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Marc-Henri Emmanuel Lalande, nasceu em 24 de dezembro de 1868, na pequena cidade de Nancy, 

localizada no leste da França. Faleceu em 31 de agosto de 1926 em Paris.  

 

Formou-se médico e desempenhou importante papel na vida do mestre Philippe de Lyon, sendo 

também o escritor de obras como “O Evangelho de Cagliostro”(1910), “Cagliostro, o Mestre 

Desconhecido”(1913). 
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Vida: 
 

Seu irmão, André Lalande o descreveu sendo muito semelhante a sua mãe, tanto pelas suas formas 

físicas (olhos pouco irregulares, rosto fino e tez escura), como por sua imaginação, mente e humor.  

 

 
 

Descrito como alguém que falava pouco (notava as coisas sem dizer nada), porém de palavra 

incisiva. Ágil e entusiasmado, ele era movido por um forte amor próprio, sendo ardente, porém 

discreto em suas declarações.  

 

Sendo provido de um aguçado sentido psíquico, interpretava de forma rápida e sutil o que via e 

ouvia. Desde a infância, teve surpreendente facilidade para adivinhar charadas. Mais tarde, esses 

mesmos dons o fizeram sentir, quase que intuitivamente, o que os outros pensavam. Sua facilidade 

em sentir e interpretar os sentimentos alheios era uma fonte de bondade e compaixão.  

 

Para Marie Lalande (Marie-Chestakoff Olga Marshall), segunda esposa de Marc Haven, ele era um 

“espírito ponderado e severo”. Segundo ela, ele foi um homem extremamente correto e amável, 

porém, distante. Embora tivesse natureza vivaz, à primeira vista aparentava ser intimidador. Tido 

como pessimista e rabugento, especialmente quando temia invasões em sua família, zelava por suas 

regras. 

 

Em 1887 mudou-se para Paris com o objetivo de prosseguir os estudos médicos. Já em 1891, 

começou a frequentar a rua Trevise, onde ocorria o movimento ocultista de Paris. Na ocasião, 

conheceu Chamuel, fundador de uma importante livraria da época (Librairie du Merveilleux), e 

Papus (também estudante de Medicina e escritor de livros esotéricos). 

 

No ano de 1892, publicou o poema Turris Ebúrnea (A Torre de Marfim) num volume de poemas de 

Chamuel. Assinava, portanto, pela primeira vez seu nome Marc Haven, extraído, tal como o de 

Papus, do Nuctemeron de Apolônio de Tiana. Também sob a influência de Papus, interessou-se por 

Homeopatia e Alquimia. 

 

Em 1893, tornou-se membro do Conselho Supremo da Ordem Cabalística da Rosa Cruz, dirigido 

por Stanislas de Guaita e Papus.  

 



Biografia – Marc Haven                                     Sociedade das Ciências Antigas                                           3 

 

Por volta do mesmo período, o mestre Philippe começou a chamar atenção de Papus, o qual se 

interessou por conhecê-lo.  Quando decidido em visitá-lo, em 1894, seus amigos mais próximos 

opuseram-se: “Não, você está indo para se envolver emocionalmente, você vai imediatamente dizer 

que ele é um mago, você vai encontrar algo maravilhoso nele! Não! Vamos enviar o mais 

recalcitrante, o mais cautelosos e mais cético, vamos enviar Lalande”.   

 

Deste modo, no ano de 1895, Marc Haven, conheceu mestre Philippe, fato que mudou a sua vida 

completamente, chegando a renunciar ao posto de membro do Conselho Supremo da Ordem 

Cabalística da Rosa Cruz. 

 

Em 1896, recebeu seu doutorado por meio da apresentação da tese sobre o médico alquimista 

Arnaud Villeneuve. Em sua tese descreveu o método de tratamento que este médico medieval 

aplicava, bem como suas idéias sobre o hermetismo, astrologia e espiritualidade. Essa tese foi 

posteriormente publicada por Chamuel sob o título A Vida e Obra do Mestre Arnaud Villeneuve. 

 

No ano de 1897, Marc Haven se mudou para Lyon, abrindo seu consultório na Rua Tronchet n. 11, 

próximo à Rua Tetê D’Or, onde o mestre Philippe residia.  

 

De forma muito rápida, Marc Haven reconheceu mestre Philippe como seu mestre.  

 

 
 

Mestre Philippe realizava consultas e reuniões públicas, as quais passaram a ser frequentadas por 

Marc Haven que, como médico, validava as condutas de seu mestre e o auxiliava diante dos ataques 

dos demais profissionais da medicina.  

 

Neste mesmo ano (1897), Marc Haven foi nomeado médico do Hospital São Lucas de Lyon e, em 

setembro, casou-se com sua primeira esposa, Jeanne-Victorie Philip, filha do mestre Philippe. A 
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felicidade era tamanha que Marc Haven descreveu em carta  para o pai “Eu sei que é minha 

felicidade é meu destino”. 

 

 
 

Entretanto, em 1904, Jeanne-Victorie Philip Lalande veio a falecer. Seu pai, mestre Philippe, havia 

anunciado sua morte no dia de seu casamento, contudo, optou por não interferir neste processo.  

 

A morte de Jeanne Lalande foi um grande sacrifício para seu pai, que nunca se recuperou e em 

agosto do ano seguinte (1905) veio a falecer. 

 

Marc Haven ficou indefeso diante de ambas as mortes: sua esposa e seu mestre. 

 

Assim, em 1913 casa-se com sua segunda esposa: Marie-Chestakoff Olga Mashall. 

 

Entre 1914 e 1918, durante a primeira guerra mundial, Marc Haven cuidou de feridos em um 

Hospital em Nice, tendo inaugurado em seguida, uma clínica radiológica. 

 

No ano de 1926, vivendo no subúrbio de Paris, morreu após um longo período de enfermidade. 

Aceitou seu destino com um respeito silencioso. 

 
Obra: 
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O mais importante de seus trabalhos foi o seu livro sobre o desconhecido Mestre Cagliostro, escrito 

em memória do mestre Philippe. 

 

O mestre Cagliostro, tal como o mestre Philippe em vida, foi injustamente caluniado e condenado. 

Assim, mesmo que não seja explicitado na obra, Cagliostro foi a inspiração que Marc Haven 

utilizou para ajudar no entendimento de quem foi o verdadeiro mestre Philippe: “Eu tomei  um 

personagem – Cagliostro – que se parecia com ele, para falar dele. Relendo o Mestre 

Desconhecido, você vai encontrar muitas coisas dele”.  

 

Marc Haven também se comprometeu a traduzir “Tao Te King Lao Tzu”, motivo pelo qual 

aprendeu chinês. Sua tradução foi interrompida por sua morte e o trabalho foi, posteriormente, 

concluído por seu fiel discípulo Daniel Nazir. 

 

Por fim, o seu último livro “O corpo, o coração e a mente do homem” vem como um guia de 

elevação espiritual. Sendo grande conhecedor do corpo humano, do esoterismo e do misticismo, 

Marc Haven  apoiou sua argumentação por meio de textos da sabedoria universal, palavras do 

mestre Philippe e por fatos. 

 

Phaneg, também discípulo do mestre Philippe, em artigo publicado no “Le Voile d’Isis”, 

homenageia o trabalho de Marc Haven em Cagliostro: “Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre 

este Cagliostro que Marc Haven trabalhou 20 anos após Papus. Considero que este livro vai muito 

além de seu âmbito de aplicação já que toca os mistérios mais profundos dos “Amigos de Cristo” 

na Terra, dessas criaturas incompreensíveis que o Evangelho chamam de nascidos do Espírito, e 

não da vontade do homem...” 

 

 

FIM 
 


