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Nasceu em Lyon em 10/07/1730, morreu na
mesma cidade em 20/05/1824, era filho de
Claude e Caterin Willermoz, comerciante
da cidade. Devido às necessidades da família
foi obrigado a deixar os estudos aos 12 anos
de idade para ajudar seu pai nos negócios,
três anos mais tarde ingressou como aprendiz numa loja especializada no comércio de
sedas.
Tendo aprendido a
profissão, instalouse, aos 24 anos, por
conta própria, produzindo o comercializando sedas. Havia
sido iniciado na Maçonaria aos 20 anos
de idade, dois anos
depois já era venerável da Loja, no ano
seguinte, 1753, fundou sua própria Loja
Maçônica, A PERFEITA AMIZADE, a
qual teve um rápido
desenvolvimento
realizando estudos
ocultistas e principalmente a alquimia.
Willermoz permaneceu Venerável dessa
Loja durante 8 anos, dedicava parte de seus
recursos às obras de caridade junto à comunidade, para o profano, era tido como um
homem sério, honesto, enriquecido pelo
trabalho com o comércio de sedas, cristão e
freqüentador da Igreja; pelos seus discípulos
era admirado pela sua cordialidade e pela
grande dedicação aos trabalhos maçônicos.
Na própria família, outros membros se interessaram pelo ocultismo: sua irmã mais velha, Claudine (Madame Provensal), seus ir-

mãos Antoine e Pierre-Jaques, seu sobrinho
Jean Baptiste Willermoz Neveu.
No meio ocultista era admirado pela solidez
de seus conhecimentos que eram praticados
juntamente com um pequeno grupo de esoteristas, escolhidos criteriosamente no seio
da Maçonaria.
Durante sua longa
existência,
Willermoz manteve correspondência com os
principais ocultistas
de sua época: Martinez de Pasqually,
Saint Martin, Joseph
de Maistre, Savalette
de Lange, Brunswick,
Saint Germain, Cagliostro, Dom Pernety,
Salzman e outros
ocultistas
alemães,
franceses, ingleses,
italianos,
dinamarqueses, suecos e
russos.
Em 21 de novembro
de 1756, sua Loja
filiou-se à Grande
Loja da França, com a evolução dos trabalhos, Willermoz fundou uma Obediência,
composta por 3 Lojas, tornou-se o primeiro
Grão Mestre da Grande Loja dos Mestres
Regulares de Lyon. Em 1760 as 3 Lojas contavam com 62 membros: A PERFEITA AMIZADE: 30 membros, A AMIZADE: 20 membros, OS VERDADEIROS AMIGOS: 12
membros. Foi eleito presidente da GRANDE LOJA DOS MESTRES REGULARES de
Lyon, em 04/05/1760, o irmão Grandon,
recebeu do Conde de Clermont, o reconhecimento da Grande Loja da França e tam-
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bém o direito de ocultar os Altos Graus Escoceses.
Willermoz elegeu-se Grão Mestre da Grande Loja de
Lyon em 1761 e 1762 mas não aceitou a renovação de
seu mandato em 1763 para que pudesse dedicar-se
mais à parte oculta. Em 1763 fundou, juntamente com
seu irmão Pierre-Jacques, o CAPÍTULO DOS CAVALEIROS DA ÁGUIA NEGRA, nele, entraram os irmãos mais instruídos das Lojas de Lyon. As reuniões
eram secretas para evitar a curiosidade dos demais
irmãos, a admissão de novos membros foi fechada,
estudavam particularmente o simbolismo e a importância dos diversos níveis e os catecismos dos diferentes graus e sistemas maçônicos.
Willermoz e seus companheiros não aprovavam os
graus de vingança contidos em muitos sistemas maçônicos, com relação aos exterminadores da Ordem do
Templo em 1313.
Os membros do Soberano Capítulo da Águia Negra,
estariam ligados aos Iluminados de Avignon, dirigidos
por Dom Pernety, este, tinha contato com a Estrita
Observância Templária, na Alemanha e provavelmente
também com Dom Martinez de Pasqually e por seu
intermédio, possivelmente, foi que Willermoz conheceu Pasqually e que se tornou Delegado Geral da EOT
para a região de Lyon.
Com a aprovação da grande loja da França, os maçons
de Lyon desenvolveram seus trabalhos sob o comando
de sua própria Grande Loja, Willermoz deixou o
Grão-Mestrado em 1763, tornando-se simples Guarda
-selos e Arquivista, nunca deixou de exercer alguma
função na Maçonaria.
Willermoz acreditava, desde a sua primeira admissão
na Maçonaria, que Ela detinha o conhecimento de um
objetivo possível e capaz de satisfazer o homem honesto. Trabalhos e estudos há mais de vinte anos, uma
correspondência particular intensa com os Irmãos
mais instruídos da França e do exterior e os arquivos
da Ordem em Lyon, forneceram-lhe os meios para
encontrar os inúmeros sistemas, alguns mais singulares que os outros.
Willermoz era em primeiro lugar, um discípulo esforçado, dedicado aos estudos, em segundo, foi um grande organizador de sistemas iniciáticos, grande pesquisador, ativo e prático; pela relação com Dom Pernety,
deu uma impregnação alquímica ao seu sistema maçônico cujo objetivo era alcançar a iluminação, realizar a
Grande Obra.
Em uma viagem à Paris, em maio de 1767, encontrou
Bacon de la Chevalerie, substituto da Ordem dos EluCohens do Universo, no Grão Mestrado, foi nessa
oportunidade que constatou pela primeira vez com a
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doutrina de Martinez de Pasqually. Tinha 37 anos de
idade quando foi iniciado por Pasqually na Ordem dos
Elu-Cohens, em cerimônia realizada em Versailles,
proximidades de Paris.
Bacon colocou Willermoz em contato também com
outros irmãos, juntamente com seu irmão Pierre Jacques, entraram na nova Sociedade, cujo chefe era Pasqually, um dos sete chefes soberanos universais da
Ordem, como ele próprio se apresentava. Iniciado há
18 anos na Maçonaria e possuidor de todos os seus
graus, compreendeu que até aquele momento nada
sabia da Maçonaria essencial e que havia um vasto
campo de conhecimentos a percorrer.
Seus conhecimentos de alquimia, uma ampla base de
conhecimentos de simbolismo maçônico e do ocultismo em geral, permitiram-lhe destacar-se rapidamente
na Ordem dos Elu-Cohens do Universo. As teorias
expostas por seu novo Mestre respondiam aos desejos secretos que possuía e a tudo aquilo que sempre
procurou. A nova Ordem detinha prescrições particulares à seus discípulos, era vetado o consumo de sangue, dos rins, e da graxa dos animais, recomendava a
prática mundana com moderação e duas vezes por
ano praticavam um rigoroso jejum; abstinham-se de
toda alimentação algumas horas antes de seus trabalhos.
Pasqually concedeu-lhe o direito de estabelecer uma
Grande Loja do novo rito em Lyon e deu-lhe o título
de Inspetor Geral do Oriente em Lyon e fez com que
entrasse como membro não residente do Tribunal
Soberano de Paris. Em 13 de março de 1768, Bacon
de la Chevalerie ordena Willermoz no Grau Rosa
Cruz.
Willermoz iniciou longa correspondência com Pasqually, através da qual era instruído acerca das operações de equinócio e em relação aos trabalhos diários.
Determinados irmãos iam de Bordeaux à Lyon para
operarem com Willermoz. Os irmãos de Paris realizavam trabalhos a sós ou acompanhados por Pasqually,
como o Mestre não tinha meios de estar presente em
todos os lugares ao mesmo tempo, havia irmãos descontentes, Willermoz procurou acalmar os irmãos,
tanto os de Paris como os de Versailles e com tom
moderado solicitou a assistência do Mestre em Bordeaux.
Todos aguardavam suas promessas, os discípulos impacientes esperavam a manifestação do sinal do Reparador. O Mestre mandou que estudassem com mais
perseverança ainda e que tivessem paciência e esperassem que a luz se faria presente no interior de cada
um. Essa cobrança de que Willermoz foi o porta-voz,
parece ter irritado o Mestre, que proibiu Willermoz
de realizar os trabalhos de determinado equinócio.
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Desde 1768 Willermoz mantinha correspondência
com Saint Martin, na época secretário de Pasqually,
formou-se entre ambos uma forte amizade, estavam
em início de carreira iniciática e ainda bastante imaturos na Iniciação Real.
Saint Martin reconfortava o líder lionês, seu estilo
elegante, seu fervor espiritual e seus conhecimentos
de ocultismo acalmaram a mente dos irmãos de Lyon,
dando-lhes coragem e paciência.
Através de Saint Martin, Willermoz em 11.07.1770,
Pasqually falou-lhe de seus mestres, sendo ele próprio
apenas um intérprete, possuidor do terceiro grau de
uma Ordem originária dos Lendários Rosa Cruzes.
Willermoz encontrou nos novos
companheiros da Ordem dos Elu
-Cohens: Grainville, Champoleon, Bacon de la Chevalerie, Saint
Martin, entre outros, uma grande
fé em Martinez de Pasqually, na
imortalidade da alma e na iluminação humana. Todos praticavam
as técnicas mágicas oriundas do
sistema organizado por Pasqually;
esperavam pacientemente o desenvolvimento espiritual que se
mostrava lento para todos os
discípulos.
Aguardavam a presença do agente incógnito, da Chose, que deveria um dia manifestar-se no seu
meio e aportar-lhes os conhecimentos divinos.
Com a partida de Pasqually para
S. Domingos, a Ordem dos Elu-Cohens começou a
declinar, Willermoz não esperou o desaparecimento
do Mestre para agir por conta própria. Da América o
Mestre escreveu-lhe colocando um fim em sua punição e dizendo-lhe que continuasse seu trabalho com a
dedicação demonstrada até aquele momento, porque
acabaria obtendo o sucesso almejado nas operações.
Willermoz recebia encorajamento de Grainville e de
Champoleon no sentido de lhe pacientar, salientavam
a necessária distinção que se deve estabelecer entre o
instrutor, falível como qualquer ser humano e a doutrina secreta, divina, pura, que ele nada mais fazia de
que interpretá-la.
A idéia de Willermoz de adaptar o sistema da Ordem
dos Elu-Cohens do Universo, de Pasqually, dentro da
Maçonaria, não era tarefa fácil. O sistema maçônico
representa a Iniciação Primitiva e é tão antigo como a

Página 3

própria raça humana. Sua ritualística está inserida dentro de um contexto histórico, simbólico e iniciático.
Em 1771 recebeu instruções de Saint Martin sobre a
ordem e o método, Willermoz era apegado à organização e às experiências, ainda que se sentindo constantemente decepcionado pelos seus insucessos. Willermoz necessitava de provas para afirmar seu espiritualismo e sentia-se fascinado pelo cerimonial e pelo
ritualismo. Saint Martin tentava faze-lo acessível à voz
interior.
Willermoz procurava obter por carta, maiores esclarecimentos acerca dos problemas que iam surgindo no
transcorrer de sua jornada iniciática. Os resultados
positivos da iniciação não apareciam tão rapidamente
como os discípulos desejavam, era necessário muito
trabalho como em qualquer sistema de iniciação, para que surgisse
alguma manifestação de aprimoramento espiritual.
Difícil era encontrar adeptos capazes de professar uma Maçonaria espiritualista, havia homens
dispostos a praticar a Maçonaria
Ocultista tanto em Lyon, como
em Metz, em Estrasburgo, em
Paris, em Versailles; Willermoz
mantinha contato com todos
esses grupos de maçons.
Os contatos com os grupos maçons da Alemanha foram intensos
a partir de 1772. Através do Venerável da Loja A Virtude, de
Metz: Meunier de Précourt, Willermoz ficou sabendo da sobrevivência da Ordem do Templo na
Alemanha através dos Cavaleiros Teutônicos, que era
a herança externa e dos Rosa-Cruzes, o legado interno.
Em 1772, Willermoz recebeu uma carta da Loja La
Candeur, de Estrasburgo, confirmando existir na Alemanha, uma Obediência Maçônica rica pelo número e
pela qualidade de seus membros, fundada por Superiores Incógnitos e denominada Estrita Observância
Templária. Seu Grão Mestre era o Barão de Hund e o
objetivo: a prática das virtudes cristãs e o desenvolvimento moral e espiritual de seus membros.
Tratava-se de uma Maçonaria Templária e Ocultista,
seus membros estudavam a Cabala, a Alquimia e o
Ocultismo em geral, Willermoz foi conquistado ao
tomar conhecimento dos objetivos altruísticos e da
seriedade dos seus trabalhos.
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Em 24 de junho de 1772, a EOT tornou-se Lojas Reunidas Escocesas e o Barão de Hund foi substituído
pelo Duque Ferdinand de Brunswick.
Em dezembro de 1772, Rodolphe de Salzmann, Mestre dos Noviços do Diretório de Estrasburgo, chega a
Lyon para fazer a iniciação de Willermoz e de seus
companheiros, na Sociedade dos Filósofos Desconhecidos, como Willermoz, Salzmann era um grande admirador do sistema maçônico.
Paralelamente, Willermoz e Saint Martin, que em setembro de 1772 havia se instalado em Lyon, na casa
de Willermoz, Trabalhavam juntos para o aperfeiçoamento do sistema maçônico, com base na doutrina e
no sistema oriundo da Ordem dos Elu-Cohens e dos
demais sistemas existentes que conheciam. Willermoz
pretendia através da Maçonaria, a adaptação dos ensinamentos secretos recebidos de Pasqually.
Saint Martin permaneceu um ano em Lyon, seguiu
depois para sua cidade natal e depois para Paris.
Em carta de 14.12.1772, Willermoz pedia a sua filiação
na EOT, o Barão Weiler respondeu-lhe em
18.03.1773, que nada aceitariam que fosse contrário à
sua religião de nascimento e a seus deveres de cidadãos como fiéis súditos do Rei da França. Conservaram também a ligação com a Grande Loja da França
no que dizia respeito aos graus simbólicos; a ligação
com a Grande Loja da Alemanha foi estabelecida somente em relação aos altos graus.
Em 1773, o Barão Weiler foi a Lyon e iniciou Willermoz e seus companheiros na EOT, deixou instalada a
Loja Escocesa Retificada: La Bienfaisance, em condições de desenvolver independentemente seus trabalhos, isso aconteceu no dia 07.11.1773.
Face à decadência da parte externa da Ordem dos Elu
-Cohens, ocorrida a partir do ano de 1772, com a
partida de Pasqually para S. Domingos, Willermoz
encontrou no sistema maçônico um substituto à altura. Nesse novo sistema, pretendia espargir as luzes
recebidas na senda interior dos Elu-Cohens e receber
também a manifestação do Agente Invisível; Willermoz retirou, a partir dessa época, os melhores ensinamentos de suas operações e a luz começava a brilhar
no seio das trevas.
Como a Ordem dos Elu-Cohens, a Eot possuía dez
graus, sendo: três simbólicos, três intermediários e
quatro superiores, esta última classe, de origem templária.
Willermoz obteve a corrente de Jacob Boheme ao ser
iniciado por Salzmann e confirmada na linha mais antiga dos Templários, ao associar-se com a EOT.
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Willermoz recebeu o grau de Grande Professo no
Convento de Gaules, realizado em Lyon entre
25.11.1778 a 10.12.1778, também conseguiu com Salzmann, que se introduzisse após o sexto grau da EOT,
os dois graus denominados: Professo e Grande Professo que continham a doutrina da Ordem dos EluCohens.
A EOT da região de Auvergne (Lyon) ficou conhecida
pelo nome de Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa
ou Maçonaria Retificada. Os graus simbólicos ficaram
sendo quatro: Aprendiz, Companheiro, Mestre e Mestre Escocês; a classe superior ficou denominada: Cavaleiro Professo e Grande Professo.
Willermoz, tendo conseguido introduzir no sistema
maçônico de Lyon, da EOT, a filiação espiritual e doutrinária de Pasqually, tentou fazer o mesmo no resto
das obediências maçônicas.
No seu conceito, o RER tinha por objetivo o estudo
das ciências ocultas, pretendia unir o ocultismo com o
cristianismo, estudar o esoterismo do cristianismo,
considerar a Cristo, o Reparador; crê em Cristo porém renega a autoridade do Vaticano, de Catolicismo
de Roma.
No RER seus princípios aparecem como cristãos, fundamentados nos evangelhos. O Willermosismo tendeu
sempre para o agrupamento das fraternidades iniciáticas, à constituição de coletividades de iniciados dirigidas por centros ativos religados ao iluminismo.
No convento de Wilhemsbad, aberto no dia
14.07.1782, Willermoz encontrou o apoio precioso
dos dois príncipes dignatários da EOT: os irmãos: Ferdinand de Brunswick, que presidiu o Convento, e
Charles de Hesse, recebeu a missão de organizar o
RER e foi designado Soberano Delegado Geral do
Movimento para a região de Lyon.
Conseguiu também que todos os irmãos da Ordem
Interior recebessem o título de Cavaleiro Benfeitor da
Cidade Santa. E no novo conjunto de graus, no número de sete, continha todo o sistema doutrinário de
Pasqually, organizado inteiramente em Lyon através
de: Willermoz, Saint Martin, Grainville, Savaron e outros e que a partir do Convento de Wilhemsbad passou a ser adotado igualmente em toda a Alemanha e
resto da França. O título "Cavaleiro Benfeitor da Cidade Santa" originou-se do nome da Loja "La Bienfaisance", de Lyon, que abrigou os primeiros cavaleiros.
Em 05.04.1785, Willermoz obteve sucesso com as
suas operações, a Coisa ativa e inteligente mostrou-se
aos homens. O Agente Incógnito, ser de natureza
divina, teria ditado uma série de instruções aos Irmãos
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de Lyon, através de uma sonâmbula: Madame de Vallière:..." não rejeiteis a voz do Espírito Puro que se
serve de uma mão corruptível", teria dito o Agente.
Era a prova definitiva da validade das cerimônias pela
manifestação da Coisa, 13 anos após a partida de Pasqually para S. Domingos. Willermoz não rejeitou a voz
do Espírito Puro, mensageiro da Divindade; seu grupo
foi escolhido para ser o centro de irradiação da Luz.
Com auxílio do Invisível, Willermoz e Saint Martin
adquiriram um lugar de destaque na organização da
Maçonaria Retificada e da Ordem Interior; iniciaram
adeptos de toda a França e Alemanha, porém sabiam
que o sucesso não seria fácil, Saint Martin disse à Willermoz: " o espírito é como o vento, ele sopra quando
quer e como quer e ninguém sabe quem ele é e de
onde vem...".
Foi também no seio desta Loja que foram recrutados
os membros do Conselho dos Onze que fundaram a
Loja Elue et Cherie pela ação do Agente Incógnito, o
mensageiro divino esperado desde o tempo de Pasqually.
No dia 10.04.1785, Willermoz comunicou aos onze
irmãos de sua Loja La Bienfaisance, que ela passaria a
denominar-se Loja Elue et Cherie, centro de uma nova sociedade. Os irmãos escolhidos pelo Agente foram: Willermoz, Pagannuci, Graiville, Millancia, Monspey, Savaron, Braun, Périsse-Duloc, Castellas, Rachain,
Antoine Willermoz. Havia um décimo segundo irmão
que estava ausente dos trabalhos e o Agente disse que
ele ainda não podia ser designado porque seu coração
estava muito ocupado com os negócios profanos. Tudo leva a crer que se tratava de Saint Martin.
Willermoz falava sobre a iniciação: Aquele que me a
transmitiu não é um ser inspirado interiormente, nem
um magnetizador previlegiado, nem um ser versado
nas iniciações antigas, que conhece muito menos que
nós.
É um ser que goza de todos os sentidos ao escrever,
que escreve quando lhe fazem pegar na pena, sem
saber nada do que escreverá, nem a quem escreverá.
Uma potência invisível, que não se manifesta a ele senão por diversas partes de seu corpo, toma a mão
como se toma a mão de uma criança de três anos,
para lhe fazer escrever o que se deseja. Ele não pode
conduzir a ação, mas pode resisti-la por ato de sua
vontade, que então pára de escrever; ele lê então o
que sua mão escreveu e é o primeiro admirador do
que vê, muitas vezes nada compreende de que escreveu, foi prevenido, desde o tempo que esse dom extraordinário começou a se manifestar nele, que escreveria coisas que não deveria compreender porque não
foram escritas para si, mas para aqueles a quem elas se
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destinavam.
O próprio Agente tinha seus superiores, "as potências
celestes superiores ou secundárias" que dirigiam seus
trabalhos e faziam-no escrever. Eram depósitos de
conhecimentos admiráveis, uma doutrina da verdade.
A revelação e o desenvolvimento dessa doutrina deveria continuar, através do Agente, desde que se formasse uma nova sociedade secreta de Iniciação, cujos
membros escolhidos individualmente pelo Agente,
seriam os obreiros da décima primeira hora, os sucessores dos Apóstolos e dedicados à Grande Obra; seriam os precursores de um novo amanhã, homens regenerados pela fé e pelo trabalho.
A reunião havia sido realizada na casa de Savaron,
onde Willermoz também dissertou sobre os quatro
cadernos de instrução ditados pelo Agente. " Informei
-vos do que se passou, de vossa eleição pessoal, do
destino atribuído a esta nova Sociedade. Esforcei-me,
confesso, em vos comunicar a persuasão e a confiança
de que venho de ser comulado. Ao aspecto desse
depósito maravilhoso, ficaste tão admirados quanto
eu... A Iniciação que ele fornecia e a forma que ele a
apresentava vos pareceram um prodígio e vós permanecestes tomados de admiração e reconhecimento.
..assim a nova Sociedade de amigos foi fundada.
Os Iniciados da nova Sociedade não eram recrutados
apenas em Lyon, um mês depois, Willermoz viu-se
obrigado a aumentar sua correspondência com pessoas residentes em outras cidades. Dois amigos de Saint
Martin foram iniciados: o Visconde de Saulx-Tavannes
e o Saxon Tieman. Seguindo o apelo do Agente, Willermoz contatou o Cavaleiro de Barberin, Ferdinand
de Brunswick e Charles de Hesse. Em 30.06.1785, a
Sociedade possuía trinta membros.
Quando o Abade Fournier, último secretário particular de Pasqually, soube do sucesso dos trabalhos de
Lyon, partiu para essa cidade, porém, chegando à
Lyon, não foi recebido no Templo, porque os altos
graus na Ordem dos Elu-Cohens nada valiam na nova
Sociedade e também porque somente seriam iniciados
novos membros mediante convite especial do próprio
Agente.
A decepção tocou também o Dr. Archbold, que foi
também rejeitado. Essas pessoas teriam desencadeado
uma série de intrigas que abalou a Sociedade.
Willermoz parou de remeter sua contribuição ao
Abade Fournier.
Saint Martin também ficou sabendo da notícia, partiu
de Paris, em junho de 1785, levando consigo uma bíblia em hebraico e um dicionário, para entreter-se na
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viagem. Pelo que se pôde perceber ele teria tido previamente contato com o Agente, porém ele teria agido como precursor não autorizado em relação ao
Agente Incógnito e publicado seu livro: Dos Erros e
da Verdade, sem autorização e com o pseudônimo de
Filósofo Desconhecido. O próprio Saint Martin esclareceu esse ponto: "Eu sei que, em meu foro íntimo, a
publicação de meus escritos jamais teve meu próprio
assentimento completo. O erro que cometi em me
deixar conhecer não em pareceu comparável ao de
ter escrito. Este último erro ofendeu "La Chose" por
me colocar em seu lugar, sem sua ordem; o outro
erro não expunha senão minha pessoa".
Saint Martin acabou por alcançar a Graça da Reconciliação, porque os homens não são castigados eternamente. Após ter aceito o Agente como sinal da Divindade, foi recebido em julho de 1785, segundo as leis
do Agente, sob o nome de Eques a Leone Sidero, no
seio da Loja Elus et Chérie, permaneceu em Lyon até
janeiro de 1786.
De abril a dezembro de 1785, cento e vinte cadernos
foram escritos, somente trinta e um foram escolhidos
por Willermoz para serem copiados pelos irmãos e
servirem de instrução aos novos membros.
A Doutrina da Verdade ensinava que Phaleg deveria
ser reverenciado como fundador da Maçonaria, no
lugar de Tulbacain. Phaleg teria reagrupado pela primeira vez homens em Lojas. Esta palavra Loja, ensinou
o Agente, teria se originado da palavra primitiva Logos
ou Verbo. O Agente trouxe um reconhecimento divino às Lojas. Lyon tornou-se o depósito e centro dessa
bem-aventurada Luz, que a partir desse local, propagou-se por toda a Província, pela França e outros países.
Vários Homens de Desejo foram chamados em presença dos Martinistas de Lyon e se submeteram às
formalidades de Iniciação na nova Ordem.
Saint Martin ajudou Willermoz a colocar em ordem os
Cadernos de Instrução dos irmãos. Entre 1785 e
1787, foram iniciados várias pessoas, oriundas de inúmeras localidades, a organização dos círculos de Iniciados em Lyon, recebia a inspiração do Agente, o Superior Incógnito.
Desde a revelação, no dia 5 de abril de 1785, Willermoz, com 54 anos de idade, não cessou de trabalhar,
inspirado pelo Agente, procurava suscitar nos corações de seus Iniciados, não apenas o conhecimento
das coisas transcendentais, mas a convicção de que
entravam em uma Loja onde a Luz estava presente e
cuja aliança com a Divindade fazia irradiar dessa Loja a
Luz dos últimos tempos sobre todas as nações, e que

Boletim da Sociedade das Ciências Antigas

os Maçons Retificados de Lyon formavam os elementos do novo templo escolhido.
Esperando a conclusão da Grande Obra, os Iniciados
de Lyon deveriam praticar as virtudes ensinadas pelo
Agente Incógnito, antes de pretenderem propagar a
doutrina por todo o Universo.
A fraternidade reinante entre os irmãos castigava os
recém-chegados, Gaspar de Savaron, Millanois e Périsse-Duloe salientavam-se por sua cordialidade em relação a todos os irmãos; o próprio Willermoz mostrava
-se um mestre afável e hospitaleiro, irradiava amizade
entre todos os irmãos.
No dia 10 de abril de 1786, os Iniciados de Lyon comemoravam o primeiro aniversário de fundação da
nova Sociedade, alguns dias após, o Agente revelou
que em três anos sua ação seria renovada e que um
ser providencial faria a Sociedade entrar em uma fase
decisiva: "Recebeis, como bons estudantes, as lições
de Maria ainda no segundo ano, mas no terceiro, Jesus
Cristo tornar-se-á vosso mestre. Sua sábia voz escolheu o "tipo" entre vóz".
Em abril de 1786, Willermoz colocou a disposição dos
irmãos o Caderno de Instrução nº 131. Os três primeiros anos foram de muita expectativa para todos os
Iniciados de Lyon, porque aguardavam o novo Mestre
Incógnito. Esperavam todos os amigos íntimos de Willermoz: Gaspar de Savaron, Grainville, Saint Martin e à
distância: Charles de Hesse, Ferdinand de Brunswick,
Bernard Turkheim, banqueiro e maçom ativo de Estrasburgo, amigo íntimo de Salsmann.
O Agente teria também prometido comentários inéditos sobre a Bíblia e sobre os escritos dos primeiros
Padres da Igreja. Até 1788 nada de novo ocorreu, o
Agente suspendeu sua ação e isto fez com que alguns
discípulos ficassem com a fé abalada. Um dos irmãos,
o Conde de Tavannes, apresentava de vez em quando,
crise de nervos, ele tinha sido encarregado pelo Agente, de procurar um manuscrito grego, que apresentava
revelações sensacionais e que estaria depositado na
Biblioteca Imperial.
Tavannes tentou encontrá-lo mas não teve sucesso e
responsabilizou as doutrinas da Iniciação Lyonesa pelo
seu estado de saúde. Saint Martin tinha previsto que
esse acidente, bem como a falta de comunicação do
Agente, iria abalar a reputação dos Iniciados de Lyon.
Com efeito, os Iniciados de Estrasburgo começaram a
vacilar na senda, através das dúvidas lançadas por Bernard de Turkheim, voltaram todos sua atenção para
os príncipes alemães. Em 18 de junho de 1788, o Grão
Mestre da Maçonaria Retificada, o Duque de Havré,
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depositou em Lyon, junto a Willermoz, sua demissão;
em vão Willermoz tentou convencê-lo da realidade
dos trabalhos, da sinceridade de intenções de todos
os irmãos de Lyon.
"Infelizmente, escreveu Willermoz a Saint Martin, por
essa época, aquele que recebeu a ordem de velar pelo
Agente, de falar a todos em seu nome, tendo as vezes
que gritar para melhor se fazer ouvir, não deixou de
ser, para alguns, senão um usurpador que, ao abusar
dos mistérios, aproveitava-se das circunstâncias para
dominar seus irmãos... Seu cargo excitou murmúrios
secretos, ciúmes... Outros preferiram duvidar de sua
missão, porque ele não a mantinha por prodígios que
lhes pareciam necessários para ser acreditado."
Saint Martin, profundo conhecedor do caráter de Willermoz, vivendo na sua intimidade há quase vinte anos,
acentuou suas atividades após julho de 1785, os Cadernos de Instrução passaram a ser copiados por ele.
Em 10 de outubro de 1788, Willermoz convocou uma
assembléia extraordinária para tentar reconquistar a
confiança dos Iniciados; não teve sucesso. Em dezembro de 1789, Saint Martin pediu demissão de Loja Maçônica de Lyon.
O Agente reapareceu em 1790, mandou destruir 80
Cadernos de Instrução, que não tinham sido copiados
pelos irmãos, porém, entre 1790 e 1791 o Agente
ditou mais 40 cadernos, tratando de: orações, liturgia,
leis sobre a natureza, comentários sobre a Bíblia, etc.
Em 1798, surgiu um caderno comentando criticamente as obras do Saint Martin: Dos Erros e da Verdade,
A Tábua Natural, O Homem de Desejo, O Novo Homem, O Homem Espírito.
Em 1793, quando eclodiu a Revolução Francesa, o
terror tomou conta da cidade de Lyon, Virieu desapareceu, Millanois, Grainville e o veterano Guilaume de
Savaron (irmão de Gaspar de Savaron), oficiais do
exército em Lyon, foram condenados pelo tribunal e
fuzilados; Antoine Willermoz e Bruyzet foram guilhotinados. A obra maçônica de Willermoz sofreu a perseguição da Revolução, muitos Templos Retificados ou
Cohens foram obrigados a fecharem as portas. O sistema maçônico Retificado dos CBCS passou para a
Suíça, fugindo dos Revolucionários e depois de Napoleão, dando origem ao Sistema Retificado Moderno,
mais tarde esse sistema voltou à França e recentemente à Alemanha.
Muitos fugiram para a Suíça, alguns para o campo, o
grupo de Iniciados de Lyon ficou praticamente extinto,
Willermoz foi à uma casa retirada onde se reuniam os
Iniciados e em dois baús colocou os arquivos e os
trouxe para a cidade, no dia seguinte aquela casa ficou
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reduzida a cinzas.
Na casa onde se alojava em Lyon, caiu uma bomba
que atingiu um dos baús, desmanchando-o com todos
os documentos, Willermoz fugiu levando o que restava dos documentos e colocou-os em mãos seguras;
parte deles ficaram com seu sobrinho Jean Baptiste
Willermoz Neveu.
Willermoz, como Périsse, seguiu as funções de caridade em hospitais e escapou da condenação, ação de seu
irmão Pierre-Jaques Willermoz, médico, foi decisiva
para salva-lo da Revolução.
Passada a tormenta revolucionária, graças aos rituais
que havia salvo, Willermoz reorganizou a Maçonaria
Espiritualista, até a morte procurou como objetivo, as
práticas da virtude e da caridade e com que as Lojas e
Capítulos fossem centros de seleção para os grupos
de Iluminados.
A primeira parte de sua obra era clara, a segunda,
oculta, Willermoz continuou sua obra sobre a terra,
19 anos após a partida de Saint Martin para o Mundo
Invisível (1803), os dois Adeptos completavam-se,
Willermoz destacou-se pelo seu dinamismo e pela
capacidade de organização, usava a Maçonaria como
centro de recrutamento para a Ordem Interior.
Saint Martin, mais intelectual, procurava em todos os
meios onde se encontrava, os Homens de Desejo para
colocá-los em Sua Senda Interior. Willermoz escolheu
a Maçonaria como base fundamental para preparar o
Iniciado e colocá-lo em condições de marchar na Senda da Luz entre as duas colunas, até chegar ao Oriente, onde encontrará a coluna invisível que o ligará com
a Divindade.
Para Willermoz, como para Saint Martin e demais
Mestres do Ocultismo Ocidental, a Iniciação Real é
um trabalho eminentemente pessoal, interior.
O Homem ao encarnar ficou com o espírito por desenvolver a partir de uma centelha espiritual. O receptáculo é a Alma Humana, a Pedra Bruta que deverá
ser transformada e inserida na obra de construção do
Templo Universal, a Jerusalém Celeste das almas regeneradas e imortalizadas pelo Verbo Divino.
Poucos anos, antes de sua morte, confiou os arquivos
à seu sobrinho, seu Iniciado, posteriormente foram
legados à Élie Steel e depois à Papus (1895).
Após sua morte subsistiram Lojas de seu sistema trabalhando com êxito em toda a França, Alemanha e
Itália.
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Introdução à Doutrina Martinista
Blavatsky nos disse que a Hierarquia abre uma porta e
requer um novo e forte impulso espiritual da humanidade no último quarto de cada século. Ela foi parte
desse impulso no final do século XIX, mas aqueles do
final do século XVIII, permanecem como uma potência
e são altamente significativos para nós do século XX.
Quem eram os Adeptos? O conde de St. Germain que
viajou por toda Europa reformando as ordens Maçônicas. Cagliostro, que introduziu a ―Maçonaria Egípcia‖.
Swedenborg, cujos ensinamentos foram adotados em
várias partes do mundo, se espalhando pelas fronteiras
do jovem continente Americano através de místicos e
santos locais. Martinez de Pasqually e Louis Claude de
Saint-Martin, fundadores da chamada Escola Martinista, que se espalhou pela América do Norte e do Sul,
através de iniciadores anônimos. Foi através de SaintMartin que a filosofia mística de Jacob Boheme se sedimentou no Ocultismo Ocidental.
Tudo isso foi parte do chamado Iluminismo Maçônico
ou Movimento Iluminista, baseado nas reformas e altos ensinamentos de St. Germain, que resultou no
renascimento da filosofia Política, Hermética e Alquímica.
Estas passaram a ser cultivadas nas Lojas Illuminati,
Maçônicas e Rosa-Cruzes, onde a sabedoria da Índia,
Tibete, Pérsia e do Egito foram integradas através dos
Irmãos asiáticos, Frates Lucis, Illuminati, e outras irmandades ―L.V.X.‖.
Não se tratava unicamente de mistérios masculinos. É
verdade que a maioria das escolas Iluministas exigiam
a Iniciação de Mestre ou do Terceiro Grau Maçônico
para admissão, contudo, as escolas Martinistas e
Gnósticas aceitavam mulheres e não exigiam que o
candidato fosse membro da Maçonaria. Tal impulso
levou ao desenvolvimento das chamadas Ordens Ultra
-Maçônicas que aceitavam igualmente homens e mulheres e já não exigiam credenciais Maçônicas dos
homens.
O Martinismo é hoje a única, significante e remanescente, corrente da Tradição que continua alimentando
o impulso Iluminista. Ao contrário do que se prega
nas correntes teóricas do movimento ―New Age‖,
não existem mais as verdadeiras lojas dos Illuminati,
Fratres Lucis ou Irmandade da Luz. Suas autorizações
e charters foram transmitidas à T.H.G., através de

Richard, Duc De Palatine e George Boyer, contudo
elas se encontram inativas. A Iniciação Martinista, por
sua vez, nos tem muito a oferecer.
O Martinismo sobreviveu em duas correntes da Tradição, a Operativa e a Filosófica. A Tradição Operativa
transmite o sacerdócio teúrgico e oculto dos EluCohen ou Sacerdotes Eleitos, do grande Adepto Martinez De Pasqually. A Tradição Filosófica transmite os
quatro Graus Martinistas da Iniciação (Associado, Iniciado, Superior Incógnito, e Superior Incógnito Iniciador.

O Iluminismo
Corrente de pensamento, também chamada de Ilustração, dominante no século XVIII, especialmente na
França, sua principal característica é creditar à razão a
capacidade de explicar racionalmente os fenômenos
naturais e sociais e a própria crença religiosa. A razão
humana seria então a luz (daí o nome do movimento)
capaz de esclarecer qualquer fenômeno.
Representa a hegemonia intelectual da visão de mundo da burguesia européia e, assim, rejeita as tradições
e ataca as injustiças, a intolerância religiosa e os privilégios típicos do Antigo Regime, abrindo caminho para
a Revolução Francesa. Tem início no Renascimento,
com a descoberta da razão como chave para o entendimento do mundo, e seu ponto alto no século XVIII,
o Século das Luzes, difundido nos clubes, salões literários e nas lojas maçônicas. Fornece o lema principal da
Revolução Francesa: ―Liberdade, igualdade, fraternidade‖.
Contexto histórico – O Iluminismo surge em uma
época de grandes transformações tecnológicas, com a
invenção do tear mecânico, da máquina a vapor, entre
outras. É o período que marca o fim da transição entre feudalismo e capitalismo.
Características principais – O iluminismo é deísta,
isto é, acredita na presença de Deus na natureza e no
homem e no seu entendimento através da razão. É
anticlerical, pois nega a necessidade de intermediação
da Igreja entre o homem e Deus e prega a separação
entre Igreja e Estado. Afirma que as relações sociais,
como os fenômenos da natureza, são reguladas pôr
leis naturais.
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Visão do homem – Para os teóricos do Iluminismo
o homem é naturalmente bom e todos nascem iguais.
É corrompido pela sociedade, em conseqüência das
injustiças, opressão e escravidão. A solução é transformar a sociedade, garantindo a todos a liberdade de
expressão e culto e fornecendo mecanismos de defesa
contra o arbítrio e a prepotência.
Organização da sociedade – Deve ser norteada
pelo princípio da busca da felicidade. Cabe ao governo
garantir os ―direitos naturais‖: liberdade individual,
direito de posse, tolerância, igualdade perante a lei. A
doutrina do liberalismo político substitui a noção de
poder divino pela concepção do Estado como criação
do homem e entregue ao
soberano mediante um contrato, o contrato social.
Como a idéia de contrato
implica sua revogabilidade,
abre as portas para diversas
formas de governo.
Formas de governo –
Alguns iluministas, como
Montesquieu e Voltaire, têm
como modelo a monarquia
inglesa. Outros, como Rousseau, preferem uma república com fundamentos éticos.
Precursores dos Iluministas – Os principais são
René Descartes (15961650), matemático e filósofo
francês, defensor do método lógico e racional para construir o pensamento científico; e Isaac Newton (1642-1727), cientista inglês,
descobridor de várias leis físicas, entre elas a lei da
gravidade. Para Newton, a função da ciência é descobrir leis universais e enunciá-las de forma precisa e
racional.
Filósofos do Iluminismo – Os principais são John
Locke (1632-1704); Voltaire, pseudônimo de FrançoisMarie Arouet (1694-1778); Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778); Montesquieu, como é conhecido o escritor francês Charles Louis de Secondat, barão de La
Brède e de Montesquieu (1689-1755); e Denis Diderot (1713-1784). John Locke é considerado o ―pai do
Iluminismo‖. Representa o individualismo liberal con-
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tra o absolutismo monárquico. Para Locke, o homem,
ao nascer, não possui qualquer idéia e sua mente é
como uma tabula rasa. O conhecimento, em decorrência, é adquirido pôr meio dos sentidos, base do
empirismo, e processado pela razão. Voltaire critica
violentamente a Igreja e a intolerância religiosa e é o
símbolo da liberdade de pensamento. Defende uma
monarquia que garanta as liberdades individuais, sob o
comando de um soberano esclarecido. Rousseau propõe um Estado governado de acordo com a vontade
geral do povo e capaz de oferecer igualdade jurídica a
todos os cidadãos. Montesquieu prega a separação
dos poderes do Estado em
Legislativo, Executivo e Judiciário, como forma de proteger as garantias individuais. Diderot, ao lado do
físico e filósofo Jean Le
Rond d’Alembert (17171783), organiza uma enciclopédia que pretende reunir o
conhecimento científico e
filosófico da época. Pôr essa
razão os iluministas também
são
conhecidos
como
―enciclopedistas‖.
Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778) nasce em Genebra, na Suíça, mas se
transfere para a França. É o
iluminista mais radical, precursor das idéias socialistas,
ao contestar a propriedade
privada, e do romantismo,
ao afirmar o primado dos
sentimentos sobre a razão.
Fica órfão de mãe aos 10 anos de idade, é abandonado
pelo pai, de origem calvinista, e entregue aos cuidados
de um pastor. Em sua obra mais conhecida, O contrato
social, defende um Estado voltado para o bem comum
e a vontade geral, estabelecido em bases democráticas. No Discurso sobre a origem da desigualdade entre os
homens (1755), outra de suas obras, realça os valores
da vida natural e critica o mundo civilizado. Para Rousseau o homem nasce bom e sem vícios – o bom selvagem – mas depois é pervertido pela sociedade civilizada. Defende a pequena burguesia e inspira os ideais da
Revolução Francesa. No livro Emílio apresenta seu
projeto educacional para manter o homem bom. Tem
cinco filhos, todos entregues a orfanatos.
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John Locke (1632-1704) filósofo inglês, precursor do
Iluminismo. Estuda medicina, ciências naturais e filosofia em Oxford, principalmente as obras de Bacon e
Descartes. Participa da Revolução Inglesa, em 1688.
Passa vários anos na França e na Holanda. Volta à Inglaterra quando Guilherme de Orange sobe ao trono.
Representante do individualismo liberal, em sua principal obra, Ensaio sobre o entendimento humano, de 1690,
propõe que a experiência é a fonte do conhecimento,
que depois se desenvolve por esforço da razão.

mercado, o laissez-faire. Para Adam Smith, a verdadeira
riqueza das nações está no trabalho, que deve ser dirigido pela livre iniciativa dos empreendedores. O liberalismo econômico recebe, posteriormente, a colaboração do sociólogo e economista inglês Thomas Robert Malthus e do economista inglês David Ricardo.

A Enciclopédia – É planejada em 1750 pôr Diderot e
pelo físico e filósofo Jean Le Rond d’Alembert (17171783), sob o título Enciclopédia ou Dicionário racional
das ciências, das artes e dos ofícios. Sua publicação sofre
violenta campanha contrária da Igreja e de grupos políticos afinados com o clero. Entre 1751 e 1772 são
publicados 17 volumes de texto e 11 de pranchas de
ilustração. É de inspiração racionalista e materialista,
propõe a imediata separação da Igreja do Estado e
combate às superstições e às diversas manifestações
do pensamento mágico, entre elas as instituições religiosas. Sofre intervenção da censura e condenação papal, mas acaba por exercer grande influência no mundo
intelectual e inspira os líderes da Revolução Francesa.
Os mais importantes colaboradores são: Montesquieu
e Voltaire (literatura), Condillac e Condorcet
(filosofia), Rousseau (música), Buffon (ciências naturais), Quesnay e Turgot (economia), Holbach
(química), Diderot (história da filosofia), D’Alembert
(matemática).
Teorias econômicas – Aplicado à vida social e política, o Iluminismo produz duas correntes de pensamento, a fisiocracia e o liberalismo econômico.
Fisiocratas – São contrários à intervenção do Estado
na vida econômica. O mais importante representante
da escola fisiocrata é François Quesnay (1694-1774),
médico francês que defende a existência de um poder
natural em ação nas sociedades, que não deve ser contrariado por leis e regulamentos. É partidário de um
capitalismo agrário, com o aumento da produção agrícola, única solução para gerar riquezas para uma nação.
Liberalismo econômico – Seu principal inspirador é
o economista escocês Adam Smith, considerado o pai
da economia política, autor de O ensaio sobre a riqueza
das nações, obra fundamental da literatura econômica.
Ataca a política mercantilista por ser baseada na intervenção estatal e sustenta a necessidade de uma economia dirigida pelo jogo livre da oferta e da procura de

Adam Smith (1723-1790), mais importante teórico
do liberalismo econômico no século XVIII, nasce na
Escócia e estuda em Glasgow e Oxford. Em 1751 é
nomeado professor de lógica na Universidade de Glasgow e, no ano seguinte, assume a cátedra de filosofia
moral. Publica Teoria dos sentimentos morais em 1759.
Viaja à França e Suíça e, em 1763, entra em contato
com os fisiocratas. Volta à Escócia e publica sua obra
principal, Ensaio sobre a riqueza das nações (1776). Prega a não-intervenção do Estado na economia e um
Estado limitado às funções de guardião da segurança
pública, mantenedor da ordem e garantidor da propriedade privada. Defende a liberdade contratual, pela
qual patrões e empregados são livres para negociar os
contratos de trabalho.
Thomas Robert Malthus (1766-1834) estuda em
Cambridge e é ordenado sacerdote da Igreja Anglicana
em 1797. Em 1805 passa a lecionar economia política
em Haileybury e vive como um modesto vigário rural.
Ganha celebridade com a teoria exposta em Um ensaio
sobre o princípio da população, de 1798, elaborada de
acordo com as estatísticas da época. Segundo Malthus,
a produção de alimentos cresce em progressão aritmética e a população em progressão geométrica, gerando fome e miséria das grandes massas. A natureza
corrige essa desproporção por meio das guerras e
epidemias, que reduzem a população. Malthus recomenda ao governo antecipar-se à natureza negando
assistência social às populações, especialmente hospitais e asilos. Às populações, aconselha a abstinência
sexual como forma de diminuir os índices de natalidade.
David Ricardo (1772-1823) nasce em Londres, filho
de judeus espanhóis, e, aos 21 anos, converte-se ao
cristianismo. Ganha dinheiro e prestígio profissional
em negócios realizados na bolsa de valores. Sob a influência da leitura casual de Adam Smith passa a estudar detalhadamente as questões monetárias. Em Princípios de economia política e tributação expõe suas principais idéias econômicas. É o pioneiro na exigência de
rigor científico nos estudos econômicos e analisa os
aspectos mais significativos do sistema capitalista de
produção.
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Despotismo Esclarecido
As idéias racionalistas e iluministas influenciam alguns
governantes absolutistas, que pretendem governar
segundo a razão e o interesse do povo, sem abandonar, porém, o poder absoluto. Os mais célebres são:
Frederico II, da Prússia; Catarina II, da Rússia; o marquês de Pombal, ministro português; e Carlos III, da
Espanha. Eles realizam reformas que ampliam a educação, garantem a liberdade de culto, estimulam a economia, fortalecem a igualdade civil, uniformizam a administração pública, introduzem a separação dos poderes judicial e executivo, mas mantêm a servidão da
gleba e a autocracia, aguçando as contradições sociais
e políticas.
Governo de Frederico II, da Prússia – Acontece
de 1740 a 1786. Influenciado principalmente pelas
idéias de Voltaire, permite liberdade de culto aos
prussianos e torna obrigatório o ensino básico. Acaba
com a tortura aos criminosos e organiza novo código
legal. Permite a liberdade de expressão e estimula a
construção e o desenvolvimento da indústria. Apesar
dessas mudanças, a Prússia mantém o regime feudal.
Governo de Catarina II, da Rússia – No poder de
1762 a 1796 e, apesar de manter contato com muitos
filósofos do Iluminismo, muda muito pouco a estrutura social e econômica da Rússia. Constrói escolas e
hospitais e estimula a influência da cultura francesa na
vida cultural do país. Autoriza a liberdade de culto e
submete a Igreja ortodoxa ao Estado. A situação dos
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servos, porém, só piora, principalmente quando os
proprietários conseguem ter o direito de condená-los
à morte.
Governo de José II, da Áustria – Pode ser considerado o padrão de déspota esclarecido. Governa de
1780 a 1790 e nesse período acaba com a escravidão
no país e a liberdade de culto religioso e garante emprego aos não-católicos. Promove a igualdade de todos perante a lei e às tarifas e reorganiza a estrutura
de organização do Império. Introduz o serviço militar
obrigatório e moderniza o Exército.
Marquês de Pombal (1699-1782), como é conhecido Sebastião José de Carvalho e Melo, estadista português que se destaca pela atuação como déspota
esclarecido durante o governo de dom José I. Estuda
direito, história e política. É nomeado secretário dos
Negócios Estrangeiros de dom José I em 1750 e, em
pouco tempo, adquire poderes absolutos por quase
30 anos. Fortalece o monopólio comercial e equilibra
a balança comercial portuguesa. Reconstrui Lisboa,
destruída pelo terremoto de 1755, e transforma a
capital em uma cidade moderna. Expulsa os jesuítas de
Portugal e das colônias por se oporem às suas reformas educacionais. Abre Portugal para a influência do
Iluminismo. Moderniza o ensino, cria a Imprensa Régia, bibliotecas e indústrias. Regulamenta o salário dos
camponeses e o tamanho das propriedades rurais.
Contestado por praticamente toda a nobreza e pelas
elites coloniais é obrigado a se demitir com a morte
de dom José I, em 1777.

Retrospectiva Histórica do Martinismo
A primeira edição deste retrospecto histórico do Mar- instruções internas da Ordem, adaptadas à necessidade
tinismo feito por Jean Bricaud, Grão Mestre da Ordem, de uma compreensão científica corrente, mas transmitisurgiu em 1928 e se encontra completamente esgotada. da em sua substância original, por Martinez de Pasqually, Willermoz e Saint-Martin.
Deste modo, a fim de atender as necessidades dos
adeptos e de alguns grupos espiritualistas associados, Tais comentários, dirigidos ―a quem puder interessar‖
decidimos republicá-lo em sua forma original. Contudo, representam apenas um esboço, não constituindo qualestaremos acrescentando um breve resumo sobre os quer conclusão particular.
seguintes pontos:
A continuação de seu trabalho, que consiste na comple1.- A participação pessoal de Jean Bricaud, que desde ta restauração da cadeia Martinista irá, sem dúvida, dar
sua morte em Fevereiro deste ano (1934), entrou para muita satisfação ao espírito do mestre, que nos deixou
a história.
tão cedo.
2.- Comentários referentes à Doutrina, especificando

Constant Chevillon
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NOTA: Papus foi o primeiro Grão-Mestre da organização sob o nome de Ordem Martinista. Foi sucedido por Téder, Jean Bricaud, Constant Chevillon e
Henri Dupont.
De todas as Ordens da Maçonaria Iluminista que floresceram na França durante o século XVIII, nenhuma
teve influência comparável àquela que entrou para a
história sob o nome de Martinismo. O surgimento
desta Organização coincidiu com a de um estranho
personagem chamado Joachim Martinez Pasqually. Ainda hoje alguns afirmam que ele pertencia a uma raça
oriental, enquanto outros dizem que
Pasqually era um judeu Polonês. Na
verdade, nada disso é verdade. Sua
família veio de Alicante na Espanha,
onde seu pai nasceu em 1671, de
acordo com as credenciais maçônicas apresentadas por seu filho em
26 de Março de 1763 na Grande
Loja da França. De acordo com o
mesmo documento, Joachim Martinez Pasqually nasceu em Grenoble
no ano de 1710. Além disso, em
1769 durante o curso de um processo legal contra Du Guers, atestou ser Católico. Portanto, não era
Judeu.
Martinez Pasqually que também se
intitulava Don Martinez de Pasqually, passou a vida ensinando nas
Lojas, na forma de um rito maçônico elevado, um sistema religioso ao
qual deu o nome de: Elu-Cohens, ou
Sacerdotes Eleitos (Cohen em hebraico significa Sacerdote). Apenas
aqueles maçons do grau de Elu
eram admitidos nos Elu-Cohen.
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reviver o entusiasmo dos maçons de Bordeaux e após
assegurar a cooperação de vários deles, escreveu para
a Grande Loja da França em 1763: ―Instituí um templo
em Bourdeaux à Glória do Grande Arquiteto, compreendendo as cinco ordens perfeitas que administro sob
a constituição de Charles Stuart, rei da Escócia, Irlanda
e Inglaterra, Grão-Mestre de todas as lojas regulares
espalhadas pela superfície da terra, e que estão hoje
sob a proteção de George William, rei da GrãBretanha, e sob a Grande Loja intitulada ―Elested and
Scottish Perfection‖. Na mesma época, dirigiu à Grande Loja uma cópia do certificado em Inglês. Pasqually
dirigiu esta instituição na qualidade de Grão Mestre do
Templo.
Após a troca de várias correspondências, a Grande Loja da França
acabou emitindo um documento
formal a Martinez, autorizando a
constituição de sua Loja sob o
nome de ―Française Elue Ecossaise‖ nome registrado na Grande
Loja em 1º de Fevereiro de 1765.
Neste mesmo ano partiu para
Paris onde esteve em contato com
vários maçons eminentes incluindo os Irmãos Bacon de la Chevalerie, de Leisignan, de Loos, de
Grainville, Willermoz e alguns
outros a quem deu suas primeiras
instruções. Com o auxílio destes
irmãos fundou em 21 de Março de
1767 fundou o seu Sovereign
Court (Supremo Conselho) de
Paris, apontando Bacon de Chevalerie seu vice.

Em 1770 o Rito dos Elu-Cohens
contava com templos em Bordeaux, Montpellier, Avignon, Foix,
Jean Bricaud
Libourne, La Rochelle, Versailles,
Metz e Paris. Outro templo estava prestes a se abrir
Martinez viajou, de maneira misteriosa, por várias parem Lyon, graças aos esforços do Irmão Willermoz que
tes da França, sobretudo pelo sul e sudoeste deste
viria a ser a figura mais ativa e importante do rito de
país. Costumava deixar uma cidade sem dizer para
Martinez.
onde ia e chegar a um lugar sem revelar de onde vinha.
Enquanto propagava sua doutrina, conseguia adeptos
O Rito dos Elu-Cohens consistia de nove graus, dividinas Lojas de Marseilles, Avignon, Montpellier, Narbondos em três partes principais, como se segue:
ne, Foix e Touluse. Se estabelece finalmente em Bordeaux em 1762, onde se casou com a sobrinha de um
antigo auxiliar do Regimento Foix.
1ª - Aprendiz, Companheiro, Mestre, Grão-Elu e
Aprendiz Cohen.
Em Bourdeaux, Martinez ingressa na Loja La Française,
que era a única, das quatro lojas simbólicas, ativa na
2ª - Companheiro Cohen, Mestre Cohen, Grande
cidade, naquele tempo. Martinez se empenhou em
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Arquiteto, Cavaleiro Grão Comandador ou Grão Elu
de Zorobabel.
A terceira parte era secreta e reservada aos RéauxCroix, uma espécie de elite dos Rosa-Cruzes.
Embora Martinez não tenha deixado um trabalho escrito completo referente aos seus ensinamentos, graças ao texto (incompleto) ―Traité de la Réintegration
des Etres‖ (Tratado da Reintegração dos Seres Criados), as informações sobre seus escritos e um estudo
das reuniões de seus adeptos, é possível reconstituir
parte deste trabalho e desta doutrina.
Como muitos de seus contemporâneos que estavam
alarmados com a materialidade dos filósofos, Martinez
lutou a fim de resistir a esta tendência que prevalecia
entre os intelectuais da época. Contra aqueles que
defendiam o materialismo ele colocou uma vigorosa
resistência na forma de uma idealização da vida, uma
mudança de atitudes com relação à atração dos apetites físicos. Afirmava que em cada ser humano havia
algo divino emborca adormecido e que era preciso
reviver. Segundo Martinez esta centelha divina poderia
ser inflamada a ponto de ser quase que inteiramente
libertada do materialismo.
Sob tais condições o homem é capaz de adquirir poderes os quais lhe permitirão se ―comunicar com seres invisíveis, chamados pela Igreja de Anjos e obter
não apenas uma santidade pessoal, mas também a santidade de todos os discípulos de boa vontade‖.
Transformar o homem desta forma seria regenerá-lo
e reintegrá-lo gradualmente em seu estado original;
seria capacitá-lo a atingir aquele estado perfeito que
cada indivíduo e sociedade deveria buscar, já que o
Iluminismo Martinista também incluía atividade social
coletiva. Contudo, não é possível alcançar este estado
de perfeição imediatamente. Muitas mentiras se acumularam durante séculos e muitos preconceitos pesaram sobre a humanidade. É necessário permitir que a
Luz se espalhe pouco a pouco, de outra forma seria
por demais ofuscante cegando a humanidade ao invés
de iluminar o verdadeiro caminho. Por este motivo é
que Martinez distribuiu seus ensinamentos em pequenas doses e por graus.
Ele queria que os adeptos - aqueles chamados a adentrarem os mais profundos mistérios da iniciação - buscassem, de qualquer forma, a devoção ao estudo dos
segredos da Natureza, das Ciências Ocultas, dos altos
ramos da Química, Magia, Cabala e do Gnosticismo, a
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fim de, aos poucos, chegar aos graus do iluminismo e
da perfeição. Esta doutrina atingiu um surpreendente
sucesso e a Grande Loja da França, logo compreendeu
que como resultado de todos os ritos místicos ocorreu uma grande adesão de membros e se fazia necessário preservar com muito cuidado o segredo de suas
tarefas misteriosas.
Entre os discípulo de Martinez muitos ficaram famosos, entre eles estão o Barão d’Holbach autor de
―Systéme de la Nature‖; o Cabalista e Hebraísta Duchanteau, inventor do ―Calendário Mágico‖, que morreu após uma bizarra experiência alquímica, realizada
na Loja ―Amis Réunis‖ em Paris; Jacques Cazotte, o
célebre autor de ―O Diabo Amoroso‖; Bacon de la
Chevalerie; Willermoz, que desempenhou um importante papel na Maçonaria; e finalmente o ―Filósofo
Desconhecido‖, Louis Claude de Saint-Martin.
Saint-Martin servia como tenente no Regimento Foix
quando ouviu falar de Martinez de Pasqually e seu
Rito dos Elu-Cohen.
Após se retirar do exército, dirigiu-se a Bordeaux
onde foi iniciado nos graus Cohens pelo irmão de
Balzac. Trabalhou por três anos como secretário de
Martinez tendo contato com os principais adeptos.
Seus árduos estudos o fizeram atingir um notável progresso, rapidamente, levando-o a penetrar o profundo
Iluminismo Martinista. Viajava freqüentemente a Lyon,
que veio a ser um influente centro do Rito. Em Lyon
Saint-Martin fez um esboço do livro ―Dos Erros e da
Verdade‖, que teve um grande impacto sobre as idéias
maçônicas no final do século XVIII. Saint-Martin que
era de natureza cortês, modelada por uma intensa
atividade intelectual, se via perturbado e até alarmado
pelas operações que envolviam a Magia, associadas aos
ensinamentos de seu Mestre.
Aos poucos ele se retirou das práticas ativas, dedicando-se ao Réaux-Croix, a fim de se devotar unicamente
ao estudo do misticismo e espiritualismo. Dirigiu-se
então a Paris, onde foi muito bem recebido pela alta
sociedade. As mulheres, em particular, discutiam entre
si imaginando quem teria o privilégio de sua companhia e muitas delas lhe pediram orientação espiritual.
Saint-Martin se viu obrigado a formar uma espécie de
grupo, puramente espiritualista que excluía cerimônias
ritualísticas e operações envolvendo Magia. Sem romper com seus irmãos Cohens, seguiu, cada vez mais, o
caminho do desenvolvimento de teorias filosóficas
contidas no sistema de Martinez, as quais ensinava
oralmente e através de seus escritos. Até a eclosão da
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Revolução Francesa, Saint-Martin se alternava entre as
orientações a seus adeptos e viagens ao exterior onde
estabeleceu contato com os escritos de Jacob Boehme
um ―Iluminato‖

Por ocasião da assembléia geral dos Franco-Maçons
gauleses, organizada em Lyon por Willermoz em 1778,
se temia que o ressurgimento da Ordem do Templo
pudesse levantar suspeitas por parte da polícia; assim
sendo foi decidido que a Estrita Observância substituiria os Templários franceses pelos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa (CBCS).

Saint-Martin estava bastante preocupado durante o
Reino do Terror Francês em 1793. Contudo, alguns de
seus antigos discípulos que chegaram ao poder, o protegeram e graças a eles ficou livre de ser interrogado
diante de uma corte revolucionária. Morreu em 1803
deixando vários adeptos em diferentes países da Europa.
Sempre surgem confusões referentes à descrição do
―Martinista‖ como sendo discípulo de Martinez ou de
Saint-Martin. Embora as teorias fossem as mesmas,
havia uma grande diferença de
pensamento entre as duas escolas.
A escola de Martinez permaneceu
com o formato de uma alta Maçonaria, enquanto a de Saint-Martin
se remetia aos não iniciados rejeitando, portanto, as práticas e cerimônias as quais a primeira dava
tanta importância.

Os Cavaleiros Benfeitores de Lyon liderados por Willermoz, consideravam a Estrita Observância uma escola preparatória, por onde os Eleitos eram introduzidos
nos círculos internos do Martinismo. A Estrita Observância francesa decidiu conduzir o grupo mãe a um
caminho que eles mesmos se comprometeram a seguir. Com esse objetivo Willermoz acrescentou dois
graus secretos aos seis já existentes na Estrita Observância e em 1782 compareceu à assembléia geral dos
Franco-Maçons em Wilhelmsbad,
Alemanha, com a intenção de
assegurar o sucesso de seu sistema. Willermoz teve o apoio de
dois Irmãos, que eram os membros mais influentes da FrancoMaçonaria Templária, o Príncipe
Ferdinando de Brunswick e o
Príncipe Charles de Hesse. Contudo, os Iluminados Martinistas
franceses se depararam com poderosos adversários, os Iluminados da Bavária.

Após a morte de Martinez (no
Haiti) o influente mestre Caignet
de Lestére, seu sucessor, se sentia
incapaz de se devotar ativamente
à Ordem; cisões ocorreram. Ele
A assembléia de Wilhelmsbad
morreu em 1778 após transferir
veio a ser uma implacável e desesseus poderes ao grande mestre
peradora luta entre Martinistas
Sébastien de las Cases. Este não
franceses e os Iluminados da AleConstant Chevillon
considerava necessário restaurar
manha, resultando no triunfo do
as relações interrompidas entre
Martinismo.
diferentes templos dos Elu-Cohen e restabelecer a
unidade dentro do Rito. Pouco a pouco as atividades
do templo se paralisaram. Foi então que o presidente
Willermoz foi capaz de apresentar seus planos de redos Elu-Cohens de Lyon, Jean Baptiste Willermoz,
forma e novos rituais à Assembléia. Mais que isso, concom o objetivo de preservar a Tradição Martinista,
seguiu o título de Cavaleiros Benfeitores da Cidadecidiu introduzi-la no Rito da Estrita Observância
de Santa, aceito por todos os Irmãos da Ordem InTemplária, do qual era um dos respeitáveis presidenterna, como era na França.
tes. Este ato contou com o apoio do vice Grão-Mestre
dos Elu-Cohens, Bacon de la Chevalerie.
Consequentemente, o ritual Escocês seguiria, em granSabe-se que a Estrita Observância Templária da Alemanha enviou um grupo do seu movimento à França. Seu
centro era em Lyon, na Loja ―La Bienfaisance‖. Sob a
influência de Willermoz, a Estrita Observância Templária francesa dirigiu-se gradualmente rumo ao Martinismo.

de parte, o ritual de Lyon, no qual Willermoz havia
inserido referências preparatórias para a Doutrina
Martinista. Por fim, uma Comissão especial comandada
por Willermoz foi incumbida com a tarefa de redigir
rituais e instruções dos presidentes do Regime Interno, que incluíam, no seu ápice, os dois graus Martinistas secretos, praticados na Estrita Observância de
Lyon.
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Obs.: A Estrita Observância era uma Ordem Templária fundada na Alemanha por volta de 1754 e mais
tarde espalhada pela França onde os Templários Franceses vieram a ter o nome de ―Chevaliers Bienfaisants
de la Cité Sainte‖ (CBCS), que é hoje o Rito Escocês
Retificado.
Seus graus eram:
1º Aprendiz,
2º Companheiro,
3º Mestre,
4º Mestre Escocês (Maitre Escossais),
5º Escudeiro Noviço(Ecuyer Novice),
6º C.B.C.S. (Cavaleiro Benfeitor da Cidade Santa),
ao qual foi adicionado ―Professo‖, classe de dois
graus:
7º Cavaleiro Professo (ChevalierProfès)
8º
Cavaleiro
Grão-Professo
(Grand-Profès)
As conferências destes dois graus
secretos são aquelas dadas nesse volume. Os ―Cavaleiros Benfeitores‖
ainda existem nos dias de hoje, mas
os dois graus secretos introduzidos
por Willermoz desapareceram, não
estando presentes nos trabalhos atuais.
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Na Suíça, o sistema Martinista dos Cavaleiros Benfeitores estava operando por intermédio da ―Directoire
de Bourgogne‖ que transmitiu seus poderes à Diretoria Suíça. Acredita-se que este ramo se tornou o atual
Regime Escocês Retificado.
Willermoz morreu em Lyon em 1824, transmitindo
seus poderes e instruções Martinistas a seu sobrinho
Joseph-Antoine Pont do Regime Escocês Retificado.
Assim como os antigos membros da Ordem dos EluCohen, eles continuaram a propagar as doutrinas de
Martinez, tanto individualmente como em grupos secretos formados por nove pessoas chamadas de Areopagitas Cabalistas.
Os ensinamentos ocultos de
Martinez foram, portanto transmitidos no século XIX, de um
lado pelos Elu-Cohens, dos quais
um dos últimos representantes
foi o influente Mestre Destigny
que morreu em 1868; e por outro lado, por alguns Irmãos do
Rito Escocês Retificado que preservaram as instruções secretas
de Willermoz. Finalmente, os
discípulos de Saint-Martin espalharam a doutrina do Filósofo
Desconhecido na França, Alemanha, Dinamarca e sobretudo na
Rússia.

A Ordem dos Cavaleiros Benfeitores
Foi através de um deles, Henry
da Cidade Santa não foi restaurada na
Delaage, que em 1880, um jovem
França até 1806. Ela reivindicava imeocultista parisiense, Dr. Encause
diata filiação com a Grande Loja com
(Papus) tomou conhecimento da
Charles Détré (Téder)
a qual a Estrita Observância já havia
doutrina de Saint-Martin decidintido tratados anteriormente. Assim
do
se
tornar
seu
paladino.
Com esse objetivo, fundou
como os Martinistas Elu-Cohens eles não reassumiram
em
1884,
com
alguns
de
seus
associados, uma Ordem
suas tarefas oficialmente. Contudo, Bacon de la Chemística
que
chamou
de
Ordem
Martinista. Muitos
valerie, vice Grão-Mestre dos Elu-Cohen para a região
Franco-Maçons
que
tinham
interesse
em assuntos
norte, tomou posse em 1808, por virtude de sua posimísticos
e
ocultos
se
juntaram
a
esta
Ordem.
ção, no Grande Consistório dos Ritos da Grande Loja
da França.
Até aquele momento, o Dr. Encause não sabia que a
transmissão da tradição Martinista dos Elu-Cohens
Mesmo assim, apesar de suas insistentes solicitações,
nunca fora quebrada e nunca deixou de ter seus renão conseguiu o reconhecimento da Ordem junto ao
presentantes, tanto em Lyon como em várias cidades
corpo da Grande Loja. Em uma carta data de 5 de
do exterior (em Lyon os Irmãos Bergeron e BrébanaAgosto de 1808, endereçada ao Irmão Marquês de
lomon; na Dinamarca Carl Michelsen e no Estados
Chef-de-bien, lamentou a falta de atividade e
Unidos, Dr. Edward Blitz).
―absoluto silêncio dos Elu-Cohen, atuando ainda com
extrema reserva o cumprimento de ordens do Mestre
Supremo‖.

O Dr. Edward Blitz, Cavaleiro Benfeitor da Cidade
Santa e pertencendo aos altos graus do MemphisMisraim foi o sucessor direto de Willermoz e de An-
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toine Pont. Tornou-se presidente do Supremo Conselho da Ordem Martinista, para os Estados Unidos,
retomado por Papus. Em 1901, na qualidade de herdeiro de Martinez, decidiu restabelecer a Ordem nos
Estados Unidos com base na antiga tradição. Seu representante na França, Dr. Fugairon e mais tarde
Charles Détré (Téder) tinha carta branca para agir
com tal objetivo. De fato, Téder em concordância
com Papus, organizou um congresso de Ritos Maçônicos em Paris (1908) a fim de ligar a Ordem Martinista
aos Altos Graus da Franco-Maçonaria.
Por fim, em 1914, após um acordo com o GrãoMestre do Rito Escocês Retificado (Dr. De Rib...) ficou decidido criar um Grã Capítulo Martinista consistindo unicamente de altos graus maçônicos, que serviria de ligação entre o Martinismo e o movimento
Escocês Retificado. Novos eventos provocados pela
guerra, a morte do Grão-Mestre Papus (1916), e
principalmente as mudanças promovidas pelo GrãoMestre do Rito Escocês Retificado na França, impediram este plano de ser realizado.
O sucessor de Papus, o Irmão Charles Détré (Téder)
morreu em 1918, transferindo seus poderes ao Irmão
Jean Bricaud de Lyon. Este, durante a reorganização
do Martinismo após a guerra, restabeleceu a Ordem
nos sólidos fundamentos da Franco-Maçonaria simbólica e fora decretado que somente aqueles maçons
pertencentes ao grau de Mestre poderiam ingressar na
Ordem Martinista.
Em 25 de Setembro de 1918, após a morte de Téder,
o Irmão Jean Bricaud foi apontado Grão-Mestre da
Ordem Martinista. Ele havia estado em contato com
Dr. Blitz por intermédio do Dr. Fugarion e do próprio
Téder. Se comunicou com os últimos representantes
do movimento de Willermoz em Lyon, Dr. L. e o Sr.
C. em particular, coletando seus ensinamentos. Pertenceu, portanto à linha tradicional dos discípulos de
Martinez, dos quais Saint-Martin havia formalmente se
desligado a fim de se refugiar no espiritualismo puro e
oferecer aos adeptos, no mais absoluto ecletismo,
livre acesso a todo caminho do misticismo. Além do
mais, Papus, assim como Saint-Martin, solicitava àqueles fora da organização, uma única coisa: Boa Vontade!

Teoricamente isso era muito bom, mas como o Iluminismo estava em questão, boa vontade muitas vezes
significava mera curiosidade. Contudo, o problema da
Reintegração não pode ser resolvido pela curiosidade
ou por uma boa vontade comum. Para alcançar tal
objetivo é preciso que o discípulo tenha uma qualidade ternária, aquela do espírito, da alma e do corpo. É
exatamente este discípulo que os ensinamentos dos
Elu-Cohens atingiam, ensinamentos que sequenciavam
aqueles da Estrita Observância e dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa. Bricaud compreendeu isto
desde o princípio, e portanto, trabalhou a fim de ligar
o Martinismo de Papus aos discípulos do Gnosticismo.
Em 1911 Papus assinou um tratado sob o qual reconheceu a Igreja Gnóstica Universal como a Igreja oficial do Martinismo. Com isso, ele ligou a Ordem que
reviveu à secular doutrina Ocidental da qual Martinez
extraiu sua inspiração, no princípio. Este tratado, confirmado e ampliado por Téder em 1917, numa segunda versão, deu aos membros do Alto Sínodo Gnóstico
o direito de ter representantes dentro do Supremo
Conselho Martinista, com base na reciprocidade. Assim, a íntima união entre as duas organizações foi alcançada.
Após tomar posse como Grão-Mestre, Bricaud fez
ainda mais. Reverteu-se completamente à concepção
de Martinez e Willermoz, que já havia sido objeto de
examinação desde a assembléia geral dos FrancoMaçons em 1908. Ele sobrepôs o Martinismo à Franco
-Maçonaria e decretou que somente os maçons regulares de todos os ritos seriam aceitos na Ordem, ou
mais conclusivamente, em seus círculos internos.
Para receber o primeiro grau Martinista era preciso
ter sido Mestre Maçom e, para ser investido dos outros graus, era necessário possuir os Altos Graus (da
Franco-Maçonaria) de acordo com uma meticulosa
hierarquia estabelecida. O Martinismo deixou de ser
incorporado à Franco-Maçonaria, como ocorria no
tempo de Willermoz; com isto, o Martinismo manteve
sua própria personalidade, ainda que baseada na Franco-Maçonaria e da obrigação de desenvolver as instruções recebidas nos graus fundamentais da FrancoMaçonaria tradicional.
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