
O  homem cuja existência visível 

desejo rememorar aqui, bem 

como sua doutrina e suas realiza-

ções, passou por este mundo como 

um autêntico meteoro. Um véu opa-

co encobre suas origens e as obscu-

rece no momen-

to de sua morte. 

Seus anteceden-

tes são ignora-

dos, e sua poste-

ridade parece 

ter sido igual-

mente encerrada 

consigo no inte-

rior de uma 

tumba desco-

nhecida. 

 

Este homem é 

Dom Martinez 

de Pasqually, 

mais conhecido 

como Martinez 

de Pasqually nos 

meios ocultistas. 

 

Será esse seu verdadeiro nome? Tal-

vez jamais o saibamos, já que Marti-

nez assumira diferentes identidades 

para despistar os curiosos. Ele foi 

conhecido também sob os nomes de 

Jacques Delivron, Joachim de la 

Tour, de la Case, de las Cases ou de 

las Casas. Seu nome é, deste modo, 

tão proteiforme quanto seu espírito; 

porém, do ponto de vista histórico, 

foi, e sempre será conhecido como 

Martinez de Pasqually. 

 

No curso da História, jamais se viu 

um florescimento do Iluminismo 

comparável ao ocorrido no século 

XVIII. Fosse de 

maneira alternada 

ou simultânea, o 

século XVIII viu 

florescer as obras 

de Saint-Germain, 

Cagliostro, Dom 

Pernetty, Falck, 

S w e d e n b o r g , 

Weishaupt, Elias 

Artista de Ham-

burgo, os grupos 

dos Filaletes, den-

tre centenas de 

outros, além de 

príncipes e reis 

como Frederico 

da Prússia e Sta-

nislas-Augusto da 

Polônia, que se 

dedicaram à Ci-

ência Sagrada. Entretanto, dentre as 

figuras titânicas do Ocultismo, ne-

nhuma delas teve o relevo e o brilho 

de Pasqually.  

 

Quem foi esse homem estranho e 

misterioso? 

 

Milhares de estórias foram contadas 

a seu respeito, e mesmo na atualida-
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de ainda o são. Sua origem tem estado sob 

cerrada discussão. Já foi cogitado que era ju-

deu, ou de ascendência semítica-oriental, ou 

ainda, português, espanhol, italiano, ou mes-

mo francês. Teria sido ele judeu? 

 

Houve quem partilhasse dessa opinião, e para 

sustentá-la usaram como evidência o fato de 

que ele se chamava Joaquim, e de que sua 

longa estada em Bordeaux teria se situado 

exatamente na rua onde habitavam os judeus, 

que era uma espécie de gueto na época. Po-

rém, esse é um argumento simplista e des-

provido de consistência, uma vez que Marti-

nez se professava católico, se casou em uma 
igreja católica, fez com que seus filhos fossem 

batizados, e ainda mostrava seus “certificados 

de confissão” em diversas ocasiões. 

 

Seria ele oriundo de uma família judia con-

vertida? 

 

É possível, mas nada prova essa asserção, o 

que a torna vazia em si mesma. 

 

Era ele francês? 

 

Isso também é improvável, visto que seu mo-

do inadequado de manejar o idioma francês – 

algo que fora repreendido de forma veemen-

te pelas vozes da crítica – mostraria exata-

mente o contrário. Ele era espanhol, muito 

provavelmente. Tal possibilidade resulta da 

patente maçônica entregue a seu pai pela 

Grande Loja de Stuart em 1738, a qual uma 

cópia foi apresentada à Grande Loja da Fran-

ça pelo próprio Pasqually, em 1768. De acor-

do com essa patente, o pai de Martinez por-

tava o título de ESCUDEIRO, e teria nascido 

em Alicante, no ano de 1671. E esse fato ain-

da seria corroborado pelos profundos co-

nhecimentos cabalísticos de nosso Iluminado, 

já que a Espanha era incontestavelmente a 

pátria da Cabala moderna. 

 
O ano de seu nascimento é também passível 

de controvérsia, mas é provável que se situe 

em 1710. Teria nascido em Grenoble, ou ao 

menos na região do Delfinado, donde então 

surge a tendência de certos historiadores em 

proclamá-lo Francês. 

 

Sua vida pública somente passou a ser conhe-

cida após o ano de 1750. Não dispomos de 

nenhuma informação acerca da formação ou 

das ocupações de Pasqually em datas anterio-

res a essa. Seus discípulos, mesmo os mais 

próximos, como o Abade Fournié, de Grain-

ville, Saint-Martin e Willermoz, desconheci-

am seus antecedentes durante esse período. 

Uma lenda dizia que Martinez haveria viajado 

por toda a terra. 

 
Teria retornado à Espanha (o que é provável, 

apesar de inexistir qualquer evidência históri-

ca), além de ter visitado a Itália, Alemanha, 

países Escandinavos, Inglaterra, sem contar o 

Oriente Próximo, Médio e Extremo-Oriente. 

Ademais, foi cogitado que Martinez teria sido 

iniciado por Swedenborg em Londres, ideia 

essa que Papus pessoalmente auxiliou a di-

fundir. Entretanto, tal suposição é incerta, e 

nenhum documento histórico foi encontrado 

para dar suporte a tal asserção. Em particu-

lar, a iniciação de Martinez por parte de Swe-

denborg foi completamente forjada. Múltiplas 

pesquisas foram realizadas e nenhum traço 

da estada de Pasqually foi descoberto em 

Londres. De resto, as similitudes encontradas 

entre a doutrina Martinezista e a Igreja do 

profeta do Norte podem ser facilmente ex-

plicadas: ambas são totalmente baseadas na 

tradição redescoberta e renovada daquela 

época. Os ocultistas sabiam em qual se fun-

damentar e não precisavam apelar a nenhum 

contato entre os dois iluminados. Nesse ca-

so, o espírito crítico de Papus falhou, assim 

como em outros. Porém, de todas as viagens 

aparentemente imaginárias atribuídas a Marti-

nez, apenas uma está acima de qualquer dúvi-

da, a qual ele empreendeu para a China, já 

que diz em seu Tratado da Reintegração que 

viu, por ele mesmo, os temores dos chineses 
em relação às criaturas hediondas, provavel-

mente os dragões.  
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Os primeiros relatos a respeito da passagem 

de Martinez por cidades do sudeste francês 

começaram a surgir somente a partir do ano 

de 1754, quando então contava com 40 anos 

de idade. Nessa época, já estava de posse de 

suas teorias principais, se não in extenso e 

escritas de forma organizada, ao menos exis-

tiam potencialmente em seu espírito. Com 

isso, ele inicia seu apostolado, sua missão ini-

ciática. Foi visto alternadamente em Marse-

lha, Avignon, Montpellier, Narbonne, Foix e 

Toulouse. Sabia-se quando chegava, mas não 

de onde vinha; sabia-se quando partia, mas 

não para onde ia; eis um mistério que persis-

te. 
 

Em cada cidade onde fazia uma parada, Marti-

nez frequentava as Lojas Maçônicas e então 

difundia suas doutrinas e escolhia novos 

membros para sua Ordem dos Elus Cohen. 

Veremos mais à frente o teor das doutrinas e 

o funcionamento do Rito dos Elus Cohen, ou 

seja, dos sacerdotes élus. Em 1762, esteve em 

Bordeaux, e foi nesse local onde se estabele-

ceria durante dez anos, e a partir do qual 

exerceria sua influência em grande parte do 

Ocidente europeu, quer fosse diretamente, 

por ele mesmo, quer fosse indiretamente, 

por intermédio de seus discípulos. Desde sua 

chegada afiliou-se à Loja La Française, a única 

em atividade na cidade. Ele iria renová-la, ne-

la instilar seu espírito e reformar sua consti-

tuição sob o nome de La Française Elue et 

Écossaise. Posteriormente, ainda faria com 

que esta se filiasse à Grande Loja da França 

em 1765, e estabeleceu pelo menos uma de-

zena de Templos Cohen nesse país, sem con-

tar os grupos incompletos. Seus discípulos 

eram numerosos, e pessoas nobres, já que 

ele selecionava dentre os membros de uma 

elite. Entre eles podemos citar de Grainville, 

de Lusignan, Saint Martin, Bacon de la Cheva-

lerie, Willermoz, de Ségur, o Abade Fournié, 

o Abade Rosier, Cazotte, du Chanteau, 

d’Holbach, du Ray d’Hauterive, a princesa de 
Hesse-Cassel, Lavalette de Lange, o barão de 

Gleichen, dentre outros tantos.  

 

Em 1767, Martinez confere uma estrutura 

administrativa à sua Ordem ao criar o supre-

mo tribunal de Paris, tendo Bacon como 

substituto, de Loos, du Guers, de Lusignan e 

Faugier. Nesse mesmo ano, se casa com a 

sobrinha de um antigo major do regimento 

de Foix, Melle de Colas de Saint Michel, que 

lhe deu dois filhos, um em 1768, e outro, em 

1771. Porém, ambas as crianças desaparece-

ram sem ter deixado traços, provavelmente 

durante o período revolucionário. O ano de 

1768 foi particularmente brilhante para a Or-

dem dos Elus Cohen. Neste ano, com efeito, 

Saint Martin entra na intimidade de Pasqually  

e J. B. Willermoz foi ordenado Reau-Croix 

por Bacon de la Chevalerie. A influência des-
ses dois homens foi enorme, pois foi por in-

termédio deles que os ensinamentos do Mes-

tre foram transmitidos à posteridade. Os 

anos seguintes foram menos fecundos, po-

rém mais agitados. 

 

Em 1769, du Guers, um dos discípulos favori-

tos de Martinez, se rebelou contra ele, co-

brindo-o de impropérios; foi até mesmo ne-

cessário levar o caso à justiça para que se 

pusesse um fim às calúnias e às acusações 

tendenciosas. Contudo, a expulsão de du 

Guers não trouxe de volta a paz, já que os 

adeptos, sobretudo os Reau-Croix, queixa-

vam-se amargamente de terem sido deixados 

sem diretivas, e de ignorarem as doutrinas 

supremas cuja revelação lhes havia sido pro-

metida. Com frequência reclamavam de for-

ma veemente, principalmente Bacon de Che-

valerie, que assumiu a responsabilidade dos 

ataques de du Guers. A razão de tal exalta-

ção de ânimos é simples e, de certa forma, 

plausível. Isso, pois Martinez, apesar de seu 

gênio iniciático, trabalhava de forma incoe-

rente por temperamento, e não consegue 

exprimir a contento aquilo que seu espírito 

concebe de maneira perfeita. Com isso, ne-

gligenciou a redação de seus ensinamentos 

essenciais, tendo recebido seus discípulos 

apenas fragmentos de tais revelações, tal co-
mo uma luz fugidia em plena escuridão da 

noite. A luta era longa e muitas vezes dolo-

rosa, mas Pasqually acabou por se impor. Re-

agiu contra sua indolência natural, e suas ins-
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truções passaram a ser transmitidas de forma 

mais regular, sendo que Willermoz, em parti-

cular, se beneficiou de uma volumosa corres-

pondência cerimonial. 

 

Posteriormente, em 1771, Saint Martin aban-

donou completamente a carreira militar, e se 

tornou secretário particular de Martinez. Sob 

a influência daquele espírito ordenado, da-

quela inteligência lúcida, o mestre trabalhou 

dia e noite, por assim dizer. Foram assim es-

critos os rituais de diversos graus, surgiram 

os Catecismos, e o livro da Reintegração dos 

Seres, obra essa por vezes magistral, por ve-

zes obscura da doutrina Martinezista, teve 
sua redação iniciada. Porém, esta é interrom-

pida devido à partida de Pasqually, e jamais 

fora concluída. 

 

Em 1772, de fato, Pasqually embarca para 

Santo Domingo, a fim de receber uma heran-

ça. Ele tinha parentes relativamente próxi-

mos nessa ilha, mas sua identidade permane-

ceu desconhecida e jamais alguém tentou 

sondar o mistério deste parentesco que cer-

tamente poderia esclarecer muitas questões 

a respeito das origens do Mestre. Em Santo 

Domingo, Pasqually continua seu proselitis-

mo: no ano de 1773, criou em Porto Príncipe 

um Tribunal Soberano análogo ao de Paris, 

tendo Coignet de Lestève como substituto 

geral. Muitos Templos foram criados, notada-

mente em Léogane; porém, tendo sido des-

gastado por seus esforços, e talvez pelo clima 

também, foi vitimado por uma febre e faleceu 

no dia 20 de Setembro de 1774 em local in-

certo, tendo designado Coignet de Lestève 

como seu sucessor na função de chefe da 

Ordem dos Elus-Cohen. Tivesse ele falecido 

em Porto Príncipe, em Léogane ou algum 

outro lugar, ninguém o saberia, bem como 

jamais fora identificado o sítio onde fora se-

pultado. 

 

Essa foi a vida de Martinez de Pasqually tal 
qual relatada pela História. Atravessou o céu 

do Iluminismo como um meteoro de origem 

definida, porém sem sítio de queda. Perma-

nece, contudo, sua doutrina e sua Ordem 

dos Elus-Cohen como legados. Historiadores 

difundiram a ideia de que a Ordem não mais 

existe, e que teria encontrado seu fim com 

Willermoz; ou seja, eles se enganaram e ain-

da se enganam! 

 

A Ordem de Martinez existiu ininterrupta-

mente até os tempos atuais, e continua em 

plena atividade em nossos dias. A razão disso 

é que nossos Reau-Croix (R+) modernos são 

silenciosos; conhecem-se apenas entre si, e 

ninguém mais os conhece, muito menos os 

historiadores modernos do esoterismo. De-

certo, suas doutrinas e práticas não mais se 
identificam de forma absoluta com as corres-

pondentes do século XVIII, já que assimila-

ram 150 anos de ciências positivas; porém, 

os ensinamentos de Martinez de Pasqually 

perduram como colunas de seu Templo, e 

seu objetivo primordial continua a resplender 

como sua Estrela Flamejante.  

 

Qual foi a doutrina de Martinez de Pasqually, 

e onde a encontraremos? 

 

Sua doutrina está contida em três séries de 

documentos, a saber: os Rituais da Ordem 

dos Elus-Cohen, as longas cartas explicita-

mente endereçadas a Willermoz, e seu Tra-

tado de Reintegração dos Seres Criados. 

 

Não vos direi nada a respeito nem do pri-

meiro, nem do segundo tipo de documentos. 

Tais escritos preparam os adeptos à inteli-

gência e à realização das operações Teúrgi-

cas, e não me compete aqui, neste momento, 

de guiar-vos por essa senda. Mas, a doutrina 

do Mestre, aquela exposta ao longo de seu 

Tratado da Reintegração dos Seres Criados, 

é de ordem universal e não um atributo des-

te ou daquele indivíduo: ela pertence a toda a 

humanidade. De resto, o Tratado foi publica-

do integralmente sob um texto que parece 

se apartar de sua versão original, mas que, 
ainda assim, deixa transparecer toda sua am-

plitude. 
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Iremos agora, inicialmente, estabelecer uma 

visão esquemática deste, se desejais; depois, 

examinaremos seu desenvolvimento e propi-

ciar-vos-emos uma curta discussão para que 

familiarizeis com a maneira nada ortodoxa do 

Mestre, e que demanda do iniciante uma 

atenção disciplinada. 

 

De fato, o Tratado da Reintegração foi es-

crito segundo um estilo apocalíptico, sem 

sintaxe e construção, prova essa evidente de 

que Martinez de Pasqually, nascido em um 

século onde a linguagem literária era particu-

larmente rebuscada e impecável, não possuía 

origem francesa. Ademais, não encontramos 
no Tratado nem plano de 

conjunto, nem divisão, nem 

uma sucessão lógica de ideias. 

A exposição das doutrinas é 

sempre incompleta e deixa 

entrever certos elementos 

implícitos passíveis de mal-

entendidos; assim, frequente-

mente, para não se dizer 

sempre, a solução de um pro-

blema está separada de suas 

premissas originalmente colo-

cadas após páginas e mais pá-

ginas à frente. O estudo des-

sa obra é árido para a maio-

ria, e está certamente fora 

das possibilidades de um lei-

tor superficial; por outro la-

do, as centelhas fulgurantes, 

os vislumbres de uma Luz insondável cativam 

a inteligência do leitor, e demonstram o gê-

nio do autor. É, assim, uma obra hermética 

típica. 

 

Quais são, então, os conteúdos do Tratado 

que é, ao mesmo tempo, maravilhoso e ocul-

to? 

 

Consistem na prevaricação e queda do espí-

rito, na prevaricação e queda do homem na 
matéria, e na história do mundo posterior a 

essas sucessivas quedas. 

 

Pasqually procede à explicação transcendente 

das forças do mal e acerca da potência cor-

relativa das forças malignas, pois, para coroar 

a gênese dramática do Universo visível e invi-

sível, expõe a possibilidade e necessidade da 

reintegração do homem, isto é, o retorno da 

raça humana a um estado primitivo de santi-

dade, de Glória e da potência ante-catabólica. 

É precisamente nesse ponto que os docu-

mentos que mencionei anteriormente inter-

vêm, desenvolvendo as mesmas teorias sob 

os véus adequados, fornecendo as razões e 

os meios para tal retorno a nosso primordial 

estado de emanação. 

 

Esta simples exposição indica de forma evi-
dente a origem das inspira-

ções de Martinez. Ele baseou-

se na tradição universal 

transmitida aos construtores 

de cosmogonias, como Moi-

sés, dentre outros. Porém, 

excede singularmente todos 

os demais sistemas desenvol-

vidos antes dele, até mesmo 

o Pentateuco. Ele remonta a 

obra divina à sua origem pri-

maz, no momento das ema-

nações espirituais, e entrevê 

a queda dos Espíritos, isto é, 

a catábole luciferina. 

 

Posteriormente, descreve e 

comenta a catábole edênica, 

não somente em termos de 

suas consequências puramente materiais, mas 

principalmente em sua essência material ao 

abordar o problema do Mal; ademais, não se 

limitando a tais constatações, que podem ser 

qualificadas como pseudo-históricas sem, en-

tretanto, distorcer a realidade, apercebe-se 

do ciclo de reversibilidade que permitiria ao 

homem transpor sua queda vertical em curva 

parabólica para se reintegrar à esfera das 

emanações divinas. 

 
Examinemos agora alguns pormenores dos 

ensinamentos do Mestre. 

 

No início da cosmogonia, assistimos à pri-

Constant Chevillon (1880—1944) 
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meira emanação das essências espirituais. 

Tais essências – e aqui os comentários são 

meus, já que nem o próprio Martinez fornece 

detalhes – são a projeção das Ideias de Deus, 

cuja exteriorização dá início à existência das 

primeiras por meio de Sua Vontade Todo-

Poderosa. Elas não são idênticas a Deus, mas 

sim, análogas a Ele. Sua potencialidade é divi-

na e, por consequência, os atos a que serão 

chamadas a realizar serão atos divinos. Po-

rém, tais atos não terão um valor efetivo em 

comparação aos de Deus, já que as potências 

emanadas existem em virtude da força cen-

trípeta, inteiramente no centro de emanação. 

 
Essas essências espirituais agirão segundo a 

norma preexistente, e Deus animará suas 

ações com seu sopro pessoal, de forma a ha-

ver uma colaboração íntima e desejada. As-

sim, outros seres espirituais poderiam ser 

emanados, onde as essências primordiais en-

gendrariam uma posteridade submetida ao 

Princípio Criador. Contudo, nesse processo, 

o orgulho apoderou-se de alguns dos seres 

primordialmente emanados; levando em con-

sideração toda a potência que tiveram rece-

bido, estes conceberam um plano de emanar 

por eles mesmos novos seres sem a interces-

são divina, para assim tornarem-se, como 

Deus, centros radiantes de Glória e de Vida 

Espiritual. Tais seres entraram em ação, po-

rém Deus impediu a realização de seus pla-

nos logo em sua concepção, ao abster-se de 

participar dela. Com isso, as essências rebel-

des emanaram outros seres dotados de ra-

zão, porém sem vida e sem potência, o que 

os prostrou ante a Divindade e causou sua 

precipitação do Mundo Divino, do mundo 

das relações e números vivos ao mundo das 

relações e números mortos, e tal mundo tor-

nou-se sua Geena e sua prisão. 

 

Então, Deus dividiu as essências fiéis em duas 

hierarquias segundo seu grau de potência: os 

espíritos superiores que partilham a esfera 
supraceleste, e os espíritos maiores que habi-

tam a esfera celeste, estando ambas as cate-

gorias em contato direto e harmonioso com 

a esfera Divina. Assim, para estabelecer um 

selo, uma barreira infrangível entre o céu e a 

esfera terrestre, que é a prisão dos espíritos 

decaídos, Deus criou um espírito menor, o 

Adão Espiritual, que foi encarregado de vigiar 

e controlar os exilados. Logo, o Adão Espiri-

tual, em um plano mais elementar, possuía 

todas as qualidades dos espíritos superiores 

e dos maiores, vislumbrava Deus face-a-face, 

e com Ele se comunicava familiarmente; po-

deria operar em conformidade com Ele, e 

com isso originar uma posteridade espiritual 

ilimitada, animada pelo Sopro Divino tal qual 

ele mesmo o era. 

 
Infelizmente, o Menor se deixou ser engana-

do por aqueles que deveria controlar e de 

manter fora da esfera celeste, reavivando, 

assim, a catábole luciferina. Adão também 

desejou criar, não as essências espirituais em 

concordância com Deus, mas sim seres se-

melhantes a ele, que lhe fossem submissos e 

lhe obedecessem como ele mesmo obedecia 

a seu Criador. E tal como ocorreu com as 

essências primordiais, Adão emanou corpos 

sem alma e sem Glória, formas materiais que 

o tragaram com seus tentáculos, arrastando-

o e precipitando-o para a esfera terrestre. A 

matéria foi assim criada e consolidada em 

torno da raça humana. Porém, se o espírito 

menor se tornou um homem engolido pela 

matéria graças a sua rebelião consciente e 

deliberada, e assim privada de suas prerroga-

tivas celestes, a cólera de Deus não lhe pe-

sou irremediavelmente. Adão deixou-se se-

duzir e tal precedente foi uma espécie de cir-

cunstância atenuante, para usar uma lingua-

gem moderna; com isso, obteve o perdão 

Divino de forma condicional, pois dali em 

diante teria como missão vencer as potências 

materiais e se reintegrar à sua situação pri-

mordial. Ele deveria dar origem a uma raça 

de acordo com suas novas normas, ou seja, 

que fosse suscetível de suprimir, com o con-

curso de Deus, o declínio sofrido pela forma 
humana. 

 

Infelizmente, Adão e Eva, tragados pela novi-
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dade das sensações materiais, abandonaram-

se à sua fruição, cujo resultado foi a raça de 

Caim, o que retardou ainda mais a evolução 

deles. Entretanto, os excessos dos descen-

dentes de Caim acarretaram uma reação sa-

lutar sobre Adão e Eva, pois estes solicitaram 

a colaboração divina para a geração de Abel, 

o que foi absolutamente eficaz, e foi revesti-

do por Deus de todas as virtudes espirituais 

necessárias à completa reintegração. Entre-

tanto, a espiritualidade de Abel era muito 

elevada, a ponto de eclipsar a de Caim, o ho-

mem passional, e como sua forma material o 

tornava vulnerável, seu irmão o assassinou, 

reiniciando, assim todo o processo. 
 

Adão e Eva legaram sua posteridade através 

de Seth e de sua linhagem, por meio de um 

plano intermediário que uniu a espiritualida-

de com a matéria, já que os descendentes de 

Seth, arrastados pelas correntes materiais, 

uniram-se aos de Caim; assim, nossa humani-

dade atual nada mais é que o resultado dessa 

infeliz união. 

 

A queda, ao invés de ser superada, foi acen-

tuada, e os homens jactaram-se de seu poder 

sobre as forças tangíveis do Cosmos, tornan-

do-se paulatinamente o que são nos dias de 

hoje. Eles se lançaram nas realizações feno-

mênicas, mergulharam nos deleites corporais, 

e se atiraram muitas vezes a uma espirituali-

dade em completo desacordo com os Princí-

pios Imutáveis fixados pelo Criador, recaindo 

vagarosamente nas garras da sensualidade. 

 

Martinez, ao invés de se deixar levar por uma 

vaga de pessimismo, nos abre uma rota de 

fuga ao apresentar um caminho. Raros foram 

os homens que conservaram os conhecimen-

tos do menor ancestral e trabalharam tenaz-

mente para nos restituir nossa liberdade es-

piritual. Com isso, restou-nos um elo entre 

as esferas terrestre e as esferas celestes e 

supracelestes. Houve sempre, portanto, um 
meio de reconquistar os privilégios divinos 

de nossa raça. As explicações do Mestre nes-

se quesito são, às vezes, muito claras, outras 

vezes, apenas parcialmente claras, subenten-

didas, e vão tornando-se nebulosas; porém, 

através do véu que encobre suas frases, fre-

quentemente obscuras, percebe-se de forma 

clara – ao menos aquele que possui uma von-

tade inquebrantável de conhecer – o meio de 

se atingir o objetivo. 

 

Martinez denomina tal objetivo de “Éter vi-

tal”, “eixo central”, “Fogo incriado”, e ensina 

os meios de utilizá-lo em operações Teúrgi-

cas. 

 

O Eixo Central é o Agente da Reintegração, 

que conduz à “Coisa”. A Coisa é o signo cer-
teiro de que a reintegração é adquirida, é o 

pródromo da iluminação e da beatitude. 

 

Como chegar à Coisa por meio do Agente? 

 

Eis no que consiste o segredo das operações 

Teúrgicas de Martinez, segredo esse que per-

tence à sua Ordem e a seus R+, e que tem 

sido bem guardado até os dias atuais. Alguns 

autores quiseram lhe criticar com a ajuda de 

alguns documentos que caíram em suas 

mãos, fazendo troça, inclusive, dos esforços 

espirituais de Martinez e de seus R+; porém, 

eles estavam enganados devido a sua imaturi-

dade espiritual. Quiseram avançar impulsiva-

mente por uma senda que demanda uma lon-

ga caminhada, e não compreenderam esse 

fato; quiseram contemplar uma Luz sutil sem 

ter preparado seus olhos para discerni-la; 

quiseram alcançar a cúpula do Templo sem 

empregar a escada que permite tal ascensão. 

De resto, empregaram a herança de todos os 

exegetas que quiseram sondar um texto ape-

nas sob a luz da lógica e da razão, sem se 

preocupar com o entorno, sem se colocar 

em um estado de receptividade que vá lado a 

lado com o pensamento oculto sob os véus 

dos termos e dos conceitos. 

 

Para compreender a doutrina de Martinez de 
Pasqually e os fundamentos de suas opera-

ções Teúrgicas, faz-se necessário ir além de 

uma análise, mesmo que profunda, de sua 
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obra; faz-se necessário submeter-se a uma 

disciplina física, intelectual e moral, e praticar 

os fundamentos de uma ascese ulterior: hu-

mildade, abnegação, e a caridade. Fora desse 

contexto, toda tentativa é vã e todo esforço 

é perfeitamente estéril. 

 

Irei vos apresentar agora um pequeno trecho 

do Tratado da Reintegração. Em particular, 

este texto é característico da doutrina do 

Mestre Iluminado e de sua maneira de se ex-

primir. Ilustrará tudo o que tenho dito até 

agora ao lhe lançar um curioso raio de viva 

luz. Trata-se da prevaricação de Adão e de 

sua descendência até posteridade atual. 
(Páginas 59 a 68): 

 

“Adão e Eva, tendo provado da pena cruel da 

qual viremos a falar, e nada conhecendo de 

positivo que tal evento anunciava, fosse por 

eles, fosse pela sua posteridade primeira e a 

vindoura, prosternaram-se diante do Senhor 

revestidos da mais aguda dor e mais profun-

da Fé, para Lhe pedir graça e misericórdia ao 

crime que Caim havia cometido sobre seu 

filho Abel, não havendo neles nem o poder, 

nem a força de vingarem o sangue do justo 

pela efusão do sangue do culpado por sua 

própria autoridade, pois bem sabiam que a 

vingança pertence somente ao Criador.”  

 

“O Eterno atendeu ao pedido e às lamenta-

ções de Adão e Eva acerca da morte de seu 

filho, Abel. Ele enviou um intérprete espiritu-

al que lhes apareceu e explicou o tipo de cri-

me cometido por Caim, ao dizer-lhes as se-

guintes palavras:” 

 

‘(...) Tendes razão de considerar o assassínio 

de Abel como uma perda considerável e co-

mo uma marca da cólera de Deus, que deve 

recair impetuosamente sobre vossos descen-

dentes até o fim dos séculos. Deveis ainda 

considerá-la como uma remanescente do fla-

gelo da justiça divina para a completa remis-
são de vosso crime primordial, e para vossa 

perfeita reconciliação; porém, o Criador, que 

soube de vosso retorno perfeito e de vossa 

resignação, enviou-me junto a vós para aliviar 

vossas penas e lágrimas vertidas por causa 

deste evento infeliz que considerais como 

irreparável. O Criador vos diz, por meio de 

minhas palavras, que nem um nem outro 

produziram uma posteridade de Abel somen-

te para dar origem ao verdadeiro modelo 

daquele que virá futuramente para tornar-se 

o veraz e único reconciliador de toda a vossa 

raça. Sabei vós dois, ademais, que Caim, que 

considerais com acerto ser um criminoso, 

não o é tanto quanto Adão o foi em relação 

ao Criador. Caim afligiu somente a matéria, 

ao passo que Adão tomou o trono de Deus 

por meio da força; vede se ele é mais crimi-
noso que vós. 

 

Vosso filho Caim é ainda um modelo da pre-

varicação dos primeiros espíritos que seduzi-

ram Adão e que realmente lhe trouxeram a 

morte espiritual, ao precipitar seu ser menor 

em uma forma de matéria passiva, a qual lhe 

tornou suscetível da privação divina e trans-

mutou sua forma gloriosa em forma material 

sujeita à aniquilação, sem poder reassumir 

sua primeira natureza de forma aparente, 

após sua reintegração ao princípio primeiro 

das formas aparentes, dissipadas imediata-

mente pelo eixo central tão logo se formara. 

Sede firmes e perseverantes em vossa confi-

ança no Eterno; o termo de vossa reconcilia-

ção será concretizado (...)’. 

 

“Adão respondeu: 

 

‘(...) que a vontade do Criador seja a minha 

(...)’.” 

 

Agora, vou explicar em detalhes acerca dos 

modelos verdadeiros que promoveram todos 

os eventos que mencionei. Por sua posteri-

dade temporal, Adão representa o papel de 

Criador, ao passo que seus descendentes 

representam o papel dos espíritos que o Cri-

ador emanou de Si para sua maior Glória e 
para render-lhe um culto espiritual. Haveis 

visto que tais espíritos poderiam se conside-

rar como primogênitos em relação a Adão, já 
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que foram emanados antes dele. Sabeis tam-

bém que tais espíritos prevaricaram e que o 

Eterno os afastou de Sua Presença, tendo 

posteriormente emanado e emancipado um 

ser espiritual menor de Sua Imensidão Divina 

para contê-los em privação; este menor, que 

chamamos de Adão e Réau, foi o segundo de 

um nascimento espiritual dos primeiros espí-

ritos, e que se originou, assim como os de-

mais, do Pai Divino Criador de todas as coi-

sas.  

 

Também gostaria de observar que Caim, filho 

primogênito de Adão, é o modelo dos pri-

meiros espíritos ema-
nados pelo Criador, e 

que seu crime é do 

mesmo tipo daquele 

cometido pelos pri-

meiros espíritos con-

tra o Eterno. Abel, o 

segundo nascido de 

Adão, por sua inocên-

cia e santidade corres-

ponde ao tipo de Adão 

emanado após os pri-

meiros espíritos de 

acordo com seu pri-

mordial estado de jus-

tiça e Glória Divinas. E 

a destruição do corpo 

de Abel, operada por 

Caim, seu irmão mais 

velho, corresponde ao 

tipo de operação que 

os primeiros espíritos realizaram para des-

truir a forma de glória que revestia o homem 

primordial, de modo a torná-lo, por esse 

meio, suscetível a privação divina como eles 

o foram. Eis a explicação exata do primeiro 

tipo realizado por Adão, Caim e Abel pelos 

desagradáveis eventos que deles provieram.  

 

O segundo tipo que esses três menores rea-

lizaram não foi de menor importância, fosse 
pelas relações que guardavam com todo ser 

corpóreo, celeste, geral e terrestre, fosse 

pelos eventos que anunciavam dever acome-

ter a posteridade do primeiro homem. Para 

vos convencer disso, é preciso observar que 

Adão, pelos três princípios espirituais que 

compõem a forma de sua matéria aparente e 

pelas proporções que a regem, é a imagem 

exata do Templo geral Terrestre, o qual sa-

bemos ser um triangulo equilátero assim co-

mo se verá fisicamente mais tarde. 

 

Adão tinha sob seu poder uma vegetação 

corporal de mesma natureza que a Terra 

tem de vegetal. Adão podia dar origem a 

apenas dois tipos de vegetação: a masculina e 

a feminina. Do mesmo modo, a terra não 

podia dar origem senão 
a dois tipos de vegeta-

ção, fosse por meio dos 

animais passivos, fosse 

por meio das plantas e 

demais vegetais. Mas 

aprenderás que, além 

do poder que o corpo 

do homem possui de se 

reproduzir corporal-

mente, possui também 

o de vegetar os animais 

passivos, que são real-

mente inatos à substân-

cia desta forma materi-

al. Eis donde aprende-

mos: 

 

Quando o agente espi-

ritual abandona sua for-

ma material, esta entra 

em estado de putrefação. Após ser concluída 

a putrefação, dessa forma corporal surgem 

seres, os quais chamamos de répteis, que 

subsistem até o ponto em que os três princí-

pios espirituais, que cooperaram para a for-

ma corporal do homem, sejam reintegradas. 

Não é necessário crer que tal putrefação ve-

nha dela mesma, nem que advenha direta-

mente da forma corporal, mas é fundamental 

saber que a semente de todas as coisas sujei-
tas à vegetação é inata ao invólucro, seja esse 

terrestre, seja aquático. Assim, o corpo do 

homem, sendo proveniente da Terra geral e 
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tendo inatos à sua forma de matéria os três 

princípios que cooperaram para a formação 

de seu invólucro terrestre ou aquático, não 

há dúvidas de que resida nessa forma particu-

lar uma semente animal suscetível de vegetar. 

É devido a essa semente que a putrefação 

acomete aos corpos após o que chamamos 

vulgarmente de Morte. 

 

Os três princípios que chamamos de Enxo-

fre, Sal e Mercúrio, ao operarem pela reinte-

gração, se chocam, e por essas reações põem 

em atividade os ovários seminais que se en-

contram em toda a extensão dos corpos. Es-

ses ovários recebem assim um novo calor 
elementar que deplora a espécie animal rep-

tiliana de seu invólucro, e o mesmo se dissol-

ve, liga-se intimamente com a umidade gros-

seira do cadáver. É a junção desse invólucro 

reptiliano com a umidade grosseira do cadá-

ver que opera a corrupção geral do corpo do 

homem e coloca um fim derradeiro à sua 

forma aparente. Assim, é sempre por meio 

da reação dos três princípios operantes que 

a putrefação ocorre. 

 

Pode-se verificar isso por meio da forma de 

um cadáver, onde se perceberá a operação 

de putrefação que menciono (MAK BENAK). 

 

Além do tipo de prevaricação dos primeiros 

espíritos e daquele relativo ao ataque vitorio-

so contra o primeiro homem, Caim foi o 

modelo da ímpia e funesta sedução que os 

espíritos maus usariam contra os futuros 

descendentes de Adão, ainda que viesse a 

realizá-la já em sua primeira posteridade. Ve-

mo-las no primeiro crime que cometeu con-

tra seu irmão Abel, e por ter persuadido suas 

próprias irmãs quando as engajou como tes-

temunhas daquilo que iria efetuar contra a 

pessoa de seu irmão, segundo os planos en-

gendrados em conjunto. Depois de sua pre-

varicação, Caim foi forçado a viver com suas 

duas irmãs na parte média, onde foi relegado 
a uma morada fixa por ordem do Criador e 

pela autoridade de Adão. Essa região é simi-

lar àquela na qual os demônios foram relega-

dos de modo a não poderem operar, por 

meio de sua vontade e de sua intenção malsã, 

contra o Criador e contra os menores dos 

dois sexos, o homem e a mulher, que são 

suscetíveis de reter a impressão do intelecto 

demoníaco. Essa região do Meio é similar à 

parte do universo onde o Criador manifesta-

rá sua Justiça e sua Glória até o fim dos tem-

pos. É ainda em tais regiões que os justos 

manifestarão suas virtudes e poderes para a 

vergonha dos espíritos perversos e dos me-

nores decaídos. 

 

Essa parte meridional, tendo sido amaldiçoa-

da pelo Criador e marcada pela escritura pa-
ra ser o asilo dos Maiores e dos menores 

que prevaricaram, ainda acolheu mais três 

personagens, os quais direi serem Caim e 

suas duas irmãs que, por seu número terná-

rio, anunciam a prevaricação da forma ter-

restre do homem que o intelecto demoníaco 

seduz por meio da junção que faz com os 

três princípios espirituais que constituem to-

da forma corporal. 

 

Sabeis que o número ternário é dado a terra, 

ou à forma geral e às formas corporais e seus 

habitantes, do mesmo modo que às formas 

dos habitantes celestes. Este número terná-

rio provém de três substâncias que com-

põem todas as formas, quaisquer que sejam, 

que possamos nomear: são os princípios es-

pirituais do Enxofre, do Sal e do Mercúrio 

que emanam da intenção e da imaginação do 

Criador. Tendo sido produzidos em um esta-

do indiferenciado, o Eixo Central as dispôs e 

operou os três princípios de modo a conferir

-lhes uma forma e uma consistência mais sóli-

da; e é desta operação do Eixo Central que 

provêm todas as formas corporais, do mes-

mo modo que aquelas com as quais os espíri-

tos perversos se revestem para sua maior 

sugestão. 

 

Consequentemente, é também por meio 
destas mesmas substâncias que as formas 

corporais de Caim e de suas irmãs são com-

postas, donde então explicamos esse tipo. A 
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propósito do número ternário (TERNARIO 

FORMATUR – NONENARIO DISSOLVI-

TUR), direi que não é de se estranhar que os 

espíritos maiores perversos e seus agentes 

atêm-se preferencialmente e voluntariamente 

à forma corporal do homem do que às ou-

tras, já que primariamente essa forma huma-

na foi destinada para eles. Ademais, vemos a 

prova da última ligação dos espíritos malignos 

com o corpo do homem através das palavras 

que Cristo proferiu a seus apóstolos no fim 

de sua derradeira operação temporal no jar-

dim das oliveiras. Quando Ele retornou para 

reencontrar seus apóstolos, e os surpreen-

deu dormindo, disse-lhes, ao acordá-los: 
“Não dormis, pois o espírito está pronto, mas a 

carne é fraca” . É por essa facilidade que o 

espírito maligno se comunica à forma corpo-

ral do homem que as três pessoas, das quais 

já falamos, deixam corromper os princípios 

espirituais que possuem inatos em sua forma. 

 

O intelecto demoníaco se insinuou e se uniu 

inteiramente à forma desses três menores; e 

daí logrou seduzir o agente espiritual que lá 

estava encerrado e que deveria dirigir e go-

vernar esta forma segundo os desígnios do 

Criador. Essa insinuação produziu uma revo-

lução tal sobre esses três menores que não 

mais esteve sob seu poder a capacidade de se 

desligarem da íntima correspondência que 

reinava entre eles; por meio da perfeita sim-

patia que os três haviam contraído com o 

intelecto demoníaco, havia entre eles apenas 

uma única intenção, um único pensamento, e 

uma única ação. Jamais se viu uma união co-

mo essa entre os homens em todos os sécu-

los, e é impossível que três pessoas diferen-

tes e livres se portassem desse modo, se elas 

não fossem conduzidas e aconselhadas por 

um bom ou mau espírito. 

 

É assim que dessas três pessoas, possuídas 

pelo Príncipe dos demônios, que tiramos, 

conforme já disse, o número novenário da 
matéria, a saber: ao adicionar as os três prin-

cípios espirituais e essências primeiras, suas 

três virtudes e três potências demoníacas, 

obtêm-se: 

 

Três princípios associados a Caim, três à sua 

irmã primogênita, três à sua irmã caçula = 9. 

 

Três virtudes associadas a Caim, três à sua 

irmã primogênita, três à sua irmã caçula = 9. 

 

Três poderes associados a Caim, três à sua 

irmã primogênita, três à sua irmã caçula = 9. 

 

Para vos convencer que o número novenário 

da matéria é oriundo de seus menores, basta 

apenas observar sua operação demoníaca e 

como suas operações criminosas perpetua-
ram-se até o justo castigo que o Criador im-

pôs sobre toda a sua posteridade, castigo 

esse que a Escritura nos fez conhecer por 

meio do flagelo das águas, que o Eterno infli-

giu a toda a terra e a seus habitantes e, por 

esse meio, à posteridade culposa desses três 

menores, ainda que os homens que foram 

seduzidos por eles tenham sido aniquilados. É 

então desde essa época que o número nove-

nário tornou-se conhecido, o mesmo ocor-

rendo com a misteriosa adição que segue: 

 

Adicionai o produto destes 3 números, que 

perfazem 27, e encontrará 2 e 7, que são 

iguais a 9. 

 

Multiplicai 27 por 9, e vos dará sempre 9. Se 

multiplicardes esse produto ao infinito, obte-

rá sempre 9. 

 

Eis o que tinha a vos dizer acerca do número 

novenário. 

 

Ensejaria dar-vos a conhecer os outros tipos 

consideráveis que Caim ainda originou nesse 

Universo, e vos ensinarei que Caim perfez o 

tipo dos profetas eleitos enviados pelo Cria-

dor, ao longo do tempo, entre a posteridade 

de Adão. Já te foi ensinado que, no momento 

em que Caim destruiu o indivíduo de seu ir-
mão Abel, retirou-se de sua morada original 

onde, ao refletir sobre seu crime original, 

sobreveio-lhe uma voz espiritual que lhe per-
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guntou acerca do que fizera com seu irmão 

Abel. Caim respondeu bruscamente: “sou eu 

o guardião de meu irmão?”. Após tal resposta, 

o espírito lhe inspirou uma atração conside-

rável, tanto sobre sua forma corporal, quan-

to sobre seu ser menor, que foi imediata-

mente aterrado; e diante desta situação, ele 

clamou a seu Criador, dizendo “Senhor! Aque-

les que me encontrarem me matarão”. Median-

te tal petição, o Eterno, Pai de Misericórdia, 

vendo a consternação de Caim, e ensejando 

preservá-lo da reprovação e vingança que 

contra ele pudesse recair por meio de sua 

posteridade, depositou sobre ele um selo 

protetor, e o espírito que o marcou disse: 
“Pelo Eterno, quem quer que venha a assassinar 

Caim será punido de morte sete vezes”. 

 

Caim retira-se em seguida com suas irmãs, e 

vai para o local ao qual estava destinado. Lá 

gerou uma posteridade de dez homens e on-

ze mulheres, e construiu uma cidade que 

chamou de HENOCH. De modo a cooperar 

com seu empreendimento, imaginou escavar 

as entranhas da terra e preparar os materiais 

que dela retirou de modo a dar-lhes as for-

mas convenientes aos usos que queria obter 

delas, e realizou tal operação com seu primo-

gênito, Henoch. Caim legou seu segredo da 

fonte dos metais e da descoberta das minas a 

seu filho TUBAL-CAIM. É a partir desse fato 

que aprendemos que Tubal-Caim foi o pri-

meiro a descobrir a fonte dos metais. 

 

Caim foi um grande caçador, e igualmente 

instruiu todos os seus filhos homens na ativi-

dade da caça, sobretudo seu segundo filho, 

pelo qual nutria especial afeição. Ele instruiu 

seu filho apenas nas artes da caça. Seus ou-

tros filhos tenderam mais para os trabalhos 

manuais e da imaginação. Caim chamou seu 

décimo filho de Booz, que significa “filho do 

assassínio”. É este último que trouxe a morte 

a seu pai Caim. Caim havia resolvido ir caçar 

bestas ferozes acompanhado de seus dois 
filhos, Henoch e seus netos não contaram à 

Booz da intenção de seu pai. Booz, por seu 

lado, cogitou também de participar de uma 

caçada no mesmo dia que seu pai, mas com 

seus dois sobrinhos, filhos de Tubal-Caim. 

Booz não teve filhos, mas afeiçoou-se a seus 

dois sobrinhos. Partiram para a caçada; po-

rém, Booz, sem o saber, tomou a mesma via 

que seu pai Caim e, estando ambos forrados 

com peles que, como era o costume, Booz 

percebeu a sombra de uma figura através 

desse forro denominado ONAM, que signifi-

ca dor, e assim atirou uma flecha que perfu-

rou o coração de seu pai, já que o tomou 

por uma besta feroz. 

 

Julgai pela surpresa e pelo estremecimento 

de Booz quando, ao mover-se para junto de 
seu pai, extraiu-lhe a flecha e viu seu pai 

morto por obra de suas próprias mãos! A 

dor de Booz foi de enorme magnitude, já que 

sabia acerca da punição e ameaça que o Cria-

dor havia lançado contra aqueles que levas-

sem Caim à morte, e seria, por isso, castiga-

do sete vezes com penas mortais ou punido 

com sete mortes. Booz apelou a seus dois 

sobrinhos e os chamou junto ao cadáver. As-

sim que reconheceram a forma e a figura de 

Caim, prorromperam em gritos de exclama-

ção, e fizeram ao mesmo um SINAL DE 

HORROR que aumentou ainda mais a deso-

lação do desditoso Booz. Após ter este con-

tado como acabou se tornando a causa ino-

cente da destruição da forma corporal de 

seu pai, Caim, lhes disse: “Meus amigos, sois 

testemunhas de meu crime; ainda que invo-

luntariamente, transgredi as ordens e a proi-

bição do Criador, sou culpado diante do 

Eterno e dos homens. Sou o mais novo dos 

filhos de Caim, o último de sua posteridade, 

o mais culpado e o mais criminoso. Vingai-o 

sobre a pessoa de seu último filho por tê-lo 

matado e pelo escândalo que acarretará so-

bre vós”. 

 

O intelecto demoníaco, que conhece a fra-

queza dos homens quando se encontram sob 

aflição, logo suscitou aos dois sobrinhos de 
Booz um exagerado sentimento passional de 

vingança pela morte de Caim. Retesaram 

seus arcos para atirarem contra seu tio. Po-
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rém, assim que estavam prestes a atirarem 

contra ele, uma voz se fez ouvir e disse: 

“Quem quer que leve à morte quem matou 

Caim, será punido de morte setenta e sete 

vezes”. 

 

Diante dessa surpreendente ameaça espiritu-

al divina, os dois sobrinhos de Booz caíram 

por terra, mas logo que se recuperaram do 

desmaio, baixaram suas armas e disseram a 

Booz: “O Criador te concedeu graça, Booz, 

sobre a morte que impusera a teu pai Caim. 

Somos agora os mais culpados diante do 

Eterno, pois concebemos voluntariamente de 

executar sobre ti nosso pensamento de vin-
gança”. Booz respondeu a seus sobrinhos: 

“Que a Vontade do Criador se cumpra”. 

 

Após a resignação de Booz, eles partiram em 

conjunto para a cidade de Henoch. Apresen-

taram-se tristes e abatidos na cidade, e essa 

consternação última redobrou ao mirarem a 

posteridade de Caim quando receberam a 

notícia de que a destruição da forma de seu 

pai fora obra do último de sua linhagem. O 

desditoso Booz, vendo-se obrigado a supor-

tar a inimizade geral, teve de se retirar da 

turba possessa pelo intelecto demoníaco, e 

estabeleceu seu retiro no deserto de Jerani-

az, que quer dizer “Escutai o Criador”. Foi 

nessa região que Booz terminou seus dias, 

tendo levado uma vida de contrição e peni-

tência. 

 

Eis como Caim perfez o tipo verdadeiro de 

profeta, pois disse após ter cometido o cri-

me contra seu irmão Abel “Aqueles que me 

encontrarem, Senhor, me matarão”. Não foi 

encontrado por seu filho sob uma forração 

de peles? Não foi morto por um homem co-

mo havia dito? 

 

Eis que realmente forma uma espécie de pro-

fecia, já que o encontro dessas duas pessoas, 

Caim e Booz, não foi de forma alguma pre-
meditado, mas sim ambos não se reconhece-

ram mutuamente no lugar onde Caim rece-

beu o golpe da morte. Desejo ressaltar quão 

ridículas e absurdas são as observações que 

os homens do século fizeram acerca do par-

ricídio de Caim por seu filho Booz. Esse tipo, 

ignorado pela grande maioria dos homens de 

hoje, fizeram-nos crer e mesmo acreditar 

que Adão não é o primeiro homem, já que, 

dizem, quando Caim matou seu irmão Abel, 

disse ao Senhor “Senhor, o que acontecerá a 

mim? Aqueles que me encontrarem me ma-

tarão”. 

 

Se esses homens tivessem sido instruídos 

acerca do tipo daquele que formula essas pa-

lavras dirigidas ao Criador, teriam visto clara-

mente que foi da mesma estirpe dos profe-
tas, o que vimos ter realmente ocorrido en-

tre os homens da terra e mesmo em Caim. 

Mas, dizei-me, como poderia o Criador envi-

ar os profetas junto aos homens para que 

contivessem suas ações mediante as leis que 

Ele estabeleceu, já que vos disse que o Cria-

dor não toma parte nas causas segundas que 

operam entre os homens? 

 

Responderia que o Criador só ignora o ser 

pensante e demoníaco que opera continua-

mente os atributos sedutores e perniciosos 

sobre o menor espiritual, pois já se fazia pre-

sente desde a sedução de Adão e sua poste-

ridade. O Criador julgou necessário eleger 

espiritualmente, para o próprio benefício do 

homem, os seres menores e de dotá-los do 

espírito profético, não somente para conter 

os homens dentro dos limites de Suas Leis, 

preceitos e mandamentos, mas ainda em ra-

zão do grande mal causado pelos espíritos 

malignos e para a manifestação da maior Gló-

ria Divina. O pensamento do ente espiritual 

bom ou mau, bem como sua ação boa ou má 

diante do Criador, eis como o Eterno toma 

ciência das causas segundas. Os grandes Sa-

cerdotes e Profetas Eleitos após Abel e He-

noch são NOÉ, Malki-Tsedek, JOSÉ, MOISÉS, 

DAVI, SALOMÃO, ZOROBABEL e o MESSI-

AS. 
 

Estas são as grandes vias da doutrina original 

de Martinez. 
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Supôs-se alternadamente que ele a tivesse 

extraído da Cabala, do Talmude, dos misté-

rios antigos, do neoplatonismo, de Amônio 

Sacca e de Plotino, da gnose do século II e, 

finalmente, dos ensinamentos rosacrucianos 

da Idade Média. Nenhuma dessas suposições 

é exata no sentido próprio do termo. De um 

modo ou de outro, ela se assemelha a cada 

um desses movimentos, pois, assim como 

expliquei anteriormente, deriva, como eles, 

da tradição universal primordial à qual se as-

sociaram mais tarde os Vintras e os ilumina-

dos modernos. Ela constitui um ramo da 

gnose universal, tronco comum da qual desa-
brocham todas as religiões conhecidas e inici-

ações verdadeiras. Martinez adicionou àquela 

o selo particular de seu gênio, e não deve 

nada a ninguém, e tudo, a Deus. 

 

Todos os fundadores de religiões, todos os 

mestres do esoterismo entram em contato 

de modo relativamente imediato com a esfe-

ra espiritual, quer dizer, com o mundo das 

ideias, ou seja, com Deus. Eles veem a verda-

de una e essencial, pois no fundo de todas as 

doutrinas encontra-se a mesma substância. 

Porém, cada uma delas lança sobre essa subs-

tância única o véu dos conceitos e do voca-

bulário adaptados à sua cultura própria, sua 

época e à mentalidade de seus ouvintes para 

torná-la inteligível de início, e eficaz na se-

quência. Eis donde surgem as divergências 

que o leitor superficial assimila às contradi-

ções ou às antinomias irredutíveis quando 

está em jogo somente o véu, ou seja, a for-

ma. 

 

Martinez também foi criticado e mesmo es-

carnecido em um grande número de volu-

mes, baseados em documentos onde uma 

inteligência informada tiraria conclusões mais 

que pejorativas. Um dos críticos chegou ao 

ponto de considerar o Mestre como um tra-

paceiro e charlatão, glorificando-se de não 
ser um iniciado. É perfeitamente claro que 

esse autor, apesar de sua pretensão de pos-

suir conhecimentos cabalísticos superiores 

aos de todos os seus contemporâneos, não é 

nada mais que um estranho às ideias que ele 

próprio condena, usando um tom doutoral e 

sem apelo. Chegou até mesmo à inconsciên-

cia de demolir o Conde Joseph de Maistre, 

pois, como literato e filósofo, é indigno de 

amarrar seus sapatos. Mas, deixemos de lado 

as críticas, que não trouxeram um discípulo 

sequer a Martinez, nem nos atenhamos àqui-

lo que seja a realidade dos ensinamentos do 

Mestre, e chegaremos não mais às doutrinas, 

mas sim às obras de Martinez. 

 

Todos os adeptos de Martinez, com exceção 

de Du Guers, do qual já falamos por alto, 

reconheceram em seu Mestre o maior de 
todos Iniciados que encontraram ao longo de 

suas vidas. Mesmo o próprio Bacon de la 

Chevalerie, apesar das injúrias que proferiu 

após sua morte, jactou-se ao falar sobre o 

grau de R+ como um sacerdócio ideal, acima 

de qualquer discussão. Vemos que por aque-

las realizações práticas o Grande Iluminado 

concretizou sua doutrina da reintegração. 

Serei breve, pois aqui estamos sobre um ter-

reno cuja exploração deve ser cautelosa. 

 

Como disse anteriormente, Martinez recru-

tou todos os seus discípulos em lojas maçô-

nicas. Ele considerava a Maçonaria como a 

base necessária para poder empreender sua 

obra. Tendo esse pensamento em mente, de 

fato, o ensinamento maçônico do século 

XVIII consistia em um encaminhamento pro-

gressivo para se chegar às doutrinas dos Elus 

Cohen. Ele tinha razão, e todo iniciado com-

petente saberia reconhecer. Ademais, a falta 

cometida por todos os renovadores, se pode 

ser escusável em certa medida, não o é me-

nos flagrante. Eles se enganaram não sobre o 

princípio em si, mas sim sobre a maneira de 

explorá-lo de modo a obter as conclusões 

últimas, as únicas eficazes. Eis porque, desde 

os anos 1897-1900, aqueles que sabiam reagi-

ram contra as sombras e retomaram a retifi-

cação essencial que demonstrou todo seu 
valor a partir de 1920... mas, não nos anteci-

pemos! 

 

A Ordem dos Elus Cohen, apoiada na Maço-
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naria, conduz à iniciação integral em quatro 

etapas. Tais etapas constituem uma escala, 

onde cada grau corresponde a uma possibili-

dade maior de reintegração. 

 

Na base dessa escala encontram-se os três 

graus da maçonaria simbólica, conhecidos de 

todos aqueles que se interessam pela ques-

tão. Esses graus conduzem ao ciclo prelimi-

nar a um quaternário: o Grande Eleito que 

completa e desenvolve a ideia maçônica em 

sua totalidade, o que Martinez chamara de 

“primeira classe”. Na segunda, a doutrina 

maçônica é elevada a um plano superior, que 

compreende três graus: Aprendiz-Cohen, 
Companheiro-Cohen e Mestre-Cohen. Então 

abre-se a terceira classe, o Templo propria-

mente dito, com dois graus: o Grande Eleito 

Cohen ou Grande Arquiteto e o Grande 

Eleito de Zorobabel. 

 

Finalmente, chega-se ao Santo dos Santos, a 

quarta classe, constituída por apenas um 

grau: o R+. 

 

Esta classe é completamente secreta e so-

mente os Adeptos conhecem seu valor, a 

forma, e os procedimentos de realização, a 

notar que certos graus são divididos em duas 

partes, onde cada uma consiste em uma eta-

pa parcial da via hierárquica. Aqui, chamarei 

vossa atenção para um ponto especial: a pri-

meira classe compreende quatro graus, a se-

gunda classe, três graus, a terceira classe, 

dois graus e a quarta classe, apenas um grau. 

 

Se partirdes do ápice, obtereis a fórmula teo-

sófica 1+2+3+4=10. Aqueles que são familia-

res com a ciência dos números compreende-

rão seu significado.  

 

Como é que o ensinamento de Martinez foi 

inculcado nos adeptos através dessa hierar-

quia? 

 
Aqui, a primeira classe era claramente maçô-

nica, e é uma pena que algumas alusões mui-

to veladas fizeram com que se suspeitasse 

haver uma luz distante. Tais alusões torna-

vam-se gradativamente transparentes e no 

quarto grau provocava, inevitavelmente, um 

desejo de saber.  

 

Na segunda classe, chamada de Elone du Por-

che, estamos em pleno sistema misto. Por 

um lado, a afirmação transparente das doutri-

nas maçônicas correntes e, por outro lado, 

um ensinamento baseado em parábolas e 

enigmas, precursores imediatos de uma nova 

revelação.  

 

Na terceira classe o esoterismo maçônico dá 

lugar ao ocultismo Martinezista. Todas as alu-

sões dogmáticas convergem à doutrina do 
Tratado da Reintegração. Nessa classe, não 

se iniciam os adeptos, lhes são dados uma 

ordenação, e essa ordenação lhes transmite 

os poderes sacerdotais correspondentes à 

sua situação na hierarquia, poderes ainda in-

completos, mas bem determinados e bem 

reais. 

 

Quanto ao Grande Eleito de Zorobabel, é 

considerado como um companheiro R+ e 

esse grau corresponde ao período de reco-

lhimento que deve preceder toda adesão à 

suprema investidura sacerdotal. Não vos di-

rei nada a respeito dos R+, exceto vos indi-

carei que eles eram os homens aptos a se 

reintegrarem nos poderes dos espíritos me-

nores, dentro do que é permitido a um cor-

po material que será compelido a se dissol-

ver após sua morte.  

 

Não vos direis hoje como a doutrina de Mar-

tinez foi mutilada por um lado, mas aumenta-

da por outro por L.C. de Saint-Martin, como 

ela foi conservada na íntegra por Willermoz 

quando a incorporou nos altos graus da Es-

trita Observância Templária, como foi reno-

vada por Papus entre 1884 e 1887 sob uma 

forma mais simples, mas, infelizmente, defei-

tuosa, como a corrente primordial, jamais 

interrompida, tal como pensam os escritores 
contemporâneos, retomou sua força e mes-

mo um vigor renovado com Jean Bricaud... 

tudo isso nos arrastaria para muito longe e 

fora do quadro que foi traçado e não adicio-
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naria nada ao mérito de Martinez e ao conte-

údo de sua mensagem. 

 

Se me for permitido, irei finalizar por aqui ao 

emitir um julgamento sobre esse grande Ilu-

minado do século XVIII. 

 

Martinez não foi um taumaturgo no sentido 

próprio do termo, e jamais pretendeu operar 

milagres, e a história não nos lega nenhum 

fato preciso de ordem supranormal que pos-

sa lhe ser atribuído. Ele foi simplesmente um 

iluminado e um mago. De fato, ele se con-

centrou no ensinamento de uma doutrina, 

extraída, conforme já dissemos da tradição 
gnóstica universal, de um método teúrgico 

inteiramente clássico e absolutamente desin-

teressado e, finalmente, do ministério de 

uma ascese completamente isenta de toda 

preocupação temporal.  

 

Ele teve somente um objetivo: a espiritualiza-

ção dos indivíduos e, por isso, o encaminha-

mento de toda a humanidade rumo a uma 

tensão beatífica especial, suscetível de resti-

tuir aqui embaixo a Cidade Celeste, o Reino 

de Deus sobre a terra. Eis porque seus ensi-

namentos, após a teoria, se concentram na 

prática, isto é, nos meios de se realizar o ide-

al. Em suma, Martinez assemelha-se ao Aero-

pagita ou aos Agostinianos, por um lado, e 

por outro se junta aos místicos como Fran-

cisco de Assis e Tomás de Aquino.  

 

Levando-se em conta o meio especial no qual 

evoluiu, é certo que sua doutrina teve um 
impacto importante sobre o plano social, 

mesmo sendo desconhecida pelos historiado-

res e críticos, e, por essa razão, Martinez se 

une indubitavelmente aos grandes reforma-

dores da humanidade. 

O Enigma de Martinez de  Pasqually por René Guénon 

A  história das organizações iniciáticas é 

com freqüência muito difícil de esclare-

cer, o qual se compreende facilmente consi-

derando que a natureza mesma da matéria 

contem demasiados elementos estranhos aos 

métodos de investigação que dispõem os his-

toriadores comuns. Para comprová-lo não é 

necessário sequer remontar-se muito atrás 

no tempo, basta considera-lo.  

 

Se nos remontar-mos ao século XVIII: ali se 

podem perceber, se bem coexistentes com 

as manifestações do espírito moderno no 

que tem de mais profano e anti-tradicional, 

os que poderiam considerar-se últimos vestí-

gios verdadeiros de diferentes correntes ini-

ciáticas que existiam fazia tempo no mundo 

ocidental. Neste século aparecem persona-

gens tão enigmáticos como as organizações 

as quais se vinculavam ou nas que se inspira-

vam.  

 

Um dos tais personagens é Martinez de Pas-

qually. A propósito das obras que se publica-

ram nestes últimos anos sobre ele e sua Or-

dem dos Eleitos Cohen, de R. Le Forestier e 

de P. Vulliaud, já tivemos ocasião de destacar 

como muitos pontos de sua biografia esta-

vam obscuros apesar da nova documentação 

aportada (1). Gérard Van Rijnberk deu a co-

nhecer recentemente outro livro sobre o 

tema (2) que contem também documentação 

interessante e em grande parte inédita. Não 

obstante, o qual é quase redundante assina-

lar, planta mais problemas que os que resolve 

(3). 

 

O autor em primeiro lugar adverte sobre a 

incertidão que rodeia o mesmo nome de 

Martinez, e enumera as distintas variantes 

que se podem encontrar nos escritos onde 

se o nomeia. É verdade que não ha que atri-

buir demasiada importância a este feito, já 

que no s. XVIII não se respeitava com insigni-

ficância a ortografia dos nomes próprios. Po-

rem o autor agrega: "no que respeita a quem 

melhor que nada deveria haver conhecido a 

exata ortografia do próprio nome ou de seu 

pseudônimo como chefe de uma iniciação, 

sempre firmou Don Martinez de Pasqually 
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(uma só vez Pascally de la Tour). No único 

documento autêntico conhecido, a partida de 

batismo do filho, seu nome se formula da 

seguinte maneira: Jacques Delivon Joacin La-

tour de La Case, don Martinez de Pasqually". 

Não é exato que esta partida publicada por 

Papus (4) seja o "único documento autêntico 

conhecido", posto que outros dois documen-

tos, sem dúvida ignorados por Rijnberk, fo-

ram publicados no mesmo periódico (5): a 

partida de matrimonio de Martinez e o 

"certificado de catolicidade" estendido no 

momento de sua viagem a Santo Domingo. A 

primeira reza: "Jacques Delyvon Joachin La-

tour de la Case Martinez De Pasqually, filho 
legítimo do finado Delatour de la Case e da 

senhora Suzanne Dumas de Rainan" (6). O 

segundo, simplesmente "Jacques Pasqually de 

la Tour". Por outra parte, no que diz respeita 

à assinatura de Martinez, na certidão de ma-

trimonio figura como "Don Martinez De Pas-

qually", entretanto no certificado está como 

"Despaqually de la Tour". O feito de que o 

pai, na certidão de matrimonio, seja chamado 

simplesmente "Delatour de la Case" (como 

assim também seu filho na certidão de batis-

mo, se bem uma nota à margem o designa 

"de Pasqually", sem dúvida alguma com moti-

vo de que era seu nome mais conhecido), 

parece dar um elemento a favor do que mais 

adiante escreve Van Rijnberk: "Isto nos induz 

a pensar que seu verdadeiro nome tenha si-

do de La Case, ou de Las Cases, e que Marti-

nez de Pasqually tenha sido somente um seu-

donimo". Sem dúvida o nome de La Case ou 

de Las Cases, que pode ser a forma afrance-

sada do nome espanhol de Las Casas, da lu-

gar a outras questões. Em primeiro lugar tem 

que destacar que o segundo sucessor de 

Martinez como "Grão Soberano" da Ordem 

dos Eleitos Cohen (o primeiro foi Caignet de 

Lestére) se chamava Sébastien de Las Casas. 

Havia talvez algum parentesco entre ambos? 

A coisa não parece impossível: Sebastien pro-

vinha de Santo Domingo, e Martinez havia 
viajado a essa ilha a receber uma herança, o 

que permitiria supor que uma parte de sua 

família havia se instalado ali (7). 

 

Porem existe algo que é ainda mais estranho: 

L.C. de Saint-Martin, em seu Crocodile, põe 

em cena um "judeu espanhol" de nome Elea-

zar, ao qual atribui visivelmente muitas das 

características de seu ex mestre Martinez. 

Agora bem, heis aqui como o dito Eleazar 

explica as razoes pelas quais se havia visto 

obrigado a abandonar a Espanha e refugiar-se 

en França: Em Madrid tinha um amigo cristão 

que formava parte da família de Las Casas, 

com a qual tenho se bem indiretamente, mai-

ores obrigações. Depois de haver logrado 

certa prosperidade em uma atividade comer-

cial, se viu repentinamente alcançado por 

uma bancarrota fraudulenta que o deixou na 
mais completa ruína. 

 

Imediatamente acudi a seu lado, a comparti-

lhar sua desgraça e oferecer-lhe os escassos 

recursos de que minha medíocre fortuna me 

permitia dispor. Porem como tais recursos 

eram insignificantes para sanear os negócios, 

cedi ante a amizade que a ele me unia e, dei-

xando-me transportar por tal sentimento, e 

munido de certos meios particulares que me 

ajudaram muito prontamente a descobrir a 

fraude de seus exploradores, e inclusive o 

esconderijo onde se haviam depositado to-

dos aqueles bens que lhe haviam subtraído. 

Por iguais meios procurei a possibilidade de 

recuperar todos seus tesouros e a disponibi-

lidade dos mesmos, sem que aqueles que os 

haviam subtraído suspeitaram sequer que 

alguém os havia recuperado. Sem duvida foi 

um erro utilizar ditos meios para lograr se-

melhante finalidade, posto que os mesmos 

não devem aplicar-se mais que à administra-

ção de assuntos que nada tem a ver com as 

riquezas deste mundo. Em conseqüência, re-

cebi escarmento. Meu amigo, educado em 

uma fé tímida e receosa, suspeitou que quan-

to eu havia feito por ele se devia a sortilé-

gios. Seu fervor religioso triunfou sobre seu 

agradecimento, assim como minha diligência 

em ajuda-lo havia triunfado sobre o meu de-
ver. Me denunciou assim a sua Igreja simulta-

neamente como feiticeiro e como judeu. Os 

inquisidores foram advertidos imediatamen-

te; me condenam à fogueira ainda antes de 
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arrastar-me, mas no mesmo momento em 

que decidem minha captura, recebo aviso, 

pelos mesmos meios particulares, da sorte 

que me espera, e sem demora busco refugio 

em vossa pátria (8). 

 

Indubitavelmente Le Crocodile contem mui-

to de puramente fabuloso, o que torna muito 

difícil descobrir alusões a feitos e persona-

gens reais. Sem duvida, não nos parece pro-

vável que o nome de Las Casas se encontre 

ali por simples azar. Por ele acreditamos ser 

interessante reproduzir a passagem por intei-

ro apesar de sua extensão: que relação pode-

ria verdadeiramente haver entre o judeu Ele-
azar, que tanto se parece a Martinez pelos 

"poderes" e a doutrina que se lhe atribui, e a 

família Las Casas, e de que natureza poderi-

am ser as grandes "obrigações" que devia a 

esta última? Pelo momento nos contentamos 

em traçar estas questões sem pretender se-

quer aportar uma resposta. Veremos se pos-

teriormente se nos apresenta alguma que 

resulte mais ou menos plausível (9). 

 

Passemos agora a outros pontos da biografia 

de Martinez que nos deparam igualmente ou-

tras surpresas. Van Rijnberk disse que "se 

ignora completamente o ano e o lugar de seu 

nascimento", porem destaca que Willermoz 

escreve ao barão de Türkheim que Martinez 

"morreu com uma idade avançada", e agrega 

"Quando Willermoz escreveu esta frase ele 

mesmo contava 91 anos; como os homens 

tem a tendência geral de avaliar a idade dos 

outros mortais de acordo com uma medida 

que se incrementa com o correr de seus 

próprios anos, não deve duvidar-se que a ida-

de avançada que atribui o nonagenário Wil-

lermoz a Martinez não pode ser menor dos 

70 anos. E como Martinez morreu em 1774, 

como máximo deve então haver nascido na 

primeira década do século. XVIII". Por lo tan-

to, se inclina en favor de la hipóteses de Gus-

tave Bord que situa a data de nascimento de 
Martinez até 1719 ou 1715; sem embargo, 

pela primeira data o faria falecer aos 64 anos, 

o que dizendo a verdade não representa de 

nenhuma maneira uma idade "avançada", es-

pecialmente se a compara com a de Willer-

moz... E ademais, desafortunadamente, um de 

aqueles documentos que Van Rijnberk pare-

ce haver desconhecido constitui um desmen-

tido formal a tal hipótese: o "certificado de 

catolicidade" foi estendido em 1772 ao 

"Senhor Jacques Pasqually de Latour, fidalgo, 

nascido em Grenoble, de 45 anos de idade"; 

daqui pode deduzir-se que havia nascido até 

1727, e, faleceu dois anos mais tarde durante 

sua estada em Sto. Domingo, em 1774, quer 

dizer que alcançou a idade muito pouco 

"avançada" de 47 anos. Este mesmo docu-

mento confirma ademais que, como já muitos 

o haviam dito, ainda que em contrario da 
opinião de Van Rijnberk, que recusa admiti-

lo, Martinez nasceu em Grenoble. 

 

Por outro lado, o dito não se contrapõe evi-

dentemente a que sua origem seja espanhol, 

posto que entre todas as origens que se pre-

tendeu conferir-lhe, os indícios em sua maio-

ria o assinalam como o mais provável, inclu-

indo naturalmente o mesmo nome de Las 

Casas; porem então havia que admitir que 

seu pai já se havia instalado na França antes 

de seu nascimento, e assim a possibilidade de 

que houvera contraído matrimonio ali. O 

qual pode ter confirmação pela partida de 

matrimonio de Martinez, onde a mãe figura 

como "senhora Suzanne Dumas de Rainau", 

nome que a nosso critério não pode ser mais 

francês, enquanto que aquele "Delatour de la 

Case" pode haver sido espanhol afrancesado. 

No fundo, a única razão verdadeiramente 

seria que se pode acrescentar para por em 

dúvida o fato de que Martinez haja nascido na 

França (já que não podem considerar-se seri-

amente as contraditórias afirmações de uns e 

outros, pela razão de que todas elas no pas-

sam de ser simples suposições), a constituem 

as particularidades da linguagem que se des-

cobrem em seus escritos; porem este fato, 

de todas as maneiras, pode explicar-se per-

feitamente, por um lado a educação que po-
de receber de seu pai espanhol e, por outro, 

sendo conseqüência de suas prováveis esta-

das em distintos países. Voltaremos sobre 

este último ponto mais adiante. 
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Por uma curiosa coincidência, que certamen-

te não contribui a simplificar as coisas, pare-

ce comprovado que existiu na mesma época, 

em Grenoble, uma família que respondia re-

almente ao nome Pascalis; da qual Martinez 

deve ter sido absolutamente alheio se nos 

baseamos nos nomes transcritos na docu-

mentação correspondente. Quiçá pertenceu 

a esta família o obreiro carroceiro Martin 

Pascalis, chamado também Marina Pascal ou 

Pascal Marina (tampouco sobre este particu-

lar tenha muita seguridade), se é que se trata 

realmente de outro personagem, e não seja 

simplesmente o mesmo Martinez quem, em 
certo momento, se haja visto obrigado a 

exercer dito oficio para subsistir, já que apa-

rentemente sua situação econômica no che-

gou nunca a ser demasiado brilhante. Esta 

questão não foi nunca esclarecida de maneira 

verdadeiramente satisfatória. 

 

Ademais, muitos pensaram que Martinez era 

judeu; seguramente não o foi do ponto de 

vista religioso, posto que está comprovado 

de maneira irrefutável que era católico; sem 

embargo é certo que, como disse van Rijn-

berk, "isto não prova nada desde o ponto de 

vista da raça". 

 

Efetivamente, podem descobrir-se na vida de 

Martinez alguns indícios que permitiriam pen-

sar em uma origem judia, porem que não 

tem nenhum caráter decisivo, e podem per-

feitamente explicar-se mediante afinidades de 

um tipo totalmente distinto ao da comunhão 

de raça. Franz von Baader é da opinião de 

que Martinez havia sido "tanto judeu como 

cristão"; dita afirmação recorda as relações 

existentes entre o judeu Eleazar e a família 

cristã de Las Casas. Por outro lado, o mesmo 

fato de apresentar a Eleazar como um "judeu 

espanhol" pode muito bem ser uma alusão, 

não já à origem pessoal de Martinez, destino 

ao origem de sua doutrina, na qual efetiva-
mente predominam sem duvida alguma os 

elementos judaicos.  

 

De qualquer modo, permanecem na biografia 

de Martinez certa quantidade de incoerências 

e contradições, das quais a mais evidente é 

sem duvidas, aquela que se refere a sua ida-

de. Sem embargo, e sem percebê-lo, van Ri-

jnberk assinala a possível solução ao sugerir 

que "Martinez de Pasqually" era um 

"hierónimo", ou seja, um nome iniciático. Em 

efeito, este mesmo hierónimo não poderia 

haver sido utilizado, como sucedeu em ou-

tros casos similares? E quem pode dizer se as 

grandes "obrigações" que tinha o persona-

gem que Saint Martin denominou o "judeu 

Eleazar" para com a família de Las Casas não 

se houveram originado no fato de que esta 

última houvera proporcionado uma espécie 
de "cobertura" a sua atividade iniciática? Sem 

dúvida, seria imprudente querer abarcar em 

maiores detalhes. Sem demora, vejamos se o 

que pode chegar a saber-se com respeito à 

origem dos conhecimentos de Martinez nos 

pode proporcionar algum outro esclareci-

mento. 

 

A mesma carta de julho de 1821 na qual Wil-

lermoz afirma que Martinez faleceu "de idade 

avançada" inclui outra passagem interessante 

onde se verifica que a iniciação de Martinez 

lhe havia sido transmitida por seu próprio 

pai: "Em seu Ministério havia sucedido ao pai, 

homem culto, distinto, e mais prudente que 

o filho, não demasiado rico e residente na 

Espanha. Este havia feito ingressar seu filho 

Martinez, ainda jovem, nos guarda valores, 

onde havia protagonizado uma disputa que 

desembocou em um duelo, no transcurso do 

qual matou o seu adversário. Teve que fugir 

rapidamente. Seu pai lhe consagrou seu su-

cessor antes de partir. Depois de uma larga 

ausência, o pai, pressentindo a proximidade 

de sua morte, o fez regressar urgentemente 

e lhe impôs as últimas consignações".  

 

Para dizer a verdade, dita historia sobre os 

guarda valores, da que foi impossível lograr 

confirmação de outras fontes, nos parece 
mais bem suspeita, sobretudo se, como diz 

van Rijnberk, ela deveria "implicar que Marti-

nez havia nascido na Espanha", o qual sem 

demora não é em nada evidente. 



Página 20 Boletim Martinista 

 

Por outro lado, não é este um ponto sobre o 

qual Willermoz pudera aportar testemunho 

direto, posto que, a continuação, declara 

"não haver conhecido ao filho até 1767 em 

París, muito tempo depois da morte do 

pai"(10). Seja como for desta questão secun-

dária, se mantém a afirmação de que Marti-

nez havia recebido de seu pai não somente a 

iniciação, senão também a transmissão de 

certas funções iniciáticas, já que a palavra 

"ministério" não pode interpretar-se de ou-

tro modo.  

 

A respeito assinala van Rijnberck uma carta 
do maçom Falcke escrita em 1779, onde se 

le: "Martinez Pascalis, espanhol, afirma que os 

conhecimentos secretos que possui são he-

rança de família, família que reside na Espa-

nha e que os possuia à trezentos anos: os 

havia recebido da Inquisição, a qual haviam 

prestado serviço seus antepassados". Se trata 

de algo bastante inverossímil, porque verda-

deiramente não se entende que depósito ini-

ciático houvera podido possuir e comunicar a 

Inquisição. Recordemos sem demora a passa-

gem de Le Crocodile citado antes: Las Casas 

é quem denuncia a seu amigo judeu Eleazar 

ante a Inquisição, precisamente por seus co-

nhecimentos secretos. Não se diria acaso 

que aqui estamos em presença também de 

algo que tenha sido embaraçado de propósi-

to? (11). 

 

A estas alturas poderíamos perguntar-nos o 

seguinte: quando Martinez, ou o personagem 

que Willermoz conheceu sob esse nome a 

partir de 1767, fala de seu pai, devemos en-

tende-lo literalmente, ou bem se trata unica-

mente de seu "pai espiritual", quem quer que 

haja sido? Muito bem pode falar-se efetiva-

mente de "filiação" iniciática, e é evidente que 

não forçosamente coincide com a filiação na-

tural. Se poderia inclusive evocar novamente 

aquela dualidade entre Las Casas e o judeu 
Eleazar... Sem embargo, não é um caso extre-

madamente excepcional o fato de uma trans-

missão iniciática hereditária que implicara 

assim mesmo o exercício de uma função, po-

rem devido à carência de dados suficientes é 

muito difícil decidir se tal foi efetivamente o 

caso de Martinez. Em suma, poderíamos ver 

indícios favoráveis em algumas particularida-

des concernentes à sucessão de Martinez: 

concedeu a seu filho primogênito, imediata-

mente ao batismo, a primeira consagração na 

hierarquia dos Eleitos Cohen, o que pode 

sugerir que pensara converte-lo em seu su-

cessor. Este filho desapareceu durante a Re-

volução, e Willermoz confessa não haver po-

dido saber que foi dele.  

 

E quanto ao segundo filho, coisa ainda mais 
singular, se conhece a data de seu nascimen-

to, porem nunca mais se faz menção dele. Em 

todo caso, quando em 1774 morreu Marti-

nez, seu filho primogênito seguramente ainda 

estava com vida, ainda que não foi ele quem 

o sucedeu como "Grande Soberano", e sim 

Caignet de Lestère, e quando este a sua vez 

morreu em 1778, o sucessor foi Sébastien de 

Las Casas. Em tais condições, que sobra da 

idéia de uma transmissão hereditária? Não 

poderia invocar-se neste caso a excessiva 

juventude de seu filho para desempenhar tal 

função (tinha apenas seis anos), porque Mar-

tinez poderia haver perfeitamente designado 

a um substituto até sua maioria de idade, o 

que não nos consta que se haja mencionado 

jamais. Pelo contrário, e curiosamente, pare-

ce verdade que entre Martinez e seus suces-

sores houvera havido um certo parentesco: 

em efeito, Martinez faz referência a ele em 

uma carta de seu "primo Cagnet", que deve-

ria ser, consideradas as variações ortográficas 

próprias da época, o mesmo que Caignet de 

Lestère (12), e, em quanto a Sébastien de Las 

Casas, já indicamos que o parentesco era su-

gerido pelo mesmo nome. De todas manei-

ras, tal transmissão a parentes mais ou me-

nos distantes, desde o momento que havia 

um herdeiro direto, dificilmente pode assimi-

lar-se a uma "sucessão dinástica" da que fala 
Rijnberk, e a que inclusive atribui "uma certa 

importância esotérica" que não nos resulta 

demasiado clara. 
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Que Martinez haja sido iniciado por seu pai o 

por outro não é o ponto mais essencial, já 

que não aporta luz sobre a única coisa que 

no fundo importa verdadeiramente : de que 

tradição provinha esta iniciação? O que pro-

vavelmente poderia aportar algo mais especí-

fico e preciso ao tema são as viagens que re-

alizou Martinez antes de começar sua ativida-

de iniciática na França. Desafortunadamente, 

também sobre este ponto as informações 

são totalmente imprecisas e duvidosas, e a 

mesma afirmação de que haveria estado no 

Oriente não é em si um dado preciso, máxi-

mo tendo em conta que freqüentemente nes-
tes casos não se trata senão de viagens len-

dárias ou mais bem simbólicos. 

 

Sobre o tema, van Rijnberk crê poder confiar 

em uma passagem do Tratado da Reintegra-

ção dos Seres, onde Martinez parece dizer 

que tenha estado na China, a par que nada 

parecido pode falar-se de países muito me-

nos distantes. Porem tal viagem, se verdadei-

ramente teve lugar, é quem sabe o menos 

interessante desde o ponto de vista que ago-

ra consideramos, porque está claro que tan-

to nos ensinamentos de Martinez como em 

suas "operações" rituais nada se detecta que 

revele a menor relação com a tradição extre-

mo oriental. Sem demora, em uma carta de 

Martinez se encontra a frase: "Meu estado e 

minha qualidade de homem verdadeiro me 

mantém sempre na posição que ocupo" (13). 

Tal expressão, que é especificamente taoísta, 

e que por outra parte é a única deste tipo 

que pode encontrar-se em Martinez, parece 

ser que jamais chamou a atenção de nada. 

(14). 

 

Seja como for, se Martinez verdadeiramente 

nasceu até 1727, suas viagens não puderam 

prolongar-se por muitos anos, ainda sem 

descontar o tempo de seu suposto passo pe-

los guardas valores, pois sua atividade iniciáti-
ca conhecida começa em 1754, e em tal data 

contava apenas com 27 anos (15). Se admite 

facilmente que haja estado na Espanha, consi-

derando em especial os laços familiares que o 

ligavam com esse país, e quem sabe também 

na Itália. Todo o qual resulta bem aceitável, e 

pudera ser que se devam a sua estada nestes 

países algumas peculiaridades mais evidentes 

de sua linguagem. A parte, sem demora, des-

te detalhe totalmente exterior, a coisa não 

nos conduz demasiado longe, porque naque-

les tempos, e desde o ponto de vista iniciáti-

co, que podia subsistir em tais países? 

 

Certamente, é necessário dirigir a busca em 

outra direção, e a respeito nos parece que a 

indicação mais exata provem de uma passa-

gem em uma nota do príncipe Christian de 

Hesse-Darmstadt que disse assim: "Pasquali 
assegurava que seus conhecimentos provi-

nham do Oriente, porem é presumível que 

os tinha recebido da África", é dizer, o que 

deve entender-se muito provavelmente, dos 

judeus sefardíes, que se estabeleceram na 

África do norte depois da sua expulsão da 

Espanha (16). Isto pode em efeito explicar 

muitas coisas: em primeiro lugar, o predomí-

nio dos elementos judaicos na doutrina de 

Martinez; logo, as relações que parece haver 

mantido com os judeus, também sefardíes, de 

Burdeos, assim como grifado anteriormente 

na apresentação de Eleazar como um "judeu 

espanhol" que faz Saint-Martin; finalmente, a 

necessidade que teve, com vistas ao trabalho 

iniciático que devia desenvolver-se num am-

biente não judeu, de "enxertar" por assim 

dizer a doutrina recebida de tal fonte sobre 

uma forma iniciática propagada pelo mundo 

ocidental e que, no século XVIII, ano podia 

ser mais que a Maçonaria. 

 

O último ponto da lugar ainda a outros as-

suntos sobre os quais voltaremos mais adian-

te, porem diante de tudo devemos destacar 

que o feito mesmo de que Martinez jamais 

mencione a origem exata de seus conheci-

mentos, o que se refira vagamente ao 

"Oriente", resulta perfeitamente compreensí-

vel. Desde o momento que não podia trans-
mitir a iniciação tal qual a havia recebido, não 

devia revelar sua origem, o que havia sido no 

mínimo inútil. Parece que em seus livros não 

fez alusão expressa a seus "predecessores" 
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mais que uma única vez, e isto sem agregar a 

mínima precisão, e porem sem afirmar nada 

mais que a existência de uma transmissão 

iniciática (17). Em todo caso, é bem seguro 

que a forma dessa iniciação não era aquela da 

Ordem dos Eleitos Cohen, posto que não 

existia antes de Martinez mesmo, e nós per-

cebemos como a elabora pouco a pouco, 

desde 1754 até 1774, sem que haja logrado 

sequer terminar de organiza-la completamen-

te (18). 

 

Pode aqui sugerir-se um tema que alguém 

poderia objetar, a saber, que se Martinez ha-

via recebido a "missão" de parte de alguma 
organização iniciática, como pode ser que sua 

Ordem não haja estado de algum modo to-

talmente "pré-formada" desde o começo, 

com seus rituais e graus, e que de fato no 

haja podido superar jamais o estado de esbo-

ço imperfeito, sem incluir nada definitivamen-

te estável? Indubitavelmente, muitos dos sis-

temas maçônicos de altos graus que viram a 

luz até a mesma época padeceram similares 

situações, e inclusive alguns não existiram 

jamais mais que "nos papeis". Porem se estes 

representavam simplesmente as concepções 

particulares de um indivíduo ou de um grupo, 

não ha nele nada de surpreendente, mesmo 

que no caso da obra de um representante 

autorizado de uma organização iniciática real 

pareceria que as coisas deveriam ter desen-

volvido de maneira totalmente diferente. Po-

rem este não é mais que considerar as coisas 

de uma maneira muito superficial: na realida-

de, deve ter-se em conta pelo contrario que 

a "missão" de Martinez implicava precisamen-

te um trabalho de "adaptação" tendente à 

formação da Ordem dos Eleitos Cohen, tra-

balho que não haviam podido desenvolver 

seus "predecessores" porque, por uma ou 

outra razão, não havia chegado ainda o mo-

mento, e possivelmente porque nem sequer 

haviam podido encara-lo, em seguida diremos 

o motivo.  
 

Martinez não pode concluir com trabalho, 

porem ele não prova nada absolutamente em 

contrario do que se encontrava em seu pon-

to de partida. Em verdade, pareceria que du-

as foram as causas que confluíram para que 

se desse este xeque parcial: por um lado, é 

possível que uma serie de circunstâncias des-

favoráveis haja continuamente obstaculizado 

os propósitos de Martinez, e, por outro, 

também é possível que ele mesmo haja sido 

inferior aos requerimentos que apresentava 

o trabalho, apesar dos "poderes" de ordem 

psíquica que manifestamente possuia e que 

deveriam te-lo facilitado, já seja que os tivera 

de maneira totalmente natural e espontânea, 

como as vezes sucede, já seja, mais provavel-

mente, que os possuíra como conseqüência 

de uma "preparação" recebida especialmente 
a tal efeito. O mesmo Willermoz reconhece 

que "suas inconsequências verbais e suas im-

prudências lhe valeram reprovações e muitos 

contratempos" (19). Ao que parece, tais im-

prudências consistiram especialmente em 

promessas que não podia cumprir, ao menos 

imediatamente, e também em aceitar às ve-

zes demasiado facilmente indivíduos que não 

estavam suficientemente "qualificados". Indu-

bitavelmente, como muitos outros, depois de 

receber a requerida "preparação", teve que 

atuar por sua conta e risco. Ao menos, não 

parece haver cometido nunca erros tais que 

fizeram que lhe retiraram a "missão", já que 

seguiu ativamente sua obra até o último mo-

mento, e assegurou sua transmissão antes de 

morrer. 

 

Por outra parte, estamos muito longe de su-

por que a iniciação recebida por Martinez 

superara um grau bastante limitado. Em todo 

caso, não sobrepassava a área dos "pequenos 

mistérios", nem pensamos tampouco que 

seus conhecimentos, se bem muito reais, ha-

jam tido verdadeiramente o caráter 

"transcendente" que ele mesmo parece haver 

lhes atribuído. Expressamos nossa opinião a 

respeito em outra ocasião (20), onde assina-

lamos como rasgos característicos o aspecto 

de "magia cerimonial" das "operações" ritu-
ais, e a importância atribuída a resultados de 

ordem puramente "fenoménico". Sem demo-

ra, isto não é razão suficiente para reduzir a 

estes últimos, nem com mais razão aos 
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"poderes" de Martinez, à categoria de simples 

"fenômenos metapsíquicos" tal como hoje 

em dia os entendemos. Van Rijnberk, que 

parece ser desta opinião, se ilude demasiado 

sobre o alcance de tais fenômenos, assim co-

mo sobre as teorias psicológicas modernas, 

no que nos diz respeito nos é totalmente 

impossível compartilhar. 

 

Devemos ainda agregar uma consideração 

mais que é particularmente importante, e é o 

fato mesmo de que sendo a Ordem dos Elei-

tos Cohen uma forma nova, não lhe permitia 

constituir por si só e de maneira independen-

te uma iniciação válida e regular. Por tal mo-
tivo, não podia recrutar membros mais que 

entre os que já pertenciam a uma organiza-

ção iniciática, a qual vinha então a supor-se 

como um conjunto de graus superiores. E, 

como já dissemos anteriormente, tal organi-

zação, que lhe provia da base indispensável 

que de outro modo houvera carecido, devia 

ser, inevitavelmente, a Maçonaria. Em conse-

qüência, uma das condições requeridas para a 

"preparação" de Martinez, ademais dos ensi-

namentos recebidos de outras fontes, era a 

posição de os graus maçônicos. Esta condi-

ção deveu-se com segurança faltar a seus 

"predecessores", e por ele no haviam podido 

fazer o que ele fez. Efetivamente, como ma-

çom, e não de outra maneira, se apresentou 

Martinez desde o começo, e foi "no interior" 

de lojas preexistentes onde, como todo fun-

dador de um sistema de altos grados, empre-

endeu a tarefa de levantar, com mais ou me-

nos êxito, os "Templos" onde alguns mem-

bros dessas mesmas lojas, eleitos como os 

mais aptos, trabalhariam de acordo ao ritual 

dos Eleitos Cohen. Ao menos sobre este 

ponto não pode haver equívocos: se Marti-

nez recebeu uma "missão", ela foi a de fundar 

um rito ou um "regime" maçônico de altos 

graus, onde poder introduzir, revestindo-as 

de forma apropriada, os ensinamentos às que 

havia ascendido em outra fonte iniciática. 
 

Quando se examina a atividade iniciática de 

Martinez, nunca deve perder-se de vista o 

que acabamos de dizer, o seja, sua vinculação 

dupla à Maçonaria e a outra organização mui-

to mais misteriosa, sendo a primeira indis-

pensável para que pudera desempenhar o 

papel que lhe assinalava a segunda. Ademais, 

sua mesma filiação maçônica encerra algo 

enigmático acerca do qual no há nada preciso 

(o que por outra parte não resulta excepcio-

nal numa época em que a variedade de ritos 

e "regímens" era incrivelmente vasta), porem 

a situação é anterior a 1754, posto que des-

de essa data se mostra não só como maçom, 

e sim também como revestido de altos graus 

"escoceses" (21). Isto foi o que lhe permitiu 

empreender a constituição de seus 

"Templos", com mais ou menos êxito em 
cada caso, "no interior" das lojas de varias 

cidades do Meio-dia francês, até o momento 

em que, em 1761, se estabeleceu definitiva-

mente em Bordéus. Não pensamos que seja 

necessário recordar aqui todas as vicissitudes 

conhecidas pelas quais passou; recordaremos 

somente que a Ordem dos Eleitos Cohen 

estava muito longe então de haver logrado 

sua conformação definitiva, posto que de fei-

to nem a lista dos graus, nem com mais razão 

seus rituais, nunca chegaram a ser estabeleci-

dos definitivamente. 

 

O outro aspecto da questão, segundo nossa 

ótica, é o mais importante. É essencial antes 

de tudo destacar que o mesmo Martinez 

nunca teve a pretensão de ser o chefe supre-

mo de uma hierarquia iniciática. Seu título de 

"Grão Soberano" não é objeção válida, já que 

a palavra "Soberano" aparece também nos 

títulos de diversos graus e funções maçôni-

cas, sem que na realidade isto implique de 

nenhuma maneira que quem o leve este isen-

to de toda subordinação. Entre os mesmos 

Eleitos Cohen, os "Réaux-Croix" também se 

qualificavam como "Soberanos", e Martinez 

era "Grão Soberano" o "Soberano dos Sobe-

ranos" porque sua jurisdição se estendia so-

bre todos os demais. Por outra parte, a me-

lhor prova do que acabamos de dizer se en-
contra nesta passagem de uma carta de Mar-

tinez a Willermoz, fechada em 12 de setem-

bro de 1768: "A abertura das circunferências 

que realizei em 12 de setembro passado foi 
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ao somente efeito de abrir a operação dos 

equinócios prescritos, para não faltar a minha 

obrigação espiritual e temporal. Ficam aber-

tos até os solstícios, e controlados por mím, 

a fim de estar preparado a operar e rezar en 

favor da saúde e tranqüilidade de ânimo e 

espírito desse chefe principal que desconhe-

cido a vós como a todos vossos irmãos Ré-

aux-Croix, e que eu devo calar até que ele 

mesmo se faça conhecer. Não temo nenhum 

acontecimento negativo, nem para mim em 

particular, nem para a Ordem em geral, pelo 

muito que a Ordem perderia se tivera que 

perder tal chefe. Não posso falar sobre este 

tema senão alegóricamente" (22). Logo Mar-
tinez, segundo suas próprias declarações, não 

era de nenhum modo o "chefe principal" da 

Ordem dos Eleitos Cohen; porem como ve-

mos a Martinez constituir pessoalmente e 

sob nossos olhos à Ordem, dito chefe não 

poderia ser mais que ele ou os chefes da or-

ganização inspiradora da nova formação. E 

acaso o temor de Martinez não seria o de 

que se desaparecer esse personagem se in-

terromperiam prematuramente certas comu-

nicações? Por outra parte, é muito evidente 

que a forma em que é apresentado só pode 

aplicar-se a um homem vivo, e não a uma 

entidade mais ou menos fantasmagórica. O 

que dissemos não é nada supérfluo, conhe-

cendo a maneira em que os ocultistas tem 

difundido tantas outras idéias extravagantes 

parecidas com esta. Quiçá poderia ainda di-

zer-se que se tratava somente do chefe ocul-

to de alguma organização maçônica (23); po-

rem esta hipótese se descarta por outro do-

cumento que aporta Van Rijnberk, que é um 

resumo feito pelo barão de Türkheim de 

uma carta que lhe enviara Willermoz em 25 

de março de 1822, que começa assim: "No 

que se refere a Pascual, este sempre havia 

dito, em sua qualidade de Soberano Réaux 

constituído como tal para sua região, que 

compreendia toda Europa, que ele podia es-

tabelecer e sustentar sucessivamente doze 
Réaux, que haviam estado sob sua dependên-

cia e que ele chamava seus Êmulos" (24). 

 

Do que se depreende que Martinez devia 

seus "poderes", por outra parte cuidadosa-

mente delimitados, a uma organização exis-

tente fora de Europa, caso que não era o da 

Maçonaria nessa época (25), porque se hou-

vera estado localizada na mesma Europa, a 

"delegação" conferida a Martinez não houve-

ra podido implicar uma verdadeira 

"soberania". 

 

Pelo contrário, se é exato o que dissemos da 

origem sefardí da iniciação de Martinez, tal 

sede poderia perfeitamente abicar-se na Áfri-

ca do Norte, na realidade esta é a hipótese 

mais verossímil. Porem, em tal caso, é claro 

que não poderia tratar-se de uma organiza-
ção maçônica, e que não é por esse lado on-

de deve buscar-se a "potência" que havia re-

vestido a Martinez como "Soberano Réaux" 

para uma região que coincidia com a área de 

influência da Maçonaria em seu conjunto, o 

que justificava, por outra parte, a fundação 

realizada por ele, sob a especial forma de um 

"regime" de altos graus, da Ordem dos Elei-

tos Cohen (26).  

 

Não pode negar-se que o fim desta Ordem 

seja menos obscuro que seus começos. Os 

dois sucessores de Martinez no exerceram 

por muito tempo a função de "Grão Sobera-

no", pois o primeiro, Caignet de Lestère, 

morreu em 1778, quatro anos depois que 

Martinez, e o segundo, Sébastien de Las Ca-

sas, se retirou dois anos depois, em 1780. 

Que subsistiu depois como organização regu-

larmente constituída? 

 

Parece ser que, efetivamente, não se conser-

vou demasiado, e que em alguns "Templos" 

se mantiveram até um pouco mais alem de 

1780, sem tardar em cessar toda atividade. E 

quanto a designação de outro "Grão Sobera-

no" depois da saída de Sébastien de Las Ca-

sas, não se o menciona em nenhuma parte. 

 

Sem demora, existe uma carta de Bacon de 
La Chevalerie, de 26 de janeiro de 1807, que 

fala do "silêncio absoluto dos Eleitos Cohen, 

que atuam sempre com a maior reserva exe-

cutando ordens supremas do Soberano Mes-
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tre, o G.: Z.: W.: J.": . Porem, o que pode 

deduzir-se de tão bizarra como enigmática 

expressão, e possivelmente nada mais que 

fabulosa? Em todo caso, na carta de 1822 re-

centemente citada, Willermoz declara que de 

todos os Réaux que havia conhecido pessoal-

mente, nenhum estava vivo, de maneira que 

lhe era impossível indicar algum depois da-

quele. E se já não restavam mais "Réaux-

Croix", tampouco era possível nenhuma 

transmissão para perpetuar a Ordem dos 

Eleitos Cohen. 

 

Fora da "supervivencia direta", segundo ex-

pressão de Van Rijnberk, este considera, to-
davia a possibilidade de uma "supervivencia 

indireta", consistente no que denomina as 

duas "metamorfoses willermosista e martinis-

ta", porem é um erro que tem que dissipar. 

O Régime Escocês Retificado não é de ma-

neira alguma uma metamorfose dos Eleitos 

Cohen, e sim na realidade uma derivação da 

Estrita Observância, o que é completamente 

diferente. E se é verdade que Willermoz, pe-

lo papel preponderante que julgou na elabo-

ração dos rituais de seus graus superiores, e 

particularmente naquele do "Cavaleiro Ben-

feitor da Cidade Santa", pude introduzir algu-

mas das idéias que havia tomado da organiza-

ção de Martinez, não o é menos que os Elei-

tos Cohen, em sua grande maioria, o repro-

varam asperamente o interesse que tinha pe-

lo outro rito, o que a seus olhos representa-

va quase uma traição, assim como reprova-

vam a Saint-Martin uma troca de atitude de 

outro tipo. 

 

A respeito do caso de Saint-Martin, nos de-

moraremos um pouco, ainda que não seja 

mais que pelo fato de tudo o que se preten-

de derivar dele em nossa época. A verdade é 

que se Saint-Martin abandonou todos os ri-

tos maçônicos que havia praticado, inclusive 

o dos Eleitos Cohen, foi para adotar uma ati-

tude exclusivamente mística e, portanto, in-
compatível com a perspectiva iniciática e que, 

em conseqüência, não foi sem dúvida para 

fundar a sua vez uma nova ordem. Em efeito, 

o nome de "Martinismo", de aplicação exclu-

siva no mundo profano, não se aplicava senão 

às doutrinas particulares de Saint-Martin, e 

de seus adeptos, já em relação direta com ele 

ou não. O mais significativo é que o mesmo 

Saint-Martin chegou a denominar 

"Martinistas", não sem um tom irônico, aos 

simples leitores de suas obras. Em que pese, 

pareceria que alguns de seus discípulos havi-

am recebido individualmente certo 

"depósito" de sua parte, que por outro lado, 

para dizer a verdade, estava constituído so-

mente por "duas letras e alguns pontos", e tal 

é a transmissão que se havia verificado nos 

começos do "Martinismo" moderno. Porem, 

e ainda se a coisa fora real, como uma trans-
missão deste tipo, efetuada à margem de to-

do rito, pode representar uma iniciação qual-

quer? As duas letras em questão são as inici-

ais S.I., as que, qualquer seja a interpretação 

que se lhes dê (e as interpretações são mui-

tas), parece haver exercido uma verdadeira 

fascinação sobre alguns; porem, no caso que 

nos ocupa ,de onde poderiam provir? Com 

toda segurança, não se trata de uma reminis-

cência dos "Superiores Desconhecidos" (27) 

da Estrita Observância. Ademais, não é ne-

cessário ir buscar tão longe quando alguns 

Eleitos Cohen usavam estas iniciais em sua 

própria assinatura. Van Rijnberk formula à 

respeito uma hipótese muito plausível, segun-

do a qual haviam sido o signo distintivo do 

"Soberano Tribunal" encarregado da adminis-

tração da Ordem (e da qual formavam parte 

o mesmo Saint-Martin e também Willermoz), 

pelo que no havia significado um grau e sim 

uma função.  

 

Sem demora, nestas condições, poderia pare-

cer estranho que Saint-Martin haja elegido 

tais iniciais em vez de, por exemplo, R.C., a 

menos que não houveram contido por si al-

gum significado simbólico próprio, de onde 

em definitiva derivariam seus diferentes usos. 

Como quer que seja, é um fato curioso, que 

demonstra que efetivamente Saint-Martin 
lhes atribuía uma certa importância, e é que 

em seu Crocodile formou com essas iniciais 

a denominação de uma imaginaria "Sociedade 

dos Independentes", que por outro lado não 
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é verdadeiramente uma sociedade nem tam-

pouco uma organização qualquer, e sim uma 

espécie de comunidade mística presidida por 

Madame Jof, quer dizer, pela Fé personificada 

(28). 

 

Outra coisa muito estranha é que até o final 

da historia, um judeu, Eleazar, fora admitido 

nesta "Sociedade dos Independentes". Sem 

dúvida pode ver-se ali uma alusão, não a algo 

que se refira pessoalmente a Martinez, e sim 

mais adequada à passagem de Saint-Martin da 

doutrina dos Eleitos Cohen a esse misticismo 

nele que havia de encerrar-se durante a últi-

ma parte de sua vida. 
 

Comunicando à seus discípulos más próxi-

mos as iniciais de S.I. como uma espécie de 

sinal de reconhecimento, não queria dizer de 

alguma maneira que eles podiam considerar-

se membros do que ele houvera querido re-

presentar como a "Sociedade dos Indepen-

dentes?" Estas últimas observações farão 

compreender seguramente por que estamos 

muito longe de compartilhar as opiniões de-

masiado "otimistas" de Van Rijnberk quando, 

perguntando-se se a Ordem dos Eleitos Co-

hen "pertence completa e exclusivamente ao 

passado" se inclina pela negativa, ainda reco-

nhecendo a ausência de toda filiação direta, 

que é o único que deve considerar-se no do-

mínio iniciático. O Régime Escocês Retificado 

segue de todas maneiras existindo apesar do 

que estamos dizendo. E quanto ao 

"Martinismo" moderno, podemos assegurar 

que tem muito pouco que ver com Saint-

Martin, e absolutamente nada com Martinez 

e os Eleitos Cohen. 

 

Notas 

 

(1). Ver Cap. VI.  

 

(2). "Un thaumaturge au XVII siècle: Martinez 
de Pasqually, sa vie, son oeuvre, son Ordre, 

(Félix Alcan, Paris)  

 

(3). Assinalemos de passagem um pequeno 

erro: Van Rijnberk, ao falar de seus prede-

cessores, atribui a René Philipon os aponta-

mentos históricos firmados "Um Cavaleiro 

da Rosa Florescente" incluídos como prefacio 

nas edições de "Enseignements secrets de 

Martinez de Pasqually" de Franz von Baader, 

publicado na "Biblioteca Rosacruz". Assom-

brados por tal afirmação, submetemos ao 

próprio Philipon o assunto, e nos contestou 

que unicamente havia traduzido o opúsculo 

de von Baader, e que, como pensávamos, as 

duas notas pertencem a Albéric Thomas. 

 

(4). Martinez de Pasqually, pag. 10-11 

 
(5). "Le mariage de Martinez de Pasqually" (le 

Voile d'Isis, enero 1930) 

 

(6). Se notará que aqui se escreve Delyoron 

quando no certificado de batismo figura Deli-

von (ou podería ser Delivron). Este nome, 

intercalado entre dois nomes próprios não 

parece ser um verdadeiro apelido. Por outro 

lado, apenas vale recordar que a separação 

das partículas (que não constituíam obrigato-

riamente um sinal de nobreza) era em tal 

época absolutamente discrecional. 

 

(7). Também é verdade que em Sto. Domin-

go havia parentes de sua mulher, de maneira 

que podería ser que a herança provinha des-

sa partida. Sem demora a carta publicada por 

Papus, sem chegar a ser totalmente clara, 

está mais bem a favor da hipótese, já que de 

nenhuma maneira resulta que seus dois cu-

nhados, residentes em Sto. Domingo, tive-

ram algum interesse pela "doação" que lhes 

havia sido feita. 

 

(8). Le Crocodile, canto 23. 

 

(9). Vejamos outra singular aproximação: 

Saint-Martin representa Las Casas, o amigo 

do judeu Eleazar, como havendo sido despo-

jado de seus tesouros. Martinez, na carta que 
mencionamos, disse: "É esse país (é dizer, 

Sto. Domingo) me foi efetuada uma doação 

de um bem importante que devo resgatar 

das mãos de um homem que o possui injusta-
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mente"; e da casualidade que esta carta foi 

escrita sob o ditado de Martinez, pelo pró-

prio Saint-Martin. 

 

(10). Este ano 1767, é o mesmo ano do casa-

mento de Martinez, portanto é bastante pro-

vável que os dois irmãos domiciliados em 

Santo Domingo, por quem ele havia chegado 

a París para solicitar a cruz de San Luis, não 

sejam em realidade mais que os dois cunha-

dos "potentemente ricos" de que se trata, 

como já dissemos, na carta de 17 e 30 de 

abril de 1772, citada por Papus (Martinez de 

Pasqually, pág. 58). Ademais, isto tem ainda 

outra confirmação no fato de que, em outra 
carta de 1° de novembro de 1771, se le esta 

frase: "Os comunico que finalmente obtive a 

cruz de San Luis para meu cunhado" (Ibid. , 

pág. 55). Ele não a havia então obtido, ao me-

nos para um deles, imediatamente em 1767, 

contrariamente ao que escreve Willermoz, 

cuja memória pode trai-lo sobre este ponto. 

É surpreendente que a Van Rijnberk não haja 

ocorrido efetuar estas aproximações que nos 

parecem esclarecer suficientemente a ques-

tão, por outro lado absolutamente secunda-

ria. 

 

(11). Sublinhamos outra particularidade, da 

qual no pretendemos sem demora extrair 

conseqüência alguma: Falcke fala em tempo 

presente de Martinez, que devia já haver fale-

cido há cinco anos. 

 

(12). "Os informo ademais que liberei paten-

tes constitutivas a meu primo Cagnet". Carta 

de 1° de novembro de 1771, citada por Pa-

pus, Martinez de Pasqually, pág. 56. 

 

(13). Extrato publicado por Papus, Martinez 

de Pasqually, pág. 124 

 

(14). Por outro lado, não cremos que, quan-

do Martinez fala de China, deva isto tomar-se 

sempre ao pé da letra, porque, tal como assi-
nalou Le Forestier, Martinez emprega a pala-

vra "chino" como uma espécie de anagrama 

de "Noaquita". 

 

(15). Isto entenda-se bem, com a reserva 

própria de que as viagens em questão, em 

lugar de atribuir-se inteiramente a este per-

sonagem, quem sabe deverão ser de seu ini-

ciador. 

 

(16). Os trezentos anos de que fala Falcke 

coincidem aproximadamente com a época da 

expulsão dos judeus da Espanha, De todos 

modos, não queremos dizer que haja que 

atribuir maior importância a este particular. 

 

(17). "Nunca intentei induzir ninguém ao er-

ro, nem tampouco enganar a pessoas que de 

boa fe se acercaram a mím para assimilar os 
conhecimentos que me transmitiram meus 

predecessores". Citado por Papus, Martinez 

de Pasqually, pág. 122) 

 

(18). Quando Willermoz disse que "havia su-

cedido ao pai em seu ministério", não deve 

interpretar-se, como o faz demasiado apres-

sadamente von Rijnberk, "como Mestre So-

berano da Ordem", Ordem da qual esse en-

tão nem sequer se havia ouvido falar. 

 

(19). Carta já citada dirigida ao barão de 

Türkheim, em julho de 1821.  

 

(20). "Un nouveau livre sur l'Ordre des Elus 

Cohen", número de dezembro de 1929. 

 

(21). De todas maneiras, devemos manifestar 

nossas reservas sobre o caráter maçônico 

atribuído ao "Cavaleiro da Rosa Florescente" 

e seu título de "Escudeiro": se bem é certo 

que se tratava do nome de um grau escocês 

(grau que se conservou até nossos dias no 

Regime Retificado), no caso de Martinez, sua 

menção nos documentos oficiais profanos 

parecia mais indicar que se tratava simples-

mente de um título nobiliário. Sem demora, 

também é verdade que uma coisa não exclui 

a outra. 

 
(22). Citação de P.Vulliaud, Les Rose-Croix 

lyonnais au XVIII siècle, pág. 72. Verdadeira-

mente não sabemos por quê, a este propósi-

to, fala Vulliaud de "Superiores Desconheci-
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dos", até chegar a afirmar que Martinez se 

refere a eles na carta, quando a mesma não 

contem a menor alusão a uma denominação 

desse tipo. Por outro lado, quando Martinez 

se expressa "alegóricamente" é muito prová-

vel que queira dizer "enigmaticamente", já 

que em tudo o que disse não haja vestígio 

algum de "alegoria".  

 

(23). Se assim fosse, se identificaria quiçá, pa-

ra alguns, com o pretendente ao trono de 

Carlos Eduardo Estuardo, a quem se atribuiu 

bem ou mal um papel similar. Se aludimos a 

eles é porque a coisa podería assumir algum 

lampejo de verossimilitude pelo fato de que 
o "Cavaleiro da Rosa Florescente" fala dos 

"sinais de estima de reconhecimento que o 

pretendente Estuardo parecia testemunhar a 

Martinez" na época quando se apresentou 

diante das lojas de Toulose, é dizer, em 1760, 

oito anos antes da carta que citamos. Porem 

o que segue demonstrará que deve tratar-se 

realmente de outra coisa. 

 

(24). Se trata dos também chamados 

"Soberanos", como já dissemos. Note-se o 

número de doze que reaparece constante-

mente quando se trata da constituição de 

centros iniciáticos, qualquer que seja a forma 

tradicional a que pertençam. 

 

(25). Es inútil referir-se aqui a América que, 

por esse então, desde o ponto de vista ma-

çônico, não era senão uma simples 

"dependência" da Europa. 

 

(26). As palavras de Willermoz parecem indi-

car que a região posta sob a autoridade de 

Martinez no se reduziria exclusivamente à 

Europa. Em efeito, a mesma deveria abarcar 

também América, como demonstra a impor-

tância que posteriormente assumiu Santo 

Domingo na historia de sua vida e da Ordem. 

O que confirma ainda mais o fato de que o 

campo de ação que se lhe havia atribuído 

coincidia com o grupo de países nos quais 

existia a Maçonaria, e onde esta constituía a 
única organização iniciática subsistente por 

esse então que pudera proporcionar uma 

base para ele, trabalho que se lhe havia enco-

mendado. 

 

(27). "Superieurs Inconnus" no texto (N. do 

T.) 

 

(28). Por sua parte, também Willermoz usou 

das mesmas iniciais para denominar como 

"Sociedade dos Iniciados" ao grupo, esta vez 

muito real, que fundou para o estudo de cer-

tos fenômenos. 

 

Publicado originalmente em "Études  

Traditionelles", maio-julho de l936. 

 

C omo todo o Esoterismo, a doutrina 

Martinista, tal como foi definida por 

Martinez de Pasqually em seu “Tratado de 

Reintegração dos Seres”, necessariamente 

recorre ao Exoterismo para exprimir verda-

des metafísicas, que é pouco perceptível e 

pouco exprimível por sua natureza. É assim 

que ela está integralmente vinculada à tradi-

ção Ocidental, e mais particularmente à cris-

tã.  

 

Em relação ao problema da Causa Primeira, 

(Deus), o Martinismo torna suas as conclu-

sões a que chegaram os teólogos cristãos e 

os cabalistas hebreus, ao menos quanto aos 

princípios sobre os quais as diversas escolas 

estão sempre em acordo: o ternário divino, 

“pessoas divinas”, emanação, e etc... Concer-

nente ao restante, é particularmente gnósti-

co (porém o que é apresentando nessa tese 

tem uma conotação diferente das escolas 

associadas com esse nome), porque coloca 

em princípio a igual necessidade do Conheci-

mento e da Fé, e o fato de que a graça deve, 

para atuar efetivamente, ser completada pela 

ação inteligente, compreensiva e livre do ho-

mem. É por esses motivos que Martinez de 

Pasqually apresentou o esoterismo de sua 
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escola sob o aspecto da tradição judaico-

cristã. Essa lenda, que teve o Mestre muito 

certamente como autor, decorre de docu-

mentos tradicionais, que foi de propriedade 

de sua família desde que um avô, membro de 

um tribunal de Inquisição, os teria obtido de 

heréticos árabes ou judeus na Espanha. Esses 

documentos eram constituídos por manus-

critos latinos, cópias dos originais árabes, de-

rivados de clavículas hebraicas.  

 

O que quer que seja, eis aqui um resumo do 

“Tratado de Reintegração dos Seres”, obra 

tão rara quanto obscura para quem não está 

familiarizado com as tradições gerais que a 
têm inspirado.  

 

O mundo, considerado tanto como “ o do-

mínio material”, submetido aos nossos senti-

dos, e as “regiões espirituais” do além, não 

foi obra de Deus em si mesmo, considerado 

como Absoluto. E é o Evangelho de João que 

nos ensina:  

 

“No começo (quer dizer, quando iniciavam 

“os tempos”, períodos nos quais se manifes-

tavam os entes relativos), era o verbo (o Lo-

gos, a Palavra Divina).  

 

“O verbo estava próximo de Deus...

(expressão literal, correspondendo ao texto 

grego, melhor do que “com Deus” das ver-

sões ordinárias).  

 

“O Verbo era deus...” (e não deus maiúscula. 

No texto grego não tem o artigo: o verbo 

era portanto um dos ‘elohim’ ou filho-de-

Deus: a palavra elohim significando em he-

breu, ‘Ele-os-deuses’). (1)  

 

“Todas as coisas foram feitas por ele, e nada 

foi feito sem ele...” (João - cap. I).  

 

Esses Logos, é aquele que a Cabala denomina 

Adão Kadmon, aquele que (em todas as tra-
dições religiosas antigas) cria os seres inferio-

res pela sua palavra, ao chamá-los 

(subentendendo-se ‘à Vida real, manifesta’): 

“E Adão deu seu nome a todos as bestas e 

aves do céu, a todos os animais dos campos, 

mas para o Homem, não encontrou auxiliar 

que se assemelhasse...” (Gênese-II, 20)  

 

Esses “animais dos campos”, esses “pássaros 

dos céus”, não são seres ordinários com esse 

nome. O sentido esotérico designa as criatu-

ras, inferiores ao homem-Arquetípico, que 

habitam os “planos” ou mundos do além, 

“regiões espirituais” nas quais faremos alu-

sões mais adiante.  

 

Quando dessa criação, Deus se serviu, por-

tanto, de um intermediário. O que nos é 

confirmado pelo capítulo I do “Gênesis” (I-
2,3): “A terra, (a matéria primordial, o caos) 

era informe e vazia, e o Espírito-de-Deus se 

movia sobre as águas” (o Nous egípcio, o 

elemento mais sutil dessa matéria).  

 

O termo “Espírito-de-Deus” maiúscula, de-

signando assim um Espírito, distinto de Deus, 

e não espírito dele: o que seria um contra-

senso, Deus sendo necessariamente o espíri-

to de si mesmo! E no Gênesis não nos diz 

que “Deus se movia sobre as águas...” É por 

isso que ele nos ensina mais adiante que: “O 

eterno Deus tomou então o Homem, e o 

colocou no Jardim do Éden, para guardá-lo 

e  cultivá-lo...”(Gênesis-II,15).  

 

O Jardim é um símbolo, significando o conhe-

cimento divino, acessível aos seres relativos. 

Com efeito, a Cabala, tradição secreta, é fre-

qüentemente designada como o “Pomar” 

místico. Em hebreu, pomar se diz guineth, 

palavra formada por três letras (guimel, 

noun, tau) iniciais das três ciências secundá-

rias, chaves da Cabala: Guematria, o Notari-

kon, o Temurah.  

 

O Homem primitivo do qual fala o Gênesis, 

em seu discurso puramente simbólico, não é 

um ser formado de carne como nós, mas um 

espírito, emanado de Deus, composto de 
“forma” (que o Gênesis chama o “corpo”, 

análoga ao “corpo glorioso” definido pelos 

teólogos, criado pelo Deus eterno, e de uma 

centelha animadora, que é, ela, integralmente 
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divina, pois o Gênesis nos diz que esse foi o 

“sopro” mesmo de Deus. Nosso Homem-

Arquetípico é portanto semi-divino. Ele é 

proveniente da Matéria primordial (do caos, 

composta da terra e da água – simbólicas.), 

por sua “forma”, ele é proveniente de Deus 

por esse sopro divino que anima, sopro vin-

do de Deus.  

 

Adão e o Verbo Criador são semelhantes 

porque o Homem-Arquetípico continua, no 

simbólico “Jardim” do Éden, a obra iniciada 

pelo Espírito-de-Deus. Entretanto o Verbo 

Criador e o Verbo Redentor são diferentes.  

 
Certo, e é indiscutível que Cristo (que Marti-

nez chama de o Reparador) é simultanea-

mente Deus (pela sua origem) e homem 

(pela sua encarnação). A Teologia o demons-

trou. Mas, da mesma forma que uma criança 

de dez anos e um ancião que virá a ser mais 

tarde, são um só e o mesmo ser (com carac-

terísticas e aspectos diferentes)!... Há entre 

eles continuidade de consciência absoluta, 

apesar de não haver semelhança de aspecto 

ou de reações inferiores. Num grau similar, a 

alma tendo animado um corpo humano co-

mum, depois animando outro, vinte séculos 

após, será sempre identicamente a mesma 

em suas duas manifestações diferentes, pois 

que as ditas manifestações possam ser apa-

rentemente opostas, em razão do “jogo” os-

cilante definido na expressão usual do 

“Karma”.  

 

Paralelamente ao Adão Kadmon (o Homem-

Arquetípico ou Cósmico), há outros seres, 

provenientes de uma Criação anterior, dife-

rentes em natureza e em “plano”, sem rela-

ção com aqueles que nos detalha a tradição 

da Gênese. Essa criação é dita ser a dos 

“Anjos”, que outras tradições nos referem e 

que é analisada por todas as teologias. São 

essas duas criações diferentes que o Gênesis 

subtende em seu primeiro versículo: “No 
começo Deus criou o céu e a terra”. Assim o 

Gênesis descarta a primeira Criação (sobre a 

qual parece que Moisés não possuía nenhuma 

informação) e passa à segunda: “A terra era 

informe e vazia, as trevas estavam na superfí-

cie do abismo...” (Gênesis I,2).  

 

Outros elementos da tradição judaico-cristã 

nos ensinam que os seres dessa criação pri-

mitiva (simbolizados pelo céu), ou seja, os 

Anjos, que por uma prova efetuada pela Von-

tade de Deus se dividiram em duas categori-

as, os Anjos fiéis e os Anjos rebeldes.  

Isso tem sido mal interpretado. Deus, princí-

pio de infinita perfeição, não poderia tentar 

os Anjos após emaná-los, nem rejeitá-los, 

após sua involução. Ao contrário, certas enti-

dades, chegadas ao término da Missão para 

qual Deus as tinha emanado (quer dizer, libe-
rado, dotadas assim necessariamente de Li-

vre-arbítrio), se recusaram à reintegrar-se ao 

Absoluto, ao Plano Divino, à fonte do Bem 

Supremo. Elas têm, assim, preferido o eu 

momentâneo, perecível e ilusório, ao eterno, 

real, e imperecível. Elas têm preferido viver 

“fora” de Deus a serem reabsorvidas, e se 

beneficiarem assim de suas perfeições infini-

tas.  

 

Portanto são elas que estão momentanea-

mente distanciadas de Deus, por um ato li-

vre, porém errado. Não foi o Absoluto que 

as rejeitou injustamente, nem é Ele a causa 

do exílio delas. Entretanto, o retorno à con-

dição anterior e a redenção permanecem 

possíveis, quando a entidade celeste consen-

tir em retomar o caminho do Divino. 

 

Mas na espera desse retorno à luz e a verda-

de imanentes, elas permanecem por suas ati-

tudes egoístas: rebeladas ( da oferta divina 

primitiva e permanente); desgarradas 

(porque estão fora de seu destino legítimo); 

perversas (pois vivem fora do Bem Supremo 

e portanto “no mal”).  

 

Ora, toda coisa corrompida tende por sua 

natureza corromper o que é sadio. E no do-

mínio dos seres espirituais, e sobretudo na-
quele dos seres que possuem corpos materi-

ais, porque nele se combinam: a inveja e o 

ciúme (consciência, apesar de tudo, de uma 

inferioridade real), o orgulho (vontade de ter 



Página 31 Volume 1II, edição XXIII 

a última palavra) e a inteligência (que perma-

nece a mesma, mas na manifestação ativa do 

máximo de seus defeitos).  

 

É por isso que a tradição nos diz que a Cole-

tividade dos Seres espirituais pervertidos (a 

Egrégora do mal), designada pela imagem da 

Serpente, ficou enciumada desse ser, superi-

or a eles, e “imagem” de Deus ao qual essas 

entidades decaídas pretendiam subtrair.  

 

Elas agem portanto (telepaticamente, sem 

dúvida) sobre Adão Kadmon, incitando-o a 

ultrapassar os limites de suas possibilidades 

naturais.  
 

Ser misto por sua natureza, meio espiritual e 

meio formal, andrógino no qual a Forma e o 

Espírito se penetravam mutuamente, o Ho-

mem-Arquetípico deveria manter uma certa 

harmonia, um equilíbrio necessário, nesse 

Domínio no qual Deus o tinha situado. Ele 

devia respeitar sua ordem e obrar, continuar 

a tarefa desse “Espírito-de-Deus” do qual ele 

era o reflexo, o intendente, o “Mestre-de-

Obras” celeste imediato... É esse papel o de 

Arquiteto do Universo que Adão Kadmon 

tinha sido candidato, mas de um Universo 

mais sutil que o nosso, o “Reino que não é 

desse mundo”, do qual falam os Evangelhos.  

 

Sob o impulso de entidades metafísicas per-

vertidas, o Homem-Arquetípico se converteu 

em demiurgo independente. Reiterando sua 

falta, ele modificou e perturbou as leis que 

tinham por tarefa fazer cumprir. Ele tentou, 

audacioso e rebelde, se fazer criador por sua 

vez, e igualar por suas obras o próprio Deus. 

Ele só logrou modificar seu Destino primiti-

vo.  

 

É o que as duas lendas idênticas, a de Lúcifer, 

primeiro dos Anjos, e aquela de Adão pri-

meiro dos homens, nos informam em seus 

desenvolvimentos paralelos. É talvez dessa 
tradição que decorre o costume de consa-

grar aos deuses ou a Deus as primícias de 

uma colheita ou o primogênito das manadas. 

E é fato que na simbólica história da Humani-

dade que nos conta o Gênesis, todos os des-

cendentes: Caim, Cam, Ismael, Esaú, etc... 

São misteriosamente marcados por um desti-

no contrário.  

 

Mas enquanto Deus, com suas possibilidades 

infinitas, pode tirar qualquer coisa do Nada, 

o homem, criatura com possibilidades limita-

das, pode apenas modificar o que já existe, 

sem nada extrair desse mesmo Nada.  

 

O Homem-Arquetípico querendo criar seres 

espirituais como Deus havia criado os Anjos, 

só fez objetivar seus próprios conceitos. De-

sejoso de lhes dar corpos, ele nada pode 
além de integrá-los na matéria mais grosseira. 

Querendo animar o caos (as trevas exterio-

res) como Deus havia animado o mundo me-

tafísico que lhe tinha sido primitivamente 

confiado, ele nada fez além de enterrar a si 

próprio.  

 

Com efeito, Deus “sendo”, no sentido mais 

absoluto da palavra (“eu sou aquele que é” 

disse ele a Moisés no Sinai), não existe coisa 

nenhuma pré-existente. Para criar a matéria 

primitiva, Deus tem simplesmente retratado 

uma parte de suas infinitas perfeições de uma 

porção de sua essência infinita. Esse retrato 

parcial da perfeição espiritual mais absoluta 

tem inevitavelmente conduzido à criação da 

imperfeição material relativa. Isso justifica 

que a Criação, qualquer que seja, não possa 

jamais ser perfeita. Ela é necessariamente im-

perfeita pelo fato que ela não é Deus.  

 

Em imitação do Absoluto, Adão Kadmon vai 

portanto tentar criar uma “matéria primei-

ra”. Alquimista inexperiente, isso será a ori-

gem de sua Queda.  

 

O Homem-Arquetípico é um ser andrógino. 

O Gênesis (cap. I, 27, 28) nos diz que “Deus 

criou o Homem a sua imagem: macho e fê-

mea, ele os criou...”. É o elemento negativo, 
feminino, que Adão vai objetivar fora de si 

mesmo. É esse “lado” esquerdo, feminino, 

passivo, lunar, tenebroso, material que vai, se 

separando do “lado” direito, masculino, ati-
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vo, solar, luminoso, espiritual, dando nasci-

mento a Eva. A Fêmea-Arquetípica é portan-

to extraída de um dos dois “lados”do andró-

gino, e não de uma de suas “costelas”...(todas 

as religiões antigas conheceram um ser divi-

no, original, que era simultaneamente macho 

e fêmea).  

 

O Gênesis nos diz (cap. II,23, 24) :  

 

“ E Adão disse: Esta é enfim os ossos dos 

meus ossos e a carne da minha carne, (ele 

conserva portanto o espírito, a alma). Ela se-

rá chamada Fêmea - em hebraico Isha -, por-

que ela foi tirada do Homem - em hebraico 
Ish”.  

 

É essa Matéria nova, a Eva do Gênesis, a Fê-

mea simbólica, que Adão “penetra” para cri-

ar nela a Vida. O Homem-Arquetípico assim 

se degradou tentando se igualar a Deus. Seu 

novo domínio, é o mundo hílico da Gnose, 

nosso universo material, mundo pleno de 

imperfeições e de maldades. O pouco de 

bem que nele reside provém das antigas per-

feições do Homem-Arquetípico. Pois cindidas 

em dois seres diferentes, a soma dessas per-

feições originais não pode ser total em ne-

nhum deles... Houve portanto uma queda.  

 

É por isso igualmente que a natureza tem 

sido deificada pelos cultos antigos. Ela era 

portanto a Mãe de tudo que é, mas de tudo 

isso que está “sob os Céus”, simplesmente 

Isis, Eva, Deméter, Rhéa, Cibele, não são 

mais do que símbolos da natureza Material, 

emanada de Adão Kadmon, personificada pe-

las Virgens Negras, símbolos da Matéria pri-

ma.  

 

A essência superior de Adão Kadmon, inte-

grado no seio da matéria nova, se tornou o 

Sopro, expressão alquímica que designa a 

alma do mundo. A essência secundária, o me-

diador plástico, e que constituía a “forma” do 
Adão, seu duplo superior, tornou-se o Mer-

cúrio, outra expressão alquímica designando 

o Astral dos ocultistas, o plano intermediá-

rio. A matéria vinda do Caos secundário, é o 

Sal alquimista, o suporte, o receptáculo, a 

prisão. Paralelamente, podemos dizer que 

Adão tornou-se o Sopro, que Eva doou o Sal, 

e que o Caim do Gênesis é o Mercúrio dessa 

tríade simbólica. Temos o que a alquimia co-

nhecia também pelos nomes de Rei, de Rai-

nha e de Servidor dos sábios...  

 

Compreende-se também porque, em todos 

os seus graus, a Matéria Universal é vivente, 

assim como a admite a antiga alquimia e a 

moderna química, e como, em suas manifes-

tações, ela pode ser mais ou menos consci-

ente e inteligente. Através dos quatros rei-

nos da Natureza, mineral, vegetal, animal, 
hominal (entre os quais não há qualquer so-

lução de continuidade), é o Homem-

Arquetípico, o Adão-Kadmon, a Inteligência 

demiúrgica, que se manifesta, dispersa, esban-

jada, aprisionada. É esse o revestimento das 

“peles de besta” de que nos fala o gênesis : 

“E Deus fez para o Homem e para a Mulher 

‘vestes de peles’ e os revestiu de-

las...” (III,21). Esse Universo novo tem igual-

mente se tornado o refúgio das Entidades 

decaídas. Elas tem se refugiado aí para se dis-

tanciar ainda mais do Absoluto, na quimérica 

esperança de escapar das Leis eternas, oni-

presentes.  

 

Os Seres maléficos tem assim um interesse 

primordial em que esse Homem, disperso 

mas onipresente no seio da Matéria constitu-

tiva do Universo visível, continue a organizar 

e animar esse domínio, desde então o deles.  

 

Como a alma do Homem-Arquetípico está 

prisioneira da Matéria universal, a alma do 

homem individual está prisioneira de seu cor-

po material. E a morte física (o único efeito 

significativo que ele ganhou, nos diz o gêne-

sis....) e as reencarnações que se sucedem 

são os meios pelos quais as Entidades decaí-

das manifestam sua ascendência sobre o Ho-

mem. Compreende-se melhor a palavra do 
Redentor, “ouvida” pelos Profetas, com Isaí-

as: “ó morte, onde está tua vitória? ó morte 

onde está teu aguilhão...” (o aguilhão dos 

sentidos, que incita a alma separada a se re-
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encarnar em seu corpo material).  

 

O Poder, a Sabedoria, a Beleza que se mani-

festam ainda nesse Universo material, são 

esforços do Homem-Arquetípico para retor-

nar ao que era antes de sua Queda. As quali-

dades contrárias são provenientes das entida-

des decaídas, a fim de manter o “clima” que 

elas quiseram fazê-lo criar, para substituir aí 

tal como elas quiseram anteriormente, quan-

do elas deliberadamente interromperam seu 

retorno ao Absoluto.  

 

O Homem-Arquetípico não retomará a pos-

se de seu primitivo Esplendor e de sua Liber-
dade a não ser se separando dessa matéria 

que o engolfa por todos os lados. Para isso, é 

necessário que todas as células que o com-

põem (ou seja, os homens individuais) pos-

sam, após suas mortes naturais, reconstituir 

o Arquétipo, aí se reintegrar definitivamente, 

escapando assim dos ciclos de reencarnação.  

 

Assim, os Microcosmos reconstituirão o Ma-

crocosmo. Os Homens-Arquetípicos, refle-

xos materiais do Arquétipo, são, portanto, 

igualmente (alguns degraus abaixo) reflexos 

divinos. Como o Arquétipo é, ele também, o 

reflexo de Deus, do primitivo Verbo Criador 

ou logos, do Espírito-de-Deus do qual fala o 

gênesis.  

 

Nisto consiste portanto o “Grande Arquite-

to do Universo”. Todo culto de adoração 

dedicado a este último é portanto um culto 

satânico, porque prestado ao homem e não 

ao Absoluto. É por isso que a Maçonaria o 

invoca sem adorá-lo.  

 

Mas, porque o Homem mergulhado na at-

mosfera demoníaca desse mundo Material 

onde ele respira a cada instante o intelecto 

maléfico, nos diz Martinez de Pasqually, e que 

ele parece estar em má posição para aí resis-

tir, o criador restabeleceu o equilíbrio desta-
cando de seu Círculo Espiritual Divino um 

Espírito Maior para ser o guia, o conselheiro 

e o companheiro do Menor que foi emanado 

e desceu da Imensidade Celeste para ser in-

corporado ao Mundo Material (ou centro da 

matéria elementar) para seguir atuando, se-

gundo seu Livre-arbítrio, na esfera terrestre.  

 

Mas, o conselho de um Espírito Maior não é 

suficiente. É necessário ainda o socorro ope-

rativo de um Eleito Menor. A capacidade que 

lhe confere sua “reconciliação” é dupla. Ele 

transmite diretamente as instruções do Cria-

dor acerca do culto teúrgico que deve ser 

prestado; ele comunica aos “homens de de-

sejo” aos quais ele é enviado os dons que ele 

próprio recebeu, marcando no caráter deles 

o “selo” místico sem o qual nenhum Menor 

pode ser reconciliado.  
 

Essa ordenação misteriosa é a condição es-

sencial de sua “reconciliação”, pois sem ela, 

quaisquer que seja seus méritos pessoais, um 

Menor permanece “na privação”, quer dizer, 

sem comunicação com Deus.  

 

Daremos ainda alguns detalhes sobre a Pneu-

matologia de Martinez. Preparamos para ou-

tro lugar um estudo especial sobre sua Dou-

trina e seus trabalhos.  

 

a) Os seres espirituais são os Eons da gnose, 

as Idéias-Matrizes que vivem no seio da Di-

vindade.  

b) Os Espíritos Superiores, ditos ainda Espíri-

tos Denários, ou Espíritos Divinos, são as 

entidades sephiróticas da Cabala, os Nomes 

Divinos.  

 

Os Espíritos Maiores asseguram a correspon-

dência do homem com Deus, limitando o 

domínio inferior, composto pelos mundos 

celestes e terrestres. Agentes das Leis do 

Universo, estes seres Supra-celestes são res-

ponsáveis pela conservação do “tempo”, ou 

seja, da Energia Vital no Mundo Material, mas 

eles não têm poder de  produzir essências 

materiais.  

 
Os Espíritos Inferiores garantem a existência 

da Matéria. São de qualquer modo as Forças 

dos Elementos, os Seres da Região Celeste 

astral Superior, os Gênios Planetários, estela-
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res, etc...  

Os Espíritos Menores, ou Menores Espiritu-

ais asseguram a Terrestre edificação do Mun-

do Material. São principalmente as Almas Hu-

manas.  

 

Essa última classe se subdivide em quatro 

séries:  

a) Menores Eleitos: São dez grandes guias da 

Humanidade: Abel, Enoque, Noé, Melquise-

dek, José, Moisés, David, Salomão, Zoroba-

bel, Jesus. 

b) Menores Regenerados: Esses são os Adep-

tos, os Mestres na doutrina espiritual. Esse 

estágio é aquele ao qual têm atingido os Rosa
-Cruzes.  

c) Menores Reconciliadores: Esses são os 

iniciadores da ordem, dos graus inferiores.  

d) Menores em Privação: Esses são os Profa-

nos.  

 

Para escapar dos ciclos das reencarnações 

sucessivas neste mundo infernal (inferno: lu-

gar baixo), é necessário que o Homem indivi-

dual se desassocie de tudo do que o arre-

messa na Matéria, livrando-se assim da escra-

vidão das sensações materiais. É-lhe necessá-

rio também se elevar moralmente. Contra 

essa tendência rumo à Perfeição, as Entida-

des decaídas lutam sem cessar, tentando de 

mil maneiras, a fim de atirá-lo no seio do 

mundo visível e de conservar sobre ele seu 

império oculto.  

 

Contra elas, o homem individual deve lutar, 

desmascarando-as e rejeitando-as para fora 

de seu domínio. Ele assim chegará, por um 

lado, à Iniciação - que lhe religa aos elemen-

tos do Arquétipo já reunidos e constituindo 

a exotérica “Comunhão dos Santos”-, por 

outro lado, pelo Conhecimento Libertador, 

que lhe ensina os meios de apressar, para o 

resto da Humanidade cega, e pelo seu traba-

lho pessoal, a ultrapassagem definitiva.  

 
Nessas últimas possibilidades, então princi-

palmente as grandes Operações Equinociais, 

que tendem a purificar a Aura terrestre por 

meio de exorcismo e de conjurações, subme-

tidos aos ritos de Alta Magia e que os Elu-

Cohens denominavam os “Trabalhos” ou o 

“Culto”.  

 

Somente quando, desta definitiva liberação 

individual, ocorrerá enfim a grande liberação 

coletiva, única a permitir a reconstituição dos 

arquétipos, e depois sua reintegração no Di-

vino que a emanou outrora. Abandonada à si

-mesma por seu animador, o Mundo da ma-

téria se dissolverá, não sendo mais vivificado, 

harmonizado, conduzido, pelo Arquétipos. 

Sob o impulso, naturalmente anárquico, das 

Entidades decaídas, esta desagregação das 

partes do Todo se acelerará. O Universo 
acabará então; será o “fim do Mundo” anun-

ciado pelas tradições universais. 

  

“Como um livro que viramos, o céu e a terra 

passarão...”! A essência divina recuperará 

gradualmente as “regiões” de sua essência de 

onde ela foi primitivamente retirada. As ilu-

sões momentâneas, batizadas com o nome 

de criaturas, de seres, de mundos, desapare-

cerão porque Deus é tudo, e Tudo está em 

Deus, embora nem Tudo seja Deus ! O Ab-

soluto nada tirou de um Nada ilusório, que 

somente tivesse existido fora de Si, sem ser 

Ele-mesmo.  

 

Nada além desta retração da divina essência, 

teria permitido a Criação dos Mundos, angé-

licos, materiais, etc... Como é também esta 

retração desta mesma essência, que permitiu 

a emanação dos Seres espirituais.  

 

E desta maneira se efetuará a simbólica 

“vitória” do bem sobre o Mal, da Luz sobre 

as Trevas, por um simples retorno das coisas 

ao Divino, por uma re-assimilação dos seres 

purificados e regenerados.  

 

Este é o esotérico desenvolvimento da Gran-

de Obra Universal.  

 
Traduzido de Ambelain, Robert : Le Martinisme: 

história et Doutrine, Paris, Editions Niclaus, 

1946, pp 30-40 
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O  único balanço biográfico exato e tam-

bém completo, embora muito defeituo-

so, que a situação presente permite e, sobre-

tudo, a única exposição conjunta detalhada, 

igualmente exata, sobre a doutrina Martinezi-

sta foram publicados com uma bibliografia 

em “L’Initiation” (1969, Janeiro-Março, pp. 6-

30; Abril-Junho, pp. 58-84; Julho-Setembro, 

pp. 139-174). 

 

Publicado em um volume: “Introduction à Mar-

tinès de Pasqually” (Institut Eléazar, 1993). 

Quanto à biografia, acompanhar a situação 

das pesquisas no “Bulletin 

Martiniste”. Os “Cahiers de 
Saint –Martin”, o “Bulletin de 

la Société Martinès de Pas-

qually” (Bordeaux, desde 

1990) e o “Esprit des Cho-

ses”, órgão do Centro Inter-

nacional de pesquisas e de 

estudos Martinistas (Minitel 

3614 CHEZ*CIREM). 

 

Quanto à doutrina, será 

possível ouvir elementos de 

uma futura edição aumenta-

da da “Introduction à Martinès 

de Pasqually”, gravadas pelo 

autor e disponíveis em fitas 

cassete na sede da Ordem 

Martinista (5-7 rue de la 

Chapelle, 75018);  ver, igualmente, a longa 

introdução à edição do “Traité sur la réintégra-

tion”, 1994, op. cit. infra. 

 

Nessas fontes, em que se pode beber, nós 

levantamos as seguintes indicações, acrescen-

tando a elas alguns complementos. 

 

I - Uma Vida Ainda Obscura 

 

Nada é certo sobre o seu nome e origens. 

 
A descoberta (Pinasseau-Cellier) do ato de 

inumação permite fixar a data de nascimento 

entre 29 de Abril e 21 de Setembro de 1727. 

Creio que se deu em Grenoble ou perto de 

Grenoble. 

 

Sobre a sua infância, juventude, instrução, 

nenhum dado, mesmo hipotético. O idioma 

Francês não é sua língua materna. 

 

É preciso esperar vê-lo surgir na cena maçô-

nica para que ele saia da sombra. 

 

Desde então, estes acontecimentos de sua 

vida privada, inextrincavelmente misturada 

com sua vida maçônica, são 

atestados: casamento em 
Bordeaux (1767); nascimen-

to de seu filho Jean-Anselme 

(1768), que se torna comis-

sário de polícia, como des-

cobriram Pinasseau e Celli-

er; nascimento de um segun-

do filho (1771) de prenomes 

desconhecidos e provavel-

mente morto com pouca 

idade; em 29 ou 30 de Abril 

de 1772 (Nahon), embarque 

para Saint-Domingue; em 20 

de Setembro de 1774, faleci-

mento e no dia 21, inumação 

na ilha, num local hoje des-

conhecido. 

 

O próprio Martinez de Pasqually se descre-

veu nestas linhas acerca das quais um longo 

comércio “Martinista”, que certamente dei-

xou subsistir muitos enigmas, me persuadiu 

de que eram não somente sinceras, mas ve-

razes: 

 

“Quanto a mim, sou homem e não creio ter 

em mim nada além do que um outro homem 

tem em si. [...] Não sou Deus, nem diabo, 

nem feiticeiro, nem mágico.” Mas também: 

“Não passo de um fraco instrumento a quem 

Deus quer bem, indigno que sou, servir, para 
lembrar os homens, meus semelhantes, em 

seu primeiro estado de Maçom, que quer 

Martinez de Pasqually e a Ordem dos Elus Cohen por Robert Amadou 

Robert Amadou (1924 — 2006)  
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dizer espiritualmente homens ou almas,  a 

fim de lhes fazer ver verdadeiramente que 

eles são realmente Homens-Deus, criados à 

imagem e semelhança desse Ser Todo-

Poderoso.” 

 

Martinez de Pasqually é, antes de tudo, sua 

doutrina e sua Ordem dos Elus Cohen, ex-

postas em seus escritos. 

 

II - Escritos 

 

Livros 

 
“Traité de la réintégration des êtres dans 

leurs premières propriétés, vertus et puis-

sances spirituelles et divines”. 

 

Publicado pela primeira vez por René Phili-

pon (com esse título que apresenta varian-

tes). Paris, Chacornac, 1899. 

 

Martinez de Pasqually, ‘Traité de la réin-

tégration des êtres créés’. 

 

Versão original editada pela primeira vez, em 

concomitância com a versão publicada em 

1899, acompanhada do quadro universal, 

precedida de uma introdução e de documen-

tos inéditos. Paris, Robert Dumas, 1974. 

 

Martinès de Pasqually, Traité sur la réin-

tégration des êtres... 

 

Cópia autográfica de Saint-Martin, difusão 

rosicruciana (volume 1: fac.sím., 1993; volu-

me 2: transcrição modernizada e preparada, 

1994). 

 

Apócrifos 

 

Referimo-nos à biblioteca de “L’Initiation”, 

mas com uma adição. Os títulos das obras 

falsamente atribuídas a Martinez por Ragon 
são, na realidade, os de obras, provavelmente 

fictícias, alegadas como suas pelos fictícios 

Irmãos da Rosa-Cruz, que supostamente se 

exprimiram na Fama Fraternitatis de J.V. An-

drea, na seguinte passagem: “Confessamos, 

aliás, que depois da morte de A., nenhum de 

nós obteve o mínimo detalhe sobre R.C. e 

sobre seus primeiros Irmãos, mas à parte do 

que relatam a respeito nossa Biblioteca Filo-

sófica, entre outras, nossa “Axiomatique”, 

obra capital para nós, os “Cycles du monde”, a 

obra mais sábia, e “Protée”, a mais útil.”(Trad. 

Gorceix, La Bible des Rose-Croix, Paris, P.U.F., 

1970, p. 12). 

 

Correspondência 

 

As cartas mais importantes são aquelas ende-

reçadas a Jean Baptiste Willermoz, que foram 
bem editadas por Van Rijnberk em sua obra 

citada infra. t. II, pp. 71-166. 

 

Documentos das Ordens 

 

Isto é, todos os textos oficiais da Ordem dos 

Cavaleiros Maços Elus Cohen do Universo: 

rituais, catecismos, peças administrativas. (Cf. 

o inventário das fontes em “L’Initiation”). 

 

Depois da bibliografia de “L’Initiation”, publi-

quei o inventário do acervo “Hermete” dos 

arquivos dos Neo-Cohen, ibid.; Janeiro-

Março de 1970, pp. 52-53 (ad. In “L’Esprit des 

choses”, número 3 (1992), p. 82-83. 

 

Esse acervo comporta notadamente a seguin-

te peça:  

 

“Status généraux de la Franche-Maçonnerie des 

Chevaliers Élus Coëns”, original depositado em 

1767 nos arquivos do “Tribunal souverain 

élevé à la gloire du Grand Architecte de l’U-

nivers sur le Grand Orient de Pa-

ris” (fraternalmente comunicado por Ivan 

Mosca), com as assinaturas de Bacon de la 

Chevalerie, Balzac, Luzignan e Cerley. (A có-

pia dos estatutos por Papus, que está conser-

vada em Milão, não traz assinaturas). 

 
Vários documentos Martinesistas na parte 

dos arquivos de J.-B. Willermoz recentemen-

te atualizada. (Acervo privado L.A.). 
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Acrescentemos sobretudo, o importantíssi-

mo conjunto ritual incluído nos papéis póstu-

mos de Saint-Martin, que constituem o acer-

vo Z (cf. infra, capítulo II). 

 

As edições mais importantes são:  

 

“Catéchismes de six grades Cohen” ap. Papus, 

“Martinès de Pasqually”..., Charmuel, 1895 (fac

-sím. com prefácio de R.A. e posfácio de Phi-

lipe Encausse, Paris, Robert Dumas (depois 

Dervy-Livres), 1976), pp. 213-283; “Extrait du 

catéchisme des Elus Cohen”, ap. Amadou, 

Trésor martiniste, Editions traditionelles, 

1969, pp. 11-32. 
 

“Les exorcismes des Elus-Coëns” por Robert 

Ambelain.  

 

“Les Cahiers de la Tour Saint-Jacques”. II-III-IV 

(1960), pp. 175-186;  

 

“Les diplômes coëns” de J.-B. Willermoz por 

Alice Joly ibid., pp. 216-223, com uma repro-

dução fotográfica de um deles; finalmente, 

François Ribadeau-Dumas quis realmente 

atender ao meu pedido, reproduzindo nos 

“Magiciens de Dieu”, Robert Laffont, 1970, pp. 

267-293, um dos três textos (e o mais im-

portante, visto que se trata de um ritual de 

iniciação ao primeiro grau) que haviam moti-

vado minha “Note sur une source ignorée de 

l’histoire des rituels coëns”, “Les Cahiers de la 

Tour Saint-Jacques”, II-III-IV (1960), pp. 187-

189.  

 

Dos documentos Cohen do Acervo Z: 

 

I: Teurgia; 

II: Franco-Maçonaria, uma parte foi publicada 

pelas Éditions Cariscript, e outra pelos Insti-

tut Eléazar. A elas se acrescentam documen-

tos complementares extraídos do acervo 

Prunelle de Lière, da B. M. de Grenoble, e de 

outros acervos. 
 

Da bibliografia Martinesiana, que recapitula 

“L’Initiation”, um livro deve ser tirado: G. Van 

Rijnberk, “Un Thaumaturge au XVIIIème siècle, 

Martinès de Pasqually, Sa Vie, son oeuvre, son 

ordre”, t. l. F. Alcan, 1935; t.II Lyon, Derain-

Raclet, 1938, fac-sím. Hildesheim, Olms, 

1982, excelente bibliografia crítica.  

 

René Le Forestier, La Franc-Maçonnerie occul-

tiste au XVIIIème siècle et l’ordre des élus coëns 

(Paris, Dorbon-aÎné, s.d. [1928]) fornece um 

panorama adequado, mas seus ensaios de 

reconstituições rituais estão hoje ultrapassa-

dos, graças às descobertas e às publicações 

acima mencionadas. 

 

As cartas de Saint Martin à J.-B. Willermoz, 

cheias de detalhes ritualísticos, foram o obje-
to de uma primeira e deplorável edição por 

Papus, “Louis-Claude de Saint-Martin” (Paris, 

Chacornac, 1902). Uma transcrição diplomá-

tica foi obtida pela R. A. (Renaissance tradi-

tionelle, 1981-1983). 

 

A Reintegração 

 

Martinez de Pasqually elaborou uma doutrina 

complexa e precisa. A partir de quais dados, 

além de sua própria experiência pessoal que, 

dizia ele, chegarão até ele para fazer-lhe es-

crever o ditado dos ensinamentos da própria 

Sabedoria divina? 

 

A crítica externa não dispõe de nenhum ele-

mento de resposta. A crítica interna designa 

a corrente do esoterismo judaico-cristão, e 

mais particularmente alguns de seus ramos 

provençais e espanhóis (com, neste último 

caso, uma influência islâmica de segunda 

mão). 

 

Sobre a própria doutrina, os modernos es-

tão, em compensação, bem informados. O 

“Tratado” constitui a fonte principal. Coadju-

vantes: os textos rituais; também as explica-

ções fornecidas por Willermoz e, sobretudo 

por Saint-Martin sob a proteção de suas pró-

prias ideias. A meio-caminho, de certa forma, 
dessas duas últimas fontes, as instruções aos 

Cohen de Lyon, a partir de 1774 (trechos ap. 

Paul Vulliaud, “Les Rose-Croix lyonnais au 

XVIIIème siècle...” E. Nourry, 1929, pp. 225-



Página 38 Boletim Martinista 

252; a edição R.A. das “Leçons de Lyon” com-

preende o texto integral das dez primeiras 

aulas dadas por Saint-Martin, o resumo de 

todas as aulas, sejam elas de Saint-Martin ou 

de d’Hauterive, com autógrafo do primeiro, 

com os desenvolvimentos relativos a algumas 

aulas do mesmo; enfim, o texto das notas 

tomadas por J.-B. Willermoz. Uma edição 

dessas últimas notas exclusivamente, nas Edi-

tions du Baucens (Braine-le-Comte, Belgique, 

1975), é má. A edição R. A. está publicada na 

revista do “Centro internacional de pesquisas 

e de estudos Martinistas” (CIREM): “L’Esprit 

des choses” (1992-1994). 

 
As “Instructions aux hommes de désir” (cuja 

atribuição a Saint-Martin é duvidosa), uma 

“Nouvelle instruction” e um “Traité des bénédic-

tions”, todos os textos tanto Martinesianos 

quanto Martinesistas, constituem outras tan-

tas aulas Cohens autorizadas (Institut Eléa-

zar). 

 

Aqui se esboçará o esquema do essencial. 

 

2.- O título do “Tratado da Reintegração dos 

Seres” o anuncia (com razão de causa): a 

doutrina de Martinez é uma doutrina da 

Reintegração dos Seres. Reintegração implica 

expulsão prévia, drama e desfecho. De fato. 

E sabê-lo salva. Mas é por um saber operati-

vo. Martinez é um gnóstico. 

 

A Reintegração deve ser universal. Cabe ao 

homem sua tarefa. Cabe a ele aprender qual 

foi a origem e qual é o destino, quais são as 

vias comuns da queda e da nova subida: 

aprendizagem de uma teoria. Porém de uma 

teoria que é, no final de contas, teoria da téc-

nica operatória; teoria dos intermediários e 

técnica dos meios; técnica dos agentes e das 

operações. Teoria das operações Teúrgicas à 

moda de Martinez de Pasqually. Eis a gnose 

particularizada no gnosticismo Martinesiano, 

no Martinesismo. 
 

Para essa particularização contribuem tam-

bém - mas a análise da Teurgia particular bas-

taria para indicá-la - as modalidades e os de-

talhes específicos, pelo menos em sua reuni-

ão, da epopeia Martinesista; pena que esta-

mos reduzidos a carregá-las como memória. 

 

3.- Deus é um, mas seus poderes são três e 

sua essência “quádrupla”. No começo ele 

emana seres espirituais, livres e discretos, 

que formam sua corte. Alguns desses seres 

cedem ao orgulho e “operam” - isto é, agem 

- à semelhança de Deus, cometendo infração, 

isto é, pretendendo a autonomia. Para puni-

los e salvar a corte divina, eles são expulsos 

desta e aprisionados no mundo material, es-

pecialmente criado para a ocasião por espíri-

tos que permaneceram fiéis. A matéria é cri-
ada, não emanada: ela é ilusória. 

 

Deus emana, então, o homem: “menor” espi-

ritual visto que vem em último lugar, mas 

dotado de privilégios superiores aos seus 

dois irmãos mais velhos. Adão, andrógino, 

será ao mesmo tempo encarregado da guar-

da e da reabilitação. 

 

No entanto, Adão se ergue, por sua vez, por 

seu orgulho, até querer ser criador sozinho. 

Ele junta seu poder divino com aquele dos 

demônios e efetua uma criação de perdição. 

Sua criação, sua criatura, Houwa, é falha. 

Mas, depois de sua perversidade, ele degene-

ra e se torna o opróbrio da terra. 

 

Seu corpo glorioso se torna tenebroso, ao se 

materializar. 

 

De pensante ele se torna pensativo, e a co-

municação direta, de que ele gozava, com 

Deus, é cortada. Agora só poderá ser efetua-

da por um intérprete, eventualmente obtido, 

dos espíritos, dos intermediários. 

 

Para entrar em relação com estes últimos, o 

homem em parte materializado deverá usar 

procedimentos em parte materiais. A mística 

se degradou em Teurgia cerimonial, ciência e 
sacramento. O teurgo primeiro prega, pede a 

Deus que lhe restitua seu poder primitivo 

sobre os espíritos. Em seguida, comanda os 

espíritos bons e exorciza os maus. Sinais, por 
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vezes auditivos e táteis, mas habitualmente 

luminosos indicam o sucesso. 

 

A falta de Adão foi seguida de uma segunda. 

Deus havia mantido o culpado em seus direi-

tos e deveres e o havia provido dos novos 

meios requeridos pela nova situação. 

 

No entanto, ingrato, o homem se une à sua 

mulher numa fuga sexual digna dos animais. 

Desse arrebatamento saiu Caim. 

 

Mas Deus continua ainda fiel a suas promes-

sas, e o homem não é destituído de seu lu-

gar. A posteridade de Caim é incapaz de 
manter o papel do primeiro. Nascimento de 

Abel. Caim o mata. Seth será o ancestral dos 

operadores, dos Teurgos. Assim como, após 

o dilúvio, há mais partidários de Caim. Noé 

perpetuará a posteridade de Seth (mas Cham 

reencarnará Caim). Assim, de uma raça pura 

sairão, no decorrer da história, grandes e 

pequenos profetas. Os Cohen a eles serão 

agregados por eleição. 

 

A gnose Martinezista discerne, e se apropria, 

nas coisas, o que diz respeito às coisas do 

espírito, as simboliza, conduz. Ela traça o pla-

no da figura universal, onde toda a natureza 

espiritual, maior, menor e inferior opera: on-

de as imensidões celestes e temporais que a 

imensidão do eixo fogo central circunda, se 

comunicam através da imensidão supra-

celeste, com a imensidão divina. 

 

Para se reintegrar e ajudar na reintegração 

dos outros homens e de todos os seres 

(nada de reintegração completa sem a reinte-

gração universal), aquele que tem essa voca-

ção sacerdotal, o Elu Cohen, considera o nú-

mero dos dedos de seu pé (os números, fun-

damento de toda lei de criação temporal e 

de toda ação divina...) e se instrui acerca do 

nome dos anjos. Ele segue uma ascese (atos 

de piedade, regras alimentares, etc.), uma 
moral. Ele celebra a Teurgia. 

 

Saint-Martin abandonará a Teurgia cerimonial 

por uma mística especulativa cuja deidade de 

Cristo é o pivô; Willermoz não soprará uma 

palavra sobre isso nas instruções correspon-

dentes aos diferentes graus e à Profissão da 

Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade 

Santa (CBCS), pois estes não terão recebido 

a ordenação Cohen. 

 

Mas o pensamento de Saint-Martin se define 

melhor por sua continuidade ao pensamento 

de Martinez; e o Regime Escocês Retificado 

(RER), um dos raros regimes maçônicos a 

possuir uma doutrina sistemática, com a Or-

dem dos Elu Cohen, não terá outra doutrina 

senão esta última, o Martinesismo. 

 

A Ordem dos Cavaleiros Maçons 

Elus Cohen do Universo 

 

1.- Martinez de Pasqually era Franco-Maçom, 

reconhecido como tal por seus Irmãos. 

Quando e onde ele recebeu a luz maçônica? 

Ignora-se. 

 

2.- Ele produzirá diante da Grande Loja da 

França uma patente aparentemente passada a 

seu pai por Charles Edouard Stuart em 1738 

e transmissível a ele próprio. Ela poderia não 

ser apócrifa se, contrariamente à probabilida-

de, o pretendente tivesse sido Franco-

Maçom. 

 

 3.- Martinez de Pasqually foi o Grande Sobe-

rano da Ordem dos Elus Cohen. É seu funda-

dor? Sim, ao que parece. Não, ao que ele as-

segurava, falando de seus predecessores, de 

seus colegas, de seus arquivos. Eis um traça-

do de sua carreira Maçônica Cohen. 

 

De 1754 talvez, de 1758 seguramente, a 

1760, propaga no Sul da França, em Lyon, em 

Paris. 

 

1762: chegada em 25 de Abril a Bordeaux, 
onde fica até 1766. 

 

Final de 1766: Paris. Primeiro encontro com 

J.-B. Willermoz. 
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1767: no equinócio de primavera, instalação 

do Tribunal soberano e promulgação dos 

estatutos da Ordem. Em Abril: partida para 

Paris, divulgação da ordem no caminho, re-

torno a Bordeaux em Junho. 

 

1768: primeiro encontro com Saint-Martin. 

 

1769-1770: o clérigo tonsurado Pierre Four-

nié, secretário de Martinez: ambos incapazes 

de dirigir e de organizar a Ordem, que, no 

entanto, se desenvolve. Em 11 de Julho de 

1770, Martinez anuncia, pela primeira vez, 

que está trabalhando no Tratado da Reinte-
gração dos Seres. 

 

1771-1772: Saint-Martin secretário de Marti-

nez. O trabalho conhece uma melhora e se 

intensifica. Mas Martinez vai embora. 

 

1772-1774: em Santo Domingo, Martinez 

prossegue com o trabalho geral e desenvolve 

a Ordem no plano local, sem abandonar até a 

morte. 

 

4.- Acrescentemos alguma coisa sobre a Or-

dem dos Elus Cohen depois da morte de 

Martinez de Pasqually. 

 

Por ocasião de sua morte, Caignet de Les-

tère, que Martinez havia designado para este 

fim, ocupa o cargo de Grande Soberano da 

Ordem, mas ele próprio morre em 19 de 

Dezembro de 1779. Escolheu como seu su-

cessor Sébastien de las Casas. Este, em No-

vembro de 1780, aconselhou os Capítulos 

Cohen, que desejavam dele uma direção mais 

firme, a se dissolverem! 

 

A desagregação havia começado desde a 

morte de Martinez, talvez um pouco antes, 

enquanto ele parecia demorar-se em Santo 

Domingo. Pouco a pouco, os Templos desa-

bam ou mudam de dono. Os Cohen, contu-
do, continuam a operar. O capítulo de Tou-

louse, encorajado por d’Hauterive, persiste 

(revelação do acervo Du Bourg, em vias de 

publicação); inventário ap. Saint-Martin. 

“Cartas aos Du Bourg”, “L’Initiation”, 1977, e 

ver já Michel Taillefer, “Le Temple cohen de 

Toulouse”, Cariscript, 1986). 

 

Dos dois discípulos mais eminentes de Marti-

nez, Saint-Martin e Willermoz, o primeiro 

não estava inclinado a favorecer a manuten-

ção e ainda menos o florescimento da Or-

dem dos Elus Cohen; o segundo, por razões 

analisadas em outra parte, preferiu infundir 

num outro Rito Maçônico, a Estrita Obser-

vância Templária, metamorfoseada em Or-

dem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade 

Santa, a doutrina Martinesiana da reintegra-

ção, salvando assim, acreditava ele, a Franco-
Maçonaria e a dita doutrina com uma cajada-

da só. 

 

A doutrina, digo, e não se poderia notar mui-

to que nada da iniciação, nada  da organiza-

ção Cohen, nem, por conseguinte, nada da 

Teurgia cerimonial própria aos Elus Cohen 

passou entre os Cavaleiros Benfeitores da 

Cidade Santa. Willermoz recusou-se a con-

fundir uma seita sacerdotal com a forma ma-

çônica (mesmo que ele próprio sentisse mais 

do que outros a força e o valor dessa forma) 

com um Rito Maçônico e uma Ordem Cava-

lheiresca cujo objetivo, como a doutrina, se-

ria idêntica, mas o meio diferente, embora 

não pudesse ser senão análoga. 

 

Em 26 de Janeiro de 1807, Bacon de la Che-

valerie fala dos “Elus Cohen sempre agindo 

sob a maior reserva na execução das Ordens 

supremas do Soberano Mestre o 

G.W.J.” (carta a Chefdebien ap Benjamin Fa-

bre, (psedudônimo de Jean Guiraud), Francis-

cus Eques a Capite Galcato, Paris, la Renaissan-

ce française, 1913, p. 421). De quê, de quem, 

se trata? Eu realmente me pergunto, e há 

muito tempo. 

 

Em 1832, numa carta ao barão de Turkheim, 

datada de 21-31 de Março, conservada na 
Biblioteca municipal de Lyon (ms. 5900) e 

contendo, segundo uma anotação do signatá-

rio, “conselhos para a leitura do “Traité de la 

réintégration des êtres par Pasqually”, Willer-
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moz declara : “de todos os R (sc. Réaux-

Croix) que conheci particularmente, não res-

ta nenhum vivo. Assim me seria verdadeira-

mente impossível indicar-vos algum depois de 

mim. Duvido mesmo que o tempo presente 

seja apropriado para prepará-lo, mas todos 

nós sabemos que o Todo-Poderoso cheio de 

amor e de misericórdia, quando quiser, fará 

nascer das próprias pedras filhos de Abraão.” 

O que é um equívoco, quando se acautela, 

mas significa pelo menos que os Cohen so-

breviventes eram raros e uns ignoravam os 

outros; o que confirma que a Ordem havia 

desaparecido sem que ninguém se dispusesse 

a revelar isso. 
 

No final do século XIX, muito vagamente, 

em seguida no século XX, precisamente, nas-

ceram as sociedades que reivindicaram seja 

uma filiação Cohen direta, seja uma filiação 

Cohen indireta. As pretensões dos neo-

Cohen são criticadas infra V. 

 

5.- A estrutura da Ordem dos Cavaleiros 

Maçons Elus Cohen do Universo, para dar-

lhe seu título inteiro, é aquela de um rito ma-

çônico, de um sistema de Altos Graus encai-

xado nos três graus azuis segundo o modelo 

Escocês. 

 

Nem todas as listas de graus Cohen forneci-

das pelos diferentes autores, e mesmo as que 

podem ser estabelecidas com base nos docu-

mentos oficiais, concordam. Mas as variantes 

são muito menores do que se acredita. Eis a 

hierarquia definida pelos estatutos de 1767, 

no artigo XII, “Das honras e das preeminên-

cias”, seguindo o sentido descendente:  

 

“O Soberano Juiz (= S.J. ou S.D., as mesmas 

iniciais de “Superior Desconhecido”) Reais 

(Réaux) = é o primeiro grau da maçonaria, 

em seguida: 

Comandante do Oriente, 

Cavaleiro do Oriente, 
Grande arquiteto, 

Mestre Elu Cohen, 

Companheiro Elu Cohen 

Aprendiz Elu Cohen:  

Mestre perfeito eleito,  

Mestre,  

Companheiro  

Aprendiz azuis.” 

 

Esses estatutos fornecem informações minu-

ciosas sobre a organização da ordem, distri-

buídas em seis capítulos que comportam res-

pectivamente trinta, dois, dezenove, quinze, 

sete e cinco artigos. (A copia Papus, na B. M. 

de Lyon, classificada 5474, reproduz apenas o 

primeiro capítulo. É por isso que faltam as 

assinaturas que vêm depois do sexto). 

 

O número de Templos Cohen não ultrapas-
sou a marca de uma dúzia, repartidos, é ver-

dade, por toda a França. Suas atribulações, 

endógenas e exógenas, foram quase perma-

nentes. Sobre tudo isso conforme Van Rijn-

berk, op. cit., e as obras que ele recomenda e 

que são raras. Os periódicos mencionados 

no início testemunham o progresso da pes-

quisa: é lento e em espécies. 

 

Os Neo-Cohen 

 

1 - A. - A Ordem dos Cavaleiros Maçons 

Elus Cohen do Universo parece ter desapa-

recido antes da Revolução Francesa. Sua so-

brevivência no início do século XIX é duvido-

sa. 

 

Papus, o primeiro que veio a seguir, fala no-

vamente dos Elus Cohen como de uma or-

dem viva, ou melhor, que sobreviveu de algu-

ma maneira, bem incerta, em sua Ordem 

Martinista. 

 

Bricaud reivindica, quando se torna Grão 

Mestre da Ordem Martinista, a sucessão Co-

hen em linha direta, e, para a ordem Marti-

nista, a herança Martinezista ao mesmo tem-

po que a de Saint-Martin. 

 
Henry-Charles Dupont, Réau-Croix na linha-

gem de Bricaud, via Chevillon, ordenou em 

1959 Philipe Encausse e Irénée Nicolas Réau-

Croix do mesmo ramo, em 1985. 
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(Testemunho documentado de G.N. à R.A.). 

 

 - B. - Robert Ambelain, com alguns Martinis-

tas (minha lembrança no “Courrier spécial 

R.A.”, Lettres de Praheca, Outubro de 1992) 

restaura, no equinócio do outono de 1942, o 

essencial do depósito Cohen, a saber: as 

operações Teúrgicas.  

 

Nenhuma filiação histórica é reivindicada, 

mas a Coisa esteve presente no encontro do 

desejo. É um pré-ressurgimento da Ordem 

enquanto tal. Uma forma regular, análoga à 

do século XVIII, será restabelecida em 1943, 

e pode-se falar, então, literalmente, de res-
surgimento. No entanto, a filiação reivindica-

da, uma pseudo-filiação, como veremos, e 

assentada na filiação espiritual, desempenhou 

um papel que deve ter excitado à organiza-

ção e à perseverança, em contrapartida não 

reforçou, nem encetou a filiação espiritual. 

Esta, dadas as circunstâncias sociais e pesso-

ais, havia sido soberana: ela continua, contan-

to que os desejosos corações dos Cohen 

acolha o espírito da Ordem. 

 

A Ordem é, portanto, reconstituída, em 

1943, sob o patronato de Georges Bogé de 

Lagrèze, Cavaleiro Benfeitor da Cidade Santa 

(CBCS) e talvez Grande Professo, Réau-

Croix (ordenado por Bricaud!) que ordena 

Ambelain. Ambelain obtém igualmente a ade-

são de Camille Savoire, Cavaleiro Benfeitor 

da Cidade Santa. (A Ordem será associada, 

em 1958, à Ordem Martinista, ver infra, cap. 

IV). 

 

O Grão Mestre Lagrèze foi habilitado, em 12 

de Novembro de 1945, o “Imperator” da 

AMORC, e cabia a ele estabelecer lojas e 

capítulos de sua ordem nos Estados Unidos 

da América e no Canadá. Com a morte de 

Lagrèze, em 1946, Ambelain o sucede. 

 

Em 1967, Ambelain se demite em benefício 
de Ivan Mosca. Este retoma para sua ordem 

ao mesmo tempo em que a independência, 

seu título primitivo de “Ordem dos Cavalei-

ros Maçons Elus Cohen do Universo” e para 

si o título não menos primitivo de “Grande 

Soberano” (Cf L’Initiation, Julho-Dezembro de 

1967, p. 113). Mas preocupado com a legiti-

midade histórica do despertar de 1942/1943, 

ele não tarda (1968) a mergulhar a ordem 

em sono (como uma exceção para a Bélgica, 

em 1971) por uma duração indeterminada 

(Cf L’Initiation, Outubro, Dezembro de 1968, 

pp. 230-231). Ambelain, contudo, funda a 

Ordem Martinista Iniciática (ver infra, cap. 

IV), cujos graus mais elevados reclamam a 

tradição Cohen. 

 

- C. - A história da Ordem dos Elus Cohen 

pertence diretamente à história da Franco-
Maçonaria. Essa ordem é um Rito Maçônico. 

Seus componentes modernos continuaram a 

tê-la como tal, e é característico que a maço-

nização da ordem Martinista por Bricaud te-

nha coincidido com sua reivindicação da he-

rança Martinezista. 

 

2 - Os Neo-Cohen são herdeiros legítimos? 

 

A questão exige, de tanto que foi confundida, 

uma resposta exata, e, antes de tudo, para 

esse fim, uma análise sistemática do proble-

ma. 

 

A. Seguindo o ensinamento e a prática cons-

tante de Martinez de Pasqually, primeiro 

Grande Soberano conhecido da Ordem dita, 

em resumo, dos Elus Cohen, teremos como 

já adquirido: que a entrada e o progresso na 

Ordem se efetuava pela comunicação do(s) 

iniciador(es) qualificado(s) ao recipiendário 

qualificado e, no caso supremo do Réau-

Croix, de ordenante(s) qualificado(s) a orde-

nante qualificado, segundo diferentes e suces-

sivas modalidades, correspondendo aos graus 

hierárquicos, de um influxo sui-generis: feitas 

todas as reservas sobre a origem e a nature-

za desse influxo. 

 

B. A história nos assegura que detentores 
desse influxo, qualificados para transmiti-lo, 

existiram até o primeiro terço do século 

XIX; feitas todas as reservas sobre o número 

de graus que cada um tinha ou não tinha, res-
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pectivamente, o poder de conferir. (Na ver-

dade, todo Cohen não estava autorizado - 

questão de validade? questão de discussão? 

eis um busílis subsidiário - a conferir unica-

mente seu próprio grau, nem mesmo os 

graus inferiores ao seu, nem, evidentemente, 

os que lhe eram superiores. Todo Réau-

Croix, em particular, não estava autorizado a 

ordenar um outro Réau-Croix; é, por exem-

plo, a razão, ou uma das razões pelas quais 

Saint-Martin se recusou, pouco antes de 

morrer, a ordenar Joseph Gilbert, seu último 

discípulo). 

 

3 - A. - A única pretensão contemporânea, 
que conheço, a deter a sucessão Cohen em 

linha direta foi expressa por Jean Bricaus (Cf 

“Notice historique sur le martinisme”, nova edi-

ção, Lyon, Editions des Annales initiatiques, 

1934, p. 10. A primeira edição é de 1928). 

Bricaud nomeia os irmãos Bergeron e Bréban

-Salomon, o médico dinamarquês Carl Mi-

chelsen; Edouard Blitz, sobretudo, médico 

americano (de origem israelita belga, para ser 

mais preciso), “herdeiro legítimo de Marti-

nez” e “sucessor direto de Willermoz e de 

Antoine Pont”. Blitz teria, parece, segundo 

Bricaud, iniciado, por sua vez, Fugairon e 

Charles Détré, chamado Téder. Bricaud con-

sidera a si mesmo ligado a essa linhagem, mas 

não diz qual teria sido seu iniciador. 

 

- B - Inútil entrar em detalhes. Lembremo-

nos somente da magistral crítica antecipada 

por Robert Ambelain (“Le Martinisme contem-

porain et ses véritables origines”, Paris, Les Ca-

hiers de Destins, 1948, pp. 22-30). Ao térmi-

no dessa análise devastadora e inatacável, é 

evidente que, não somente nenhum dos per-

sonagens citados por Bricaud, nem, por con-

seguinte, o próprio Bricaud, esteve certa-

mente de posse da sucessão Cohen (a ausên-

cia de provas é total e cabe aos pretendentes 

a tarefa de provar), mas ainda que todos os 

indícios revelados vão ao encontro de uma 
hipótese como essa. 

 

Minhas pesquisas no acervo de Papus, con-

servado na Biblioteca Municipal de Lyon e em 

diversos acervos privados de arquivos relati-

vos à Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da 

Cidade Santa e ao Rito Escocês Retificado, 

tornam mais inverossímil ainda, para não di-

zer impossível, que Blitz e Téder, em particu-

lar (e eles são os dois homens chaves da filia-

ção reivindicada por Bricaud) tenham estado 

de posse da sucessão Cohen. Acrescentar 

que uma confusão pôde produzir-se no ínti-

mo de Bricaud, entre sucessão Cohen e su-

cessão de Grande Professo do Regime Esco-

cês Retificado, de que ele só conservava uma 

ideia muito vaga e que está efetivamente rela-

cionada com o Martinesismo, embora não 

tenha nada a ver com a Ordem dos Elus Co-
hen. 

 

Em resumo, Bricaud falou sem produzir pro-

vas e sua afirmação é das mais contestáveis. 

 

4. Sendo o influxo em causa na Ordem dos 

Elus Cohen sui generis (mesmo que essa pro-

posição signifique somente que a Ordem dos 

Elus Cohen tem personalidade própria), a 

sucessão Cohen que o transmite não pode 

ela mesma ser identificada com nenhuma das 

sucessões seguintes (contrariamente ao pro-

cesso que pretendia justificar alguns desper-

tares): feitas todas as reservas sobre o cará-

ter hipotético ou falacioso de uma ou de ou-

tra das ditas sucessões: 

 

A Sucessão apostólica. 

B. Sucessão dita “gnóstica”, de Jules Doinel. 

C. Sucessão dita “Martinista” de Louis-

Claude de Saint-Martin (Papus, Chaboseau 

ou “russa”). 

D. Sucessão da “Sociedade dos Filósofos 

Desconhecidos”. 

E. Sucessão dos “Superiores Desconheci-

dos”. 

Essa última sucessão e a precedente se da-

vam por provenientes dos Rosas-Cruzes 

(Rose-Croix) do Oriente (ver infra, cap. IV.) 

F. Sucessão dos proprietários de uma parte 
dos arquivos, em parte Cohen, de Jean-

Baptiste Willermoz. (Por mais estranho que 

pareça, Papus parece ter acreditado, ou dei-

xado acreditar, que era proprietário de al-
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guns papéis conhecidos herdados por ele em 

circunstâncias bem elucidadas por Jean Sauni-

er. “Elie Steel-Maret e a renovação dos estu-

dos da Franco-Maçonaria Iluminista no fim do 

século XIX” , “Revue de l’histoire des religions”, 

Julho de 1972, pp. 53-81, equivalia a alguma 

investidura, até mesmo a alguma iniciação!) 

 

5. A sucessão Cohen não pode mais ser iden-

tificada com a sucessão dos Grandes Profes-

sos, classe secreta da Ordem Interior dos 

Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa: ten-

do essa sucessão, aliás, se perpetuado até 

nossos dias, como foi oficialmente revelado 

em 1969, para cessar os falatórios e prevenir 
profanações (Cf Maharba, “A propos du Ré-

gime Ecossais Rectifié et 

de la Grande Profession”, 

“Le Symbolisme”, Outubro

-Dezembro de 1969, pp. 

63-67). 

 

J.-B. Willermoz definiu o 

sentido em que ele redigiu 

a instrução secreta do 

Grande Professo, de que 

é o fundador, ao escrever:  

“Ligado de uma parte por 

meus próprios engajamen-

tos (sc. de segredo para com a Ordem dos 

Elus Cohen) e retido, de outra parte, pelo 

medo de alimentar uma frívola curiosidade, 

ou exaltar demais algumas imaginações, se se 

lhes apresentassem planos de teoria que 

anunciassem uma prática, eu me vejo obriga-

do a não mencionar nada a respeito, e até 

mesmo a apresentar apenas um quadro mui-

to reduzido da natureza dos seres, de suas 

respectivas relações, assim como divisões 

universais.” (A Charles de Hess-Cassel, de 12 

de Outubro de 1781, ap. de G. Van Rijnberd, 

Martinès de Pasqually, t. I, Paris, Alcan, 1935, 

p. 168.) E há outros textos. 

 

Como, desde então, pretender que o acesso 
ao Grande Professo, que basta para dar a 

comunicação autorizada da instrução secreta 

a ela aferente, comportasse a iniciação ou a 

ordenação a um grau Cohen qualquer? 

 

6. Concluamos: 

 

A. Ninguém, de nosso conhecimento, detém 

hoje a sucessão Cohen, nem dentro de uma 

ordem, nem de forma individual. 

 

B. É possível, estritamente falando, que a su-

cessão Cohen se tenha perpetuado até hoje, 

sem o nosso conhecimento. Mas essa even-

tualidade parece muito improvável. 

 

C. “Haveria muito a escrever sobre a trans-

missão legítima dos poderes iniciáticos. Não 

se vê por que organizações inteiramente des-
parecidas hoje não pudessem ser reveladas 

se se constata que sua tra-

dição esotérica foi reen-

contrada, e contanto que a 

investidura iniciática lhe 

seja conferida regularmen-

te, isto é, hierarquicamen-

te. As coisas que deixaram 

de existir no plano históri-

co visível permanecem vi-

vas e virtuais no plano es-

piritual. “Não se trata de 

recriar, mas de reani-

mar.” (Hervé-Masson, 

“Des processus psychologiques du symbolis-

me”, “Le Symbolisme”, Outubro-Dezembro 

de 1965, p. 51, n. 1). Se se admite a perspec-

tiva assim aberta, qualquer tentativa de reani-

mação da Ordem dos Elus Cohen exigiria 

apenas a mais profunda fidelidade ao ensino 

de Martinez de Pasqually, gnóstico e cabalísti-

co, dizendo respeito ao esoterismo judaico-

cristão; à estrutura administrativa da ordem, 

que é de caráter maçônico; ao ritual, e nota-

damente à Teurgia cerimonial. Esta Teurgia, 

em suma, permitiria, graças às eventuais res-

postas da coisa, verificar experimentalmente 

a reanimação da Ordem, a redenção reinven-

tada com sucessão interrompida. 

 
Para trás, ou ao menos para o lado, as pseu-

do-filiações! Willermoz, em 1822, certificava 

a possibilidade de uma filiação espiritual. En-

quanto parecem proliferar as associações que 

Selo posto no frontispício da maioria das 
cartas de Martines de Pasqually 
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reclamam para si a Ordem dos Cavaleiros 

Maçons Elus Cohen do Universo, parece-me 

oportuno reiterar, com muita experiência e 

estudo: historicamente, todos os neo-cohen 

são igualmente legítimos. Mas que seja dado 

lugar ao espírito que sopra ao seu bel-prazer!  

 

O desejo servido pela vontade que conforma 

os costumes e a ascese, a fé e a gnose, não 

menos que os ritos teúrgicos, de acordo com 

o ensino de Martinez de Pasqually, tão rica-

mente documentado, tal desejo esclarecido, 

eficaz, tanto quanto o homem pode, tanto 

quanto Deus quer, faz o Elu Cohen, quer di-

zer um sacerdote secreto no templo da natu-
reza. Ao trabalhar na reconciliação de seu 

ser espiritual, ele opera na reconciliação da 

humanidade inteira, prévia à reintegração 

universal dos seres. No grande combate cós-

mico, de que as lutas terrestres são um refle-

xo e um episódio, em que o Grande Anjo 

conduz os Brancos e Belial os Negros, a his-

tória dos homens é paralela à dos anjos e a 

história do indivíduo recapitula a da humani-

dade. O filho da luz se reconhece nisto: “ser 

livre, virtuoso e isento de qualquer vício, 

igual aos reis, amigo dos príncipes e dos po-

bres”.  

 

Tal é uma das descrições exteriores de quem 

está espiritualmente revestido do caráter 
Cohen. 

A  Luz emanada pelo conhecimento dos 

símbolos e a classificação dos seres é 

completada pela informação obtida através 

da ciência secreta dos números. Esta ciência, 

é claro, não tem nada a ver com a matemáti-

ca comum. Os números, para os profanos, 

não passam de uma mera expressão de rela-

ção superficial e externa; para o iniciado, os 

números são símbolos e caracteres definidos 

(denotando caráter definido). Tendo um va-

lor absolutamente transcendental e uma rea-

lidade substancial, são a essência e a justifica-

tiva das coisas. 

 

Todas as Leis da criação temporal, assim co-
mo todos os atos divinos estão fundamenta-

dos em diferentes números, todos os núme-

ros são co-eternos ao Criador, e é através 

destes diferentes números que o Criador faz 

com que apareçam todas as Suas Formas e 

Alianças com Suas Criaturas. Os números 

são recursos espirituais, divinos e secretos 

que contém e governam toda a natureza, re-

presentam as leis imutáveis do Eterno. É a 

virtude dos números que fez com que os sá-

bios de todas as eras afirmassem que ne-

nhum homem poderia ser instruído, divina, 

espiritual, celestial ou particularmente 

(estrelas, terra e seres vivos) sem o conheci-

mento dos números. O conhecimento de leis 

relacionadas à natureza espiritual é uma coi-

sa, e o conhecimento de leis de ordem e de 

alianças dos homens materiais, outra. As leis 

dos homens variam como sombras, mas as 

leis espirituais são imutáveis - todas as coisas 

são inatas a elas desde sua primeira emana-

ção. 

 

A Numerologia se tornou conhecida para o 

homem somente através da revelação divina. 

O próprio Criador ensinou ao abençoado 

Set a ciência dos números, através de seu 

mensageiro espiritual HELI. Pasqually, tendo 

exposto com detalhes os valores místicos 
dos números 10, 7, 6 e 4, nos assegura ter 

reproduzido fielmente as instruções espiritu-

ais sublimes que Set recebeu do Criador 

através de seu substituto Heli. Desta forma, 

Pasqually encontra justificativa na Aritmoso-

fia, e a partir dela desenvolve sua antropolo-

gia mística e cosmológica. 

 

UNIDADE - É o primeiro princípio de todo 

ser, seja espiritual ou temporal e pertence ao 

próprio Criador. 

 

DOIS ou BINÁRIO - É o número da con-

fusão, controla a associação da vontade do 
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homem com a sugestão demoníaca. Foi essa 

combinação que causou a primeira queda de 

Adão e fez a “operação da confusão” que 

trouxe à tona HEVA. Assim, o número da 

confusão pertence à mulher (aspecto femini-

no). 

 

TRÊS ou TERNÁRIO - Marca o caráter da 

matéria. Representa as três substâncias fun-

damentais: o enxofre, o sal e o mercúrio, 

emanadas da imaginação e da intenção do 

Criador. As diferentes combinações destas 

substâncias produziram os elementos que 

constituem os corpos celestes e terrestres, 

assim como os organismos vivos. Embora o 
infinito possa ser a abundância dos 

“princípios espirituais” e suas manifestações, 

em última análise, eles sempre nos trazem de 

volta as três substâncias primárias. O núme-

ro Ternário nos ensina a conhecer a unidade 

ternária das essências espirituais, usadas pelo 

Criador, para a criação das diferentes formas 

materiais (visíveis) aparentes. 

 

É nesse sentido que Bezaleel e seus dois as-

sistentes na construção da Arca fizeram uma 

verdadeira alusão ao número ternário que 

constitui a poderosa faculdade dos espíritos 

inferiores, produtores das três essências es-

pirituais das quais todas as formas corporais 

se originaram. 

 

A tripla combinação é mais uma vez encon-

trada no corpo do homem e naquilo que 

constitui a existência do Menor. De fato, to-

da a carcaça de uma forma humana está divi-

dida em três partes: cabeça, tronco e ventre. 

Cada parte tem suas próprias características 

e faculdades que fazem uma perfeita alusão 

aos três reinos que conhecemos na Nature-

za: animal, vegetal e mineral. Da mesma for-

ma, o corpo do homem tem três tipos de 

vida: a vida da matéria, a vida do instinto e a 

vida passiva que animam muito bem os ani-

mais desprovidos de razão, assim como 
aqueles dotados por ela; o espiritual demoní-

aco, que pode se incorporar dentro da vida 

passiva e a vida espiritual divina, que preside 

sobre as outras duas. A parte desempenhada 

pelo ternário não serve apenas para nos tor-

nar capazes de conhecer a composição da 

matéria, mas indica a origem das três essên-

cias espirituais que constituem todas as for-

mas. A direta (resultante da) ação dos Espíri-

tos inferiores, já que foram eles que emana-

ram o mercúrio, o enxofre e o sal para a es-

trutura do universo, não se trata de um es-

pecífico sinal da classe desses Espíritos cha-

mados “ternários”, mas da Palavra, a razão 

da criação de toda e qualquer forma, pela 

conjunção da Intenção com a Vontade e a 

Palavra que iniciam a Ação Divina. 

 

QUATRO ou QUATERNÁRIO - É o nú-
mero espiritual divino que o Criador utilizou 

para a emanação espiritual de todos os seres 

vivos. O quádruplo poder divino é o número 

das classes de Espíritos Superior, Principal e 

Menor - estados de existência da manifesta-

ção da Divindade. É esse número de energia 

criativa que o Eterno utilizou, a fim de ema-

nar e emancipar o Menor espiritual. 

 

O homem encontra em si mesmo uma repe-

tição desse número quaternário, o que o co-

loca em conformidade com seu Criador: (1) 

o corpo, que é o veículo da alma; (2) a alma, 

o órgão do Espírito Maior (Espírito Celesti-

al); (3) o Espírito Principal, o órgão da Divin-

dade (4). 

 

Todos os seres emanados e emancipados, 

(contidos nas quatro classes de Espíritos, ou 

seja, Superior, Maior, Inferior e Menor) assim 

como suas leis e poderes, derivam do mes-

mo número quaternário ou da essência quá-

drupla da Divindade que tudo contém. 

  

O Eterno revestiu o homem de todo poder 

espiritual divino, já que ele foi o ato (a mani-

festação, o produto) da quádrupla essência 

da Divindade. O Menor, emanado dessa quá-

drupla essência, deve conter o número de 

sua própria emanação que o distingue de to-
das as outras emanações que ocorreram an-

teriormente e que o colocou acima de todos 

os seres espirituais emanados. 
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A partir do quaternário surgiram todas as 

coisas temporais e todas as ações espirituais. 

Esse é também o número do fogo do eixo 

central, que condensou, modelou e combi-

nou os princípios espirituais num estado de 

indiferença (inerte por natureza), a fim de 

originar todas as formas corporais. É também 

a sua ação que os mantém durante o curso 

de sua duração temporal como foi fixada pela 

vontade do Criador. Não pode existir um 

corpo que não contenha em si um veículo do 

fogo central, veículo sobre o qual os habitan-

tes deste eixo agem continuamente, como se 

tivesse se originado deles próprios. 

 
Nota: A frase acima pode parecer inteligível 

devido à linguagem de Pasqually. Significa que 

a vida não pode existir em nenhum organis-

mo sem aquela partícula do fogo central 

(calor animal) com o qual os Espíritos Inferi-

ores, presidindo esse eixo, animam os seus 

corpos. 

 

O fogo central dirige continuamente sua ação 

sobre todas as formas corporais da matéria 

aparente, consolidadas por essa mesma ope-

ração, a fim de comunicar-lhes movimento - 

a faculdade de agir e reagir. 

 

Esse eixo central é o agente universal, parti-

cular e geral (isto significa que age sobre a 

terra, os seres vivos e todo o universo) ade-

rindo aos círculos supracelestiais e ao órgão 

dos Espíritos Inferiores, ali habitando e ope-

rando sobre o princípio da matéria corporal 

aparente. 

 

O corpo do homem contém um veículo des-

se fogo que é o princípio da vida material. Ele 

carrega o quaternário - a saber: primeiro, o 

eixo central; segundo, o órgão dos Espíritos 

Inferiores; terceiro, o órgão dos Espíritos 

Maiores (o que significa que os Espíritos Infe-

riores são os órgãos dos Espíritos Maiores); 

quarto, os Espíritos Maiores - os órgãos da 
Divindade. 

  

O número quatro, sendo o número do fogo 

do eixo central, contribui para a perfeição da 

forma empreendida pela matéria indiferente 

pois, sendo o principal número de onde to-

das as coisas procedem, ele dá movimento e 

ação à forma, já que preside sobre todos os 

seres criados. 

 

Mais que isso, o quaternário é o sinal da cor-

respondência espiritual existente entre a al-

ma humana e a quádrupla essência divina, por 

intermédio do bom Espírito Maior. Essa rela-

ção inclui, de fato, quatro termos: a alma me-

nor, o intelecto divino, o bom espírito Maior 

e a Divindade. Além disso, o corpo do ho-

mem é o órgão da alma que, por sua vez, é o 

órgão do bom intelecto (inteligência) que é 
um órgão do Espírito Maior, que é, a seu tur-

no, um órgão do divino Criador, uma escala 

igualmente expressa pelo número quatro. 

Finalmente, o quaternário é o número que 

indica ao Menor de onde ele vem e do que 

consistia seu poder originalmente. No princí-

pio, Adão tinha o quaternário em sua posse, 

contudo, foi privado dele por causa de sua 

queda. Ele será capaz de recuperá-lo quando 

juntar as quatro características das quais é 

composto e que designam as diferentes facul-

dades transmitidas a ele pelo Criador. Só en-

tão o homem será capaz de conhecer todos 

os números do poder espiritual que lhes são 

inatos. 

 

CINCO ou QUINÁRIO - é o número dos 

Espíritos demoníacos. O quinário foi forma-

do pelos demônios quando estes quiseram 

adicionar ao quaternário o número de sua 

própria emanação, uma unidade arbitrária, 

como por exemplo, quando a vontade de 

criar sem o consentimento e cooperação da 

Divindade se apresentou, a fim de se juntar à 

energia criativa divina. Essa prevaricação dos 

Espíritos perversos distorceu seu poder espi-

ritual e o transformou num poder limitado e 

puramente material, sob a orientação do 

chefe escolhido entre eles próprios. 

 
SEIS ou SENÁRIO - chamado pelos inicia-

dos “o número das operações diárias”, é o 

número da criação porque é através do sená-

rio que o Criador lançou de seu pensamento 
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todas as espécies de imagens de formas cor-

porais aparentes que subsistiram dentro do 

círculo universal. Esta é a explicação da dura-

ção dos seis dias da criação, de acordo com 

o Gênesis. A figura simbólica usada pela Bí-

blia significa que o Criador, um Espírito puro, 

superior ao tempo e de duração ininterrupta, 

operou seis pensamentos divinos para a cria-

ção universal. Cada um desses dias, ou milha-

res de anos, deve ser considerado apenas 

como a duração dos seis pensamentos divi-

nos. Esses seis dias expressam a duração e os 

limites da existência da matéria que durará 

seis mil anos em toda a sua perfeição. 

 
SETE ou SETENÁRIO - Esse é um núme-

ro mais que perfeito usado pelo Criador para 

emanar todos os Espíritos a partir de Sua 

imensidão divina. Seu valor evidente é mani-

festado pela nossa impossibilidade de dividi-lo 

em duas partes iguais sem destruí-lo ou dis-

torcê-lo. Sua indivisibilidade pelo número 

dois, o número da confusão, é a marca de 

sua perfeição. É o sinal dos Espíritos Superio-

res que servem como os primeiros agentes e 

uma causa definida, contribuindo para a ope-

ração de toda espécie de movimento nas for-

mas criadas dentro do círculo universal. Isso 

porque a partícula do fogo incriado do eixo 

central (veja a nota) nunca produziria nada 

no interior das formas corpóreas, se ela (a 

partícula) não reagisse através de uma causa 

superior e principal. Essa causa nada mais é 

do que os agentes setenários divinos, que 

presidem como chefes sobre diferentes 

ações e diferentes movimentos em todos os 

corpos onde fazem com que seus próprios 

pensamentos e vontades operem, assim co-

mo foram recebidos. 

 

Nota: Esta expressão provavelmente designa 

a energia vital emanada do centro divino. 

Ora, é o “fogo do eixo central” mencionado 

acima uma manifestação dessa energia vital? 

Da mesma forma que o mercúrio comum era 

uma forma grosseira do “mercúrio dos filó-

sofos” para os alquimistas? A suposição pare-

ce ser lógica, mas de fato, Pasqually usa essas 

duas expressões indiferentemente, sem ten-

tar estabelecer nenhuma diferença entre elas. 

 

Similarmente, como a alma de um Menor 

tem um corpo (a forma corpórea humana) 

como órgão, assim também os Espíritos Se-

tenários possuem seres corpóreos como ór-

gãos. O Eterno, após ter operado os seis 

pensamentos divinos para a criação universal, 

deu no sétimo dia, sete dons espirituais e 
apontou sete Espíritos principais em toda Sua 

criação, para sustentá-la em todas as suas 

operações temporais, de acordo com a dura-

ção setenária já estabelecida por Ele. A coo-

peração dos sete Espíritos principais é vista 

no mundo físico através da ação dos sete pla-

netas, influenciando a temperatura, as esta-

ções e mantendo o universo.  

 

Em outras palavras, a energia vital que orga-

nizou e que anima a matéria, age sobre o or-

ganismo exclusivamente devido à influência 

dos planetas que regulam o ritmo da vida 

universal, e um Espírito Maior preside cada 

um dos sete planetas, sendo um intermediá-

rio entre a Causa Primeira e a criação mate-

rial. 

 

O Setenário é reconhecido filosoficamente 

(misticamente) como sete mil anos em rela-

ção à duração temporal. Contudo, quando as 

Escrituras dizem que no sétimo dia Deus de-

dicou Seu trabalho a Si mesmo ao abençoar a 

criação universal, é preciso compreender 

essa benção como a união dos sete Espíritos 

principais, que o Criador reuniu com todas 

as criaturas incluídas ou contidas em toda a 

Sua criação universal.  
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