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Muitos afirmam: “Eu fui iniciado”. 

 

A palavra “Iniciação” está relacionada com a palavra latina “initium”, significando uma “entrada 

em” ou “um início”. Uma Iniciação implica o início de um novo ciclo ou nova fase de crescimento. 

Nas Escolas de Mistério antigas, entendia-se que as Iniciações revelavam ao candidato 

dramaticamente uma gnoses ou sabedoria obscura. Por outro lado, verifica-se que uma iniciação 

seja um “ritual”, uma “cerimónia” ou um método específico pelo qual o candidato é apresentado a 

uma forma particular ou nível consciente de conhecimento. Por isso, se considerarmos todos estes 

conceitos, podemos concluir que a Iniciação envolve ou consiste num ritual designado a assistir um 

indivíduo na sua entrada num novo ciclo de conhecimento. 

 

Contudo, a Iniciação será apenas isso? 

 

Basta ser apresentado à Tradição? Estudar a Filosofia preliminar? 

 

De acordo com as operações rítmicas de todas as leis espirituais por todo o universo, o início de 

qualquer coisa tem um ponto de partida e um processo em curso desse ponto, que leva a uma 

conclusão. O progresso desse curso leva sempre a um crescimento espiritual mais avançado. Se 

observássemos cuidadosamente este crescimento espiritual, descobriríamos que ele é rítmico e que 

os seus passos ou fases são sempre individualizados. E mais, as suas divisões em períodos definidos 

constituem a periodicidade desse processo. 

 

Durante o processo de iniciação, muitas pessoas nos empurrar fisicamente para frente. Talvez 

algumas pessoas também exerçam julgamentos nesse processo de subida espiritual. Contudo, como 

em qualquer senda espiritual, somos nós próprios, e só nós próprios os nossos melhores juízes, pois 

não podemos enganar a nossa consciência. Se formos inteiramente honestos conosco, seremos 

capazes de relacionar as particularidades de um evento desta magnitude bem como as razões, em 

detalhe, para o sucesso ou falha relacionado com qualquer crescimento espiritual. 

 

Tradicionalmente, nas antigas Escolas de Mistério, o candidato à Iniciação tinha de se submeter a 

certos testes. Estes testes tinham pouco ou nada a ver com fenômenos de natureza inteiramente 

exotérica. Nada a ver com a doença, distúrbios sociais ou domésticos. Nessas Escolas de Mistérios 

antigas, a primeira coisa que o candidato tinha de revelar era uma forte, mas inquiridora, 

insatisfação com a vida quotidiana. Por necessidade, o candidato tinha de iniciar uma demanda para 

efetuar a transição na consciência, daí resultando um entendimento mais aprofundado dos mistérios 

cósmicos das nossas vidas de todos os dias. Cada teste pretendia determinar se o candidato estava 

devidamente e realmente preparado para a Iniciação. Estar devidamente preparado implicava estar 

em boa condição física, possuir uma boa capacidade mental para entender, estar munido de um alto 

nível de pureza moral. Dentro dos parâmetros da preparação, certas virtudes como a coragem, a 

temperança, juízo e zelo eram altamente desenvolvidas. Por outras palavras,  para ser digno para a 

Iniciação, uma pessoa tinha de se submeter a um teste de carácter. E mais, era sentido que os que 

possuíam características negativas iriam provavelmente abusar do conhecimento revelado durante o 



Artigo – A natureza de um Iniciado                                 Sociedade das Ciências Antigas                                  2 

 

processo de Iniciação. Era casualmente nesta fase do processo que muitos dos candidatos eram 

excluídos. 

 

Uma vez ela/ele estar determinado a ser merecedor, o candidato era sujeito a um processo de 

iniciação. Este processo consistia em quatro partes distintas, mas sobrepostas. Cada parte era 

designada para deixar uma impressão na consciência desse indivíduo.  

   

Nas antigas Escolas de Mistério, uma separação muito distinta iniciava sempre o processo de 

Iniciação. Esta era o símbolo da separação da maneira de viver antiga do indivíduo. Durante esta 

fase do ritual, normalmente, ou os olhos do candidato eram vedados ou ele era colocado numa 

divisão escura.  Isto esta a representação da ausência de luz.  Vives na “escuridão da ignorância”! 

Era sentido que se uma pessoa colocasse o amor verdadeiro em continuidade, o extremo mais 

distante do amor era a ignorância. Claro que, quanto mais perto da ignorância uma pessoa se 

encontrasse, mais teria de trabalhar nas imperfeições do seu carácter. Por vezes, vários ruídos eram 

intencionalmente introduzidos nessa sala para representar o caos da mudança de um estado mental 

e modo de vida para outro. 

 

A segunda parte do processo de Iniciação, nas antigas Escolas de Mistério, consistia na admissão a 

um novo modo de vida e, com esperança, de uma realmente nova maneira de viver. Isto era o 

símbolo do renascimento. Durante esta fase, o candidato tomaria conhecimento que ela ou ele tinha 

renascido em consciência, e que tinha de abandonar conceitos passados e formas erróneas para se 

elevar a uma percepção superior e avaliação da sua existência. 

 

Os místicos acreditavam que, quando um homem manifesta o mal, o mal que ele manifesta não é de 

facto uma coisa, mas a ausência de uma coisa. Segundo esta definição, a lei cósmica relacionada 

com o nosso karma é uma omissão de fazer alguma coisa. Segundo este conceito, o nosso registo 

kármico não é uma documentação listada de maus atos, de más ações, mas a nossa incapacidade 

para exercer os elementos dos atos verdadeiros, positivos e bons na nossa existência. Como pode 

ver por esta definição, o carma é simplesmente o reajustamento lógico das condições 

voluntariamente assumidas ou induzidas ao eu e que têm de ser corrigidas para que as nossas vidas 

possam voltar de novo às condições normais ou próprias. 

   

A terceira parte da Iniciação, nas antigas Escolas de Mistério, era a exposição. Isto era o símbolo da 

revelação. Era durante esta parte da Iniciação que certos sinais, símbolos, preceitos e verdades 

sagrados eram revelados ao candidato. Como resultado, a consciência do candidato tornava-se 

iluminada, aumentando, assim, a profundidade do seu entendimento. 

 

É nesta altura que o candidato desenvolve as suas faculdades espirituais. Um sinal é uma cifra de 

um código secreto que nos permite receber mensagens secretas. Quando está bem desenvolvida, os 

criptogramas podem dar-nos a nossa própria linguagem secreta. Um sinal pode manifestar-se 

através de uma ou mais das nossas faculdades espirituais e torna-se um símbolo quando o 

começamos a explicar e a pô-lo em forma escrita. À medida que o candidato progride neste 

caminho ele recebe instruções, normas,  diretrizes, princípios e Ensinamentos da lei Cósmica que se 

tornarão nos seus preceitos para os factos, certezas e realidades a que chamamos verdades 

Cósmicas. Esta é talvez a parte mais longa porque exige sério esforço por parte do candidato, bem 

como constante atenção ao detalhe. 

 

Nas antigas Escolas de Mistério, a quarta e parte final do processo de Iniciação era a re-entrada. 

Esta era o símbolo de um retorno ao mundo exterior em serviço à humanidade. No entanto, mesmo 

que os resultados da experiência fossem para ser aplicados à vida no mundo exterior, os candidatos 

comprometiam-se a manter a experiência secreta. Os místicos acreditavam que os sinais e símbolos 

particulares dados a cada indivíduo personalizam cada experiência que recebemos. Assim, mantê-lo 
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em segredo impediria que outros interpretassem mal o tipo de informação que tínhamos recebido. 

Se fossemos estudar este processo de Iniciação cuidadosamente, descobriríamos que cada uma das 

quatro partes, acima descritas, está incorporada no processo de todas as Iniciações, antigas ou 

modernas. 

   

Podemos usar os mesmos modelos para os iniciados da atualidade? 

 

   A auto avaliação, retomando os processos da iniciação é sempre válida. Somos capazes de passar 

nos testes da Tradição? 

 

 Experimentamos uma forte, mas inquiridora, insatisfação com a vida comum quotidiana? Estamos 

realmente empenhados com os esforços para uma efetiva transição da consciência? 

 

Em qual das 4 fases me encontro? 

 

PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DE INICIAÇÃO: 

 

Normalmente acontece alguma coisa que marca as suas vidas para sempre. Nesse momento um véu 

é levantado e a pessoa tem o mesmo aspecto, mas comporta-se de maneira diferente. O incidente 

particular  fez a separação distinta da maneira de viver antiga. 

 

SEGUNDA FASE DO PROCESSO DE INICIAÇÃO: 

 

Viver a vida não é tão fácil como parece. Muitos têm consciência de que falharam em alguma 

coisa, mas estão dispostos a mudar. Eles sabem do que a nova vida significa e do que têm de fazer 

para viver essa vida, mas, por vezes, quando chegam a vez de agir eles estão bem conscientes do 

seu arrastar de pés. Uma característica essencial da Iniciação é a chamada para a mudança para um 

novo nível de vida e de ser. No entanto, como em todas as mudanças da vida, tudo o que é, persiste 

no seu esforço de continuar a ser. Este esforço contínuo, para continuar a ser o que se é, faz  tanto 

parte do mundo físico como do mundo espiritual. A distinção entre o que chamamos “físico” e o 

que chamamos “espiritual” reside nas limitações impostas pelos nossos sentidos de percepção. Por 

isso, enquanto que a verdadeira iniciação sinaliza o princípio do trabalho, os nossos velhos hábitos 

e atitudes persistem no seu esforço de ser. 

   

TERCEIRA FASE DO PROCESSO DE INICIAÇÃO: 

 

Desenvolvimento de uma faculdade dominante.  Há a necessidade de seriedade e sinceridade por 

parte do estudante. Acreditamos que, ninguém que se aproxime do caminho místico  de uma 

maneira frívola e superficial, pode esperar racionalmente ser o recipiente de esclarecimento e 

conhecimento privilegiado da personalidade Anímica interior. Por isso, uma vez que a verdadeira 

Iniciação ocorre dentro da consciência do indivíduo, se a atitude do estudante não é sincera, séria 

ou ardente, nenhuma verdadeira iniciação ocorrerá. 

 

QUARTA FASE DO PROCESSO DE INICIAÇÃO: 

 

Retorno simbólico ao mundo exterior ao serviço da humanidade. Neste ponto, é importante 

relembrar que qualquer experiência iniciática ocorre primeiramente a nível da consciência do 

indivíduo. Estas iniciações constituem a passagem de um grau, uma graduação ou um nível de 

conhecimento e entendimento pessoal para outro grau, graduação ou nível mais elevado. Para 

muitos o serviço à humanidade é muito importante. Entre estes membros, verifica-se os muitos 

níveis de progresso espiritual. Dentro da corrente de consciência de cada indivíduo está um fator 

desconhecido de graus, graduações e níveis. Uma vez tendo iniciado com seriedade a explorar o 
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caminho místico, o indivíduo inevitavelmente vai cruzar entradas em direção à Luz pessoal 

fundamental. 

 

Podemos ainda pensar que, talvez em termos científicos, os Iniciados evoluam de formas mais 

baixas para mais elevadas, no sentido de menos complexas para mais complexas, no entanto ao 

mesmo tempo retornam às verdades fundamentais que são responsáveis pela complexidade deste 

universo. Também temos de reconhecer que todos os nossos valores de “mais elevado” e “mais 

baixo” são guiados pelo nosso sentido de ser especial no esquema cósmico. Os nossos valores são 

relativos a nós próprios como modelos de perfeição na escala de formas de vida. Este pode ou não 

ser um modelo válido. 

 

Vale também a pena mencionar que estes limiares interiores não são sempre ascendentes durante o 

processo de observação ou participação no ritual de Iniciação.  Elas muitas vezes ocorrem depois 

da verdadeira representação. 

 

Enquanto que cada uma destas partes da iniciação podem parecer impressionantes, o candidato é 

interiormente iniciado através de ações externas que visam induzir o estado de consciência próprio. 

Fundamentalmente, contudo, o candidato tem de realizar a iniciação porque ninguém pode iniciar 

outra pessoa. 

 

Assumindo que o candidato de facto iniciou a sua consciência, quais são as nossas expectativas em 

relação a ele? 

 

O candidato continua a enfrentar os desafios de testes e provações? 

 

“Todas as iniciações envolvem o fluir de vibrações entre o nosso eu exterior e o nosso Mestre 

interior”. 

 

“Quando, em toda a humanidade e mérito, estamos presentes no Templo para uma iniciação, 

trazemos a nossa consciência subjetiva para essa corrente de vibrações divinas. Este ato sagrado e 

simples estimula o fluir de energia em todos os nossos corpos. Quando os nossos corpos se 

encontram em completo alinhamento consigo próprios, tornamo-nos um receptáculo para ainda 

maior luz e poder. Interiormente, esta conjunção figurativa dos três luminares do teu ser leva-nos a 

viver um levantar do véu da escuridão e ignorância, e adquirimos uma visão mais profunda e 

compreensão da vida”. 

 

“Quando uma pessoa está mais ou menos sincronizada com as vibrações de Cristo, não 

profundamente, mas com apreço mental do que o Cosmos é, e do que as suas leis são, esse 

INICIADO vibra e vive harmoniosamente em cooperação com o Cosmo e com essas leis. É até 

possível não ter sequer um minuto para se sentar durante o dia e concentrar-se de facto no Cosmo, 

mas ao longo do dia ele está subtilmente em sincronia ao ponto de dominar as suas situações e a si 

próprio de modo mais aceitável.  Há que compreender que ele ou ela não tem tempo para se deter 

na mesquinhez ou desgraças da vida. Um verdadeiro Iniciado não terá tempo para pensamentos de 

inveja, ódio, ciúme, cólera ou outros relacionados”. 

 

“Cada um de vós, em variados graus, entende a nossa linguagem de imagens simbólicas. Isto passa-

se porque o discernimento espiritual e o desenrolar de faculdades intuitivas são manifestações do 

crescimento interior. As imagens simbólicas no drama ou as artes têm sido há muito um veículo 

para perpetuar as verdades místicas. Enquanto que é correto dizer que as imagens simbólicas no 

drama são apreciadas quase universalmente, também é correto dizer que apenas o verdadeiro 

Iniciado entende o seu significado interior. Consequentemente, um verdadeiro Iniciado tem uma 
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autoridade elevada da linguagem de imagens simbólicas. Não se enganam ao interpretar qualquer 

informação dada por estes meios”. 

 

“ Um Iniciado tem de ter Sabedoria, Caridade, e Verdade como três guias em todos os seus 

caminhos. Enquanto a Caridade e a Sabedoria estão em cada mão, a Verdade tem sempre que o 

preceder.  Se algum dia alguma das três estiver ausente, o Iniciado andará impropriamente. Uma 

gestão pouco apropriada da verdade e do amor, uma verdade pouco caridosa e uma mentira 

caridosa são para ser cuidadosamente evitadas por aquele que colocará o pé direito no caminho 

estreito em direção à iniciação. Um verdadeiro Iniciado nunca infligirá dor ao outro ao seguir a 

verdade sem caridade, ungir um erro com amor enquanto falha na sua sabedoria, ou ofende contra a 

justiça”. 

 

Então, o que é um Iniciado? 

 

Um Iniciado é uma pessoa que alcançou um ponto de confiança na sua capacidade para usar o 

conhecimento que recebeu dos Irmãos Maiores. 

 

Além disso, ele é capaz de julgar, racionalizar, decidir e chegar a uma conclusão justa e honesta, de 

maneira apropriada, sobre questões que se relacionam e envolvem a sua família, os seus amigos, 

membros da sua organização e/ou a si próprio. O parâmetro para delinear o que e quem é um 

Iniciado tem três características: Sabedoria, Caridade e Verdade. Estas características repousam 

sobre a capacidade de o Iniciado entender as leis imutáveis e princípios do nosso Cosmos. As suas 

ações estão contidas  dentro da estrutura da lei e da ordem.  Talvez saber isto e agir de acordo possa 

ser a sua única liberdade. Ele encontrará restrição e frustração quando desafia a lei Cósmicas, pois 

as leis do homem interior e da natureza têm de ser observadas para que aquilo que é livre possa ser 

capaz de se expressar sem ser transformado.  Alguém uma vez disse: “Podemos saber a diferença 

entre o homem que soa a verdadeiro do homem que soa a falso. Não apenas pelas suas ações, mas 

também pelo seu corpo de desejos”. Se tiveres dúvidas em relação à tua verdadeira natureza como 

Iniciado, só precisas de analisar a tua vida, a tua atitude, o teu sentido de valor próprio juntamente 

com o teu corpo de desejos para ver se, ao longo dos anos de afiliação está mais perto do teu 

modelo ideal de perfeição. Se a tua vida mudou para melhor, então iniciaste a tua consciência. 

“Mudar para melhor” implica que se tenha passado de uma fase para outra do processo de 

Iniciação. Talvez isto não seja facilmente discernível. O que nos pode parecer um dissabor, pode 

ser na realidade o reconhecimento do mérito. Tal como o velho disse a Christian Rosenkreuz e seus 

companheiros: “Um homem nunca sabe das boas intenções de Deus”. Se, por outro lado, não 

formos capaz de discernir a mudança na nossa vida, então podemos desejar voltar ao início e 

permitir que o “Mestre Interior fale ao nosso Mestre Exterior”. 

 

Em Serviço Amoroso,  

 

 

FIM 


