre
apenas no que se refere à formação escolar
ou universitária, mas também àquela que
inculca no ser humano a tradição iniciática.
Fiel à essência formativa da Ordem do
Templo, o Gran Priorato Templário do Chile
soube reparar a questão, inovando e
modernizando, conseguindo manter
atividades recorrentes e aumentando sua
dotação com a inclusão de novos Irmãos e
Irmãs, que a carregam seus estudos sob a
modalidade telemática. Assim, desde março
de 2020, o Concelho Prioral do Gran
Priorato Templário do Chile aprovou a
execução do Projeto de Educação a
Distância, que permite aos residentes
distantes das Encomiendas Templárias, em
uma modalidade mista, realizar estudos
permanentes e acessar os graus templários .
O programa facilita a vivência do novo
integrante, dando-lhe liberdade para se
organizar de acordo com suas possibilidades
de realização de atividades presenciais,
requisitos para o acesso a graus superiores.
Este programa proporciona a formação

templária a todas as pessoas que têm
dificuldade em se deslocar, respondendo ao
projeto tão esperado de expandir a atuação
da Ordem em todo o território nacional,
difundir o ideal da Cavalaria Cristã e
proteger seu reduto para as gerações
vindouras .
Outro aspecto importante a destacar
foi a implementação de um processo
completo de apoio espiritual aos Irmãos e
Irmãs do Convento, que, em caso de
necessidade, contaram com o apoio das
autoridades do Gran Priorato Templário do
Chile, incluindo consultoria de emprego,
auxílio financeiro e apoio psicológico em
casos de falecimento de parentes e entes
queridos. Nesse sentido, a organização e a
liderança das autoridades e comandantes
das unidades foram essenciais, destacandose principalmente a atuação da Capelania,
sempre pronta para ajudar o Irmão/a em
necessidade.
Finalmente, durante o mês de janeiro
de 2021, nosso Gran Prior, Fr+ David
Moreno da Costa, presidiu o Conselho
Prioral no início do ano, no qual foram
analisados os resultados de 2020 e as
missões a serem realizadas pelas diferentes
propriedades. foram organizados. do
Priorato, especialmente no que diz respeito à
Educação, Tesouraria e Chancelaria, a fim de
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estarem preparados para as necessidades
futuras dos Irmãos e Irmãs, quer estas
incluam o regresso gradual às actividades
presenciais e/ou a continuidade de trabalho
virtual. O Templo promete continuar o seu
trabalho iniciático, começando o ano com
esta revista capitular, que em muitas
ocasiões é o estímulo para acender o fogo
interno de um novo membro da Ordem.

Non Nobis Domine
Non Nobis Sed Nomini
Tuo Da Gloriam
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seguindo o exemplo de seu martírio, eles
praticavam o rito de partir o pão e distribuir
vinho, assim como o Mestre disse aos seus
apóstolos: “ Enquanto comiam, Jesus tomou o
pão, abençoou-o e partiu-o, e deu-o aos
discípulos, dizendo: Tomai, comei; Este é o meu
corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-o
a eles, dizendo: Bebei dele, todos vocês, porque
este é o meu sangue da nova aliança, que é
derramado por muitos para remissão dos
pecados "(Mateus 26:26-28).

Cristianismo Primitivo
e sua Relação com a
Iniciaçã

2.- O primeiro batismo
É neste contexto que os primeiros cristãos
compreenderam que para iniciar o caminho de
Cristo, tinham que passar por um processo de
purificação conhecido como Batismo, cerimônia
que teve uma relevância especial desde o ano
200. Assim, aponta São Basílio Magno no seu
livro sobre o Espírito Santo, que nos diz: “No
Batismo se propõem dois fins, a saber: a
abolição do corpo do pecado, para que não dê
fruto para a morte; e a vida do Espírito, para
que os frutos da santificação abundem; a água
representa a morte, fingindo acolher o corpo na
sepultura; enquanto o Espírito é quem dá a
força vivificante, fazendo com que nossas almas
renovadas passem da morte do pecado para a
primeira vida. Isso, então, é o que significa
nascer de novo da água e do Espírito: porque na
água ocorre a morte, e o Espírito cria a nossa
nova vida ”.
Resulta do exposto que esse cerimonial
buscou passar por um processo de purificação
em água, que transforma a pessoa em um novo
homem, assim como João Batista havia feito
com Jesus. O uso da água tem um pano de
fundo importante, pois é um elemento natural
que permite que a maior parte dos sólidos do
concreto seja retirada, limpando o corpo desses
resíduos e deixando-o puro. Essa prática era
comum na comunidade judaica, que usava o
mikveh, local inundado de água onde o corpo

Fr+ Rodrigo Men
1.- Introdução
É conhecido como Cristianismo primitivo até a
primeira fase da história da religião cristã, que
vai desde a ressurreição e posterior ascensão de
Cristo ao primeiro concílio de Nicéia, no ano
325. Está dividido entre o período apostólico e o
período pré-niceno, sendo o primeiro dos
apóstolos de Jesus e o segundo o posterior,
caracterizado pela formação de estruturas em
pequenas comunidades chamadas “dioceses”, a
cargo dos bispos. Estas tinham uma estrutura
inorgânica na qual o bispo oferecia um serviço
religioso e de assistência social, cuidando da
saúde, do bem-estar financeiro e do espírito de
sua comunidade.
O Novo Testamento, especialmente os
Atos dos Apóstolos e a Epístola aos Gálatas,
relata que essas comunidades eram
essencialmente judaicas, por isso seguiam as
tradições e ritos do judaísmo. O cristão deve,
portanto, ser judeu ou pode ser convertido,
denominado “prosélito”. A diferença é que esse
movimento acreditava nos ensinamentos de
Jesus como o Messias prometido. Então,
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fica submerso para a limpeza necessária em
feriados como o Yom Kippur.
3.- Batismo, Eucaristia e os mistérios egípcios
Para os primeiros cristãos, esta passagem pelo
Batismo permitiu-lhes participar na comunidade
em Cristo e fazer parte de celebrações como a
Eucaristia, que não está longe de outros cultos
iniciáticos como os do Antigo Egito.
Especificamente, os Mistérios de Ísis e Osíris,
onde os neófitos são imersos em água, para dar
pureza ao candidato que postula sua entrada.
Uma vez iniciados nos mistérios, se celebrava a
comunhão com os deuses, repartindo o pão e o
vinho. Com isso, se buscava que os candidatos
tomassem para si, a natureza imaterial,
representação do corpo de Isis, a que se
manifestava em pão e vinho. Da mesma forma
faziam invocações para que Osíris se expressasse
em espírito magno e se impregnasse nos
celebrantes.
Os antigos cristãos também adotaram
esse antigo cerimonial, substituindo os antigos
deuses por Cristo e o Espírito Santo. Nesta linha,
São Justino dizia em sua carta ao Imperador
Antonino Pio: “Não é permitido a ninguém
participar da Eucaristia, se não acredita que as
coisas que ensinamos são verdadeiras e não foi
purificado naquele banho que dá a remissão de
pecados e regeneração, e não vive como Cristo
nos ensinou. Porque não comemos esses
alimentos como se fossem pão comum ou uma
bebida comum, mas assim como Cristo, nosso
Salvador, que se tornou carne e sangue por
causa da nossa salvação. Da mesma forma que
aprendemos que o alimento sobre o qual foi
recitada a ação de graças, que contém as
palavras de Jesus e com a qual o nosso sangue e
nossa carne se alimentam e se transformam, é
precisamente a carne e o sangue desse mesmo
Jesus que se encarnou ”.

4.- Cultura grega e cristãos antigos
A filosofia grega também influenciou a geração
de pensamento dos antigos cristãos. Como um
primeiro sinal, devemos levar em consideração
que desde os tempos apostólicos a língua grega
foi utilizada para a elaboração do Novo
Testamento, no contexto da helenização do
mundo antigo, que seria uma globalização
milenar em torno do pensamento gregomacedônio.
Com o uso do grego, todo um mundo de
conceitos, categorias intelectuais, metáforas
herdadas e conotações sutis entraram no
pensamento cristão, um processo que estava
presente no mundo judaico palestino da época.
Não esqueçamos que o nome da nova seita
judaica chamada christianoi originou-se na
cidade grega de Antioquia, onde esses judeus
helenísticos encontraram o primeiro grande
campo de atividade para sua missão cristã. O
grego era falado em todas as sinagogas das
cidades mediterrâneas, como é claramente visto
pelo exemplo de Filo de Alexandria, que não
escreveu seu grego polido para ser lido pelos
gentios, mas o pretendia para seus compatriotas
judeus educados. casos, como a confecção das
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cartas dos apóstolos, para os quais a palavra
"epístola" foi usada.
Quanto aos cultos iniciáticos gregos, eles
penetraram no mundo cristão de forma indireta,
um exemplo é encontrado na Epístola de Tiago
3: 6, que afirma: “E a língua é um fogo, um
mundo de maldade. A língua é colocada entre
nossos membros e contamina o corpo todo,
inflama a roda da criação e ela mesma inflama o
inferno. Nesta passagem, o termo "roda da
criação" foi retirado dos mistérios órficos. A
mesma linha segue o mais antigo catecismo
cristão, descoberto no século 19 e que leva o
nome de Didaké ou Doutrina dos Doze
Apóstolos, que oferece o ensino das duas vias
como a essência da doutrina cristã e o combina
com os dois sacramentos do Batismo e
Eucaristia. Como doutrina, é análoga ao
simbolismo pitagórico da letra Y, associada à
escolha dos caminhos da vida.

novo ser, o monge-guerreiro, por um caminho
que une os caminhos contemplativos e
operativos. Por meio da iniciação, o templário
inicia sua marcha, se ordena como ser
intelectual, volitivo e livre, e se realiza em
comunhão com Deus. Isto está diretamente
ligado ao sentimento dos primeiros cristãos que
procuraram a primeira comunhão com Deus,
tornando-se mesmo prática comum a partilha
dos bens materiais, valorizando antes de tudo a
ajuda mútua e a comunidade. É um elemento
essencial nas ordens cavalheirescas, com valores
fundamentais como o sentimento de
fraternidade e ajuda mútua, que se reflete no
emblema do Sigilum Templi, onde dois
cavaleiros armados para a batalha partilham um
cavalo
6.- Conclusão
Para concluir este trabalho, pode-se inferir que
desde as suas origens, o Cristianismo possui um
notável grau de assimilação com o mundo
iniciático, expresso já desde o tempo apostólico
e da tradição judaica, passando pelo Batismo
como rito inicial e devido às semelhanças entre
a Eucaristia e o culto a Osíris e Ísis, e até pela
influência cultural grega e seus mistérios, que
ajudaram a formar as primeiras luzes
doutrinárias no cristianismo. Por isso, pode-se
dizer que este último não busca outra coisa
senão reunir aqueles antigos ensinamentos

5.- A Ordem do Templo e sua conexão com o
mundo iniciático
Embora seja verdade que a Ordem do Templo
surgiu vários séculos depois de Cristo, devemos
destacar que seu espírito e forma de trabalhar
tomam elementos-chave do culto iniciático,
àqueles que se expressam por repercussão nas
tradições emanadas do cristianismo primitivo. A
este respeito, é preciso dizer que o Templo
buscou, antes de tudo, o nascimento de um

O CONSELHO DE NICÉIA
O conselho foi realizado em 325 DC, convocado diretamente pelo
Imperador Constantino. Foi o primeiro congresso ecumênico, do qual
puderam participar todas as regiões onde o cristianismo era praticado.
Estavam presentes, por exemplo, os seguidores de Ário, um sacerdote que
negava a divindade de Jesus Cristo. Seu principal objetivo era fazer com que
os bispos aceitassem como um acordo que acreditavam em um só Deus, o
Pai Todo-Poderoso, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis; e em um
Senhor Jesus Cristo, o unigênito do Pai, gerado, não criado, e da mesma
natureza do Pai. Suas teorias, no entanto, foram rejeitadas e, portanto,
excluídas do que viria a ser o cânone o cial da Igreja.

fi
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recolhidos por outros povos e adaptá-los aos
seus tempos e cosmogonia, a fim de gerar
gradativamente um possível entendimento da
mensagem de seu Salvador, que transformou o
culto cristão em um verdadeiro herdeiro do
mundo antigo.

“Embora seja verdade que a
Ordem do Templo surgiu
vários séculos depois de
Cristo, devemos destacar
que seu espírito e forma de
trabalhar tomam
elementos-chave do culto
iniciático, àqueles que se
expressam por repercussão
nas tradições emanadas do
cristianismo primitivo. A
este respeito, é preciso
dizer que o Templo buscou,
antes de tudo, o
nascimento de um novo
ser, o monge-guerreiro, por
um caminho que une os
caminhos contemplativos e
operativos”.
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AUM (Atman, Buddhi,
Manas

última proposição, a lei da evolução, que o
presente trabalho está relacionado.
2.- Doutrina teosófica

Fr+ José Fajardo

Essa sabedoria milenar foi a fonte de inspiração
para os escritos da teosofista Helena Petrovna
Blavatsky, cofundadora da Sociedade Teosófica,
uma organização baseada em três princípios:
primeiro, formar um núcleo da fraternidade
universal da humanidade, sem distinção de
raça , credo, sexo, casta ou cor. Em segundo
l u g a r, p a r a e n c o r a j a r o e s t u d o
comparativo de religião, filosofia e
ciência. Terceiro, investigue
as inexplicáveis leis da
natureza e os poderes
latentes do homem.
H. P. Blavatsky gerou
uma visão teosófica
da evolução. Tanto
que
seu
pensamento não
foi contrário à
teoria da evolução
das espécies de
Charles Darwin, que
postulou que a diversidade
observada na natureza se deve às
modificações acumuladas pela evolução ao
longo de sucessivas gerações e, claro, as espécies
que podem ser observadas hoje vêm de algumas
espécies chamadas ancestrais. Em suma, é um
processo de seleção natural, onde as condições
ambientais favorecem ou dificultam a
reprodução dos organismos vivos, de acordo
com suas características particulares. Em
meados da segunda metade do século XIX, HP
Blavatsky ampliou a teoria da evolução de
Darwin, postulando uma dupla evolução,
material e espiritual. A nova teoria aponta que
evolução espiritual é um conceito que sempre
esteve presente de forma alegórica nas tradições
esotéricas, inclusive nas que fazem parte do
hinduísmo. Com base nesse conceito de

1.- Introdução
O ser humano parece ser mais, muito mais do
que um corpo físico, pois possui mentalidade,
atitudes, emoções, saúde, entre outras
peculiaridades que interagem entre si. Em sua
constituição ontológica, espiritualidade,
pensamento e sentimento cada um mantém um
papel específico. A literatura sobre história
antiga menciona que havia grandes
faculdades esotéricas que
ensinavam uma ciência, a
ciência do Espírito,
abrangendo as verdades
da religião, ciência
e filosofia em
todas as suas
imensas extensões. Um
dos ensinamentos mais
importantes dessas escolas
misteriosas era o da
natureza do universo
manifesto e de seus
descendentes, o ser humano.
As religiões, filosofias e ciências
de hoje nada mais são do que pálidos
reflexos desse conhecimento antigo, ou melhor,
são ramificações novas e incompletas que
surgem de seus restos.
Por outro lado, a literatura indica que
toda tradição esotérica mantém as proposições
da ciência espiritual. A primeira proposição é a
existência de um Ser infinito, eterno e absoluto.
A segunda proposição é a eternidade do
Espírito. A terceira proposição do método
espiritual é a reencarnação. A quarta proposição
é a lei do karma (causa e efeito). A quinta
proposição é a lei da evolução, e é com esta

 

)
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evolução espiritual, Blavatsky postula a
concepção da natureza septenária do ser
humano, partindo do princípio de que os seres
humanos têm a mesma origem espiritual e
física, o que constitui a doutrina fundamental da
teosofia.
3.- A natureza septenária do ser humano
Em relação ao ser humano, H. P. Blavatsky
considera duas naturezas distintas: o ser
superior ou espiritual, composto por três
"princípios" ou aspectos, e o ser quaternário
inferior ou físico, composto por quatro
princípios; no total, sete princípios. O homem é
apreciado como um ser integral que se divide
em vários planos: físico, espiritual, energético,
emocional e mental. Estão intimamente ligados,
tanto que tudo o que acontece em um pode
afetar o outro. Esta divisão tem um jeito prático
de ser, pois o que busca é que o conhecimento
seja muito mais compreensível.
Já a constituição septenária define sete
princípios, nos quais se congregam duas
categorias gerais, como já indicamos: a tríade
superior, que é imperecível, e a quaternária
inferior, perecível. A tríade superior, princípios
5, 6 e 7 (ver figura), representa a parte do
Homem que sobrevive após a morte, composta
pelo Espírito Universal, a Alma Espiritual e a
alma humana. O quaternário inferior, princípios
1 a 4, representa o parte corporal do homem,
aquele corpo físico que se mantém graças aos
alimentos e seus nutrientes. Esta dimensão é
composta pela mente inferior, pelas paixões e
desejos físicos, que constituem a alma animal do
grupo, o corpo astral ou duplo etérico, o corpo
vital e o corpo físico ou material. P. Blavatsky
descreve esses princípios da seguinte forma:

Helena Petrovna Blavatsky

funções do Manas inferior, que abrange todas as
funções limitadas ao cérebro físico e os demais
princípios do quaternário.
3.3.- Corpo astral: Chamado Linga-Zarîra, é o
duplo princípio etéreo, o corpo fantasma.
3.4.- Centro dos desejos e paixões animais: é
conhecido como Kâma-Rûpa. Este é o centro do
homem animal, onde se encontra a linha de
demarcação que separa o homem mortal da
entidade imortal.
3.5.- Mente, inteligência: é Manas, a mente
humana superior, cuja luz ou irradiação une a
mônada, durante a vida, ao homem mortal. O
estado futuro e o destino cármico do Homem
dependem da gravitação de Manas para baixo
(para Kâma-Rûpa, centro das paixões animais),
ou para cima, para Buddhi, o ego espiritual.
3.6.- Alma Espiritual: Chamada Buddhi, é o
veículo do puro Espírito Universal.
3.7.- Espírito Universal: Atma é a unidade com
o Absoluto, como sua irradiação.

3.1.- Corpo físico: Rûpa ou Sthûla-Zarira: é o
veículo de todos os outros princípios enquanto
se tem vida.
3.2.- Vida ou vitalidade: Conhecido como
Prana, é um princípio necessário apenas para as
15
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NATURALEZA SEPTENARIA DEL SER HUMANO
Nro.

Principio (sânscrito)

Principio (português)

1

Rûpa o Sthûla-Zarîra

Corpo Físico

2

Prâna

Vida ou Principio Vital

3

Linga-Zarîra

Corpo Astral

Kâma

Alma Grupal Animal

Manas Inferior

Mentalidad Inferior

5

Manas Superior

Alma Humana

6

Buddhi

Alma Espiritual

7

Atman

Espíritu Universal

4

Deve-se ter em mente que, à medida que o
homem desenvolve sua parte espiritual, ele
adquire maior domínio dos elementos
superiores. A natureza materialista concentra-se
nos elementos do quaternário inferior e impede
a apreciação profunda dos elementos superiores.
Como esses planos estão ligados entre si, se um
deles fosse negligenciado, os outros seriam
afetados. Por exemplo, se um indivíduo tem
uma dieta pobre, isso fará com que os órgãos
físicos de seu corpo adoeçam e,
consequentemente, afetará sua energia vital. A
constituição septenária deve ser entendida como
uma exposição da ligação entre os diferentes
princípios e não apenas como uma divisão
simples. Compreendendo isso, pode ser utilizado
como uma ferramenta para interpretar a
multidimensionalidade do ser humano.

Veículo de Consciência

Plano

Corpo

Físico

Ego Inferior (Psique)

Psíquico Intelectual

Ego Superior
Mónada

Espiritual

existindo por si mesmo. É o Absoluto, cuja
condição é de independência e completa
autonomia; é auto-suficiente e ilimitado. A
alma, por outro lado, quando é espiritual, tem
um princípio de consciência individual. A
mônada é universal e individualizada na alma
humana e no corpo físico, até mesmo em sua
menor expressão material, que é o átomo.
Os princípios mais elevados, Atman,
Buddhi e Manas (o último em seu aspecto de
Manas superior ou mente abstrata, em oposição
a Manas inferior), constituem o Espírito, que é a
parte eterna e divina do ser humano. É a
essência que sobrevive à morte física e
reencarna com o peso de suas imperfeições.
Enquanto o ciclo de encarnações não for
superado, a alma espiritual (Buddhi) ainda
estará viva e acabará morrendo como resultado
da evolução espiritual. Atman, Buddhi e Manas
superior constituem o que na teosofia é
chamado de Tríade Superior.
No plano psíquico está Kâma, que
representa a natureza apaixonada inerente ao
reino animal. Juntamente com Manas, eles
formam algo semelhante a um híbrido na
mentalidade inferior, uma mente funcional
colocada a serviço de Kâma, acolhendo a
intelectualização desses desejos próprios do ser
humano, é um princípio com o qual se constrói

4.- Descrição conceitual
O plano espiritual é a instância interpretada
como a centelha divina ou mônada, que é
composta por dois princípios, Atman e Buddhi,
correspondentes ao Espírito Universal e à Alma
Espiritual. Entre esses dois conceitos há uma
sutileza importante: a alma tem uma certa
individualização que não existe no Espírito. O
Espírito é uniforme, impessoal e indiferenciado,
16
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sua permanência em memória de seus pares. De
certa forma, Kâma é também o princípio gerador
das imperfeições do ser humano, que será o
fardo do ciclo reencarnatório.
O ego inferior, por sua vez, forma a
personalidade particular de cada ser humano,
com seus pontos fortes e fracos. É aqui que se
geram suas qualidades ontológicas,
gnoseológicas e axiológicas, embora a
personalidade em qualquer caso não seja
estável, mas sim perfectível e suscetível a
mudanças.
Prana significa "princípio de vida ou
vitalidade". Do universo e pela influência do sol,
da lua e dos alimentos nutritivos que a terra nos
dá, o ser humano obtém a energia necessária
para este princípio, que se transforma em
energia cinética no corpo físico e forma o campo
eletromagnético, que ativa a atividade neural no
cérebro. O prana permeia o corpo astral com o
corpo físico, do nascimento à morte, com o
processo de transformação de energia. A morte
de um organismo é causada pela paralisia desse
processo.
O corpo astral ou duplo etérico, LingaZarîra, é um modelo ou desenho do corpo no
qual o corpo físico é formado. É como uma
matriz ou molde de matéria etérea em que os
átomos do corpo físico são formados. A esse
respeito, William Q. Judge escreveu: “O corpo
astral é feito de matéria de um tecido muito fino
e sutil em comparação com o corpo visível, e

tem uma grande resistência à tração, de modo
que muda pouco durante o curso de uma vida,
enquanto o corpo físico muda a cada momento.
O Astral não só possui esta imensa força de
tração, mas também possui uma elasticidade
que lhe permite estender-se por uma distância
considerável ”.
O nome sânscrito para o corpo físico,
Sthûla - Zarira, significa “corpo grosseiro”, e é o
veículo que carrega todos os princípios
declarados acima. Fisicamente não é um corpo
sólido, mas sim um corpo com espaços. Parece
sólido porque é feito de partículas de matéria
movendo-se tão inconcebivelmente rápido que
parece sólido aos nossos sentidos. Uma
consideração da matéria física é que coisas reais,
coisas permanentes, são invisíveis aos nossos
sentidos físicos. Nem mesmo vemos a matéria
física, mas apenas as formas que ela assume na
incompreensível rapidez de suas vibrações.
Quando mantido em seu devido lugar,
controlado e usado com inteligência, o corpo
físico tem seu próprio papel fundamental na
evolução espiritual. Como poderia funcionar a
vida humana sem ele, onde lições tão ricas em
experiência e desenvolvimento são obtidas
diariamente?
5.- Tríade superior: Atman, Buddhi, Manas
5.1.- Atman: É o Espírito Universal, irradiação
da realidade absoluta, o princípio supremo do

QUAL É O PLANO ASTRAL?
Também chamado de reino astral, é um plano de existência postulado pelas
loso as clássica, medieval, oriental e esotérica. É o mundo das esferas
celestes, por onde passa a alma a caminho do nascimento e após a morte, e
geralmente acredita-se que seja povoada por anjos, espíritos e outros seres
imateriais. Platão e Aristóteles ensinaram que as estrelas eram compostas de
um tipo diferente de matéria dos quatro elementos terrestres: um quinto
elemento etéreo ou quintessência. No "misticismo astral" do mundo
clássico, a psique humana era composta do mesmo material, o que explica a
in uência das estrelas nos assuntos humanos, postulados que afetaram
vários movimentos como o do cristianismo primitivo.

fi
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ser humano e no qual se move, Atmans como o
espaço onipresente e ilimitado. Ao escrever
sobre este princípio, não se escreve sobre forma,
quantidade ou qualidade, mas sim sobre o
espaço que Atman ocupa nele, entendendo o
espaço como o oceano do Espírito. A palavra
sânscrita Atman significa "eu". Todo ser, em
qualquer lugar, não importa quão pequeno ou
grande, é um "eu". De toda essa miríade de "eus"
deriva o "eu cósmico", o Atman universal ou
vida cósmica.
Atman é a consciência informativa que
deriva do sistema solar até a humanidade, pela
poderosa escala de seres em evolução. E, abaixo
da humanidade, cada ser é um "eu" monádico
derivado do Atman universal. Uma gota é parte
integrante do oceano que envolve, e cada gota
se assemelha a outra gota e ao próprio oceano.
Atman não é uma substância diferente da nossa,
uma vez que somos parte do Atman e, portanto,
somos Atman. A questão é que, embora as
partes estejam contidas no Todo, o Todo
transcende as partes. Veremos que Atman é
diferente do ego ou Manas, do qual derivamos
nosso senso de "eu sou eu", porque este é
diferente em cada pessoa, enquanto o senso de
pura auto-estima é o mesmo em todas as
criaturas.

imutabilidade do Atman, mas estando ciente da
percepção do sujeito e do objeto.
Buddhi é a faculdade intelectual do ser
humano, que se manifesta como o poder de
formar e reter conceitos, de raciocinar, discernir,
julgar, compreender, discriminar, etc. Portanto,
no mundo manifestado, esta comunhão AtmanBuddhi forma a mônada, quando do nosso
ponto de vista particular ela é vista como uma
unidade. Caso contrário, a mônada AtmanBuddhi é a centelha divina ou unidade que
emerge de sua condição de espiritualidade pura
e desce para a matéria a fim de estabelecer um
processo de evolução cósmica. Aqui, o que
evolui é Buddhi, enquanto Atman não precisa
evoluir.
Buddhi reduz as energias de Atman para
Manas, o ego superior. Do ponto de vista do ego
superior, Buddhi é praticamente um princípio
universal. Portanto, é a sede ou órgão do amor
impessoal, aquele divino "amor de todas as
criaturas". E, no mesmo sentido, Buddhi é a
origem da consciência humana, nosso senso de
retidão e dever universal, em harmonia com a
lei e a ordem espiritual. O ego superior é
intencional, ele busca a si mesmo e à sua
própria maneira. Buddhi nos leva ao sacrifício
de sentimentos e ações egoístas pelo
princípio do bem universal.

5.2.- Buddhi: É o princípio denominado
"alma" ou "consciência espiritual". Buddhi
significa "sabedoria", "iluminação". Na
teosofia, refere-se a um princípio
impessoal além da mente, mas
conectado a ela como a fonte de
sabedoria. É uma individualização
consciente da existência de Atman.
Em seu aspecto de substância, Buddhi
é o veículo do Atman, o que permite
que esse princípio muito elevado desça
aos princípios inferiores. É o primeiro
princípio diferenciado pelo qual a
realidade última se reflete no mundo da
ilusão, retendo a ideia de unidade e

5.3.- Manas: Pode-se entender que
Atman e Buddhi são os dois princípios
universais, indiferenciados e não
individuais de forma alguma,
compartilhados por todos os seres. O
quinto princípio da natureza do ser
humano e de que ele é propriamente
humano, é Manas, que significa
"mente", "pensar". A Individualidade
Humana começa com este princípio dual.
Por um lado, Manas superior é a
dualidade primeira, a de ser
individualidade ou ego, a essência que
confere a faculdade mental que torna o
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homem inteligente e moral. O ego superior é
sucessivamente reencarnado em diferentes
corpos, criando a consciência de uma
individualidade diferenciada. No processo
evolutivo, quando o animal se torna humano,
ele passa a ter a capacidade de responder a si
mesmo e de se responsabilizar por suas
liberdades e ações, tomando consciência de si
mesmo. Nesse estado, Buddhi é algo como o elo
ou conexão entre Atman e Manas; em outras
palavras, é o elo entre o Eu e o ego.
Manas inferior é a segunda dualidade,
devido ao ego superior ser muito espiritual para
descer completamente aos princípios inferiores.
Assim, a personalidade mais terrena só é capaz
de expressar fragmentos muito limitados do ego
superior, e é por isso que precisa da mente
inferior, o cérebro, para funcionar. Este cérebro,
sendo limitado, só pode imaginar o ego superior
de uma forma fragmentada. Como um veículo
de consciência, o ego inferior é influenciado por
Kamas e, portanto, misturado com nossa mente
funcional, conceitual e pensante. Assim o ser
humano adquire a sua consciência individual, da
identidade consigo mesmo e com os outros, o
"eu sou", a descoberta de si mesmo.

sendo o ser humano parte do todo absoluto, do
universo eterno e infinito em constante evolução
física e espiritual, pode-se considerar que sua
existência é metafísica.

“O Espírito é uniforme,
impessoal e indiferenciado,
existindo por si mesmo. É o
Absoluto, cuja condição é
de independência e
completa autonomia; é
auto-suficiente e ilimitado.
A alma, por outro lado,
quando é espiritual, tem
um princípio de
consciência individual”.

6.- Conclusão
Atman e Buddhi são princípios indiferenciados e
impessoais, borrados no universo infinito. Mas,
uma vez conectada a Manas, a mônada dual se
concentra em um indivíduo e se torna uma
mônada humana tripla (Atman, Buddhi e
Manas). Ou seja, quando o processo de evolução
atinge o estado humano, a mônada universal
dual (Atman e Buddhi) é conectada ao princípio
Manas, que concentra a irradiação da mônada.
Caso contrário, quando o processo de evolução
atinge a fase humana, o raio individualizante ou
"centelha divina", que emana da mônada dual,
se transforma na individualidade sujeita a
reencarnações, que é o ego ou a alma humana.
A mônada é transformada em uma mônada
humana e sua essência é trinitária. Portanto,
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A Origem do
Esperanto: da
Formação do Idioma
ao Ideal de
Fraternidad
Sor+ Patricia Guerr
1.- Introdução
A finalidade desta pesquisa é analisar
brevemente o surgimento do idioma esperanto e
a consolidação do seu ideal. É de grande
relevância o seu aprendizado no que diz respeito
à troca de informações entre indivíduos de
diferentes nações, pois, o esperanto está
presente em 115 países, de acordo com a UEA
(Associação Universal de Esperanto).
O esperanto é conhecido como uma
língua planejada, baseada no latim,
incorporando elementos eslavos, franceses,
portugueses e germânicos. O idioma é
pronunciado da mesma forma como se escreve.
De acordo com a Associação Universal de
esperanto, os morfemas do idioma são
“invariáveis e quase infinitamente combináveis
em palavras diferentes”. A estrutura vocabular
se destaca por semelhanças com línguas
aglutinantes, como o japonês, o swahili e o
turco. Além da questão relacionada à formação
do idioma, o esperanto se estruturou mediante
um ideal fraternal que buscava a integração
entre os povos, no intuito de evitar os
constantes conflitos inerentes ao contexto de seu
recorte temporal.

Ludwick Lejzer Zamenhof

pretendia ofertar uma língua comum a todos os
povos. Os indivíduos de diferentes
nacionalidades e culturas o teriam como um
idioma auxiliar de caráter universal, facilitando
a comunicação internacional e o aprendizado de
outras culturas. Segundo a bibliografia
disponível, não houve pretensão do movimento
esperantista em substituir os idiomas das
nações, uma vez que cada uma possui suas
características culturais peculiares. E
exatamente por isso, o movimento compreendia
que nenhum desses idiomas poderia ou deveria
ser usado com caráter universal. E se o fosse,
por algum motivo, daria aos povos de origem
certo privilégio em detrimento dos outros.
Segundo Zamenhof, nenhuma língua já
existente poderia fazer o papel de neutralidade
com caráter universal. Somente uma língua
neutra, artificial, sem carga cultural antes
existente, poderia fazer esse papel. É o caso do

2.- Esperanto
O idioma esperanto foi criado pelas mãos do
erudito polonês Ludwick Lejzer Zamenhof e
lançado ao mundo em 1887. O polonês

e


a
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cidade de Bialistoque, cada um com sua língua,
costumes e religião, que as mantêm distantes”
(Francinni, 2000, p. 16).
Foi em um contexto de guerras que
Zamenhof vivenciou parte de sua infância. Na
adolescência, enquanto estava no ginásio, todos
percebiam sua inclinação especial para o
aprendizado de línguas, principalmente pelo
fato de seu pai Marcos Zamenhof ser professor
de idiomas. Além do iídiche, Zamenhof falava
russo, polonês e alemão. Lia com facilidade
latim, hebraico e francês. Conhecia as estruturas
do grego, do inglês, do italiano e de algumas
outras línguas.
No dia 05 de dezembro de 1878,
Zamenhof estava cursando a última série do
ginásio, quando apresentou a alguns amigos do
Liceu onde estudava, o projeto da “Lingwe
Universala”. O tema era um só: a fraternidade
através de uma língua universal. A “Lingwe
Universala” já era, desde aquele momento, o
idioma de comunicação daquela reunião.
O calor e entusiasmo do momento se
esfriaram por completo após Zamenhof concluir
seus estudos secundários. Seu pai, Marcos, havia
decidido que seu filho se tornaria médico. Até
porque, os judeus do Império Russo tinham
poucas escolhas. A medicina era uma das poucas
profissões permitidas para judeus naquele
momento. Através de seu rigor paterno, Marcos
comunicou a Zamenhof que ele iria cursar
medicina em Moscou e solicitou que todos os
manuscritos onde se encontravam o conteúdo
acerca da “Lingwe Universala” ficassem
guardados com ele. Desta forma, Zamenhof
atendeu ao pedido feito pelo pai, lhe entregando
todo o material. Marcos tomou esta atitude na
intenção de seu filho se dedicar inteiramente
aos estudos médicos.
Notamos que, neste momento, Zamenhof
abandonou temporariamente seu projeto,
mudando-se para Moscou. Tempos depois, em
um período de férias, retornou para a sua casa.
Ansiosamente, ele procurou pelos manuscritos

Bandeira do Esperanto

esperanto, uma língua planificada e sem
vínculos nacionais. Daí, notamos a sua
pretensão à universalidade, atendendo a todos
os povos.
Zamenhof (1859 – 1917) era médico e
filólogo. De origem judaica, nasceu em Bialistok,
província de Grodno, na Polônia. Neste período
a sua cidade natal estava sob domínio do
Império Russo. Iniciou seus estudos em
medicina na Universidade de Moscou,
concluindo sua especialização em oftalmologia
em 1886, na cidade de Viena. Desde muito cedo,
expressou grande convicção na necessidade da
aproximação entre os povos, independente das
diferenças culturais. De acordo com o polonês,
se os povos conseguissem se comunicar com
perfeição, através de um idioma neutro, os
mesmos se conheceriam e se entenderiam,
evitando assim a tendência aos conflitos e aos
embates
Durante o período em que a Polônia
esteve dominada pelos russos, Zamenhof e sua
família presenciaram intensas guerras com
povos de diferentes nações. De acordo com
Francinni: “Uma análise mais atenta das
circunstâncias que envolvem a Lázaro revela que
o menino veio a nascer justamente na região
terrestre onde se faz sentir com mais
intensidade o problema da comunicação entre
as pessoas. Judeus, poloneses, russos e alemães
formam comunidades distintas na pequena
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do projeto “Lingwe Universala”. Sua mãe,
Rosália, o comunicou que seu pai queimara
todos os manuscritos na intenção de
que
esquecesse este projeto. Sabendo do ocorrido,
profundamente desapontado, voltou para
Moscou e terminou os seus estudos.
Por intermédio de sua mãe, Zamenhof
conseguiu a permissão do pai para que, mesmo
em fase de conclusão de seus estudos na
medicina, pudesse, paralelamente, continuar a
trabalhar no projeto da língua universal. A única
condição era que seu projeto permanecesse
anônimo até que conclusão do curso. Ele voltou
ao seu projeto, desta vez, munido de uma carga
cultural mais ampla.
Em fins de 1886, após concluir seu curso
de oftalmologia em Viena, Zamenhof se mudou
para Varsóvia, onde montou um consultório na
casa de seu pai. Neste tempo ele conheceu uma
jovem chamada Clara Zilbernik, que era filha de
um comerciante de Kovno. Após se apaixonar
profundamente por ela, compartilha com a nova
parceira o seu projeto de criar uma língua
universal.
Zamenhof se aproximou de tempos tão
esperados, que seria finalmente o lançamento de
seu projeto para o mundo. Porém, o que faltava
para que seu sonho pudesse se tornar realidade
era a quantidade necessária de dinheiro para
que fosse lançada a primeira brochura contendo
as 16 regras básicas do esperanto.

Após o noivado de Zamenhof, em março
1887, o pai de Clara resolveu contribuir com o
financiamento da primeira edição sobre o
esperanto. No dia 2 de junho de 1887, saiu a
autorização da censura para que fosse lançado
para o mundo o primeiro livro sobre o idioma.
foi no dia 26 de julho do mesmo ano, que sua
obra é colocada a venda.
Zamenhof abriu mão de todos os seus
créditos autorais nesta obra. Com receio de
algum tipo de perseguição das autoridades por
ser judeu, o autor se identificou na obra como
“Doutor esperanto”. Este primeiro livro contém,
além do prefácio, o alfabeto da nova língua, as
16 regras básicas da gramática, trechos bíblicos,
poemas e um dicionário internacional. Devido
ao grande êxito da primeira produção, o
segundo livro sobre o idioma esperanto foi
publicado no ano seguinte.
Dada a quantidade numerosa de adeptos
desde o surgimento da língua internacional,
indivíduos de diferentes nações realizaram o
primeiro congresso universal de esperanto
ocorrido em 1905, em Boulogne-sur-Mer, na
França, com quase mil participantes. Em seu
discurso no congresso, Zamenhof exprimiu seus
sentimentos de alegria por finalmente ver tantas
pessoas reunidas, com o propósito de resolver o
problema da comunicação mundial. Este foi o
feliz resultado de seu penoso trabalho na criação
do esperanto. Zamenhof enfatizou como no

AS LINGUAGENS “CONSTRUÍDAS" OU "PLANEJADAS"
O caso do Esperanto exempli ca como uma grande
comunidade pode se reunir em torno de uma língua arti cial.
No entanto, existem outros casos de linguagens criadas com
intenções semelhantes. Já em 1879 um padre alemão inventou
o Volapük, para facilitar a compreensão de diferentes culturas.
Existe o Lobjan, criado em 1987 como uma “língua lógica”,
baseada nas 6 línguas mais faladas do mundo. Existe o Toki
Pona, uma “linguagem artística losó ca” ou, segundo o seu
autor, uma “Ioga para a mente”, inaugurada em 2001.

fi

fi

fi

fi
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passar dos anos as civilizações foram se
separando e deixando de se compreender.
Vejamos uma parte de seu discurso: “Na
mais distante antiguidade, que já há muito se
apagou na memória da humanidade e sobre a
qual nenhuma história conservou para nós
sequer o mais insignificante documento, a
família humana se espalhou e seus membros
deixaram de compreender-se mutuamente.
Irmãos criados conforme um único modelo,
irmãos que tinham todos idéias iguais, um Deus
igual em seus corações, irmãos que deveriam
ajudar-se mutuamente e trabalhar juntos para a
felicidade e a glória de sua família – esses
irmãos tornaram-se absolutamente estranhos
entre si, espalharam-se, aparentemente para
sempre, em grupinhos inimigos, e entre eles
começou uma guerra eterna. [...] Profetas e
poetas sonhavam com um nebuloso tempo
distante em que os homens começariam de novo
uma só família, mas isto era apenas um sonho.
Falava-se sobre isso como uma agradável
fantasia, mas ninguém tomava isso á sério,
ninguém acreditava”.

Stelaro (Cruzeiro do Sul). Especificamente no
Brasil, o esperanto possui um forte vínculo com
o movimento espírita. Waldomiro Lorenz foi o
responsável pela disseminação do esperanto
entre os adeptos do espiritismo.
Estima-se que atualmente 2 milhões de
pessoas falam esperanto pelo mundo, sendo
considerada uma língua viva em 120 países.
Uma comunidade global de praticantes do
esperanto estuda e pratica a língua através de
textos, músicas, filmes e diálogos. A
Organização das Nações Unidas, através da
UNESCO, reconheceu o esperanto como língua
desde o ano de 1954. A entidade recomenda seu
ensino a todos seus países membros desde 1984.

“No dia 05 de dezembro de
1878, Zamenhof estava
cursando a última série
do ginásio, quando
apresentou a alguns
amigos do Liceu onde
estudava, o projeto da
“Lingwe Universala”. O
tema era um só: a
fraternidade através de
uma língua universal. A
“Lingwe Universala” já
era, desde aquele
momento, o idioma de
comunicação daquela
reunião”.

3.- Considerações finais
Percebemos como o esperanto tomou o seu
caráter universalista para o contexto de época. A
experiência de Zamenhof ao propor uma língua
internacional neutra de fácil aprendizado foi
possível. Os resultados demonstraram como os
adeptos deste idioma se compreenderam e
compreendem de forma satisfatória. Zamenhof
propagou este ideal dedicando toda sua a vida
na tentativa de solucionar um dos maiores e
mais antigos problemas da humanidade. Mesmo
que seu ideal não tenha se concretizado na
proporção por ele sonhada, o esperanto se
mantém ativo por todo o mundo.
A prática da língua chegou ao Brasil em
1906, após a fundação do primeiro clube
esperanto. Coordenado pelo professor João
Keating, o primeiro clube se chamada Suda
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Processo de Inscrição para a
Ordem do Templo Ano 2020
Nossa Augusta Ordem de Cavalaria iniciou seu
processo de inscrição, por isso convidamos todos
os interessados em nossa Ordem a entrar em
nossos sites. Para os chilenos e chilenas, escreva
para o endereço www.chileordotempli.cl e faça o
download do formulário de inscrição. Para os
brasileiros e brasileiras, acesse
www.ordemdotemplobrasil.com.
Convidamos nossos leitores que tiverem dúvidas
sobre o processo, para enviá-los para os e-mails
reclutamiento@chileordotempli.cl no Chile e
para chancelaria@ordemdotemplobrasil.com no
Brasil.
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