
 

 

 
 

Sociedade das Ciências Antigas 

 

Ordem KABALÍSTICA DA ROSE CROIX (O.K.R.C.) 

ORIGEm DA ORDEm 

Em 1884 o esotérico MARQUÉS STANISLAS DE GUAITA (1861-1897), com a idade de 24 anos, 
leu o "O Vicio Supremo", escrito por Joséphin Péladan. A mística de Péladan atraiu a Guaita que se 
colocou em contato com ele. Guaita não só connheceu a Joséphin, como também ao irmão maior de 
Joséphin, chamado Adrian Péladan, de quen Bayard disse que estava conectado com uma Ordem da 
Rosacruz de Toulouse, dirigida por FIRMIN BOISSIN. 

Stanislas de Guaita teve como secretario a OSWALD WIRTH, conhecido por publicar varias e 
importantes obras esotéricas. Guaita escreveu, sendo muito jovem, vários livros ocultistas: Em 1886 
publicou "Ensaios das Ciências Malditas" e "No Umbral del Mistério". Em 1891 seu "Templo de 
Satán" e em 1897 a "Chave da Magia Negra". Ao morrer deixou uma obra inacabada "O Problema 
do Mal", que seria publicada recentemente em 1950 e graças as notas de seu secretario Wirth. 

Em 1888 Stanislas de Guaita, com a idade de 27 anos, fundou a "Ordem Kabalística da Rosacruz", 
dirigida por um Conselho Supremo, composto por doze membros. Se conhece o nome de vários 
deles: Stanislas de Guaita, como Chefe Supremo; PAPUS (Gerard Encausse) restaurador do 
Martinismo; F.Barlet; Josephin Péladan que se separaria da Ordem Kabalística en 1890 para fundar 
a Ordem de la Rose+Croix; o abade Alta, cujo verdadeiro nome era Mélinge, cura de Morigny, na 
dioceses de Versailles, Paul Adam, Gabrol y Thoron. 

Mais tarde se uniram a eles Marc Haven (doutor Lalande) (1868-1926), Paul Sédir (Yvon Le Loup), 
Agustín Chaboseau, Lucien Chamuel e Maurice Barrès. Se conhece que nessa Ordem se 
valorizavam os conhecimentos de Eliphas Lévi, Fabre d`Olivet, Hoene Wronsky, Jacob Boheme, 
Emmanuel Swedenborg, Martinez de Pasquallys e Louis Claude de Saint Martin. 

Todos os seus membros foram grandes esoteristas e místicos, que contribuiram ao conhecimento 
espiritual com diversas obras literárias, alem de sua participação ativa em diversas ordens e 
fraternidades. 

o CONSElhO SUPREMO DA ORDEm KABALÍSTICA DA ROSE+ CROIX 

PAPUS: 

O primeiro mentor do ocultismo contemporâneo e mais conhecido de todos. Nasceu em La Coruña 
em 13 de julho de 1865 e faleceu em París em 25 de outubro de 1916. Seu pai era francês e sua mãe 
espanhola. Se graduou em medicina em París en 1894. 

Reconhece Papus haver tido vários Mestres no campo do oculto: Henry Delaage (1825-1882) no 
terreno do Martinismo. Papus foi iniciado uns meses antes que falecesse Delaage.; Peter Davidson 
(?)na tradição esotérica egípcia da misteriosa Irmandade Hermética de Luxor (H.B.L.), Saint Yves 
d`Alveydre (1842-1909) (quem não pertenceu a nenhuma Ordem) e o Mestre Philippe de Lyon 
(1849-1905), quem era recebido como Mestre en todos os grupos ocultos da época, porem que não 
revelava haver sido iniciado em nenhum. Papus afirma que seu verdadeiro e último Mestre foi 
Philippe de Lyon. 

Papus esteve relacionado com a Sociedade Teosófica de Blavatzky, tornando-se membro em 
outubro de 1887 do ramo francês (S:T: Isis) da citada sociedade. Seus primeiros escritos esotéricos 
se publicaram na revista Teosófica "O Loto". Foi membro co-fundador da S.T. Hermes, en París, 
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que sucedeu a S.T.Isis. Porem de pronto abandonaria a escola oriental para dedicar-se até o fim de 
seus dias a escola ocidental. Em 19 de maio de 1890, enviou sua demissão ao presidente da S.T. 
Hermes, e este ,por sua vez, mandou uma nota em 7 de julho de 1890 al Coronel Olcott, Presidente 
de la S.T., para que expulse a Papus da mesma. 

Também foi membro desde sua criação e logo Presidente (sucedendo a Albert Faucheux) do 
Conselho Supremo da Ordem Kabalística da Rose+Croix. Assim mesmo foi Presidente da 
Sociedade Magnética da França e chegou a ser Grão Mestre de vários ritos maçônicos. Revisou o 
rito maçônico da Estrita Observância Templária, estruturado por Jean-Baptiste Willermoz. 

Foi cirurgião-mor durante a primeira Guerra Mundial e morre em 1916 ao cair de uma escada do 
Hospital de la Charité de París debilitado pela tuberculoses que contraiu durante la guerra. 

Suas principais obras esotéricas são: Tratado Metódico de Ciência Oculta (1891)- A Cabala (1892)- 
O Almanaque do Magista (1894)- Martinesismo, Willermosismo, Martinismo e Franco Maçonaria 
(1899)- O Iluminismo en França (1767-1774).Martinez de Pasqually (1902)- Tratado Elementar de 
Ciência Oculta (1903)- A Ciência dos Magos (1905) -Conferências Esotéricas (1908)- O Tarot 
Divinatório (1909)- Quiromancia (1909)- A Reencarnação (1912) 

Postumamente se editam: ABC ilustrado do Ocultismo (1922)- O Taro dos Bohemios (1926)- 
Tratado Metódico de Magia Prática (1927)- Tratado elementar de ocultismo e astrologia ( 1936)- 
As Artes Divinatórias (1936)- A Tríade Iniciática (1936)- A Doutrina de Eliphas Lévi. 

FRANCOIS CHARLES BARLET: 

Pseudônimo de Albert Faucheux (1838-1921). Foi o sucessor de Stanislas de Guaita como Grão 
Mestre da Ordem Kabalística da Rose-Croix. Por sua vez foi sucedido por Papus. Este iniciado 
lutou pelo ressurgimento da astrologia tradicional na França. Foi também membro do Conselho 
Supremo da Ordem Martinista e pertenceu a Irmandade Hermética de Luxor. Conheceu ao Mestre 
Philippe em dezembro de 1898. 

Publicou as seguintes obras: Deveres do Ocultismo (1893); Tratado de Astrologia Judiciaria (1895): 
Saint Yves d`Alveydre (1900) y El Ocultismo (1909). 

EMMANUEL LALANDE (MARC HAVEN): 

Nasceu em 24 de dezembro de 1868 e faleceu em 31 de agosto de 1926. Um dos membros do 
Conselho Supremo da O.K.R.C. foi o médico EMMANUEL LALANDE conhecido com o 
pseudônimo de Marc Haven. Sua filiação esotérica se explica dizendo que foi ele esposo da filha do 
Mestre Philippe de Lyon, de quem fora discípulo Papus. A amizade entre ambos-Papus y Haven- 
era intensa. Marc Haven foi o padrinho do filho de Papus, Philippe Encausse, a quem Papus 
impusera o nome Philippe em honra a seu Mestre. Quando falece Papus em 1916, seu filho Philippe 
tinha apenas dez anos e Marc Haven se encarrega dele até os vinte anos. Pois Lalande falece en 
1926, quando o filho de Papus já tinha vinte anos. 

Sucedeu a Maurice Barrés como membro do Conselho Supremo da Ordem Martinista, na qual 
introduziu a mensagem esotérica do Mestre Philippe. Em 1893 foi iniciado como Doutor em Kábala 
por Papus e Stanislas de Guaita na O.K.R.C. 

Marc Haven deixou varias obras esotéricas: Explicação inédita de uma prancha de Kunrath (1892); 
A vida e las obras do Mestre Arnoud de Villeneuve (1896) o evangelho de Cagliostro (1910); O 
Mestre desconhecido Cagliostro (1913), A Magia de Arbatel (póstumo,1946) e um Ritual da 
Maçonaria Egípcia, entre outras. 

PAUL SEDIR: 
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Outro membro do Conselho Supremo de la O.K.R.C. foi Yvon Le Loup conhecido por seu 
pseudônimo de Paul Sédir. Nascido em 2 de janeiro de 1871 falecia no mesmo ano em que faleceu 
Marc Haven. Morre em 3 de fevereiro de 1926. Criou ao seu redor e em París um movimento 
cristão independente da O.K.R.C. ao que chamou "Las Amizades Espirituais". 

Na França dirigiu a Loja Martinista "HERMANUBIS" dedicada a tradição oriental. Foi discípulo 
do Mestre Philippe. Membro do Conselho Supremo da Ordem Kabbalística da Rose Croix; membro 
do Conselho Supremo da Ordem Martinista. Também foi membro da H.B.L. e da F.T.L. Ditou 
cursos na Faculdade de Ciências Herméticas e no Grupo Independente de Estudos Esotéricos de 
Papus. Sem demora, em janeiro de 1909 abandonou as ordens esotéricas e se dedicou unicamente 
ao Cristianismo. 

Publicou as seguintes obras: O faquirismo hindu e os yogas (1906); Iniciações (1908); A energia 
ascética (1923). Postumamente se publicaram: Mística Cristã (1927); Historia e doutrina da Rose-
Croix (1932); As curas efetuadas pelo Cristo (1948); Les Rose-Croix (1953) 

PAUL ADAM: 

De Paul Adam (1862-1920) membro do primeiro Conselho Supremo da O.K.R.C. se sabe pouco. 
Escrivão. Um dos primeiros iniciados na Ordem Martinista e membro de seu Conselho Supremo. 
Foi um expert em cartomancia e uso do Tarot. Em 1886 publicou um livro de poesias em 
colaboração con Jean Moréas chamado Casa Miranda. Logo publicou A força (1899), O Menino de 
Austerlitz (1902),A Russa (1903), O sol de julho (1903) e O touro de Mitra (1907). 

GABIROL: Não existem dados. 

THORON: Não existem dados. 

AGUSTIN CHABOSEAU: 

Morto em 1946. Foi bibliotecário do Museu Guimet. Iniciado no Martinismo por sua tia, a 
Marquesa de Boisse-Mortemart, parente de Louis Claude de Saint-Martin. Integrou o Conselho 
Supremo em 1882 e participou na reorganização martinista de 1931 como soberano Grão Mestre da 
mesma. Também foi membro de la Hermetic Brotherhood of Luxor. 

CHAMUEL: 

Seu nome real era Lucien Mauchel e seu pseudônimo foi Lucien Chamuel. Se conhece pouco sobre 
ele. Até 1887 foi membro del Conselho Supremo da Ordem Martinista. Colaborou com escritos 
para la revista La Iniciación de París. Editor, dono da Livraria do Maravilhoso onde se reuniam os 
ocultistas da época. Ativo propagador do Martinismo, fundou Lojas e Grupos de Estudo. 

MAURICE BARRES: 

Se sabe pouco. Nasceu em 1862 e faleceu em 1923. Intimo amigo do marquês María Victor 
Stanislas de Guaita. Integrou o Conselho Supremo da Ordem Martinista. Escreveu Amori et dolori 
sacrum (1902) 

Em um número de L`Initiation de 1889- citado por Bayard- se fala desta organização "O signo 
distintivo dos membros do Conselho Supremo é a letra hebraica Aleph. Alem deste grau superior, 
existem outros dois aos quais se ascende por iniciação. Cada novo membro presta juramento de 
obediência às diretivas do comitê diretor. Porem pode abandonar a sociedade quando quiser, sob a 
única condição de guardar secretas as ordens ou os ensinamentos recebidos. A cabala e o ocultismo 
são ensinados. 

A Ordem Kabalística da Rosacruz confere graus de universidade livre. Outorga também alguns 
títulos de Doutor. O primeiro exame está sancionado pelo título de Bacharel em Cabala, o segundo 
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pelo de Licenciado em Cabala. Finalmente, um terceiro exame, que comporta a apresentação e 
defesa de uma tese com discussão sobre todos os pontos de la Tradição, confere o Doutorado. 

O primeiro exame se baseava: 

1.Sobre a historia geral da tradição ocidental, particularmente sobre a Rosa-Cruz. 

2.Sobre o conhecimento das letras hebraicas, de sua forma, de seu nome e de seu simbolismo. 

O segundo exame tratava de: 

1.A historia geral da tradição religiosa no transcurso dos tempos, insistindo particularmente sobre a 
unidade do dogma através da multiplicidade dos símbolos. 

2.O conhecimento das palavras hebraicas quanto a sua constituição. 

Esta parte do exame era oral e os candidatos deviam passar também por um exame escrito baseado 
numa questão filosófica, moral ou mística". 

En 1939, Víctor Blanchard deu uma patente a Spencer Lewis .Desde 1939 Até 2 de janeiro de 1946, 
esta Ordem foi presidida por Agustín Chaboseau, ao qual sucedeu Georges Lagrèze, que morreu 
subitamente el 27 de abril de 1946 em Angers. Robert Ambelain foi seu sucessor até a sua morte. 

Como exceção temos que, em 1919, Jean Bricaud, que reivindicou a sucessão de Teder - para a qual 
havia sido nomeado Chamuel , fundou a Ordem da Rosacruz Cabalística y Gnóstica. O sucedeu 
Constante Chevillon (assassinado pela Gestapo em 1944) e logo Charles Henry Dupont, falecido en 
1960. Este lhe transmitiu seus poderes iniciáticos a Philippe Encausse, filho de Papus. 

TRADIção DA ORDEm KABALÍSTICA DA ROSE CROIX 

Os dados abaixo estão sujeitos a confirmação e não se pode afirmar a exatidão dos mesmos: 

Uma linhagem TRADICIONAL 

1-CONDE STANISLAS DE GUAITA, desde 1888 até 1897 

2-Desde 1897 até (?)-ALBERT FAUCHEAUX (BARLET) 

3-Desde (?) até 1916: PAPUS 

4-Desde 1916 até 1918: CHARLES DETRE (TEDER) 

5-Desde 1918 até 1936: LUCIEN MAUCHEL (CHAMUEL) 

6-Desde 1936 até 1939: VICTOR BLANCHARD 

7-Desde 1939 até janeiro de 1946: AGUSTIN CHABOSEAU 

8-Desde (?) até (?): GEORGES LAGREZE 

9-Desde (?) até 1992 (?) : ROBERT AMBELAIN 

10-Desde 1992: GERARD KLOPPEL 

OuTRA Linhagem TRADICIONAL 

1-CONDE STANISLAS DE GUAITA, até 1897 

2-Desde 1897 até (?)-ALBERT FAUCHEAUX 

3-Desde (?) até 1916: PAPUS 
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4-Desde 1916 até 1918: CHARLES DETRE (TEDER) 

Após a morte do Grão Mestre Charles Detre houve um cisma resultante da controvérsia sobre 
requisitos maçônicos de afiliação 

5-Desde (?) até (?): JEAN BRICAUD 

6-Desde (?) até (?): CONSTANT CHEVILLON 

7-Desde (?) até 1960: CHARLES HENRY DUPONT 

8-Desde 1960 até 1984 (?): PHILIPPE ENCAUSSE 

9-Desde 1984 (?) até 1992 (?): ROBERT AMBELAIN 

10-Desde 1992: GERARD KLOPPEL 

Pelo exposto, parecia que as duas linhagens originais que se haviam separado, e voltaram a 
unificar-se sob a maestria de Robert Ambelain. 

 
FIM 


