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SEGUNDA PARTE

Contendo os três pontos da Maçonaria Escocesa, o
Cavaleiro do Oriente e o Verdadeiro Rosa-Cruz, que nunca
foram impressos;

Precedidos pelos três Eleitos e seguidos do Noaquita, ou
Cavaleiro Prussiano, traduzido do alemão.

Ampliando com um resumo da História desses Graus.

DEDICADA AOS MACONS INSTRUIDOS por um cavaleiro de
todas as Ordens Maçônicas.
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EXPLICAÇÃO DOS EMBLEMAS DA ESTAMPA

A ACÁCIA. n. 1. tão renomada entre os mestres, lembra a
cruz do salvador do mundo. porque ela foi feita desta
madeira, abundante na Palestina.

2 - A prisão do mestre escocês designa a perseguição, as
tribulações da Igreja sob os imperadores romanos a
liberdade sob o grande Constantino.

3 - O sonho de Ciro, explicado no grau do Cavaleiro da
Espada.

4 - O esquadro e o compasso que formam a jóia
representam a união do Antigo e Novo Testamentos.

5 - A Arca da Aliança que continha as tábuas da lei, a vara
de Aarão, etc.

6 - O tríplice triângulo representa a glória do Eterno,
emblema das três unidades da Trindade.

7 - Os sete selos que estâo nesse livro designam os sete
graus da Maçonaria; e o Cordeiro é o stekenna, deitado
sobre ele mostra-nos que como só ele é digno de romper os
selos, somente o verdadeiro rosa-cruz goza do privilégio de
ler o 1ivro que contém a doutrina completa, dos maçons e
de penetrar em seus misterios mais secretos.

8 - O altar que contém os pães da proposiçâo designa a
uniâo que deve reinar entre os irmãos que participam de
um mesmo banquete.

9 - O altar dos perfumes representa os votos de um maçom
perfeito, sempre puros e elevando-se ao céu.

10 - O candelabro de sete braços representa os sete
sacramentos.

11 - As dez cubas representam os dez mandamentos de
Deus.

12 - O altar dos sacrifícios é o emblema do sacrifício
sangrento do Salvador!".

13 – A naveta que contém o incenso representa um coração
puro, que deve, estar repleto de um zelo vivo e de um amor
ardente, dignos de serem ofertados ao Senhor.

14 .- A urna que contém o maná representa um coração
repleto da graça divina.

15 - Os doze bezerros que sustinham o mar de bronze.

16 - Os doze apdstolos que triunfaram sobre todos os
obstáculos e abriram as passagens mais fechadas, para
levarem a fé a todos.

17 - As três letras sobre o ponto significam que os
obstáculos foram destruídos e também LIBERDADE PARA
PASSAR.

18 - O santuário representa nossos corações; que encerram
os mistérios da lei.

19 - As muralhas significam zelo que todos devem ter para
não se deixar surpreender nem deixar passar nada dos
mistérios que devem ser ignorados pelos profanos.

20 - Passagem do rio.

21 - A torre onde foram encarcerados os assassinos de
Hiram.

22 - Quando da Loja de Cavaleiro da Espada, fechado por
uma muralha de pedras, guarnecido, por sete torres, seismais baixas e uma mais alta.

As outras figuras, de que não se fala aqui, apareceram tão
ininteligíveis que se decidiu não dar nenhuma explicação
particular sobre elas.

COMPILAÇÃO PRECIOSA DA MAÇONARIA
ADONHIRAMITA
PRIMEIRO ELEITO OU O ELEITO DOS NOVE

Ornamentos Necessários

A Loja que reepresenta o gabinete de Salomão deve estar
decorada adequadamente. A tapeçaria pode ser de várias
cores. O Oriente deve ser bastante largo para conter duas
poltronas. Ao pé do trono, à direita, será colocado um
pequeno altar, coberto por uma tapeçaria, sobre que
estarão um esquadro, e o livro da sabedoria. A Loja deve
ser iluminada por nove velas amarelas, suspensas por um
lustre ou colocadas indistintamente em candelabros no
chão, devendo ser observada entre elas uma separaçâo
mínima de um pé. Caso se pretenda maior iluminação,
pode-se represesentar a sarsa ardente com folhas e ramos
de árvore que serão iluminados por lampeões. O piso da
Loja será será coberto com um tapete sobre o qual deverá
ser colocada uma criança de três a quatro anos. Nas duas
laterais do tapete encontram-se os assentos dos irmãos.
Esta Loja sendo o Conselho dos Nove, não pode
absolutamente contar com menos de nove irmãos, sendo
os dois primeiros Salomão e Hiram, rei de Tiro, os quais
têm assento no trono; mas Salomâo preside à direita. Esses
dois reis devem ter a coroa na cabeça. A de Salomão deve
ser adornada com pedrarias, enquanto que a do rei de Tiro
não conta com nenhum ornato. Ele portará tão-somente um
cetro azul e dourado, em filetes, encimado por um triângulo
luminoso, símbolo da sabedoria e da perfeiçâo. O rei de Tiro
terá na mão um grande punhal, exceto Salomão , que usará
luvas guarnecidas com uma franja e o avental debruado
com uma renda prateada. Todos os irmãos estarião
vestidos de preto e portarâo uma couraça do lado
esquerdo, sobre a qual será bordada em prata uma caveira,
um osso e um punhal em aspas, tudo cercado pela divisa:
VENCER OU MORRER. Eles usarâo, ainda, uma grande faixa
preta achamalotada, com quatro dedos de prata na parte
da frente esta divisa: VENCER OU MORRER. Embaixo da
faixa haverá uma roseta de galâo branco, na extremidade
da qual penderá um pequeno punhal, embainhado. O
avental será de pele branca, forrado de preto, sobre a
abeta será bordada uma caveira, com um osso e uma

espada, em aspa no interior de um esquadro bordado em
ouro. No centro do avental haverá uma grande lágrima;
embaixo, em ambos os lados, oito pequenas lágrimas. No
final, um ramo de acácia. As luvas serão forradas e
debruadas de tafetá preto.

TÍTULOS

O mestre será chamado Sapientíssimo, o rei de Tiro,
Poderosíssimo e os irmãos, Respeitabilíssimos. Não haverá
Vigilantes, mas o Sapient íssimo, imediatamente após
tomar assento no trono, nomeará um irmão que será
chamado Íntimo do Conselho.

INÍCIO DOS TRABALHOS

O
Sapientíssimo, com a coroa na cabeça e estando
sentado, diz ao rei de Tiro que se apresente ao pé do trono:
“Poderosíssimo rei de Tiro, que vindes fazerr aqui?” O rei de
Tiro responde: “Sapientíssimo, venho pedir-vos vingança
pela morte do arquiiteto do Templo, que até o presente
encontra-se impune”. O Sapientíssimo diz: Tomai vosso
lugar, meu irmão e sede testemunha das buscas do
assassino que vou ordenar que se façam. O rei de Tiro sobe
ao trono e toma assento. Salomão chama um irmão que,
no mesmo instante, vem ao pé do trono e põe um joelho
em terra. Salomão segura seu cetro e o põe sobre acabeça
do irmão. dizendo-lhe:

"Irmão, eu vos constituo Íntimo do Conselho, para velar
pela seglurança da Loja: iniciai vossas funções,
assegurando-vos das qualidades dos irmãos aqui presentes.
O irmão levanta-se, saúda os dois reis e vai tomar o sinal, o
toque e a palavra de cada irmão. Retornando ao pé do

trono, ele diz: “Sapientíssimo, no Conselho não há senão
súditos fiéis.

Salomão levanta-se e diz: “Meus irmãos, que o Grande
Arquiteto nos ilumine, que a eqüidade nos dirija e que a
verdade se pronuncie. Irmão Íntimo, separai todos os
profanos e lembrai-vos de que, sob esse nome, incluimos os
maçons que não estão honrados com o nome de Mestre
Eleito.

O
Irmão Íntimo vai visitar todas as partes da Loja,
colocando um irmão de sentinela na porta, pelo lado dentro
do templo, espada à mão, e retorna ao pé do trono, onde se
inclina e diz: “Tudo está coberto, os guardas cercam as
portas do palácio e nenhum profano pode penetrar nossos
mistérios”. Salomão faz sinal ao Irmão íntimo para que se
coloque na extremidade das obras. Logo que ele toma seu
lugar, o Sapientissimo pergunta: “Que horas são? Final ou
início do dia?”. Salomâo dá sete pancadas iguais e duas
precipitadas, dizendo N. N. M., que significa vingança. Os
irmãos repetem N. N. M., e batem palmas nove vezes.
Depois disso Salomão
diz: “Meus Respeitabilíssimos
Irmãos, a Loja está aberta. Ele faz o sinal de pergunta e os
irmãos o de resposta; depois ele continua: “Sabeis com que
dor fui informado da perda do Grande Homem a quem
encarreguei a direção de nossas obras; frustrados têm sido
todos os meios que empreguei para descobrir os
desgraçados que cometeram esse crime. Tudo nos incita à
vingança: o rei de Tiro veio reclamá-la, dou-lhe a
incumbência de inspirar-vos os justos sentimentos que vos
animam para vingar a morte funesta de um homem que era
tão digno de minha confiança: o rei de Tiro veio reclamá-la;
dou-lhe a incumbência de inspirar-vos os justos
sentimentos que vos animam para vingar a morte funesta
de um homem, que era tão digno de minha confiança.
O rei de Tiro desce do trono, vem ao quadro, tira sua
espada e mostra com a ponta o filho de Adonhiram, que ali
está representado, e diz: “Eis, meus irmãos, o senhor

sagrado que vos deixou este Grande Homem. Deve-se
esperar que, se sua memória vos é querida, os gritos deste
filho, suas lágrimas e suas preces, sensibilizarvos-ão. Ele
vos pede vingança pela morte de seu pai, que era vosso
companheiro e vosso amigo. Esforcemo-nos todos para
descobrirmos seu assassino, que ele receba o que merece.
Então
todos os irmãos levam a mão a seus punhais,
puxam-nos e gritam N.N.M. O rei de Tiro volta ao trono,
quando Salomão levanta-se para recolher os votos, ouvese um grande barulho à porta, que termina com nove
pancadas dadas pelo Recipiendário. Advertido por uma
pancada dada pelo irmão sentinela, Salomão
parece
indignar-se e diz colérico: Irmão ìntimo, vede o que provoca
este barulho e como minhas ordens são executadas.
O irmão sai, e, voltando, incontinenti, com ar de surpresa,
diz: Sapientíssimo, o Conselho foi traído. Todos os irmãos
pegam da espada e dizem: N.N.M. Salomão empunha o
cetro levantado, dizendo: Que nossa indignação ceda um
instante à necessidade de ouvir-se o relato do irmão íntimo.
Dizei-nos, irmão ìntimo, quem causou este rumor e quem
teve a audácia de perturbar no augusto Conselho. O Irmão
Íntimo, após o sinal de resposta, diz: Acabo de ver, com
surpresa que um irmão aproximou-se, clandestinamente,
deste recinto. Receio que ele tenha ouvido os segredos do
Conselho. Diria mesmo, tremendo, que ele cometera algum
grande crime: suas mãos estão tintas de sangue e o gládio
que tem depõe contra ele, tudo confirma minhas
suposições.
Salomão levanta seu punhal e diz: "Que ele seja sacrificado
pelos manes de Adonhiram" O rei de Tiro levanta-se e diz:
"Meu irmão, escutai vossa sabedoria e não precipitemos
nada. Se creio em meus receios e em meu coração, esse
homem é o assassino que procuramos, ou, pelo menos,
poderá dar-nos alguma informação desse assassino. Minha
opinião seria a de que ele fosse desarmado e trazido até
aqui, com o corpo, o pescoço e as mãos atadas, a fim de
que respondesse às interrogações que vossa sabedoria
inspirar-vos-á.
'Salomão
,
levantando
seu
cetro,
diz:
'Meus
Respeitabilrssimos irmãos, ouvistes as ponderações de

Poderosíssimo rei de Tiroi as precauções que sua sabedoria
e sua prudência lhe sugerem. Conccrdais com o que ele nos
diz?"

Os irmãos que concordam estendem a mão da maneira
habitual. Em seguida, Salomão diz: Irmão Íntimo, ouvistes
o que o Conselho acaba de decidir, ide encontrar o
temerário, inspirai-lhe confiança e terror, trazei-o ao pé de
nosso trono, no estado em que ele se encontra.

PREPARAÇÃO DO RECIPIENDARIO

O irmão íntimo, chegando, apodera-se da espada do
candidato, toma-a e envia-o à Loja por um irmão, que ele
teve o cuidado de trazer consigo, e diz: “Ele está
desarmado". O irmão íntimo leva-o ao fundo da Loja, passalhe um cordão vermelho em volta do pescoço, com o qual
prende-lhe as mãos e amarra-lhe o corpo. Depois, manda-o
tirar os Sapatos, põe-Ihe uma venda espessa nos olhos e
luvas ensaguentadas nas mãos, tira-lhe o chapéu e põe-lhe
o avental ao modo dos maçons. Quando o candidato está
pronto, o irmão íntimo diz-lhe: “Examinai vosso covaçio,
meu irmão, suspeita-se de que cometestes um grande
crime, digno de um castigo de aterrorizar o mais duro dos
corações. Podeis, entretanto, esperar indulgência, se a
sinceridade guiar vossas palavras. Se sois inocente, seguime com confiança. Em seguida, o Irmão Íntimo põe seu
punhal sobre o coração do recipiendário, leva-o à porta da
loja cuja chave deve ter em mãos. Abre-se
ao
recipiendário, manda-o entrar e leva-o ao ocidente. Logo
que ai se encontra e que os irmãos sentam-se, Salomão
pergunta ao candidato: "que procuras?" o irmão íntimo, que
dita as respostas do recipiendário, manda-o dizer: "a
recompen sa que me é devida."

S. - Acreditas que os maçons autorizam o crime e o
assassinato? Treme
com o justo castigo que te está
reservado. Quem és tu?
R - O melhor dos maçons, o mais diligente de todos os
irmãos, ou pelo menos, o mais digno deste título.

S. – Vil assassino! Que ousas dizer, quando te apresentas
neste lugar sagrado com as mãos tintas de um sangue sem
dúvida inocente? Tudo depõe contra ti e tudo denuncia um
assassinato.
R - Submeto-me a tudo se eu for culpado. O rei de Tiro: que
Adonhiram seja vingado.
Todos os irmãos respondem N. N. M.
O Rei de Tiro: Meus irmãos, alegrai-vos, o assassino de
Adonhiram foi descoberto.
S. - A impostura é muito grosseira, visto que ele procura
enganar-nos. Que respondes?

R – Que é um erro pensar que sou culpado pela morte de
um mestre cuja memória respeito. Venho tão somente com
o propósito de dar-vos notícias do assassino, com as
descobertas que fiz.
S. - Quais são estas notícias?
R - Uma caverna, uma sarça-de-moisés, um jorro e um cão
como guia indicaram me o lugar de seu refúgio.
S. - Quais são as provas do que dizes?
R - Minhas mãos sujas de sangue de três animais, o leão, o
tigre e o urso, que ele aprisionara, para guardar a entrada
de sua caverna, e que matei para chegar até lá.
S. - Que vens pedir?

R - Lançar-me aos pés do rei para receber suas ordens e, se
ele quiser, entregar-lhe Abiram morto ou vivo.
S. - Que prova dá-nos de tua fé?
R - As promessas mais sagradas serão a prova de minha
inocência e os suplícios mais rigorosos, aos quais estarei
exposto, se for julgado criminoso.
S. - Irmão Íntimo, visto que este irmão começa a dissipar
nossas suposições, fazei-o avançar nove passos: três de
Aprendiz, três de Companheiro e três de Mestre, até o
trono, para aqui vir prestar juramento entre nossas mãos.
O Irmão Íntimo, logo que recebe a ordem, manda o
recipiendário avançar até o trono, onde põe o joelho direito
em terra, a mão direita, sem luva, sobre o livro da
sabedoria e, com a esquerda, sustenta o compasso que
abraça um malhete. Salomão põe-lhe o punhal sobre a
fronte e o Irmão Íntimo coloca-lhe uma espada
desembainhada
sobre
o
dorso;
em
seguida,
o
Sapientíssimo, batendo uma vez no altar com seu cetro,
para que todos os irmãos levantem-se, diz-lhe: "cuidado
com o que ides fazer. o momento é crítico; se tentardes
enganarnos, nossa ingulgência aumentará o rigor dos
suplícios que adivirão. se sois sincero, pronunciai conosco."
JURAMENTO

"Prometo, com fé de homem honesto, diante dessa augusta
assembléia e aos pés do mais alto poder da maçonaria,
nunca revelar a nenhum homem, que não tenha feito o que
fiz, os segredos que fazem elevar-me e dão o título sublime
de mestre eleito. Prometo cumprir escrupulosamente os
juramentos, em qualquer situação que seja, e sacrificar
pelos manes de adonhlram os perjúros, que puderem
revelar algum dos nossos segredos aos profanos. manterei
minha promessa; do contrário, desejo que a morte mais
trágica seja a expiação de meu perjúrio; depois que meus
olhos forem privados da luz pelo fogo vermelho, o meu
corpo torne-se alimento para os abutres e a minha memória

seja execrada pelos filhos da viúva, por toda a terra. assim
seja!
Salomão
diz: N. N. M.; e os irmãos repetem juntos; em
seguida, diz: "Meus respeitáveis irmãos, vós ouvistes.
julgais que este irmão pode concluir a vingança agora?"
Todos os irmãos indicam sua aquiescência com o sinal de
resposta.
Então Salomão levanta o recipiendário e diz: "Irmão
Íntimo, mandai voltar à extremidade da loja; visto que ele
veio do fundo até o trono, que volte para lá, para aprender
que não se tem nada sem esforço e que não se deve
ofender com as mortificações ordenadas pelo julgamento
da loja; a humildade é o verdadeiro caminho da perfeição
maçônica. em seguida, o sapientíssimo dirige a palavra ao
rei de tiro, perguntando-lhe: "poderosíssimo monarca,
estais satisfeito?"
R. – Eu o estarei quando o desconhecido tiver cumprido
seu juramento, trazendo-nos abiram morto ou vivo.
S. - Irmão Íntimo, desatai as mãos do desconhecido, armaio com seu gládio e deixai-o pronto para realizar suas
promessas. Depois que o Irmão Íntimo obedeceu e que
repôs o chapéu e a espada no recipiendário, Salomão dizlhe: "Consuma tua obra por meio das trevas e torna-te
digno da escolha que quisermos fazer de ti, para
exterminar o assassino de adonhiram; mas trata de trazerno-lo vivo.
Imediatamente, o irmão pega o recipiendário pelas mãos e
manda-o dar nove voltas pela loja, duas lentas e duas
apressadas;
Na nona, a porta da loja é aberta silenciosamente e, se for
preciso, o candidato é conduzido, sem que ele perceba, até
à câmara escura, cuja descrição vai-se ver.

CÂMARA ESCURA

Esta Câmara deve estar forrada de preto e iluminada
apenas pelas luzes que vão ser mencionadas. Em um lado,
ao fundo da loja, deve haver uma espécie de antro ou
caverna coberta de galhos de árvores, onde se encontra um
fantasma sentado, com a cabeça coberta de cabelos e
apenas posta sobre o corpo. perto há uma mesa e um
tamborete e, em frente, um quadro transparente,
representando um braço sustentando um punhal, com esta
palavra escrita: vingança. sobre a mesa, há um copo e,
abaixo do tamborete, devem estar um punhal e uma
lâmpada, que se possa pegar com a mão e que tenha
pouca luz; do outro lado da câmara, há uma fonte de onde
corre água límpida.
Quando tudo estiver assim disposto e o Irmão Íntimo tiver
levado o recipiendário para esse local, o Irmão Íntimo o põe
sobre o tamborete, em frente à mesa, com a cabeça
apoiada em um dos punhos; depois: "não saias, meu irmão,
dessa posição, antes de ouvirdes bater três pancadas, que
vos servirão de sinal para descobrir-vos os olhos. obedece,
exatamente, ao que vos prescrevo;
Sem isto, nunca podereis ser aceito na augusta loja de
Mestre-Eleito. Após esse discurso, o Irmão Íntimo sai, fecha
a porta com força e abandona o recipiendário, alguns
instantes, às suas reflexões; em seguida, ele dá três
pancadas, deixa passar algum tempo para o recipiendário
examinar o que está à sua volta; após isso, entra, com ar
de seriedade, e lhe diz: "Coragem, meu irmão; Vedes esta
fonte? Tomai este copo, enchei-o com água e bebei, pois
ainda resta muito trabalho a fazer."
Quando o recipiendário bebeu, o Irmão Íntimo lhe diz:
"Tomai esta lâmpada, armai-vos com este punhal, entrai
até o fundo desta caverna e golpeai tudo o que
encontrardes e que vos oferecer resistência. defendei-vos;
vingai vosso mestre e tornai-vos digno de serdes eleito."

O recipiendário entra com o punhal levantado, tendo a
lâmpada na mão esquerda. O Irmão Íntimo segue-o,
mostrando-lhe o fantasma ou a cabeça e grita-lhe: "batei,

vingai adonhlram, eis seu assassino." O recipiendário
golpeia com o seu punhal; em seguida, o Irmão Íntimo lhe
diz: "deixai esta lâmpada, pegai esta cabeça pelos cabelos,
levantai vosso punhal e acompanhai-me."
Nota: deve-se ter sangue, ou alguma substância vermelha,
com o qual o Irmão Íntimo suje o punhal e as mãos do
recipiendário, antes de sair da caverna; depois ele o conduz
à loja, entrando em primeiro lugar o Irmão Íntimo. O
recipiendário acompanha-o e é apresentado aos irmãos,
que estão em pé e que fazem sinal, quando o recipiendário
passa por eles.
Logo que ele encontra-se na loja, o Sapientíssimo leva a
mão ao punhal, levanta-o, após um sinal, e diz: N. N. M. o
Irmão Íntimo manda o recipiendário avançar até o altar,
com três passos largos e apressados. Ao terceiro, ele
inclina-se, põe um joelho em terra, a cabeça e o punhal
sobre o altar e permanece ajoelhado. Salomão
lhe diz:
"infeliz! que fizestes? eu vos tinha dito para não matá-lo."
os irmãos põem, por um instante, um joelho em terra e
dizem: "Graças, Sapientíssimo Rei, foi o zelo que o
conduziu, graças, graças, graças!" "Salomão responde: que
elas sejam-lhe concedidas, como o desejais, meus irmãos;
levantal-vos e ajudai-me a recompensar o zelo e a firmeza
deste irmão; e vós, meu irmão, levantai-vos, vinde e
aprendei que tudo o que acabais de fazer é uma imagem do
juramento que contraís hoje. Vós ides substituir um dos
nove mestres que Salomão julgou perfeitos, para confiarlhes a perseguição do assassino de Adonhiram. Ainda que
todos tenham sido animados pelo ardor, que Nistokim já
tenha descoberto o corpo respeitável, acredita-se que
nenhum dos mestres teria podido encontrar o refúgio do
assassino, se um desconhecido não o tivesse indicado a
Salomão. Este sábio rei enviou até lá, rapidamente, nove
mestres, um dos quais tendo entrado precipitadamente, na
caverna, não vira Abiram, que lhe deu uma punhalada e
tombou morto, no mesmo local. vinde agora, meu
irmão,receber a recompensa de vossa constância.

(Dando-lhe o avental)

Este avental marca a dor que sentem todos os eleitos, pela
morte de Adonhiram, e faz-vos conhecer a mágoa que deve
ter todo bom maçom.

(Dando-lhe as luvas)

Estas luvas ensinar-vos-ão que somente a inocência tem
pesar sem remorsos.

Temos, neste grau, como em todos os outros, um Sinal,
uma Palavra e um Toque.

O sinal é feito por quem o pede, tirando o punhal com a
mão direita e levantando-o como para tocar a fronte.

Aquele que responde fecha a mão direita, que tem o punhal
levanta-a e depois abaixa-a.

O toque para quem o pede, é, após ter fechado a mão
direita, levantar o polegar e apresentá-lo a quem o pede.
Deve-se responder prendendo o polegar com os dedos da
mesma mão. Em seguida, quem pergunta repete a mesma
coisa e quem responde o faz mais uma vez.

"A palavra é N. N. M."

Ide, agora, apresentar-vos aos irmãos, dando-lhes o sinal, o
toque e a palavra, da forma como os recebestes; em
seguida, vireis devolver-mos. "O recipiendário obedece."

"Meus irmãos", diz Salomão , ajudai-me a fazer um eleito.

Os irmãos estendem as mãos para o lado do recipiendário;
depois, o Sapientíssimo lhe diz, tocando-o com o cetro:
"Meu Respeitável Irmão, eu vos faço Mestre Eleito com o
consentimento da augustíssima loja e entrego-vos este
punhal.

(passando-lhe à faixa)

Mas lembrai-vos de que ele foi feito apenas para punir o
crime, socorrer vossos irmãos e castigar o assassino: é com
essa visão que vos ornamos com ele e que deveis guardálo. Tomai
assento entre os irmãos antigos de nosso
conselho; seguir seu exemplo; e, para instruir-vos, prestai
muita atenção à instrução que vai ser feita; ela esclarecervos-á sobre o que vos aparece aos olhos e que até o
presente não pudestes entender.

Catecismo de Primeiro Eleito

P. - Sois mestre eleito?

R. - Sim, sapientíssimo, eu o sou.

P. - Como o saberei?

R. - Com o sinal, o toque e a palavra.

P. - Dai-nos.

R. - (ele os dá)

P. - Onde fostes recebido como mestre eleito?

R. - Na sala de Salomão .

P. - Que motivo levou-os a solicitar esse título?

R. - O desejo de vingar a morte de adonhiram.

P. - Quem foi o assassino de adonhiram?

R. - Abiram, cujo nome significa assassino ou homicida.

P. – Por onde chegastes ao lugar da vingança?

R. - Por caminhos obscuros e desconhecidos.

P. - Quem vos conduziu até lá?

R. - Um desconhecido.

P. - Onde se situava o lugar da vingança?

R. - Ao pé da sarça-de moisés, num antro obscuro.

P. - Que encontrastes nessa caverna?

R. - O traidor abiram, uma fonte, uma lâmpada. um punhal.

P. - Para que servia tudo isso?

R. - A lâmpada iluminou-me, a fonte saciou-me a sede, o
punhal estava reservado para vingar a morte de
adonhiram; o golpe que recebeu abiram fê-lo cair morto no
local.

P. - Esse infeliz disse alguma palavra?

R. - Sim, disse uma, que não posso proferir.

P. - Dizei-Me
segunda.

apenas a primeira palavra, eu vos direi a

R. - Nekarule.

P. - Nekum, que fizestes do corpo de abiram?

R. - Cortei-Lhe a cabaça, que trouxe para Salomão , para
mostrar-lhe que a vingançaestava cumprida.

P. - Que horas eram, quando chegastes?

R. - No final do dia.

P. - Havia quantos mestres-eleitos para esta vingança?

R. - Nove.

P. - Que vos resta fazer?

R. - Nada, visto que tudo está acabado.

P. - Que horas são?

R. - Início da noite, a hora em que saí da caverna.

P. - Qual é a palavra de passe?

R. - Sterkin.

Salomão: meus irmãos, que esta hora memorável nos
esteja sempre presente ao espírito e lembre-nos sem cessar
do zelo dos nove mestres, para imitarmalos.

Salomão dá sete pancadas iguais sobre o altar e hiram dá
as duas últimas precipitadamente, após as quais o
sapientíssimo diz: "meus irmãos, a vingança está cumprida;
o canselho pode retirar-se, a loja dos mestres-eleitos está
fechada.

Os irmãos batem as mãos nove vezes, sete iguais e duas
precipitadas, e fazem as aclamações.

Nota: quando. a loja reúne-se e os irmãos vestem-se, com
exceção da faixa que devem passar no braço esquerdo, o
sapientíssimo fica ao pé do altar e passa a faixa preta por
todos os irmãos, um após outro, atentando para mandar
cada um beijá-lo, antes de passá-la ao pescoço.

Os Mestres-Eleitos nunca devem estar em nenhuma loja,
seja inferior, seja superior, sem usar a faixa preta e o
punhal, embora devam servir-se da última apenas nas lojas
de eleitos.

LOJA DE MESA

A loja de mesa é mantida como as outras, exceto que não
há vigilantes; o Irmão Íntimo, que se localiza em frente aos
dois reis, assume a função. Daqueles, a loja aberta com
nove pancadas; depois são feitas algumas perguntas do
catecismo e anuncia-se que a loja de eleita está aberta.

Quando se tiram as saúdes, os irmãos puxam o punhal,
põem-no atravessado sobre o canhão; retiram-no e põemno ao lado do canhão. Tiram cama de costume e colocam
imediatamente o punhal sobre o canhão, em três tempos,
sem barulho. Quem comanda a saúde faz a sinal de
pergunta e os irmãos a de resposta; a mesma coisa é feita,
quando se quer pedir à palavra; as facas chamam-se
punhal.

Quando se mantém loja de eleita e há alguma recepção,
abre-se a loja em grau de Mestre. O recipiendário assiste a
essa recepção.

Quando a loja está aberta, o respeitável manda o
recipiendário sentar-se ao pé da Altar. Os irmãos sentam-se
em cadeiras que se encontram atrás deles; depois o
respeitável exorta-os a prestar atenção, ao discurso que
vai ser feito que se refere à recepção deles. Terminado o
discurso, manda-se os recipiendários levantarem-se e
enviam-nos à Câmara de Reflexão; fecha-se a loja de
Mestre e abre-se a de eleita, como está escrito no início
desta campilação.

FIM DO PRIMEIRO ELEITO.

Segundo Eleito Nomeado

Eleito de Perignan

Disposição da Loja

A decoração é a mesma do grau precedente, com a
diferença apenas de que a loja é iluminada por 27
lâmpadas, dispostas de 9 em 9. O
Respeitabilíssimo,
sentado no trono, dá uma pancada forte e diz:

"Irmãos Vigilantes, verificai se estamos cobertos e em
segurança."

Depois que os Vigilantes respondem, o respeitável faz as
seguintes perguntas:

P. - Venerável Primeiro Vigilante, na qualidade de eleito,
conheceis outros mistérios além dos das letras N.N.M.?

R. - Sim, conheço a letra P.

P. - Que significa essa letra?

R. - É a inicial do nome do desconhecido que informou a
Salomão o refúgio de Abiram e que se ofereceu para levar
os nove mestres-eleitos até lá.

P. - A que horas abre-se a loja deste grau?

R. - No início da noite ou no fim do dia.

P. - Que horas são?

R. - Terminou o dia.

O Respeltabilíssimo bate então 27 pancadas, em três, nove
pancadas em cada uma, faz o sinal e diz: "Veneráveis
Primeiro e Segundo Vigilantes cumprí vosso dever
informando a vossas colunas que a loja do Segundo-Eleito
está aberta". Eles o executam. Após isso são feitas as
aclamações ordinárias, em seguida, o Respeitabilíssimo diz:
"Veneráveis Primeiro e Segundo Vigilantes, informai-vos em
vossas colunas se algum eleito teria algo a propor." Eles o
fazem.

Então o Mestre de Cerimônias levanta-se e diz: "Há um
Mestre-Eleito do primeiro grau, que desejaria conhecer os
mistérios do segundo." O Respeitabilíssimo pergunta se o
escrutínio foi-lhe favorável, na assembléia precedente.
Então ele ordena ao Mestre de Cerimônias para introduzí-lo,
após tê-lo examinado em relação ao grau que possui e,
principalmente, em relação ao primeiro eleito. Feito esse
exame, o Mestre de Cerimônias conduz o recipiendário,
com todas as suas roupas e sua faixa, e deixa-o entre os
dois Vigilantes. O Respeitabilíssimo pergunta-lhe o que

deseja. ao que responde: "conhecer o grau de segundo
eleito".

P. - Meus Irmãos, credes que ele é digno disso?

R. - O Segundo Vigilante e o Mestre de Cerimônias
respondem sim.

O recipiendário percorre, os quatro pontos cardeais, por
duas vezes; isto é, partindo do ocidente, onde se encontra,
sobe ao Oriente pelo Sul e desce ao Ocidente pela mesma
via. Percorre duas vezes o Ocidente, indo e vindo. Faz o
mesmo no Oriente, em seguida no Norte, volta e coloca-se
em seu lugar, de onde atravessa a loja, para ir prestar seu
juramento. Esta travessia é feita em nove viagens e a cada
uma saúda-se o Trono.

Juramento

"Juro e prometo, com a palavra de honra e fé de homem
honesto, na presença do Grande Arquiteto do Universo e
diante desta assembléia, guardar e observar os mistérios
do segundo grau de eleito que me vão ser confiados, não
somente em relação aos profanos, mas também aos irmãos
que estão nos graus inferiores a este; tudo isso sob as
penas trazidas com meu primeiro juramento; consentindo,
além disso, ter a língua arrancada e ser considerado um
infame, de que Deus queira me preservar e venha em
minha ajuda. Amém".

CATECISMO DO SEGUNDO ELEITO

P. - Conheceis outro eleito além desse das letras N.N.M.?

R. - Sim, conheço a letra P.

P. - Que significa essa letra?

R.- É a inicial do nome do desconhecido que veio descobrir
a Salomão o refúgio de Abiram.

P. - Pronunciai seu nome completo.

R - Pérignan, de que este grau traz o nome.

P. - Como fostes introduzido na loja?

R - Por vinte e sete pancadas dadas em diferentes tempos,
de nove em nove.

P. - Que significam essas pancadas assim repetidas?

R - Três coisas. A primeira, que eu era um dos nove eleitos
que foram à procura do assassino, ou, pelo menos, que eu
desejava sê-lo; a segunda, os nove Mestres que foram à

procura de nosso querido Mestre Adonhiram; a terceira, as
pancadas que foram dadas nas três portas, pelos três falsos
irmãos.

P. - Que significam essas três letras R.G.A., que estão no
traçado da loja?

R - O nome dos assassinos de nosso Respeitável Mestre
Adonhiram.

P. - Dizei seus nomes.

R - Romvel, Gravelot, Abiram.

P. - Como estavam dispostos esses três miseráveis para
executar seu detestável crime?

R - Romvel, à porta do Ocidente, armado com uma reguá;
Gravelot, à do Norte, armado com um compasso, e Abiram,
ao sul, armado com uma alavanca. Foi ele quem o derrubou
e o deixou morto.

P. - Qual foi o destino de Romvel e de Gravelot?

Nosso Primeiro Eleito informa-nos apenas o de Abiram.

R - Salomão
descobriu que eles tinham morrido
miseravelmente no país Cabule, onde se tinham refugiado.

P. - Como Pérignan, esse desconhecido do primeiro grau,
soube que Abiram tinhase refugiado em uma caverna?

R - Périgan estava trabalhando numa sarça, ao pé da qual
estava a caverna, quando seu cachorro começa a ladrar,
ele olha e vê entrar um homem assustado. Sua curiosidade
leva-o a saber quem era ele.

Abiram, vendo-se descoberto por esse desconhecido, jogouse aos seus pés e confiou-lhe seu segredo, pedindo-lhe para
não revelá-lo a Salomão; beijou-lhe as mãos, para comovêlo, e pediu-lhe para socorrê-lo na fome que o devorava.

P. - Por que o desconhecido informou a Salomão ?

R- Para responder a edital apresentado por esse sábio rei e
obter a recompensa.

P. - Quanto tempo Pérignan alimentou Abiram, antes de
entregá-lo a Salomão?

R. - Sete dias completos.

P. - Por que demorou tanto a denunciá-lo?

R - Porque só soube do edital do rei sete dias após a
descoberta quando foi à cidade procurar víveres para ele e
Abiram.

P. - Qual é a palavra sagrada desse grau?

R. - Moabon.

P. - Que significa?

R - Louvado seja Deus, por quem o crime e o criminoso são
punidos.

P. - Qual é o sinal desse grau?

R. - É fingir que se arranca a língua e estende-se as mãos.

P. - Qual é a recompensa desse sinal?

R - É levantar as mãos e os olhos ao céu, como para
implorar misericórdia.

P. - De onde tirais esse sinal?

R - Parte de meu juramento, parte da surpresa que teve
Abiram, vendo-se descoberto.

P. - Qual é vosso toque?

R - Apresentar a mão a quem se quer reconhecer, o qual
deve pegá-la e beijá-la.

P. - A que se refere esse toque?

R - O beijo de mão que abiram deu em pérignan, para fazêlo calar-se.

P. - Qual é a palavra de passe?

R - Abiram, que significa homicida ou assassino.

P. - Onde está a cabeça desse infeliz?

R - Foi embalsamada e Salomão mandou colocá-la na
ponta de uma lança, com um punhal embaixo, em cruz, e
exposta ao norte do templo, para mostrar que o crime não
fica impune.

P. - Que significam as nove voltas que destes em vossa
viagem, antes de prestardes vosso juramento?

R - Os nove dias que abiram permaneceu escondido na
caverna.

DISCURSO

Enfim, alcançastes o grau de Segundo Eleito, Venerável
Mestre, o grau que desejavas há tanto tempo, que vosso
zelo e trabalho vos deram; permití-me felicitar-vos. Nós volo confiamos de coração e com tanto prazer que este favor
vai, sem dúvida, tornar-vos digno, pelo vosso esforço, de
penetrar nos sublimes mistérios que nos restam mostrarvos; soubestes, no primeiro grau de eleito, a sorte do
pérfido Abiram; e o segundo informa-vos sobre o funesto
fim dos dois outros celerados, Romvel e Gravelot que, após
terem andado muito tempo de província em província,
carregando em sí o remorso de seu crime, morreram
miseravelmente. justa consequência da vingança divina,
que não deixa nunca o crime sem punição. Toda a alegoria
que envolve esse novo grau deve ser explicada, encontrála-eis pintada nesse quadro que se apresenta a vossos
olhos e cujo principal e mais impressionante objeto de
horror e espanto, para todos os que continuam a trabalhar
no templo, é dizer-lhes que aquele que trair seus irmãos,
mestres e amigos mereça um fim semelhante. Todos os
mistérios desse grau de Eleito têm um benefício moral,
como os dos outros graus que possuís. A figura deste,
fingindo arrancar a língua, ensina-nos quão grandes devem
ser nossa discrição e o castigo dos indiscretos. A resposta a
esse sinal, levantando as mãos e os olhos aos céus, mostranos o estado de um homem surpreendido com um
acontecimento impressionante que a Providência preparou
para lembrar-lhe seu dever, ou puní-lo. A palavra sagrada
que pronunciamos marca nossa resignação à vontade do
ser supremo e a satisfação que sentimos ao ver o crime e o
criminoso punidos.

Contudo, esse grau, embora eminente, é apenas, por assim
dizer, preparação para o terceiro grau, cuja sublimidade
anuncia e cujo mistério profundo conhecereis um dia, se
vosso zelo, vossa discrição e vossas boas qualidades não
forem desmentidas.

MODO DE FECHAR A LOJA

P. - Conheceis, na qualidade de Eleito, outras letras além de
N.N.M.?

R. - Sim, conheço a letra P.

P. - A que horas fecha a loja?

R. - Ao alvorecer.

P. - Que horas são?

R. - O dia vai amanhecer.

O Respeitabilíssimo: Como já é dia e nossos trabalhos
terminaram, Veneráveis Primeiro e Segundo Vigilantes
anunciai em vossas colunas que a loja está fechada.

Os Vigilantes o executam. Depois, vêm os aplausos e as
aclamações habituais.

FIM DO SEGUNDO GRAU DE ELEITO
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TERCEIRO ELEITO

NOMEADO ELEITO DOS QUINZE

DISPOSIÇÃO DA LOJA

A Loja deve estar forrada de preto e salpicada de contas
vermelhas e brancas. No oriente, há um esqueleto, que
representa o traidor Abiram, seguindo o Grau de Eleito dos
Nove, cujo verdadeiro nome é Hhoben; no Noroeste, há um
outro esqueleto representando Oterfut; no Sudoeste, um
outro esqueleto representando Sterkim; cada um deles
deve estar armado com o instrumento fatal com que os
assassinos golpearam nosso Respeitável Mestre.

A loja é aberta com cinco pancadas, repetidas três vezes.

O Mestre bate a Oriente e, à sua esquerda, acendem-se
cinco velas.

Em seguida, o Primeiro Vigilante faz o mesmo; acendem-se
outras cinco velas; e, após o Segundo Vigilante ter batido

as últimas pancadas, acendem-se as cinco restantes, todas
em três candelabros de cinco braços. Deve haver também,
no teto, três lustres, com cinco lâmpadas cada um, postos
triangularmente, que se acendem antes de entrar-se na
loja. Só pode ser quinze. Quando as quinze pancadas forem
dadas e a loja estiver completamente iluminada, o Mestre
pergunta ao Primeiro Vigilante: "Que horas são?"

Ele responde: "São cinco horas."

O Mestre então diz: "está na hora de trabalhar e começar a
obra meus caríssimos irmãos; a loja do Grande Eleito está
aberta". Depois disso, cada irmão bate cinco palmas.
Quando há recepção, diz-se: "eis um Mestre Eleito dos
Nove que deseja ardentemente conhecer os dois outros
assassinos de Adonhiram e chegar ao Grau de Mestre Eleito
dos Quinze". Antes de instruir-se o recipiendário, deve-se
dizer-lhe que esteja vestido como Mestre dos Nove, com
uma caveira em cada mão e um punhal na caveira da mão
direita, atravessado sob o maxilar. Depois disso, o Mestre
diz ao Primeiro Vigilante. "Faça-o entrar por quinze passos
triangulares para chegar ao pé do altar". O recipiendário
permanece, aproximadamente, 1/4 de hora em pé, tendo
sempre as caveiras nas mãos.

O Mestre e os Irmãos puxam seus punhais e põem as mãos
entrelaçadas, a palma para fora, sobre a fronte, pedindo
graças ao Grão-Mestre para o recipiendário e afirmado que
ele não é culpado. Se ele não é culpado, diz o Grão Mestre,
por que então me pedis graças?

O Primeiro Vigilante toma a palavra: a única graça que
peço é a de receber este irmão como Mestre Eleito.

P. - Ele é digno disso?

Todos respondem: "sim, Respeitabilíssimo Mestre. Faça-o
chegar, diz o Grão Mestre, junto ao trono. Feito isso, diz-lhe:

"Os Quinze Mestres Eleitos pediram-me a graça de recebervos como Mestre Eleito dos Quinze e de tornar-vos
semelhante a eles. Vós vos sentis capaz de guardar um
segredo que deve ser inviolável?

Quereis submeter-vos conforme o costume? Ele responde
sim e repete o juramento.

JURAMENTO
"Eu, n., obrigo-me, sobre o santo evangelho, a não
declarar, nem confiar nada onde fui recebido, nem a quem
assistiu à minha recepção, nem a receber o que seja, a
menos que tenha recebido poder expresso para isso. Em
caso de indiscrição, aceito ter o corpo aberto e a cabeça
cortada, para que seja apresentada ao Respeitável que me
recebeu. Deus ajude-me". Após o juramento, a história dos
outros assassinos de Adonhiram é contada. Meu caríssimo
irmão, ficastes sabendo, no Grau de Mestre Eleito dos Nove,
pelo qual passastes, que Abiram, morto na caverna, abaixo
da sarça-de-moisés, era um dos assassinos de Adonhiram.
É verdade que outro homem foi um dos seus assassinos;
seu nome é Hoben:
Foi ele que estava na porta do Oriente, armado com a
alavanca que matou nosso Mestre e que teve a cabeça
embalsamada, a mando de Salomão, para que pudesse ser
conservada e exposta ao público com as dos seus
cúmplices, assim que fossem descobertos; o que não

tardou, pois, seis meses após, Ben Gabel, um dos
intendentes de Salomão, através das suas buscas que
mandou fazer nas proximidades do País de Geth, que era
tributário de Salomão, soube que Sterkin e Oterfut, os
outros assassinos de Adonhiram, aí tinham-se refugiado, na
esperança de estarem em segurança. Salomão, tendo
sabido dessa notícia, escreveu imediatamente a Maaca, Rei
de Geth, pedindo-lhe para entregar esses assassinos às
pessoas de confiança que ele enviava, para trazê-los a
Jerusalém e receberem o castigo merecido pelo seu crime.
Salomão armou no mesmo dia, quinze mestres dos
mais zelosos, incluindo os nove que tinham ido à procura
de Hoben; deu-lhes tropas suficientes para escoltá-los.
Iniciaram a viagem no dia quinze do mês correspondente a
nosso mês de junho e chegaram ao País de Geth, no dia
vinte e oito do mesmo mês. Entregaram
a carta de
Salomão ao Rei Maaca que, estremecendo com essa notícia, ordenou imediatamente que se fizesse uma busca
desses dois assassinos e que fossem enviados sem atraso
aos israelitas; além disso sentia-se feliz se seu estado fosse
de dois semelhantes. Zéemet e Eléham foram os primeiros
a descobrirem os assassinos. Prenderam-nos e puseramlhes correntes, onde estava gravado o tipo de suplício que
deviam sofrer. Chegaram no dia 15 do mês seguinte e
foram logo levados a Salomão que, após tê-los coberto de
reprimendas, ordenou que os pussessem nas celas da torre
chamada há Zar, para mandá-los matar, no dia seguinte, da
mais cruel morte: o que foi executado às dez horas da
manhã. Eles foram amarrados a dois barrotes, pelos pés,
com o pescoço e os braços ligados por três. Abriram-lhes o
corpo do peito até as partes íntimas e deixaram-nos dessa
maneira sob o ardor do sol durante oito horas.
As
moscas e os outros insetos banharam-se em seu
sangue. Eles
gemiam tanto, que emudeceram de
compaixão seus carrascos; o que obrigou a estes cortaremlhes a cabeça. Seus
corpos foram jogados fora de
Jerusalém, para ficarem expostos aos animais ferozes.
Salomão ordenou, em seguida, que se repusesse a cabeça
de Hoben, a fim de que todas três fossem expostas, fora da
cidade, sobre estacas, na mesma posição em que esses
assassinos
tinham-se
colocado
no
Templo,
para

assassinarem adonhiram, afim de dar um exemplo a todas
as pessoas e, particularmente, aos operários maçons.
Consequentemente, a cabeça de Sterkin foi colocada na
Porta do Sul, a de Oterfut, na do Ocidente, e a de Hoben,
na do Oriente. Eis
o fim do resumo da história dos
assassinos de Adonhiram, que Salomão vingou com a
morte. Suplico ao Grande Arquiteto do Universo, para
preservar-nos de uma infelicidade semelhante. Em seguida,
ele dá ao recipiendário os sinais, a palavra e o toque, após
ter-lhe posto a faixa.

SINAIS
O primeiro é fechar a mão direita, com o polegar
levantado como que sustentando um um punhal, colocá-lo
sob o queixo e fazê-lo descer ao longo do corpo, como se
quisesse abri-lo. O
segundo que é a resposta do
examinador, é estender a mão, fingindo cortar-se o pescoço
com o polegar.
A Palavra Sagrada é Zéomet e a resposta Eléham, que
servirá também de senha para entrar no templo.
O primeiro toque é dar duas pequenas batidas com o
indicador na junta de dedo mínimo, fazendo alusão aos dois
traidores descobertos. O segundo é pegar a mão direita do
examinador com os cinco dedos da mão direita estendido; o
que significa três vezes cinco, portando o número de quinze
eleitos.
A faixa do grão-mestre-eleito é de fita preta, muito
larga, com três pedaços de fita vermelha e em cada um
será pregada uma caveira. A face de cima da faixa será
bordada com quinze gotas prateadas.
MANEIRA DE INTRODUZIR O RECIPIENDÁRIO
Ele deve estar vestido como Eleito dos Nove e ter duas
caveiras, conforme foi dito antes. Quando nao há recepção,
a loja é aberta como foi dito acima, com a exceção de que,
quando as quinze lâmpadas acendem-se, o Grão-Mestre diz:

"Ajudai-me a abrir a loja." Em seguida, todos os irmãos, em
pé e com a cabeça descoberta, fazem o mesmo sinal.
P. - Que horas são?
R. - Cinco horas da tarde.
P. – Por que?
R. - Porque foi a essa hora que os assassinos de Adonhiram
foram descobertos e aprisionados para serem conduzidos a
Jerusalém.
P. - Eles foram descobertos?
R. - Sim, Respeitabilíssimo, e foram apresentados a
Salomão. "Meus irmãos, diz o Grão-Mestre, como esses dois
assassinos foram descobertos e presos, devemos puní-los e
saber quem são eles, a fim de mostrar nosso zelo em vingar
a morte de Adonhiram".
Os Irmãos dão cinco pancadas em suas mãos, por três
vezes consecutivas, sentam-se e descobrem-se.

INSTRUÇÃO

P. - Vós sois Grão-Mestre Eleito?
R. - Sim, meu zelo e meu trabalho deram-me esse grau,
com a estima de meus superiores.
P. - Onde fostes recebido?
R. - No gabinete de Salomão .
P. - Quando ele vos recebeu?
R. - Quando me enviou com meus irmãos para procurar os
dois últimos assassinos de Adonhiram.
P. - Estivestes então à procura deles?

R. - Sim, Respeitabilíssimo.
P. - Sentistes grande alegria, quando os assassinos foram
punidos?
R. - As três cabeças que estão em minha faixa são a prova.
P. - Que significam essas três cabeças?
R. - As dos três assassinos de Adonhiram.
P. - Dissestes que fostes à procura dos dois?
R. - Verdade, mas o terceiro já tinha sido punido.
P. - Como se chamavam os dois que conduzistes a
jerusalém?
R. - Sterkim e Oterfut.
P. - Como foram descobertos?
R. - Pela perquirição que fez bem gabel.
P. - Como fez Salomão para apanhá-los?
R. - Ele escreveu uma carta a Maaca, para engajá-lo na
procura dos assassinos.
P. - Quem levou essa carta?
R. - Zéomet.
P. - O Rei de Maaca não fez nenhuma dificuldade?
R. - Não, ao contrário, deu-nos guias e escolta.
P. - Onde os encontraste?

R. - Numa pedreira de Bendicar.
P. - Quem era Ben Gabel?

R. - Um dos intendentesde Salomão e seu genro.
P. - Quais foram os primeiros mestres que pegaram os
assassinos?
R. - Zéomet e Eléham, após quinze dias de busca.
P. - Como os conduzistes a Jerusalém?
R. - Eles estavam acorrentados pelas mãos.
P. - Como eram feitas suas correntes?
R. - Em forma de régua e compasso, onde estava gravado o
tipo e suplício que deveriam receber.
P. - Que dia chegastes a Jerusalém?
R. - No dia quinze do mês que corresponde ao mês de julho.
P. - Quanto tempo permanecestes nessa viagem?
R. - Um mês.
P. - Quantos Mestres Salomão escolheu para essa procura?
R. – Quinze! Um dos quais sou eu.
P. - Que ordenou Salomão ?
R. - Após ter coberto os assassinos de reprimendas, deu
ordem a Hésard, GrãoMestre de sua casa, para mandá-los
para a torre que tem seu nome e matá-los no dia seguinte,
às dez horas da manhã.
P. - Com que tipo de morte foram punidos?
R. - Foram amarrados nus em duas estacas, pelos pés,
braços e pescoço. Abriram lhes o corpo do peito até às
partes íntimas.
P. - Eles permaneceram muito tempo nesse estado?
R. - Oito horas expostos ao sol, importunados pelas moscas
e outros insetos. Seus gritos lamentáveis emocionaram os

carrascos, que lhes cortaram as cabeças e jogaram seus
corpos fora da cidade, para servirem de pasto para os
corvos.
P. - Como se chama o primeiro?
R. - Abiram. Esse nome era um emblema e significa apenas
um assassino.
P. - Qual era seu nome verdadeiro?
R. - Hoben.
P. - Como se chamam as três portas onde foram postas as
três cabeças?
R. - A do Sul, do Ocidente e do Oriente.
P. - Qual foi a cabeça exposta ao Sul?
R. - A de Sterkin.
P - E à porta do Ocidente?
R. - A do Oterfut.
P. - E a do Oriente?
R. - A do Hoben.
P. - Por que essas três cabeças estão expostas em três
portas?
R. - Para que se conheça sua postura, quando assassinaram
Adonhiram.
P. - Qual é a palavra Sagrada de Grão-Mestre Eleito?
R. – Zéo-Met.
P. - Qual a palavra de passe?
R. - Eléhan.
P. - Que horas são?

R. - Seis horas da noite.
P. - Por que seis horas da noite?
R. – Porque foi essa hora que os assassinos tiveram a
cabeça cortada.
"Meus irmãos, diz o Grão-Mestre, como a morte de
nosso Grão-Mestre Adonhiram foi vingada, com a de seus
assassinos, devemos estar satisfeitos". A
Loja está
fechada. São dadas cinco pancadas três vezes.
P. - Que horas são?
R. - Cinco horas da tarde.
P. - Por que?
R. - Porque foi a essa hora que os assassinos de adonhiram
foram descobertos e aprisionados para serem conduzidos a
Jerusalém.
P. - Eles foram descobertos?
R. - Sim, Respeitabilíssimo, e foram apresentados a
Salomão. "Meus Irmaos, diz o Grão-Mestre, como esses dois
assassinos foram descobertos e presos, devemos puní-los e
saber quem sao eles, a fim de mostrar nosso zelo em vingar
a morte de Adonhiram".
Os irmaos dão cinco pancadas em suas mãos, por três
vezes consecutivas, sentam-se e descobrem-se.
INSTRUÇÃO
P. - Vós sois Grão-Mestre Eleito?
R. - Sim, meu zelo e meu trabalho deram-me esse grau,
com a estima de meus superiores.
P. - Onde fostes recebido?

R. - No gabinete de Salomão.
P. - Quando ele vos recebeu?
R. - Quando me enviou com meus irmãos para procurar os
dois últimos assassinos de Adonhiram.
P. - Estivestes então à procura
deles?
R. - Sim, Respeitabilíssimo.
P. - Sentistes grande alegria, quando os assassinos foram
punidos?
R. - As três cabeças que estáo em minha faixa são a prova.
P. - Que significam essas três cabeças?
R. - As dos três assassinos de adonhiram.
P. - Dissestes que fostes à procura dos dois?
R. - Verdade, mas o terceiro já tinha sido punido.
P. - Como se chamavam os dois que conduzistes a
jerusalém?
R. - Sterkim e Oterfut.
p. - como foram descobertos?
R. - Pela perquirição que fez Ben Gabel.
P. - Como fez Salomão para apanhá-los?
R.
- Ele escreveu uma carta a Maaca, para engajá-lo na
procura dos assassinos.
P. - Quem levou essa carta?
R. -Zéomet.
P. - O Rei de Maaca não fez nenhuma dificuldade?

R. - Não, ao contrário, deu-nos guias e escolta.
P. - Onde os encontraste?
R. - Numa pedreira de Bendicar.
P. - Quem era Ben Gabel?
R. - Um dos intendentes de Salomão e seu genro.
P. - Quais foram os primeiros mestres que pegaram os
assassinos?
R. - Zéomet e Eléham, após quinze dias de busca.
P. - Como os conduzistes a Jerusalém?
R. - Eles estavam acorrentados pelas mãos.
P. - Como eram feitas suas correntes?
R. - Em forma de régua e compasso, onde estava gravado o
tipo e suplício que deveriam receber.
P. - Que dia chegastes a Jerusalém?
R. - No dia quinze do mês que corresponde ao mês de julho.
P. - Quanto tempo permanecestes nessa viagem?
R. - Um mês.
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MODELO DE AVENTAL

Ele é de pele branca, bordada com uma fita preta, no meio
há uma torre bordada em prata; três rosetas de fita preta,
uma em cada canto e uma sobre a abeta, significando as
três cabeças; abaixo da abeta há um H; abaixo da roseta, à
esquerda, o e à direita, S.

CATECISMO DO ELEITO PERFEITO

P. - Vós sois eleito?
R. – Eu o sou.
P. - Qual é o trabalho do Eleito Perfeito?
R. - Retificar os costumes.
P. - Para onde viajam os eleitos perfeitos?
R. - Para a Abóbada Soberana.
P. - Por onde passastes?
R. - Por um longo corredor iluminado por três, cinco sete e
nove.
P. - Que significa o número Três?
R. - As três principais colunas S. F. B., idade de um
Aprendiz.
P. - Que significa o número cinco?
R. - As cinco Ordens de Arquitetura: a Jônica, a Dórica, a
Toscana, a Coríntia e a Compósita, idade de um
Companheiro.
P. - Que significa o número nove?

R. - Os nove Mestres, idade perfeita de um Maçom.
P. - Que encontrastes antes do corredor?
R. - Um Respeitável Eleito que me perguntou a palavra de
passe.

P. - Como lha destes?
R. - Chibot, por três vezes.
P. - O que guarda a abóbada sagrada?
R. - A Palavra.
P. - Que Palavra é essa?
R. - A que se perdeu nas ruínas do templo.
P. - A quem foi dada essa palavra, primeiramente?
R. - A Moiés, numa sarça ardente.
P. - A quem ela foi transmitida?
R. - Apenas aos eleitos perfeitos.
P. - Para quem servia essa palavra?
R. - Para os que procuravam os assassinos de Adonhiram.
P. - Dai-ma.
R. - Não posso, Respeitabilíssimo.
P. - Encontraste o assassino?
R. - Puní-o.
P. - Onde o encontraste?
R. - Na caverna escura, perto da fonte de siloé.
P. - Em que posição estava ele?
R. - Nesta, Respeitabilíssimo (fazendo-a).

P. - Que significa essa posição?
R. - O remorso e a tristeza.

P. - Como se chamava ele?
R. - Abiram.
P. - Quais são os instrumentos do eleito perfeito?
R. - O Martelo, a Pá e a Pinça.
P. - Dai-me o toque.
R. - Obedeço, dizendo: N.N.M., que ele pronuncia.
P. - Dai-me a explicação de N.N.M.?
R. - Perfeito.
P. - Dai-me a palavra de vingança.
R. - Sterkin.
P. - Que idade tendes?
R. - Nove anos, Respeitabilíssimo.
P. - Os raios do sol brilham sobre nós?
R. - Nosso Respeitável Mestre está vingado.
P. - Qual é a Palavra de Passe?
R. - Bérit -Neder Aliam.
P. - Qual é o sinal?
R. - Em se dando mão, virá-la duas vezes.

DISCURSO DO MESTRE

Todos sabeis, meus irmãos, que nosso Respeitável Mestre
Adonhiram foi massacrado pela perversidade de três
companheiros; que um deles deu-lhe o golpe fatal e que

todos os maçons devem empenhar-se em encontrar o
assassino e puní-lo por seu crime. Nossos
mestres
deslocaram-se, então, para ir à sua procura. Um deles, após
ter atravessado, com sacrifícios incríveis, as mais íngremes
montanhas, os caminhos menos trilhados, exausto de
fadiga, foi repousar à beira de uma fonte chamada civi.
Percebeu, de longe, uma caverna escura. Sua curiosidade
levou-o até lá. Quando chegou à entrada, viu, no fundo,
uma luz tênue e descobriu um homem deitado na mesma
posição em que vedes (fez a posição de um homem cheio
de remorsos). Perguntou-lhe seu nome; o homem
respondeu que se chamava Abdacam e que fugia das
perseguições que lhe faziam; que era o assassino de
Adonhiram e que desde esse tempo não encontrava
nenhum abrigo contra o remorso que lhe devorava. Nesse
momento, o Mestre tomado pela cólera, avançou cravoulhe o punhal no peito, dizendo Sterkin, que significa
vingança. Eis, meus Irmãos, o instituto da classe dos
Mestres Eleitos, que é uma sequência justa da Maçonaria e
o motivo pelo qual a respeitável loja reuniu-se hoje.

FIM DO TERCEIRO GRAU (DE ELEITO).

O PEQUENO ARQUITETO

QUADRO DA LOJA

Esse quadro é um quadrado grande, traçado do Oriente ao
Ocidente. Na
sua extremidade, ao Ocidente, há um
Triângulo, contendo uma Estrela Flamejante, em que há
um: G, nos cantos do triângulo, vêem-se estas três letras:
S. U. G. esse triângulo deve estar num círculo. A Loja deve
ser forrada de preto e iluminada por 21 lâmpadas postas
em dois candelabros de nove braços cada um. O Trono,
que se encontra ao Oriente, deve ficar sobre três degraus;

ao lado, põese um pequeno altar com uma Bíblia, um
Compasso, um Esquadro, um Triângulo, um Candelabro
com três braços, para as três outras lâmpadas, e uma Urna
com uma Pá de ouro e uma massa feita com leite, óleo,
vinho e farinha. Os irmãos ficam como de costume, ao
longo do quadro. Seus aventais são bordados e forrados
com um tecido vermelho escuro. O Mestre e os irmãos
trazem no pescoço um largo cordão vermelho escuro,
achamalotado, com uma roseta azul na ponta, amarrando a
jóia, que é um triângulo. Os oficiais terão o de seu
trabalho. Todos os Irmãos têm a espada ao lado e o
chapéu na cabeça. Esse chapéu deve ser ornado com laço
vermelho.
O mestre que representa Salomão
mestre;

chama-se poderoso

Os Vigilantes, Respeitáveis; e todos os irmãos, Veneráveis.
A loja é aberta com sete pancadas. Os Vigilantes repetemnas. Em seguida, Salomão diz: "Irmãos Vigilantes, ajudaime a abrir a loja de Pequeno Arquiteto." Depois que os
Vigilantes avisam aos irmãos que a loja vai ser aberta, o
Poderoso Mestre diz: "Respeitáveis Vigilantes, tendes
certeza de que estamos bem cobertos?"
R. - Sim, Poderoso Mestre.
S. - Respeitáveis Vigilantes, para impedir surpresa, pedí a
cada um dos irmãos os sinais, a palavra e o toque do grau
que vamos ter e vinde dar-me a resposta.
Os Vigilantes obedecem e dizem em seguida: "Todos os
irmãos são Pequenos Arquitetos."

P. - Irmão Primeiro Vigilante, que horas são?

R. - O primeiro instante, a primeira hora, o primeiro dia em
que o Grande Arquiteto empregou na criação do universo.

S. - Meus Irmãos, eis o primeiro dia, a primeira hora, o
primeiro instante, que o grande arquiteto empregou na
criação do universo.
Eis a primeira hora, o primeiro dia, o primeiro ano, em que
Salomão trabalhou para construir o Templo. Eis o primeiro
dia, a primeira hora, o primeiro instante em que se abre a
loja. É hora de iniciarmos os trabalhos.
Os Vigilantes repetem, um após outro: meus irmãos, eis o
primeiro dia, a primeira hora, o primeiro instante, em que o
Poderoso Mestre abre e tem a loja de Pequeno Arquiteto; a
loja de Pequeno Arquiteto está aberta.
Em seguida, o Mestre diz ao Mestre de Cerimônias que vá
preparar o candidato. Para isso, ele sai com o mais jovem
dos irmãos, levando-o consigo.

PREPARAÇÃO DO CANDIDATO

Quando o recipiendário chega, é apresentado ao Mestre,
que o conduz a um quadro, iluminado apenas por uma
pequena lâmpada no chão; depois o Mestre manda-o
preparar-se, com recolhimento, para receber o grau que lhe
vai ser conferido. Ele retira-se em seguida para abrir a loja
depois dá a chave ao Secretário e ao Tesoureiro, que vão
pedir-lhe a retribuição a que têm direito.
Em
seguida, o Mestre de Cerimônias vai preparar o
candidato, como vai ser descrito. Ele entrará com a espada
na mão e deposita-la-á numa mesa: ordenará ao
recipiendário para despojar-se de todas as armas ofensivas,
como facas, tesouras, etc. Ele enviará tudo para a loja
depois cobrirá os olhos do recipiendário com um véu opaco;
amarrará com um nó frouxo o punho, de modo que fique
uma ponta longa, para poder puxá-lo; feito isso, ele leva o
candidato e porta da loja manda-o entrar, como de
costume, e deixa-o como maçom, entre os dois vigilantes,
que avisam ao mestre que o recipiendário chegou.

RECEPÇÃO

O poderoso: Meu irmão, o Grau e Arquiteto que desejais
obter só pode ser adquirido, depois que tiverdes dado
provas de que não tendes nada com a morte de nosso
mestre Adonhiram. Para assegurar-nos disso, exigimos que
participeis da oblação simbólica do coração desse
Respeitável Mestre, reduzindo a figura mística, que
conservamos desde seu assassinato. Sentis força para
avaliar a parcela de seu coração, que vos será apresentada
que todo maçom fiel recebe, mas que não pode
permanecer no corpo dos pérfidos. Sondai
vossas
disposições e respondei-me. Estais disposto a passar?
R. - Sim, Poderoso Mestre.
O Poderoso Mestre continua: nesse caso, Respeitabilíssimo
Vigilantes façao avançar três passos de Aprendiz, até o
lugar onde repousa a urna que encerra a mistura misteriosa
de nosso Respeitabilíssimo Mestre.
O Vigilante executa a ordem e manda-o por o joelho em
terra, as mãos no triângulo posto sobre a Bíblia.
P. Antes de admitir-vos nessa augusta e formidável
participação, devemos pedir vosso apoio. Desejais engajarvos e tomar parte de nossos mistérios?
R. - Sim, Poderoso Mestre.
P. Nesse Caso, repeti conosco e com atenção:

JURAMENTO

"Prometo, conforme os mesmos juramentos que fiz, nos
graus precedentes, e diante desta augusta assembléia

manter, guardar e esconder os segredos dos arquitetos,
nunca revelá-los a nenhum irmão dos graus inferiores, ou
profanos, sob a pena de ser privado da honrosa sepultura
que foi dada ao nosso respeitável mestre. Enfim, prometo
manter com toda minha força a Maçonaria e assistir, tanto
quanto puder, todos os meus irmãos. Assim seja".
O Poderoso Mestre toma a pá que está na urna, enche-a
com a pasta mística, apresenta-a ao recipiendário, para
comê-la, dizendo: "Que essa porção mística, que dividimos
convosco, forme para sempre um laço tão indissolúvel que
nada seja capaz de rompê-lo. Dizei conosco, assim como
todos os irmãos: Desgraça para quem nos desunir!"
Em seguida, o mestre manda o recipiendário voltar ao
ocidente, com os Vigilantes, que o fazem dar para três
passos de Aprendiz. Quando ele volta, o Mestre diz: "Meu
Irmão, o que acabais de fazer ensina-vos que nunca deveis
deixar de confessar vossos erros; que a teimosia e
obstinação devem ser banidas do coração de todo bom
maçom."
Quando os Vigilantes pegam o recipiendário e deitam-no
com a face contra a terra, de forma que ele esteja sobre
suas mãos e joelhos, o rosto abaixo da Estrela Flamejante e
a boca colada à letra G. Nessa
posição, o Segundo
Vigilante descobre-lhe os olhos e o Primeiro Vigilante jogalhe sobre o corpo um lençol preto. Em seguida. o Mestre
diz:
P - Meu Irmão, que vedes?
R. - A Letra G numa Estrela Flamejante.
P - Que significa essa letra?
R. – Glória, Grandeza e Geometria.
P - Não a conheceis em outro nome?
R. - Sim, em God.

O Mestre: Meu Irmão, este é o nome do Grande Arquiteto
do Universo.
A posição em que estais representa aquela em que nosso
Respeitável Mestre foi sepultado; isto é, a face virada para
a Estrela Flamejante, a boca sobre a letra G, gravada em
uma placa de ouro triangular, que é o emblema definitivo
de três ângulos místicos reunidos em um. O
círculo
representa a imensidão universal, assim como o espaço
que ficava na terceira parte do Templo, chamado Santo dos
Santos e, em hebreu, Hekal.
P. - Vós nos prometeis que, se durante a viagem imaginária
que ides fazer através dos bosques e montanhas,
encontrardes os outros assassinos de Adonhiram, prendelo-eis? Mesmo sob perigo de vida?
R. – Sim, eu o prometo
O mestre dá uma pancada, como sinal, para os irmãos
mandarem o recipiendário levantar-se, desamarram-lhe as
mãos e o pescoço e mandam-no fazer dezoito voltas em
torno da Loja, partindo do Norte, ao Sul, para chegar ao
Ocidente. Feito
isso, os Bigilantes anunciam-no, da
maneira habitual ao Poderoso Mestre.
P. - Não encontrastes obstáculos em vossa estrada?
"É com infinita alegria", diz o Mestre, que vou recompensar
vosso zelo para a Maçonaria. Conferindo-vos a qualidade de
Arquiteto. Com
a direção das obras dos Templos,
aproximai-vos. Vou instruir-vos sobre os mistérios desse
grau.

O Vigilante retira-lhe o avental, que é jogado por terra e
manda-o avançar até o trono, por três dos irmãos do sul.
1 - O Mestre tem o direito de reduzir essas dezoito voltas
para um número que julgar apropriado, isto é, 3, 6 ou 9.
O Poderoso Mestre, dando-lhe o avental forrado de
vermelho, diz-lhe: "a diferença que notais entre esse

avental e o que abandonais anuncia-vos que uma parte do
que vos foi dito até o presente não é mais usada em nossas
lojas de Arquitetos. Vosso trabalho doravante será mais
elevado, isto é, que não vos ocupareis mais senão com a
Arquitetura e a ornamentação do Templo."

Ele dá o cordão que sustenta a jóia, assim como as luvas.

Temos nesse grau um Toque, uma Palavra e dois Sinais; um
deles é chamado de Passagem. É assim nomeado, porque
não se pode entrar na Loja sem apresentá-lo. Aquele que
pergunta "Sois Arquiteto?" põe a mão direita sobre a anca
do mesmo lado, apertando-a com o polegar e o indicador,
levanta, ao mesmo tempo, os olhos ao céu e faz um
movimento no corpo, como se quisesse recuar; aquele que
responde faz a mesma coisa, ao lado oposto,dizendo: eu o
sou.

Pede-se o outro sinal, de uso geral, levando-se a mão ao
coração, na atitude do Sinal de Mestre; depois, traçando
uma linha diagonal na frente e à altura do rosto, o
recipiendário leva essa mão à sua posição horizontal, com o
polegar apoiado à frente, formando um triângulo, depois
deixa-a cair, na posição do sinal de Mestre. A resposta é
levar a mão direita aberta ao flanco direito, fazendo um
movimento como se quisesse retirar-se, passando o pé
direito por três do esquerdo, o que forma o esquadro.

O toque dá-se como o do Mestre, passando rapidamente,
um e outro, a mão sob o cotovelo, que se toma na palma da
mão para retirar-se por três sacudidelas, pronunciando
cada vez uma sílaba da palavra Gabaon. Ide agora fazervos reconhecer a todos os irmãos depois voltai a mim. Com
sua volta, ele lhe diz:

"Meu irmão, após a morte de Adonhiram, os trabalhos iam
lentamente; Salomão. querendo exaltar o ardor dos
mestres, resolveu escolher um novo arquiteto das obras.
Para isto, mandou reunir os mestres mais dignos desse
lugar, em virtude de seu gênio, capacidade e costumes, na
sala de seu palácio. Pelos
planos que lhe foram
apresentados, ele reconheceu que o primeiro edifício
chegará à sua perfeição. Ordenou-lhes que pusessem as
mesmas proporções na segunda avaliação nomeou
Arquiteto o Mestre deles. Esses engajaram-se por meio de
novas promessas, que são as que acabais de fazer e que
vão associar-vos a eles. Usufruí por muito tempo dessa
felicidade entre nós!"

CATECISMO DE PEQUENO ARQUITETO

O Poderoso Mestre, fazendo o sinal de passagem, diz ao
Primeiro Vigilante:

P. - Respeitável Irmão Primeiro Vigilante, sois Arquiteto?

O Primeiro Vigilante, fazendo o sinal oposto:

R. - Poderoso Mestre, eu o sou

P. - Em que lugar fostes recebido?

R. - No círculo da quadratura e no Santo dos Santos.

P. - Que significa o círculo?

R. - A imensidão do grande arquiteto, que não tem começo
nem fim.

. - A Quadratura?

R - O espaço do quadrado longo do túmulo de Adonhiram.

P. - O Santo dos Santos?

R - O espaço que fica no Triângulo; onde está gravado o
nome do Grande Arquiteto.

P. - Por que meios fostes recebido arquiteto?

R - Pelo cimento, que foi empregado para ligar as pedras do
templo.

P. - Que cimento foi empregado?

R - Um cimento místico, composto de leite, óleo, vinho e
farinha.

P. - Qual é o sentido dessa mistura?

R - O leite representa a doçura; o óleo, a sabedoria; o vinho,
a força; e a farinha, a bondade, que eram as qualidades
respeitáveis de nosso mestre.

P. - Como foi ele sepultado?

R. – A face para o centro, a boca sobre a letra g, gravada na
estrela flamejante.

P. - Em que lugar ele foi sepultado?
R. - Atrás do Santuário.

P. - Salomão deixou impune a morte do adonhiram?

R. - Não. Ele nomeou arquiteto os que quiseram engajar-se,
com novas promessas, a perseguir os autores de seu
assassino.

P. - Como viajam os Arquitetos?

R - Por três vezes, deram sete voltas no monte Líbano e
montanhas mais próximas e visitaram os lugares mais
secretos.

P. - Os assassinos foram encontrados?

R - Sim, Poderoso Mestre.

P. - Como se chamava o que matou Adonhiram?
R. - Abiram, que significa assassino.

P. - Como chegastes a esse grau?

R. - Por três passos de Aprendiz, para frente e para trás.

P. - Com que vos ocupais?

R. - Com a arquitetura perfeita, com os cuidados de purgar
os diferentes entre os operários e com o trabalho do
triângulo posto sobre o túmulo de Adonhiram.

P. - Descrevei-me esse trabalho?

R. - O meio encerra o G e os cantos, as letras S. U. G.

P. - Dai-me a explicação de todas essas letras.

R. - O G do meio é a inicial da palavra God, que quer dizer
eterno.

O s, submissão; o u significa união e o g, Gomez; essa é a
palavra mestra e que se diz a primeira que o primeiro
homem pronunciou.

P. - Não há outras letras em vossa loja?

R - Sim, Poderoso Mestre; M. B. que significam uma palavra
que não podemos pronunciar em voz alta e que proferimos,
levantando o corpo de nosso Respeitável Mestre, e três
outras impiedosas, encrustadas nos bordos do túmulo.

P. - Dizei-me essas letras e dai-me sua explicação.

R. - Elas são M. A. S.: o M significa Moriá, nome verdadeiro
do monte onde foi construído o templo; o A quer dizer
Adonhiram; e o S, Sterkin.

P. - Vosso trabalho limitou-se a construir o único templo?

r. - Não. Tracei o círculo por uma circunferência no espaço
do lugar que nomeamos o Santo dos Santos.

P. - Que significa essa circunferência?
R. -Dois sinais, uma palavra e um toque.

P. - Como nomeais o toque?
R. - Abóbada dupla.

P. - Dai-me a palavra mestra.
R. - Gomez.

Após essa resposta, o Mestre diz:

"Meus Irmãos, eis o último instante, a última hora, o úitimo
dia, que o Mestre do Universo empregou na criação, o
mesmo que Salomão trabalhou para construir o templo e é
o último instante em que os arquitetos devem trabalhar. É
hora de repousarmos."

Ele dá sete pancadas; os Vigilantes repetem e o GrãoMestre anuncia que a loja está fechada.

FIM DO QUARTO GRAU

(Pequeno Arquiteto)

O GRANDE ARQUITETO

OU

COMPANHEIRO ESCOCÊS

DISPOSIÇÃO DA LOJA

Para dar esses graus sucessivamente, é preciso que a loja
esteja dividida em duas partes, por uma cortina preta posta
atrás do trono do mestre. Ao lado, há um pequeno altar,
com uma Bíblia, um duplo triângulo, um Esquadro, um
Compasso e uma Prancheta para desenho, sobre o qual
está desenhado o Templo de Salomão, elevado até o
terceiro nível. Toda a loja deve estar forrada de vermelho,
salpicada de flores de jacinto; o forro da primeira parte
deve ser preto e posto de tal maneira que possa
desaparecer, quando for hora, essa primeira parte deve ser
iluminada por vinte e sete lâmpadas, distribuídas em três
candelabros, com nove lâmpadas cada um. Os títulos do
Mestre e dos Vigilantes, no primeiro ponto, são os mesmos
do grau precedente. O quadro também não difere em
nada, a não ser no triângulo que é duplo.

JÓIA

É um triângulo, formado com um compasso e um nível, e
fechado num círculo de ouro. A cabeça do compasso é um
sol dourado, cujos raios tocam a cabeça do nível. Esta jóia
está na ponta de uma grande faixa vermelha, posta da
esquerda para a direita. É
preciso observar que, no
primeiro aposento, forrado de preto, esta jóia deve pender
de uma faixa preta; e que, no momento em que o forro
mudar, é preciso mudar a faixa.

SEGUNDO APOSENTO

Atrás da cortina preta, há um Altar com os símbolos da
Maçonaria, esculpidos ou pintados. Deve
haver sete
degraus e aproximadamente 81 lâmpadas, dispostas em
triângulo.
Acima,
há
um
quadro
transparente,
representando a Gória do Grande Arquiteto, cercado por
sete inteligências celestiais; no centro, estará um triângulo
luminoso, trazendo o nome de Deus, escrito em Hebreu.
Nas extremidades da nuvem, encontram-se sete cabeças
de anjos, sobre as asas; em cima do altar, está a Arca da
Aliança, elevada e sustentada por dois querubins, que a
cobrem com suas asas. A frente da arca deve ser esculpida
com o cordeiro da vida repousando sobre um livro de onde
sairá o os sete selos. Ao lado direito da arca, na frente,
estará o mar de bronze sustentado por doze bezerros
dourados. Caso se queira que a loja esteja perfeita, será
preciso por as dez urnas, cinco de cada lado e o mar ao
fundo, do lado do ocidente, na direção do sul. No meio,
põe-se uma mesa de bronze, chamada o Altar dos
Holocaustos. O candelabro de sete braços ficará em frente
à arca; no lado do setentrião, há uma mesa chamada dos
pães de proposição, onde serâo postos onze pâes, reais ou
simbólicos, um sobre o outro. Serão postos também vasos,
taças e urnas para as oferendas.

PREPARAÇÃO

O Mestre de Cerimônias deve retirar do recipiendário toda
arma ofensiva e defensiva, sem exigir suas jóias. O Mestre
de Cerimônias venda-lhe os olhos, fazlhe um discurso sobre

o grau que vai receber, declarando-lhe que ele está
destinado a substituir Adonhiram, cuja perda ainda é
lamentada, que ele deve ser apresentado a Salomão e ao
Grande Arquiteto; que é o instante em que deve armar-se
de firmeza, se bem que esse grau não tenha que o assuste
mais que os outros.

ABERTURA DA LOJA

O Poderoso, sentado num trono portátil, dá uma pancada;
os vigilantes fazem o mesmo; depois o poderoso diz:

"Respeitabilíssimos Vigilantes, antes de abrirdes a loja do
Grande Arquiteto, examinai todos os irmãos e certificai-vos,
através de nossos oficiais, de que todas as passagens do
templo estão cobertas."

Os Vigilantes obedecem e dizem: "Poderoso Mestre, todos
os irmãos presentes são Grandes Arquitetos e o templo é
impenetrável para todos os indiscretos."

O Poderoso: "se é assim, convidai todos nossos Veneráveis
Irmãos para ajudar-nos a abrir a Poderosa Loja do Grande
Arquiteto." Os Vigilantes obedecem, da maneira habitual.
Em seguida o Poderoso pergunta: "Respeitável Primeiro
Vigilante, que horas são?" a resposta e todo o restante da
abertura dessa loja são absolutamente iguais às do grau
anterior.

RECEPÇÃO

Após as formalidades ordinárias, o Mestre de Cerimônias
conduz o candidato à porta da loja e bate como Pequeno
Arquiteto.

O Segundo Vigilante responde-lhe como Grande, em
seguida o Primeiro Vigilante e depois o Poderoso. O
Segundo Vigilante diz: Respeitável Irmão Primeiro Vigilante,
estão batendo à porta como Pequeno Arquiteto. O Primeiro
Vigilante diz:

"Poderoso Mestre, estão batendo à porta da loja, como
Pequeno Arquiteto."

O Poderoso diz: "Irmão Venerável Primeiro Vigilante, vede
quem bate." O Segundo Vigilante, vai à porta, bate como
Pequeno Arquiteto respondem-lhe e ele pergunta: "Que
desejais?"

O Mestre de Cerimônias diz: É um Irmão Arquiteto que pede
para ser examinado, a fim de adquirir a qualidade de
Grande Arquiteto.

O Segundo Vigilante fecha a porta e vem prestar contas ao
Primeiro Vigilante. Este diz ao Poderoso e o Poderoso
responde: "Respeitável Irmão Segundo Vigilante, perguntailhe seu nome e sobrenome; se está em estado conveniente
e resolvido a passar por provas mais fortes e mais rigorosas
que todas pelas quais passou." O Segundo Vigilante vai à
porta, faz as perguntas ao Irmão Mestre de Cerimônias, que
ensina ao recipiendário o que ele deve responder. Quando
o recipiendário responde, o Segundo Vigilante vai informar
ao primeiro, que transmite ao Poderoso Mestre. Após isso,
os irmãos, que durante este tempo estiverem sentados,
levantam-se e o poderoso mestre diz: "meus irmãos, como

o segundo nível alcançou sua perfeição, conforme as
ordens supremas, precisamos ocupar-nos em elevar um
terceiro, que atingirá a altura que o templo deve ter,
segundo os desenhos que foram dados pelo grande
arquiteto do universo. A direção desse terceiro estágio
está, sem dúvida, reservada ao Grande Arquiteto que deve
substituir Adonhiram e que, até o presente, não foi
nomeado. Não
podendo mais continuar suspenso o
trabalho, é preciso que seja concluído neste dia feliz que
nos reúne que o Arquiteto que se apresenta faça-nos
conhecer a justeza de seus desenhos; pois cabe apenas aos
Grandes Arquitetos aperfeiçoar os trabalhos. Possa ele ser
digno de por a última mão nesse augusto templo! Este é
vosso sentimento, meus Respeitáveis Irmãos?

Cada um leva a mão ao traçado da loja, bate palma três
vezes e faz a aclamação habitual.

O Poderoso Mestre diz: "introduzí Moabon na loja, da
maneira habitual." O Segundo Vigilante vai à porta, depois
leva o candidato ao ocidente, e diz-lhe para pôr os pés nas
pontas do Esquadro, formando assim um outro. O Poderoso
bate uma vez, para fazer-se silêncio. O Segundo Vigilante
bate sete vezes, como Grande Arquiteto, sendo repetido
pelo Primeiro Vigilante. Em seguida o Mestre e depois o
Segundo Vigilante dizem: "Poderoso Mestre, eis Moabon
que deseja obter o grau de Grande Arquiteto e a quem a
entrada dessa loja foi concedida, para esse fim."

O Poderoso diz: "Meu Irmão, o grau que desejais é muito
elevado; a arte de por perfeição em nosso templo é de uma
superioridade tão grande, que tememos ver-vos sucumbir
às provas que exigimos das pessoas que admitimos aqui.
Entretanto, a necessidade de indicar um sucessor para
nosso Mestre Adonhiram obriga-nos a provar todos os que
julgamos capazes de aproximar-se da ciência. Para
começar, deveis fazer a volta das obras do templo vinte e

sete vezes, que reduzo para nove, partindo do norte para o
oriente e do sul para o ocidente. Tende cuidado para fazer o
plano com exatidão. Apresentai-o ao Grande Arquiteto, a
fim de que ele julgue se sois digno de substituir nosso
mestre Adonhiram, que perdemos."

O Poderoso dá uma pancada, para em seguida dar o sinal
da partida ao segundo vigilante. Ele viaja como os
Pequenos Arquitetos. O Segundo Vigilante põe a prancha
para desenho entre as mãos do recipiendário. Dá uma
pancada e o Primeiro Vigilante pergunta: "que pedís?”

O Segundo Vigilante: "Respeitável Irmão Primeiro Vigilante.
a viagem misteriosa de Moabon terminou."

O Primeiro Vigilante transmite ao Poderoso Mestre.

O Poderoso: "Meu Irmão, quais são os frutos de vossa
viagem?"

O Recipiendário: "Poderoso Mestre, fiz o plano das obras do
templo e tragovos os desenhos."

O Poderoso: "Meu Irmão, apresentai-mos, dando três passos
de Companheiro."

O recipiendário apresenta-se, de maneira que o terceiro
passo deixa-o ao pé do trono, onde põe o joelho direito em
terra.

O Poderoso toma-lhe a prancha, olha-a e a entrega, pela
direita ao irmão mais próximo dele, que faz a prancha dar a
volta da loja de mão em mão, até que volte às mãos do
Poderoso Mestre; este, tendo-a recebido, põe a mão do
recipiendário sobre o esquadro e o triângulo, que estão no
altar, o compasso sobre o punho, a espada acima e mandao prestar seu juramento. Nestes termos:

JURAMENTO

"Prometo, de acordo com os juramentos que fiz em meus
precedentes graus de Maçom, nunca revelar os segredos
dos Grandes Arquitetos a nenhum Arquiteto, Mestre,
Companheiro, Aprendiz ou Maçom, sob pena de ser
excluído de nossa ordem e nossas lojas. Amém."

O Poderoso: "Levantai-vos. Irmão Primeiro Vigilante,
conduzí-o ao Ocidente, dando três passos de companheiro,
para três."

Quando ele chega ao Ocidente, os Vigilantes fazem-no dar
as costas para o Oriente, põem-se sobre o tamborete que
está em frente ao quadro e giram-no para o oriente. Em
seguida, o Mestre pergunta: "persistís em guardar silêncio
sobre nossos mistérios?"

O Recipiendário responde: "Sim, Poderoso Mestre."

O Poderoso: "Irmão Primeiro Vigilante, tirai-lhe o véu de sua
obscuridade. Moabon é digno de ver nossos trabalhos."

O Poderoso dá uma pancada; nesse instante, a venda deve
cair dos olhos do recipiendário; mandam-no cumprimentar
o mestre e todos os irmãos. em seguida, o mestre diz:

"Meu Irmão, é com imenso prazer que vimos vossa pressa
em preencher o que vos tínhamos prescrito. Aliás, vossos
desenhos convidam-nos a terminar conosco o vasto e
sublime edifício.

Possa este novo favor fazer-vos merecer o ilustre grau
subsequente e cujo esplendor este aqui parece anunciar.
Aproximai-vos, meu Irmão, e vinde receber as marcas
distintivas do grau a que vossa constância vos eleva.

"Temos, para reconhecer-nos, um sinal de pergunta e
resposta, um toque e duas palavras."

"O Sinal de pergunta é levar as duas mãos ao estômago e
formar um triângulo com o dedo polegar e o indicador de
cada mão; ele é chamado de sinal de apelo."

O Sinal de resposta é levar as duas mãos da mesma forma,
acima da cabeça deve ser usado apenas na loja ou em
grandes ocasiões. Chama-se Sinal de Socorro.

"O
Toque
é
feito
tomando-se
a
mão
direita
indiferentemente de um e outro e virando-as, uma após
outra, três vezes, uma em cima outra em baixo,
alternadamente."

"A Palavra é Moabon. Esta palavra deve ser pronunciada
apenas em sílabas, ao virar-se a mão. Em
seguida,
abraçam-se."

"A Palavra de Passe é Schibboleth. Ide, meu irmão, fazervos reconhecer por todos os irmãos e dar-lhes os sinais, a
palavra, o toque, o Abraço e vinde devolvermos." Quando
ele dá os Sinais, o Toque e a Palavra ao Mestre, este diz:
"Meu Irmão, passai para a frente da sala e prestai atenção
ao que vai ser dito."

CATECISMO DE COMPANHEIRO ESCOCÊS

P. - Respeitabilíssimo Primeiro Vigilante, sois Grande
Arquiteto?
R. - Sim, Poderoso Mestre, trabalhei no terceiro aposento.

P. - Onde fostes recebido?
R. - Na câmara do meio.

P. - Que câmara é essa?

R. - O lugar onde Salomão trabalhava, fazendo o plano do
Templo com o Grande Arquiteto.

P. - Com que vos ocupais no grau de Grande Arquiteto?

R. - Com a construção do último, ou o terceiro nível que
culmina o prédio.

P. - O que vos fez merecer este grau?

R. - A perfeição dos desenhos que apresentei a Salomão .

P. - Qual foi vossa recompensa?

R. - Dois sinais, um toque e duas palavras.

P. - Apresentai-mos.

R. - Poderoso Mestre, dai-me o primeiro, que vos darei o
segundo.

(os sinais são dados)

P. - Como chamai esses sinais?

R. - O primeiro chama-se o sinal de pergunta e o outro, o
sinal de socorro.

P. - Que significa este último sinal e por que o chamais
assim?

R. - Que um bom maçom deve contar firmemente com a
amizade e a ajuda de seus irmãos. Só se deve fazer esse
sinal fora da loja, diante de perigo.

P. - Dai o toque ao segundo irmão.

(ele é dado, dizendo moabon)

P. – Qual é a outra palavra?

R. - Schibboleth, que é a palavra de passe.

P. - Que idade tendes?
R. - Vinte e sete anos.

O Poderoso aos Vigilantes: Irmãos Respeitáveis Primeiro e
Segundo Vigilantes, avisai , cada um, que vou fechar a loja
do Grande Arquiteto.

(fazem-no)

P. - Que horas são, Irmão Primeiro Vigilante?

R. - Poderoso Mestre, o último dia em que o grande
arquiteto do universo ocupou-se com a criação do mundo.

Eis o último instante, a última hora, o último dia que
Salomão empregou para construir o templo.

O Poderoso: assim deve ser o último instante de nossa loja.
É hora de fechá-la e repousarmos.

Os Vigilantes repetem, cada um de seu lado.

O Mestre dá vinte e sete pancadas, como Grande Arquiteto
e diz: "Meus Irmãos, a loja está fechada."

Os Vigilantes repetem a todos os outros fazem as
aclamações ordinárias.

FIM DO QUINTO GRAU (COMPANHEIRO ESCOCÊS)

O MESTRE ESCOCÊS
DISPOSIÇÃO DA LOJA

Foi visto no ínicio do Grande Arquiteto, ou Companheiro
Escocês, de que maneira o aposento que se encontra atrás
da cortina preta do fundo deve ser decorado. Quanto ao
primeiro, é o mesmo que no grau precedente. É preciso
somente ter cuidado de levar para o Ocidente, entre os dois
Vigilantes, o pequeno altar que está próximo do trono, e no
lugar da primeira prancha deve-se por uma outra,
representando o Templo de Salomão
totalmente
construído, mas sem nenhum ornamento. Abaixo dessa
prancha estão desenhados vários instrumentos e, atrás, são
vistos os nomes de todos que devem passar por esse grau,
escritos por eles mesmos; no final desses nomes, deve
haver um espaço para escrever-se a palavra excluídos;
pois, se no momento da recepção alguém se retirar, será
excluído para sempre. Em frente ao pequeno altar, põe-se
um tamborete para o recipiendário, que deverá estar de
cabeça baixa, enquanto se fizer a preparação da loja.

TÍTULOS E ABERTURA DA LOJA

Em
Loja de Mestre Escocês, o Venerável chama-se
Poderosíssimo, os Vigilantes, Respeitabilíssimos e os
Irmãos, Honradíssimos. Esta loja é aberta como a anterior.
Em seguida, o Poderosíssimo ordena aos vigilantes que se
certifiquem se tudo está bem coberto e se todos os irmãos
presentes são Mestres Escoceses; depois que os Vigilantes
respondem ao Poderosíssimo, este lhe faz algumas
perguntas do catecismo, enquanto espera o recipiendário
ficar pronto.

PREPARAÇÃO E RECEPÇÃO

Depois
que a loja de Companheiro Escocês fecha-se,
manda-se passar o novo prosélito para a sala dos passos
perdidos. Ele fica aí, na mesma posição em que estava
para a recepção precedente, exceto que não tem os olhos
vendados. O Mestre de Cerimônias faz-lhe um discurso
moral sobre a Maçonaria, em geral, e sobre o grau que ele
vai receber, depois manda-o assinar o nome na prancha de
traçar, sem mostrar-lhe o desenho que está do outro lado,
fazendo-o observar que, se ele não tiver força suficiente
para atender a tudo que lhe será exigido, será melhor não
se apresentar, visto que, se nas provas, ele mostrar a
menor fraqueza, será excluído para sempre de todas as
lojas.

Depois que o recipiendário concorda com tudo, o Mestre de
Cerimônias bate à porta da Loja, como Grande Arquiteto; de
dentro respondem-lhe como Mestre Escocês e, após as
formalidades de introdução, fazem entrar o recipiendário,
que fica no ocidente, de costas voltadas para a mesa que
está entre os vigilantes. Então
estes batem; o
Poderosíssimo
responde,
perguntando-lhes:
Respeitabilíssimos Vigilantes, que desejais?

O Primeiro Vigilante: Poderosíssimo, é Moabon que, cheio
de zelo, força e coragem, pede ardentemente para passar
por todas as provas que quereis impor-lhe, a fim de chegar
ao poderoso grau de superintendente Mestre Escocês.

O Poderosíssimo: Meu Irmão eu e todos os honrados irmãos
presentes não podemos aplaudir o ardor que mostrais para
aprofundar nossos mistérios mais secretos, pois ignorais
toda a grandeza do grau que solicitais.

Não são edifícios materiais que precisamos construir, são
altares e tabernáculos sagrados, dignos de substituir
aqueles, cujos desenhos nosso Respeitável Mestre
Adonhiram dera. Ele não está mais aqui. Precisamos de
um sucessor que possa substituir, com honra e glória, os
planos que ele tinha do supremo arquiteto.

Vós vos sentis capaz disto?

R. - Poderosíssimo, se o zelo, o trabalho e a constância
podem dar algum direito, dignai-vos a pôr-me à prova.

O Poderosíssimo: Respeitabilíssimo Segundo Vigilante,
mande-o fazer a visita geral dos trabalhos, por uma viagem
de vinte e sete voltas, três vezes e se os desenhos que nos
dareis forem dignos de serem seguidos,procederemos às
provas necessárias para chegar ao conhecimento da luz
brilhante.

Dito
isto, o Segundo Vigilante dá a prancha ao
recipiendário, manda-o e, quando ele termina, os dois
vigilantes batem e o primeiro diz: Poderosíssimo Mestre,
Moabon satisfez a todas as vossas ordens e pede para
apresentar-vos seus desenhos.

O Poderosíssimo:
Respeitabilíssimo
Irmão
Segundo
Vigilante, faça-o avançar pelos três passos de Mestre.

Ele obedece e, logo que o recipiendário encontra-se ao pé
do trono, o Poderosíssimo pega a prancha, olha-a e passa-a
para os irmãos.

O Poderosíssimo: Meu Irmão, as obras das mãos não são
suficientes, há muitas outras provas para passar. Continuais
ainda com a primeira vontade?

R. - Sim, Poderosíssimo Mestre.

O Poderosíssimo:
Respeitabilíssimo
Irmão
Segundo
Vigilante, mandai o irmão voltar para o Oriente, dando três
passos de mestre, para três, a fim de ensinar-lhe a
conservar sua firmeza no caminho da virtude, apesar da
humildade que se exige dele. Quando ele está no Ocidente,
o Poderosíssimo diz-lhe:

Irmão, estais em condição de dar-nos a instrução de todos
os graus pelos quais passastes?

R. - Sim, Poderosíssimo Mestre.

Faz-se um resumo da instrução de todos os graus, aos
quais o recipiendário deve responder. Em
seguida, o
Mestre diz:

"Meu Irmão, embora tenhais passado por todos os graus,
ainda não atingistes a perfeição. Resta fazer-vos perceber
esta luz resplandecente que a Maçonaria após muitas
provas, ainda há algumas para passar. Vós
decidis,
estamos ainda prontos a liberar-vos de vossas promessas,
até mesmo das que fizestes conosco. O medo de vê-las
profanadas não impediria de pararmos. Precisamos de um
outro compromisso além dos que assumistes. Aqueles se

passaram no escuro. Este
deve se passar em plena
liberdade. Podeis mesmo fazer a sua leitura está escrito
neste papel que vos apresentamos. Lede-o em voz baixa.
Se concordais, repeti-lo-eis alto."

JURAMENTO

"Sobre toda a liberdade que tenho nos cinco sentidos
naturais, sobre a existência de minha casa e de meu
espírito, que declaro não ser submisso, sobre a inteligência
que me sustenta, me guia e me ilumina, prometo e juro.
Faço votos para guardar, sem violação, todos os segredos,
sinais e mistérios que me foram desvendados até o
presente e os que me serão revelados no futuro, nos cinco
primeiros graus de Maçons Perfeitos: e da Maçonaria
Perfeita em que sou iniciado, provando em voz alta e
inteligível e sem medo: que minha vista é livre e meu
espírito, não preocupado, que não lamento ter-me
engajado, ainda que no escuro de nossas lojas, declaro-o de
coração e tenho os mistérios como invioláveis e permito,
caso eu os revele, que meu corpo sofra todas as penas e
rigores que me cabem; que me abram as veias das fontes e
da garganta; e que, posto nu sobre a mais alta pirâmide, eu
seja exposto ao rigor dos ventos, ardor do sol e à frieza da
noite; que meu sangue escorra lentamente das veias, até à
extinção do espírito que anima a substância, a matéria
corpórea, e, para aumentar o sofrimento do corpo e do
espírito, que eu seja forçado a tomar todo dia uma
alimentação suficiente para prolongar e conservar uma
fome devastadora e cruel, não havendo nada mais rigoroso
para um perjúro. Que as leis da Maçonaria sejam meu guia,
para garantir-me, e que o Grande Arquiteto do Universo
ajude-me. Amém."

O Poderosíssimo: "Bem, meu irmão, nada vos faz parar?

Estais decidido a pronunciar este juramento de coração e
de boca, em voz alta, diante desta augusta assembléia,
com toda liberdade da vista, do coração e do espírito que
vos foi concedida?

Se o irmão recusa, os dois vigilantes metem-lhe a ponta da
espada sobre as costas, fazem-no dar, com rapidez, as
vinte e sete voltas de grande arquiteto, as dezoito de
pequeno arquiteto, as nove de mestre, as cinco de
companheiro e as três de aprendiz, e, após ter-lhe feito
esperar as cerimônias de pompa, enxotam-no como um
fraco.

Se ele aceita, pronuncia em voz alta e inteligível esse
juramento, e quando o tiver pronunciado, o segundo
vigilante queima o papel em uma das lâmpadas. Logo que
é consumido, dão-se três pancadas, fazem-se as
aclamações ordinárias e o mestre diz:

Meu irmão, como vosso zelo pela Maçonaria ajudou-vos a
perseverar com toda a firmeza de um bom Maçom, vamos
reconhecer-vos como Superintendente dos Tabernáculos
que criamos. Colocareis
a última mão na obra e
substituireis nosso Respeitável Mestre Adonhiram: mas
antes que vossa proclamação seja feita no Oriente do
Templo, devemos, com sincero sentimento de dor, escolher
um segredo como homenagem à alma de nosso Mestre,
cujo homicídio choramos até o presente, que nossos
corações entreguem-se à meditação e que nosso espírito
alimente-se de sua memória num profundo silêncio, (civi)
que significa flexionai o joelho. Todos os irmãos põem um
joelho em terra, o Poderosíssimo dá uma pancada e os
irmãos, com a cabeça inclinada sobre as mãos,
permanecem em silêncio.

O Poderosíssimo dá uma pancada e os Vigilantes põem o
recipiendário de joelhos diante de uma mesa, com a cabeça
inclinada sobre o livro que deve estar em cima da mesa,
cobrindo seu rosto com as mãos, e os Vigilantes cruzam as
espadas sobre seu pescoço. Enquanto ele está nessa
posição, abre-se a cortina, o forro é trocado, o mais
rapidamente possível, e os irmãos põem suas faixas
vermelhas. Quando toda a mudança é feita, o Mestre dá
uma pancada, para fazer-se silêncio. Em seguida, ele dá
uma outra pancada e pronuncia Caki, que significa levantaivos todos. Os irmãos levantam-se. Depois os Vigilantes
retiram suas espadas do pescoço do recipiendário. Em
seguida, mandam-no levantar-se, depois saudar o mestre e
a assembléia. No momento em que o recipiendário le
vanta-se, o poderosíssimo mestre dá uma pancada e os
irmãos dizem: Adonhiram morreu e Moabon o substitui."
após um instante de silêncio, o Poderosíssimo diz:

"É com prazer, meu irmão, que vejo vossa proclamação ao
Grau Ilustre de Superintendente Mestre Escocês. Não
podemos expressar suficientemente nossa satisfação. Com
prazer, confiar-vos-emos os mistérios que são reservados
para esse grau. Avançai, vou instruir-vos sobre isso."

Fazem-no avançar para o Mar de Bronze. Depois
o
Poderosíssimo pega água com uma cuba e derrama
algumas gotas sobre o lado esquerdo do recipiendário,
dizendo-lhe "seja purificado". Em seguida, o Poderosíssimo
manda-o vir ao pé do trono e dá-lhe a faixa e a jóia. "esta
faixa e esta jóia dão-vos o comando sobre todos os maçons
dos graus inferiores. (dando-lhe as luvas) estas luvas
pertencem a este grau."

"Nós temos, neste grau, para reconhecer-nos, dois sinais,
um toque e quatro palavras."

"Os dois primeiros são Urim e Thumim."

"A Palavra Sagrada e incomunicável é Jeová. Palavra dos
antigos mestres. que nunca se perdeu."

"A Palavra de Passe é Zedidiac."

"O Sinal é apresentar as mãos formando um triângulo na
altura da fronte,
dizendo: triângulo na fronte é meu ponto de apoio.

"Responde-se a este sinal, colocando-se a mão direita nos
olhos. inclinando a cabeça e flexionando o joelho."

"O toque é pegar-se as duas mãos direitas como para o
Grande Arquiteto:

Mas, ao invés de virá-las três vezes, dão-se mutuamente
três tapinhas com quatro dedos juntos. Pondo-se a mão
esquerda sobre o ombro direito: depois
abraçam-se,
dizendo: a virtude une dois corções, dois corpos, duas
mãos, transformando-se em um. Agora, meu irmão, ide
apresentar estas marcas honrosas do Verdadeiro Maçom
aos Respeitabilíssimos Vigilantes e retornai ao pé do trono,
para ouvir a instrução."

CATECISMO DO MESTRE ESCOCÊS

P. - Respeitabilíssimo Irmao. Que conheceis na qualidade
de Mestre Escocês?

R. - Poderosíssimo, conheço a grande luz do terceiro
aposento.

P. - Onde fostes recebido?
R. - No lugar elevado.

P. - Que caminho fizeste?

R. - Do quarto do meio ao terceiro aposento.

P. - Este terceiro aposento não tem outro nome?

R. - Chama-se Gabaon: é o lugar elevado onde Davi e
Salomão ofereciam os holocaustos ao Senhor, antes da
construçao do Templo.

* P. - Com que vos ocupais, como Mestre Escocês?

R. - Com a preparação dos altares e tabernáculos e seus
ornamentos preciosos.

P. - Quais são esses ornamentos?

R. - A Arca da Aliança, sustentada por dois querubins, que a
cobrem com suas asas, a mesa de bronze, a dos
holocaustos, a dos pães e o candelabro com sete braços.

P. - Que contém a arca da aliança?

R. - O Stekenna, fixado entre os querubins, que o cobrem
com suas asas, no Santo dos Santos, no dia da dedicação,
onde ele dava seus oráculos.

P. - Qual foi a principal lei dada pelo Stekenna?

R. - A que foi dada no monte sinal, guardada na arca e que
é a primeira lei escrita.

P. - Dai-me sinal dessa lei.

r. - ele é dado, levando-se as duas mãos à cabeça, com os
dedos abertos, marcando o símbolo dos dez mandamentos.

P. - De que forma o Stekenna é representado?

R. - Sob a forma de um cordeiro tranqüilo, deitado,
repousando sobre o livro dos sete selos.

P. - De que maneira foi construída a arca?

R. - De cedro, madeira nobre, salpicada de lâminas de ouro.

P. - Que proporções tinha ela?

R. - Dois côvados e meio de comprimento, meio de largura
e o mesmo de altura.

P. - Que formato tinha ela?

R. - O de um cofre quadrado com quatro anéis de ouro e
quatro bastões de madeira de cedro, para transportá-la, e
era coberta de lâminas de ouro.

P. - Que continha ela?

R. - O Stekenna, as Tábuas da Lei, a Vara de Aarão, a Urna
contendo o Maná.

P. - Em que lugar ela foi feita e por quem?

R. - Foi feita em Oreb, por Besebel, Oollab. Saiu de Oreb e
passou por Moab, de Moab para Siehem, depois para Silo;
de silo ao Templo de Dagon, de lá para a casa de Abinadab,
de lá para a de Obededom, em seguida para Cariathiarim,
de Cariathiarim para Jerusalém, depois para a Santa Sião,
no Templo.

P. - Onde se encontravam os outros ornamentos e para que
serviam?

R. - A Mesa de Bronze, ou o Altar de Grau, estava em frente,
perto do precipiatério, de onde falava Deus. O altar dos
perfumes e o dos holocaustos, cada um de um lado,
serviam para as oferendas e vítimas. A Mesa dos Pães da
Proposição estava em frente, o candelabro de sete braços,
que era de puro ouro, estava no meio; os outros
ornamentos eram, na maioria, de madeira de cedro,
cobertos de lâminas de ouro e de bronze, trabalhados com
uma arte infinita.

P. - Que representa o candelabro de sete braços?

R. - Os sete dias que Deus passou na criação do mundo,
incluindo o dia de repouso.

P. - Como chegastes a conhecer todas essas coisas?

R. - Pelos desenhos que apresentei a Salomão, após uma
viagem muito penosa.

P. - Quanto tempo durou essa viagem?

R. - Vinte e sete voltas das obras, dadas três vezes.

P. - Que significa essa viagem penosa?
R. - A construção da obra.

P. - A Luz brilhante foi a recompensa do trabalho?

R. - Não, Poderosíssimo, três provas muito mais fortes me
fizeram adquirí-la.

P. - Quais foram essas provas?

R. - A primeira foi dar três passos de mestre por três, a fim
de fazer-nos ver que devemos ter firmeza no caminho da
virtude, apesar das humilhações que se nos podem exigir,
nessa vida.

A Segunda, foi dar uma conta exata do progresso que tinha
feito na Maçonaria e da prática de todas as virtudes que me
ensinaram. A terceira foi um engajamento voluntário que
meu coração admitiu, minha alma confessou e minha boca
pronunciou.

P. - O que vos acarretou esse engajamento?

R. - Uma homenagem à alma de adonhiram, para chorar
sua morte.

P. - Que vos provocou essa dor?

R. - Uma palavra marcada por uma segunda circunferência,
imagem de um poder infinito, que prediz tristeza e dor na
maçonaria a queda do nosso edifício material e o espírito de
um trabalho perfeito pela obediência.

P. - Que palavra é essa?

R. - Civi, que quer dizer dobrai o joelho.

P. - Essa dor durou muito tempo?

R. - Após sete minutos, pronunciou-se caki, que quer dizer
levantai- vos.

P. - O que resultou dessa palavra?

R. - A surpresa,
proclamação.

o esplendor,

P. - Que surpresa foi essa?

a luz brilhante e a

R. - Minha vista passou pelo púrpura e o jacinto.

P. - Que esplendor, que luz brilhante é essa?

R. - O Stekenna e a glória do grande arquiteto.

P. - Para que servia essa proclamação?

R. - O reconhecimento, por todos os irmãos, de minha
pessoa como substituto de adonhiram, declarando-me
superintendente das obras do templo, nomeando me
Moabon.

P.- Que representa o Triângulo Luminoso?

R. - A Glória do Grande Arquiteto do Universo e as três
propriedades divinas: Eternidade, Ciência e Poder.

P. - Que significam as letras que estão nele?

R. - O nome de Deus, palavra sagrada dos escoceses. Isto
nos demonstra que Deus é a fonte e o centro de todas as
luzes e que só ele pode conhecer tudo.

P. - Por que os escoceses usam o Triângulo?

R. - Porque ele é o símbolo da tríplice unidade.

P. - Que representa o círculo que o cerca?

R. - Que Deus não teve começo, nem terá fim.

P. - Por que essa jóia está pendurada a um cordão cor de
fogo?

R. - Para fazer-nos conhecer o ardor que devemos ter para
vencer os vícios.

P. - Em que local tivestes vossa primeira loja?

R. - Entre três montanhas inacessíveis aos profanos, num
vale profundo, onde reinam a paz, a virtude e a união.

P. - Como se chamam essas três montanhas?

R. - O Monte Moriá, nos limites do terreno de Gabaon, o
Monte Sinai e a Montanha de Heredon.

P. - Qual é a montanha de Heredon?

R. - Uma montanha situada entre o Oeste e o Norte da
Escócia, no final da carreira do sol, onde se criou a primeira
Loja da Maçonaria, nessa parte terrestre que deu o nome é
maçonaria escocesa.

P. - Que entendeis por vale profundo?

R. - Entendo ser a tranquilidade de nossas lojas.

P. - Quem pode produzir essa tranquilidade?

R. - A conservação de nossas marcas, desde a sua origem.

P. - Quais são as marcas do Mestre Escocês?

R. - Dois Sinais, um Toque e Quatro Palavras, uma das quais
é incomunicável.

P. - Dai-me o Sinal.

(como resposta, o sinal é feito)

P. - Dai o toque ao irmão Segundo Vigilante.

(como resposta, o toque é dado)

P. - Como chamais esse toque?

R. - A prova perfeita.

P. - Dai-me a palavra incomunicável.

R. - Eu a soletrarei convosco.

P. - Que significa essa palavra?

R. - O nome do Grande Arquiteto.

P. - Dai-me as duas primeiras palavras.

(como resposta, elas são dadas)

P. - Dai-me a palavra de passe.

R. - Zedidiac.

P. - Por que se purifica a loja antes do trabalho?

R. - Porque, após a construção do templo, o Grande
Arquiteto fez descer aí o fogo do céu, para purificá-lo e
consumar o holocausto.

P. - Quantos anos tendes?

R. - Como Aprendiz, 3 anos; como Companheiro, 5; como
Mestre, 9; como Pequeno Arquiteto, 21; como Grande
Arquiteto, 27 e como Escocês, 81.

Esta loja é fechada como a precedente.

FIM DO SEXTO GRAU (MESTRE ESCOCÊS)

O CAVALEIRO DA ESPADA

NOMEADO

CAVALEIRO DO ORIENTE

OU DA ÁGUIA

DISPOSIÇÃO E DECORAÇÃO DA LOJA

Este
grau exige dois aposentos no mesmo nível. O
primeiro deve ser forrado de verde; este forro sendo
espesso e amarrado ao teto em três lados - o Ocidente, o
Norte e o Oriente - de forma que haja, aproximadamente,
seis pés de distância entre o forro e a parede. O espaço que
fica cercado pelo forro deve ser um quadrilongo. Ele
representa o aposento de Ciro, Rei dos Assírios. É iluminado
com 70 lâmpadas, para marcar os 70 anos de cativeiro. No
oriente deve haver um Trono; no Ocidente, duas poltronas e
no Sul, cadeiras para os irmãos. Atrás do Trono, há um
transparente, representando o sonho de Ciro, ou seja, um
leão furioso prestes a lançar-se sobre ele; mais acima, há
uma glória em que se encontra um Jeová. Esta Glória é
levada por uma nuvem luminosa, de onde sai uma Águia
levando esta divisa no bico: devolve a liberdade aos
cativos, e, abaixo, vê-se Nabucodonosor e Baltazar,
predecessores de Ciro, todos dois cobertos de correntes.
Não é preciso quadro nesse aposento. Em substituição, há
um quadrilongo, formado por uma espécie de pequena
muralha de madeira ou de papelão pintado, de
aproximadamente um pé e meio de altura. Essa pequena
muralha parte dos dois lados do trono, passa pelos pés dos
irmãos, no sul, vem até o forro do ocidente, a fim de que as
duas poltronas, de que já falei, fiquem dentro do quadrado;
e continua ao longo do forro, do norte até o oriente. Nos
quatro cantos dessas muralhas, assim como no meio do
Norte e do Sul, existem pequenas torres que excedem a
altura do muro em um pé e meio. É preciso uma sétima
torre no Ocidente, dividindo a muralha em duas, assim
como o forro. Esta torre deve ter sete pés de altura e sua
circunferência deve ter uma medida suficiente, para que
um homem possa ficar aí facilmente. Essa torre tem duas
portas, uma dentro da loja e outra fora. Nesta última, há
dois sentinelas armados com uma lança e uma espada, que
ficam nos seis pés de espaço, a Ocidente. No resto do
espaço, que vai do Norte até o Oriente, onde se encontra a
porta do segundo aposento, deve haver uma ponte sólida,
iluminada por um farol. A entrada desta ponte é guardada
por vários homens armados e o outro lado dá perto da
porta do segundo aposento. Em baixo da ponte há água,

posta de tal maneira que se possa agitá-la, representando o
Rio Staburzanai.

SEGUNDO APOSENTO

Este aposento representa a muralha em que se encontrava
o templo. O forro deve ser vermelho. O quadro é o mesmo
que no mestre escocês. Ele é percebido no canto da
entrada do templo, onde se vê a coluna Booz quebrada.
Este quadro deve estar coberto com lenãol vermelho; em
seguida, será dito o momento em que é preciso descobrí-lo.

TÍTULOS, ORNAMENTOS
APOSENTO

E

JÓIAS

DO

PRIMEIRO

O
Mestre representa Ciro e é chamado Soberano. O
Primeiro Vigilante representa Nabuzardan, seu primeiro
General. O Segundo Vigilante é o General Mithridadte; o
Secretário é Chanceler; o Mestre de Cerimônias é chamado
Grande Mestre; e os Irmãos, Cavaleiros. O Soberano tem
um cetro eusa, como os oficiais, uma faixa de seda, larga,
verde achamalotada, a tiracolo da esquerda para a direita,
sem jóias. Usam também um avental branco, forrado de
tafetá verde, debruado com uma fita da mesma cor, sem
outra marca de Maçonaria.

TÍTULOS, ORNAMENTOS
APOSENTO

E

JÓIAS

DO

SEGUNDO

Neste aposento, o Mestre é chamado Excelentíssimo; os
Vigilantes, Poderosíssimos; os Irmãos, Venerabilíssimos; e
os recipiendários, Zorobabel. Quando se passa do primeiro
aposento para este, troca-se o verde pelo vermelho.
Distinguem-se, no entanto, os graus pelas rosetas que
estão abaixo da faixa, umas sobre as outras: uma azul para
o Pequeno Arquiteto, uma vermelha escura para o Grande
Arquiteto, uma vermelha para o Escocês, uma verde para o
Cavaleiro do Oriente, uma preta para o Cavaleiro da Águia.
Os Irmãos têm uma echarpe de seda cor d'água, debruada
com uma franja de ouro, salpicada de caveiras e ossos em
aspas, de correntes triangulares em ouro e no meio,
atravessada por uma fita de ouro, representando uma
ponte, sobre a qual estão três letras L.D.P. esta echarpe é
amarrada à cintura, de modo que as pontas, guarnecidas
de franjas de ouro, pendam sobre as abas do hábito. O
Mestre e os Oficiais usam suas jóias no pescoço e os
irmãos, abaixo de sua faixa. O Mestre tem três triângulos,
por gradação, um no outro. O Primeiro Vigilante traz o
Esquadro e o Segundo, o Nível; todos os oficiais trazem
suas jóias habituais, mas guardadas num triângulo tríplice.
A forma da jóia é a dos Escoceses. Além disso, precisa-se
de duas espadas amarradas, em aspas, pela lâmina e os
punhais sobre o nível. Tudo deve ser de ouro ou dourado.
Os irmãos devem ter uma pá pendurada na cintura de seus
aventais.

PREPARAÇÃO

O recipiendário deve estar vestido de vermelho, com faixa
larga e avental Escocês e ter as mãos atadas com correntes
triangulares; no entanto, esta corrente deve ser bastante
folgada, para que as mãos se mexam. Dizem-lhe que deve
chamar-se Zorobabel, apresentar-se com um ar triste e
lastimoso e considerar-se como cativo. Ele não pode ter
nenhuma arma, nenhum ornamento, nem jóia.

Mandam-no por as mãos no rosto, até a porta da torre,
onde os guardas revistam-no, exatamente antes de ser
apresentado.

ABERTURA DA LOJA

O Soberano: "Meus Irmãos, ajudai-me a abrir a loja do
Cavaleiro da Espada." os generais repetem. O Soberano dá
sete pancadas; os generais fazem o mesmo. O Soberano
diz: "Primeiro general, examinai se estamos em segurança
e se todos os irmãos são dignos cavaleiros."

O General obedece e depois diz: "Soberano Mestre,
estamos resguardados dos profanos e todos os irmãos
presentes são Cavaleiros da Espada."

O Soberano pergunta: "em que tempo estamos?"

O Primeiro General responde: "o dia dos 70 anos de
cativeiro acabou."

O Soberano: "Generais, Príncipes, Cavaleiros há muito
tempo resolvi libertar os judeus que estão presos. estou
cansado de vê-los gemer nos ferros; mas não posso liberálos, sem consultar-vos sobre um sonho que tive essa noite e
que exige explicação. Vi um leão rugindo e pronto para
lançar-se sobre mim, a fim de devorar-me. Seu aspecto
aterrorizou-me e fez-me fugir, procurando abrigo contra seu
furor; mas nesse instante percebi meus predecessores que
serviam de degraus para um céu que os maçons designam

com o nome de Grande Arquiteto do Universo. Duas
palavras foram ouvidas; saíam do centro do astro luminoso;
percebí que elas queriam dizer que devo devolver a
liberdade aos prisioneiros, sob a pena de minha coroa
passar para mãos estranhas. Fiquei parado e confuso. O
sonho acabou-se. Desde esse instante, minha tranquilidade
acabou-se também; vós, príncipes, deveis dar-me vossas
opiniões sobre o que devo fazer."

Durante este discurso, os irmãos permanecem com a
cabeça baixa; no final, olham o primeiro general, imitandoo.

O Primeiro General leva a mão direita à espada, tira-a,
apresenta-a com a ponta para cima e o braço estirado para
a frente; em seguida baixa a ponta para o chão, aderindo à
vontade do rei; levanta, em seguida, a ponta para cima,
significando liberdade e permanece nessa posição.

O Soberano:"Que o cativeiro se acabe. Generais, Príncipes,
Cavaleiros, a Loja dos Cavaleiros da Espada está aberta."
Os Generais repetem, cada um de seu lado, a mesma coisa.
O Soberano e todos os irmãos fazem as aclamações
habituais, mas sem aplausos.

RECEPÇÃO

Quando o recipiendário estiver preparado, o Mestre de
Cerimônias o conduz à porta da torre, junto dos guardas,
como foi dito acima. Os guardas interrogam-no; ele deve
repetir o que o mestre de cerimônias diz-lhe:

O Guarda: Que pedis?

R. - Peço, se possível, para falar a vosso soberano.

O Guarda: quem sois?

R. - O primeiro entre meus semelhantes, Maçom por
categoria, prisioneiro por desgraça.

P. - Qual é vosso nome?

R. - Zorobabel.

P. - Qual é vossa idade?

R. -70 anos.

P. - Qual é o assunto que vos traz aqui?

R. - As lágrimas e a miséria de meus irmãos.

O Guarda: "Esperai. Trataremos de fazer chegar vossas
queixas ao Soberano."

Um dos guardas bate, sete vezes na porta da torre como
Cavaleiro da Espada.

O Segundo General bate, sete vezes seu malhete. e diz:

"Um guarda está batendo à porta da torre, como Cavaleiro
da Espada."

O Primeiro General (batendo sete vezes o malhete):
"Soberano Mestre, um guarda bate à porta da torre como
cavaleiro da espada."

O Soberano (dando sete pancadas de malhete): "Primeiro
General, fazei-o entrar. Protegei-me com cuidados
extraordinários. Na tormenta em que estou, não se deve
negligenciar nenhum detalhe." O segundo General vai à
porta da torre, bate, abre, traz o guarda para o Ocidente,
deixando a lança, cruza os braços, inclina-se e diz: "O
primeiro entre os Maçons, seus semelhantes, com 70 anos,
pede para aparecer diante de vós."

O Soberano: que ele entre na torre do palácio, nós o
interrogaremos.

O Guarda inclina-se outra vez, retira-se e manda entrar o
recipiendário na torre e fecha-a. Então o Soberano pergunta
ao recipiendário, através da porta, que deve estar fechada:

P. - Que assunto vos traz aqui?

R. - Venho implorar a justiça e a bondade do soberano.

P. - Para que?

R. - Pedir graças para meus irmãos, que há 70 anos vivem
em servidão.

P. - Como é vosso nome?

R. - Zorobabel, o primeiro entre meus semelhantes, maçom
por categoria, prisioneiro por desgraça.

P. - Que graças quereis pedir-me?

R. - Que, em nome do Grande Arquiteto do Universo, a
justiça do rei acorde-nos a liberdade e que ele permita-nos
ir reconstruir o templo de nosso deus.

O Soberano: E que tão justos motivos conduzem-no aqui,
que a liberdade aparecer diante de nós com a face
descoberta seja-lhe acordada. Imediatamente, os guardas
vão abrir a porta da torre, levam-no para o ocidente e
fazem-no prosternar-se.

O Soberano: "Zorobabel, sentí, como vós, o peso de vosso
cativeiro. Estou pronto para libertar-vos, neste instante, se
quiserdes comunicar-me os segredos da Maçonaria, pelos
quais sempre tive mais profunda veneração."

O recipiendário: Soberano Mestre, quando Salomão deunos os seus primeiros princípios, ensinou-nos que a
igualdade devia ser a primeira força motriz. Ela não reina
aqui. Vossa posição, vossos títulos superioridade e vossa
corte não são compatíveis com o lugar onde nos instruímos
sobre os mistérios de nossa ordem. Aliás, nossas marcas
externas são desconhecidas de vós. Meus compromissos
são invioláveis e não posso revelar-vos nossos segredos. Se
minha liberdade tem esse preço, prefiro o cativeiro.

O Soberano: "Admiro a discrição e a virtude de Zorobabel;
ele merece a liberdade, por sua firmeza em seus
compromissos."

Os Irmãos concordam, baixando a ponta de suas espadas e
levantando-a.

O Soberano: "Segundo General, mandai Zorobabel fazer as
70 provas, que reduzo para três, a saber, a prova do corpo,
a do espírito e a da alma, a fim de que com isto ele possa
merecer a graça que pede e que sua discrição leve-me a
concedê-la."

O Segundo General manda-o dar três voltas pela loja. Na
primeira, atira-se um petardo; na segunda, perguntam-lhe
se ele persiste em pedir a liberdade; na terceira, mandamno por as duas mãos acima da fronte. De volta, o segundo
general dá sete pancadas e o primeiro diz-lhe: "Que pedis?"

O Segundo General: "O candidato passou todas as provas
com firmeza e constância."

O Soberano: "Concedo-Vos, Zorobabel, a graça que pedis,
consinto que sejais posto em liberdade." O Soberano dá
sete pancadas, servindo de sinal aos generais para tirar de
Zorobabel seus ferros; após o que imediatamente depois o
Soberano diz:

Ide
a vosso País; permito-vos restabelecer o templo
destruído por meus ancestrais; que vossos tesouros sejamvos devolvidos antes do por do sol. Reconheçam-vos chefe
de vossos semelhantes. Ordenarei que vos obedeçam por
todo lugar onde passardes; que vos sejam dados, como a
mim mesmo, ajuda e socorro. Exijo-vos apenas um tributo
de três cordeiros, cinco ovelhas e sete carneiros, que
receberei sob o pórtico do novo templo. Se o peço, é mais
para lembrar-me da amizade e que vos prometo, do que
por reconhecimento. Aproximai-vos, meu amigo.

Os Generais levam-no ao pé do trono.

"Eu vos armo com esta espada, como marca distintiva de
superioridade sobre vossos semelhantes. Estou convencido
de
que
a
usareis
apenas
para
defender-vos.
Consequentemente, considero-vos cavaleiros da espada."

Dizendo estas últimas palavras, ele bate com sua espada
nos ombros do recipiendário e abraça-o. Em seguida, dá-lhe
o avental e a faixa verde, que passa da esquerda para a
direita, e diz-lhe: "Para demonstrar-vos minha estima,
condecoro-vos com um avental e uma faixa, que adotei,
imitando operários de vosso templo. Embora estas marcas
não encerrem nenhum mistério, eu concedo-as apenas aos
príncipes de minha corte, por honra. doravante
desfrutareis, com elas, da minha consideração. No
momento, envio-vos às mãos de Nabuzardam, que vos dará

guias para conduzir-vos, com segurança e junto com vossos
irmãos, ao lugar onde deveis construir o novo templo.
assim, ordeno-o.

O primeiro general pega o recipiendário, manda-o entrar na
torre e aí o deixa, enquanto os irmãos passam em silêncio,
para o segundo aposento. Logo que estão todos
acomodados, um servo vem avisar ao Mestre de Cerimônias
que tudo está pronto. Ele pega o recipiendário, leva-o por
três do forro à ponte; na entrada, encontra guardas, que o
prendem, tiram-lhe o avental e a faixa verde e tentam
impedí-lo passar; mas ele força, põe os guardas em fuga e
chega à porta do segundo aposento.

O Mestre de Cerimônias dá sete pancadas, como Cavaleiro
da Espada; e quando os irmãos ouvem as pancadas, pegam
a trolha que está pendurada na cintura do avental e
mantém a espada na mão direita e a trolha na esquerda. O
segundo general dá sete pancadas, em seguida, o primeiro;
depois o segundo general diz: "Ouvi bater à porta da loja,
como Cavaleiro da Espada."

O primeiro general: "Excelentíssimo Mestre, batem á porta
da loja, como Cavaleiro da Espada."

O Mestre: "Poderosíssimo Irmão Segundo General, vede
quem bate."

o segundo vigilante vai à porta, bate, abre e pergunta o que
querem.

O recipiendário: "Peço para ver meus irmãos, a fim de darlhes a notícia de minha libertação de Babilônia e dos restos
infortunados da fraternidade que escaparam do cativeiro."
O Segundo Vigilante volta para dizer ao primeiro, que o diz
ao mestre.

O Mestre diz:

"A notícia que este prisioneiro traz poderá ter fundamento.
os 70 anos expiram, o dia da reedificação do templo
chegou. Perguntai-lhe seu nome, sua idade e de que país
ele é, para evitar surpresas."

O Segundo Vigilante bate; respondem-lhe. ele abre e diz:

P. - Como é vosso nome?

R. - Zorobabel.

P. - Onde fica vosso país?

R. - Aquém do Rio Staburzanai, ao Ocidente da Assória.

P. - Qual é vossa idade?

R. -70 anos.

O Segundo Vigilante fecha a porta e repete este discurso ao
Primeiro Vigilante. Este repete-o ao Mestre, que diz: "de
nome Zorobabel, do país aquém do Rio Staburzanai, com
70 anos de idade! sim, meus irmãos, acaba-se o cativeiro e
termina nosso sono.

Este prisioneiro é justamente o príncipe da tribo soberana
que deve reerguer nosso templo. Que ele seja admitido
entre nós e reconhecido para guiar e apoiar nossos
trabalhos.

O Segundo Vigilante vai bater, abre, recebe o prisioneiro e
leva-o
ao
ocidente.
O
Primeiro
Vigilante
Diz:
"Excelentíssimo Mestre, eis Zorobabel, que pede para ser
admitido no seio da fraternidade." O Mestre responde:
"Zorobabel, fazeinos um relato preciso de vossa libertação."
Zorobabel diz:

''Ciro, tendo-me permitido aparecer ao pé de seu trono,
ficou tocado com a miséria da fraternidade; armou-me com
este gládio para defender e socorrer meus irmãos e honroume com o título de irmão em sua companhia. Em seguida,
concedeu-me a liberdade e confiou meus dias a pessoas
zelosas, que me conduziram e andaram a triunfar sobre
nossos inimigos, na passagem do rio staburzanai, onde,
entretanto, apesar de nossa vitória, perdemos as marcas
distintivas que nos havia dado o rei, nosso libertador.

O Mestre: Meus Irmãos, essa perda anuncia-nos que a
justiça de nossa fraternidade não suporta o triunfo da
pompa e da grandeza. Ciro, condecorando-vos com essas
honras, não se guiava pelo espírito de igualdade, que nos

acompanha invariavelmente. Vedes, com essa perda, que
apenas as marcas desse príncipe desapareceram e que
conservastes as da verdadeira maçonaria; mas antes que
vos comunique os seus segredos que permaneceram,
depois de nossa prisão, nos restos de nossa fraternidade,
exigimos de vós provas de que a duração de vos sa
desgraça não vos enfraqueceu os sentimentos, nem o
perfeito conhecimento dos mistérios da maçonaria.

R. - Interrogai-me, estou pronto para responder.

P. - Que grau tendes na Maçonaria?

R. - O de Escocês.

P. - Dai-me os Sinais.

(como rsposta, são dados)

P. - Dai-me o toque.

(como resposta, é dado)

O Mestre: Meus Irmãos Cavaleiros, creio que Zorobabel é
digno de entrar em nossos novos mistérios. Os Irmãos
aquiescem, levantando e alçando a ponta de suas espadas.

O Mestre: Poderosíssimo Primeiro Vigilante, mandai o
recipiendário dar três passos à frente, de modo que o
último ponha-o ao pé do tribunal do Grande e Soberano
Arquiteto e que ele venha receber os compromissos que
requeremos. É feito da mesma maneira que quando ele faz
os outros juramentos.

JURAMENTO

"Sim, prometo, de acordo com os mesmos juramentos que
fiz nos diferentes graus da Maçonaria, nunca revelar o
segredo dos Cavaleiros da Espada, ou Maçons Livres, a
nenhum membro de um grau inferior, cativeiro; que meus
ferros não possam nunca ser quebrados, que meu corpo
seja exposto à mercê dos animais ferozes e que o raio
reduza-me a pó, para servir de exemplo a todos os
indiscretos. Assim seja."

O Mestre levanta-se, repõe, assim como aos irmãos, a
espada na bainha e diz:

"Meus Irmãos, como a destruição do templo submeteu os
maçons a desgraças tão grandes, tememos que seu
cativeiro ou sua dissipação tenham ajudado a corromper
sua fidelidade aos compromissos. Foi isto que nos forçou,
enquanto esperávamos o instante da reedificação, a
mantermo-nos distantes, num lugar secreto e particular,
onde conservamos fielmente alguns fragmentos do antigo
monumento; introduzimos apenas os qlje conhecemos
como verdadeiros e legítimos maçons, não só por sinais,
palavras e toques, mas também por suas ações e
costumes; comunicamos-lhes então nossos segredos com
prazer; mas exigimos que tragam consigo, como penhor,

algum traço do antigo templo. os que ciro vos deu são-nos
suficientes."

Nesta última parte, descobre-se o quadro.

"Poderosíssimo Irmão Primeiro Vigilante, mandai o
recipiendário dar três passos de mestre para traz, a fim de
ensinar- lhe que a resignação perfeita e à virtude dos
maçons."

O recipiendário permanece no Ocidente e o Mestre diz:

"Meu Irmão, o motivo de nossos trabalhos é a reedificação
do templo do Grande Arquiteto do Universo. Esta sublime
obra estava reservada a Zorobabel. Os compromissos que
acabais de assumir conosco, sob este título, exigem que
nos ajudeis a reestabelecê-la em todo seu brilho e
esplendor. A Espada que Ciro vos deu deve servir-vos para
defenderdes vossos irmãos e para punirdes os que vierem a
profanar este templo augusto que consagramos às virtudes
e à glória do ser supremo. É nesta condição que
participareis de nossos segredos. O sinal de cavaleiro, meu
irmão, é levar a mão direita ao ombro esquerdo e fazê-la
descer diagonalmente até o lado direito, cortando o corpo.
O sinal de resposta é levar a mão direita à anca esquerda,
atravessando o corpo até a anca direita."

O toque é levar a mão direita à espada para tirá-la, como
para combate; em seguida, fazer um movimento voltando o
corpo, com o pé direito atrás e levantando a mão esquerda
fingindo empurrar o inimigo, de sorte que os dois irmãos,
nessa posição, tenham as mãos esquerdas uma na outra e
abracem-se.

As palavras são Judá e Benjamin. A Palavra de Passe é
Libertas. Ide apresentar a todos os irmãos desta loja os
sinais, os toques e as palavras; em seguida, voltai para
apresentarmos. Ele o faz, indo pelo Norte e voltando pelo
Sul. "Meu Irmão, após esta libertação, o Rei Ciro
transformou-vos em Cavaleiro Maçom; e eu vos dou esta
trolha como símbolo perpétuo de vossa nova dignidade; isto
significa que, de agora em diante, não trabalhareis mais a
não ser com a trolha numa mão e a espada na outra, se o
templo nunca vier a ser destruído, pois foi assim que
estabelecemos este aqui.

(pondo-lhe a faixa)

Esta faixa deve acompanhar-vos em todas as lojas, como
uma marca da verdadeira Cavalaria que adquiristes no Rio
Staburzanai, com a vitória sobre os que se opunham à
vossa passagem.

(dando-lhe a roseta verde)

Ainda que não admitamos em nossas cerimônias nenhuma
das marcas com que Ciro vos condecorou, queremos
conservar alguma lembrança delas com uma roseta da cor
que ele escolhera e colocá-la sobre a roseta dos outros
graus, abaixo do cordão do grande arquiteto, o qual a jóia
está atada.

(dando-lhe a jóia)

"Esta jóia, com as espadas em aspas, anuncia-nos o troféu
de nossa maçonaria. deveis fazer uso da vossa apenas por
ela, isto é pela eqüidade."

(dando-lhe as luvas)

"Vamos proceder à vossa proclamação. Meus Irmãos,
Cavaleiros Maçons, consentis que Zorobabel reine
doravante sobre os trabalhos da Maçonaria? "todos dão o
consentimento, baixando e levantando a ponta de suas
espadas. Mandam-no para o assento que lhe está
reservado, dizendo-lhe: "Passai, meu irmão, ao Tribunal dos
Soberanos de nossas Lojas. Servireis de pedra triangular ao
edifício; reinareis sobre os operários, como Salomão,
Adonhiram e Moabom reinaram! quando ele toma assento,
os irmãos guardam suas espadas, batem três vezes e
gritam três vezes zorobabel; em seguida começa a
instrução.

INSTRUÇÃO

P. - Irmão Primeiro Vigilante, como chegastes ao eminente
grau de Cavaleiro da Espada?

R. - Cheguei pela humildade, paciência e frequentes
solicitações.

P. - A quem vos dirigistes?

R. - Ao Grande Rei.

P. - Como é vosso nome?

R. - Zorobabel.

P. - Vosso País?

R. - A Judéia. Nasci de pais nobres da Tribo da Judá.

P. - Que ofício exerceis?

R. - A Maçonaria.

P. - Que edifícios construís?

R. - Templos e Tabernáculos.

P. - Onde os construís?

R. - Na falta de terreno, nós os construímos em nossos
corações.

P. - Como é chamado um Cavaleiro Maçom?

R. - Maçom Livre.

P. - Por que livre?

R. - Porque os maçons que foram escolhidos por Salomão,
para trabalhar no templo, foram declarados livres e isentos
de qualquer imposto, eles e seus descendentes. Tiveram
também o privilégio de portarem armas. Quando
da
distribuição do templo por Nabucodonosor, foram postos no
cativeiro com o povo judeu; mas a bondade do Rei Ciro
deu-lhes a permisão de construir um segundo templo sob
zorobabel e devolveu-lhes a liberdade. Desde essa época,
usamos o nome de maçons livres.

P. - O antigo templo era belo?

R. - Era a primeira maravilha do mundo em riqueza e
tamanho, pois cabiam em seu átrio 200 mil pessoas.

P. - Quem foi o principal arquiteto que construiu esse
grande edifício?

R. - Deus foi o primeiro, Salomão o segundo e Adonhiram, o
terceiro.

P. - Quem fez a primeira pedra?

R. - Salomão .

P. - A que horas ela foi posta?

R. - Antes do amanhecer.

P . - Por que?

R. - Para demonstrar a vigilância que devemos ter para com
o serviço do arquiteto do universo.

P. - Que cimento foi usado?

R. - Um cimento místico, composto de farinha, leite, óleo e
vinho.

P. - Explicai-me o sentido de místico.

R. - Para formar o primeiro homem, o ser supremo
empregou a serenidade, a sabedoria, a força e a bondade.

P. - Onde foi posta a primeira pedra?

R. - No meio da sala destinada ao santuário.

P. - Quantas portas tinha o antigo templo?

R. - Três: uma no Ocidente, uma no Sul e uma no Norte.

P. - Quanto tempo durou o templo?

R. - 470 anos, 6 meses e 10 dias.

P. - Sob que rei de israel ele foi destruído?

R. - Sob o reino de Sedecias, último da Raça de Davi.

P. - Que significa a coluna booz quebrada?

R. - A confusão e o mal que se comete quando se recebe
alguém que não é digno.

P. - Por que o número 81 é tão venerado entre os maçons?

R. - Porque este número explica a tríplice essência da
divindade, representada pelo triângulo tríplice, pelo
quadrado de 9 e o número de 3.

P. - Por que as correntes dos prisioneiros são triangulares?

R. - Os assírios, tendo sabido que o triângulo era para eles o
símbolo do nome do eterno, fizeram as correntes desta
forma, para causar mais pesar aos cativos.

P. - Por que era proibido aos maçons trabalharem em
edifícios profanos?

R. - Para ensinar-nos a não frequentarmos as lojas
irregulares.

P. - Qual o plano que Ciro deu para o novo templo?

R. - 100 côdeas de profundidade, 60 de largura e o mesmo
de altura.

P. - Por que Ciro ordenou que fosse cortada a madeira das
florestas do Líbano e tiradas as pedras das pedreiras de
Tiro, para a construção do novo templo?

R. - Porque o segundo templo devia ser em tudo
semelhante ao primeiro.

P. - Dai-me o nome do principal arquiteto que dirigiu o
segundo templo.

R. - Bobot é seu nome.

P. - Por que os operários usavam espada no trabalho?

R. - Como estavam sujeitos a invasões inimigas, eles
tinham suas obras e seus irmãos, esquanto trabalhavam
levando, com a outra, o material para reconstruirem o
templo.

P. - Por que as 70 lâmpadas na loja?

R. - Em memória dos 70 anos de cativeiro da babilônia.

P. - Sois Cavaleiros da Espada?

R. - Olhai-me. Ele põe a espada na mão.

P. - Dai-me o sinal.

(como resposta, ele o faz)

P. - Dai-me a Palavra de Passe.

R. - Judá, Benjamin e Libertas.

P. - Dai o toque ao Primeiro Vigilante.

(como resposta, ele o dá)

P. - Onde trabalhastes?

R. - Na reedificação do segundo templo.

P. - Que horas são?

R. - O momento da reedificação.

O Mestre diz: "Meus Irmãos, como estamos bastante felizes
por termos reconstruído o templo do senhor em seu
esplendor, conservemos sua memória de suas marcas em
nosso silêncio: está na hora de repousarmos. Irmãos
Primeiro e Segundo Vigilantes, avisai tanto do lado sul
como do norte que vou fechar a loja dos cavaleiros da
espada." os dois vigilantes avisam, cada um de seu lado,
que o mestre, vai fechar a loja; depois o excelentíssimo dá
sete pancadas e os dois vigilantes repetem; depois o
mestre diz:

"A Loja está fechada, cada um pode retirar-se."

Os Vigilantes repetem. Todos aplaudem e fazem as
aclamações ordinárias.

FIM DO SÉTIMO GRAU (CAVALEIRO DA ESPADA)

O CAVALEIRO ROSA-CRUZ TÍTULOS E JÓIAS

A Loja é chamada soberano capítulo. O Mestre chama-se
Sapientíssimo.
Os
Vigilantes
são
chamados
Respeitabilíssimos
Primeiro
e
Segundo
Cavaleiros
Vigilantes. Todos os outros oficiais, que são um orador, um
secretário, um mestre de cerimônias, etc., chamam-se
também Respeitabilíssimos Cavaleiros, assim todos os
irmãos. Só se distinguem os primeiros pelo nome de seus
cargos. A jóia é uma espécie de triângulo formado com um
compasso e um quarto de círculo. No meio, há uma cruz
sobre a qual há uma rosa e, embaixo, sobre o quarto de
círculo, há um pelicano sangrando por seus filhotes. Esta
jóia está ligada a uma roseta preta e pendurada em um
cordão vermelho, achamalotado, posto em volta do pescoço
ou em aspas. Esta Jóia é usada em todas as lojas, exceto no
primeiro ponto do rosa-cruz, onde é obrigado o uso do
cordão preto.

OBSERVAÇÕES SOBRE ESTE GRAU E SUA RECEPÇÃO

Ainda que esse grau seja o nec plus ultra da maçonaria e
que, quando se tem este grau, tenha-se o direito de assistir
a todos os outros, sem passar por exame, não há loja onde
os assistentes sejam menos suspeitos que nesta, pela razão
de que não se admite nenhum irmão que não seja bem

conhecido, ou que não tenha um brevet (certificado dado
obrigatoriamente a cada irmão, após sua recepção assinado
por todos os que assistiram à sua recepção). Não aceita
nenhum prosélito que não seja honesto e cujos costumes
sejam irrepreensíveis. É
preciso também que tenha,
obrigatoriamente, passado pelos graus de Eleito, de
Escocês e de Cavaleiro do Oriente. Há três pontos no RosaCruz; dois para a recepção e um outro, chamado a Ceia
Mística, que é usado apenas quatro vezes por ano, ou nas
festas solenes da ordem.

DECORAÇÃO E DISPOSIÇÃO DA LOJA

A loja deve ser forrada de vermelho e, no Oriente, ao invés
de um trono, há um altar triangular, com uma das faces
voltadas para o Ocidente. Deve haver 7 degraus para
chegar-se ao altar. Sobre este é necessário um grande
quatro transparente, representando um Calvário. As duas
cruzes dos lados são descobertas; mas sobre a do meio há
uma rosa e um drapeado; e, abaixo, a inscrição que se
encontra na cruz do salvador. Embaixo, em frente ao
quadro, há duas colunas quebradas; e sobre os fragmentos,
guardas adormecidos; no meio deles vê-se uma espécie de
túmulo, cuja pedra superior está fora do lugar, saindo daí
um sudário. É preciso ainda três mesas ou altares
triangulares e uma lâmpada em cada uma delas. Estas
mesas são colocadas uma à direita do Oriente, abaixo dos
degraus, e as outras duas no Ocidente, na frente de cada
vigilante. Esta decoração serve para todas as vezes que há
capítulo (assembléia). Mas, quando há recepção, ela só
deve aparecer no segundo ponto, visto que, no primeiro, o
forro, o transparente e o altar devem ser recobertos de
preto. Nesta ocasião, deve haver três grandes colunas
triangulares, cujos nomes, escritos abaixo em transparente,
são os das três virtudes teologais, de maneira que a Fé
fique no Ocidente, a Esperança, no Sul, e a Caridade, no
Oriente.

Deve-se observar que, para dar o grau de Rosa-Cruz,
precisa-se ainda de dois outros aposentos; um chamado
Sala dos Passos perdidos, onde há somente uma mesa para
escrever e cadeiras, tanto para o candidato quanto para os
outros presentes, e outro chamado câmara escura, porque
deve ser bastante sombrio, para que não se possa ver nada
aí. Neste último há apenas correntes, para intimidar o
recipiendário, enquanto ele viaja.
ABERTURA DO SOBERANO CAPÍTULO
O Sapientíssimo está no terceiro degrau do altar, com a
cabeça apoiada em uma de suas mãos. Ele dá cinco
pancadas iguais e duas precipitadas sobre a mesinha que
está ao seu lado e diz:
"Respeitabilíssimos Primeiro e Segundo Cavaleiros, que
horas são? o Primeiro Cavaleiro: "A primeira hora do dia."
O Sapientíssimo: "está na hora de começar nossos
trabalhos. Respeitabilíssimos Primeiro e Segundo Cavaleiro,
convidai todos os Respeitáveis Irmãos Cavaleiros, para
ajudar-me a abrir o Soberano Capítulo Rosa-Cruz."
Os Vigilantes obedecem, em seguida o Sapientíssimo diz:
Respeitabilíssimos Primeiro e Segundo Cavaleiros, todos os
irmãos estão à ordem?
Como todos devem estar alinhados em duas filas, com as
cabeças descobertas, o vigilante responde:
"Sim, Sapientíssimo."
O Sapientíssimo: "Meus Irmãos, vós me vedes, cheio de
tristeza. Tudo mudou de feição. O véu do Templo rasgou-se;
as colunas da maçonaria quebraram-se; a pedra cúbica
suou sangue e água; a palavra perdeu-se, et consummatum
est. Respeitabilíssimos Primeiro e Segundo Cavaleiros,
vede, cada um em sua coluna, se, com a ajuda de vossos
dignos cavaleiros, não podereis recuperá-la, então, vireis
me devolver.

Os Vigilantes vão, um ao norte, outro ao sul, e pedem a
palavra a cada irmão, ao pé do ouvido e sem fazer o sinal.
Como iniciaram pelo ocidente, terminam no oriente e
devolvem-na ao Sapientíssimo. Voltam aos seus lugares e o
Sapientíssimo diz: "Respeitabilíssimo Primeiro Cavaleiro,
agora que a palavra foi reencontrada, que nos resta fazer?
O Primeiro Cavaleiro: "Sapientíssimo, respeitar os decretos
do altíssimo, homenagear o supremo arquiteto e humilharnos sem cessar diante de tudo que lembra sua imagem.
O Sapientíssimo: "Sim, Respeitabilíssimos Cavaleiros, eis o
objetivo de nossos trabalhos. Meus Irmãos, dobremos o
joelho diante de quem nos deu a vida."
Dizendo estas últimas palavras, levanta-se, assim como
toda a assembléia.
Cada um volta-se para o Oriente, faz o sinal, inclina-se e
põe um joelho em terra. Quando o Sapientíssimo levantase, todos o imitam; depois batem palmas sete vezes e
dizem três vezes: "Houze." feito isso, o Sapientíssimo diz:
"Respeitáveis Cavaleiros, o Soberano Capítulo está aberto."
Os Vigilantes dizem o mesmo. Em seguida, avisam que o
reciendário pode apresentar-se.
PREPARAÇÃO DO CANDIDATO
Ele está na Sala dos Passos Perdidos, com o Orador e o
Mestre de Cerimônias. O primeiro, faz-lhe um pequeno
discurso sobre a dignidade do grau que ele vai receber.
Depois manda-o escrever seu nome e estado, assim como
os graus que tem na maçonaria. Quanto à idade, mandamno por 33 anos.
O Mestre de Cerimônias vai bater à porta, como Cavaleiro
do Oriente. O Experto que está dentro responde-lhe em
Rosa-Cruz, depois avisa ao Segundo Vigilante que batem à
porta ao Soberano Capítulo. O Segundo Vigilante diz ao Primeiro e este, ao Sapientíssimo. Este último manda ver
quem bate e após a resposta, procede-se à recepção da
maneira habitual e, quando não há oponentes. Aplaudem

com sete palmas: depois dizem três vezes Houze. Após isto,
ordena-se ao experto para deixar entrar o recipiendário.
Imediatamente, o Mestre de Cerimônias passa-lhe a faixa
de Cavaleiro do Oriente e o coração de Escocês. Manda-o
por a espada do lado e toma-o pela mão. Manda-o entrar no
soberano capítulo e o deixa entre os dois Vigilantes. É
preciso observar qlje, no momento em que se vai entrar o
candidato, todos os irmãos, assim como Sapientíssimo,
devem ter um ar triste.
Quando o recipiendário encontra-se em seu lugar, os dois
Vigilantes batem; o Sapientíssimo responde. Em seguida o
Primeiro Vigilante diz: "Sapientíssimo, eis um digno
Cavaleiro do Oriente que se apresenta ao Soberano
Capítulo, para obter o favor de receber o sublime Grau de
Rosa-Cruz."
O Sapientíssimo: "Digno Cavaleiro, quem sois?
O Recipiendário: Nascí de pais nobres da Tribo de Judá.
O Sapientíssimo: "Qual é vosso país?"
O Recipiendário: "A Judéia."
O Sapientíssimo: "Que ofício exerceis?
O Recipiendário: "A Maçonaria."
O Sapientíssimo: "Digno Cavaleiro, vós me inspirais a mais
perfeita estima:
Nos
vedes muito tristes. Tudo mudou; o primeiro
sustentáculo da Maçonaria não existe mais: o véu do
templo está rasgado; as colunas, quebradas; os ornamentos
mais preciosos foram roubados e a palavra perdeu-se.
Temos esperança, para recuperá-la, apenas, em vossa
coragem. Prometeis usá-la por nós?"
O Recipiendário: "Sim, Sapientíssimo."

O Sapientíssimo: "Vinde aqui assegurar-nos, sob juramento,
que, se chegar des a conhecer nossos mistérios, guardareis
o mais profundo silêncio. Concordais?"
O Recipiendário: "Sim, Sapientíssimo."
Então mandam o recipiendário aproximar-se do pequeno
altar do Sapientís simo. Este manda-o por um joelho em
terra, a mão direita sobre o livro da sabe doria e sobre a
mão direita uma espada e um compasso. depois, manda-o
fazer o juramento.
JURAMENTO
"Na presença de todos os Respeitáveis Cavaleiros, juro e
prometo, com minha palavra de homem honesto e de
maçom, nunca revelar a quem quer que seja os segredos
que me foram confiados e os que eu chegue a saber, sob a
pena de ser desonrado e banido de todas as lojas, como
indigno de fazer parte dos virtuosos maçons. rogo a deus
para ajudar-me."
Depois de prestado o juramento, o Sapientíssimo levanta-o
e diz-lhe:
"Meu Irmão, sentis, assim como nós, toda a força de vossa
promessa o que vos resta fazer é uma viagem dificílima o
Irmão Cavaleiro, Mestre de Cerimônias, vai dizer-vos o que
deve ser a base de vossa conduta"
(ao mestre de cerimônias)
"Respeitabilíssimo Cavaleiro, dignai-vos a mostrar ao digno
Cavaleiro os meios que ele deve usar para recuperar a
palavra."
O Mestre de Cerimônias pega o candidato pela mão e
manda-o
fazer
a
volta
da
sala
mostrando-lhe
sucessivamente as três colunas, isto é, a Fé, a Esperança e
a Caridade. Depois disso, ele manda os vigilantes avisarem
ao sapientíssimo que o cavaleiro está instruído.
O Sapientíssimo: "digno cavaleiro, não vos afasteis nunca
do que acabais de aprender e lembrai-vos de que

esperamos vossa volta, com pressa sede feliz e trazei para
nossas almas a paz e a felicidade!"
Logo que o Sapientíssimo termina, o Mestre de Cerimônias
pega o recipiendário pela mão, leva-o à câmara escura e
manda-o dar sete voltas. Durante esse tempo, troca-se a
decoração, descobrindo-se tudo. Quando acabam as sete
voltas, o Mestre de Cerimônias leva o candidato à porta do
Soberano Capítulo e bate, para fazê-lo entrar, da maneira
como foi visto acima ele entra, o Sapien tíssimo lhe faz as
perguntas seguintes e o irmão que o conduz dita-lhe as res
postas.
S. : Meu irmão, de onde vindes?
R. : Da Judéia
S. : Por onde passastes?
R. : Por Nazaré.
S. : Quem vos conduziu?
R. : Rafael.
S. : De que tribo sois?
R. : Da Tribo de Judá.
S. : Reuní as letras iniciais desses quatro nomes.
(ele faz)
S. : Que formam elas juntas?
R.: INRI.
S. : Sim meu caro irmão, é a inscrição que vedes ao alto
desta cruz e a palavra que tínhamos perdido e que vosso
zelo fez-nos reencontrá-la vinde ao pé deste altar receber o
prêmio que mereceis.
O recipiendárlo obedece e quando está ao pé do altar, o
Sapientíssimo põe-lhe a espada sobre a cabeça e diz em
voz alta o que segue:

"Em virtude do poder que recebí da loja metropolé de
Heredom e diante desta Augusta Assembléia de Cavaleiros,
meus irmãos e meus semelhantes, admiti-vos, recebo-vos e
constitui-vos, agora e para sempre, Cavaleiro, Príncipe da
Águia e do Pelicano Perfeito Maçom Livre de Heredom, sob
o título de Soberano Rosa-Cruz, para usufruir dos títulos e
prerrogativas dos Príncipes Maçons Perfeitos, por toda parte
onde haja Maçom; com o poder de ter loja nas que se
reúnem regularmente, de convocar loja, fazer e perfazer
maçons até o sexto grau, ou Cavaleiro da Espada, também
chamado do Oriente, sem necessitar de nossa autoridade,
que reservamos para o único Grau de Rosa-Cruz."
Terminado o discurso, o Sapieniíssimo levanta o irmão e dálhe a faixa, a Palavra, o Sinal e o Toque.
A Palavra é IRNI. Ela é soletrada.
O Sinal é cruzar-se os braços e inclinar-se como para por
um joelho em terra.
O Toque é feito pondo-se, mutuamente, a mão direita sobre
o ombro direito e a mão direita sobre o ombro direito e a
mão esquerda sobre o ombro esquerdo, de maneira que os
braços encontrem-se cruzados e entrelaçados. Depois
abraçam-se, dizendo, um Emmanuel, e o outro, Pax Vobis.
Depois que o prosélito apresenta a Palavra, o Sinal e o
Toque aos Vigilantes, mandam-no pôr-se ao Sul, depois fazse uma coleta em favor dos pobres e, quando terminam,
começam a instrução.
CATECISMO DE ROSA-CRUZ
P. - Respeitabilíssimo Primeiro Cavaleiro, de onde vindes?
R. - Sapientíssimo, da Judéia.
P. - Por onde passastes?
R. - Por Nazaré.
P. - Quem vos conduziu?

R - Rafael.
P. - De que Tribo sois?
R. - Da Tribo de Judá.
P. – Reunem-se as iniciais destes quatro nomes.
R - Sapientíssimo, não posso fazê-lo sem vossa ajuda.
P. - Que significam estas letras?
P. – I
R. – N
P. – R
R. – I
P. – Que significam estas letras?
R - INRI, palavra sagrada dos Cavaleiros Rosa-Cruz.
P. - Como chegastes ao conhecimento deste grau?
R- Pelas três virtudes teologais, a Fé, a Esperança e a
Caridade.
P. - Que vos deram além da palavra?
R. - Um Sinal e um Toque.
P. - Mostrai-me o Sinal.
(ele o faz)
P. - Apresentai o Toque ao Respeitabilíssimo Primeiro
Cavaleiro.
(apresenta-o)
P. - Conheceis o Pelicano?
R. - Sim, Sapientíssimo.

P. - Que significa ele?
R. - Para nós, ele é o símbolo do redentor do mundo e da
perfeita humanidade.
P. - Qual é então o objetivo do Rosa-Cruz?
R. - Respeitar os decretos do Altíssimo, homenagear o
Supremo Arquiteto e humilhar-nos sem cessar diante de
tudo que tenha sua imagem.
O Sapientíssimo: "Sim, Respeitabilíssimo Cavaleiro, este é o
objetivo do verdadeiro maçom, meus irmãos, dobrai o
joelho diante de quem vos deu a vida."
Após estas palavras, ajoelham-se, como na abertura, e
quando se levantam, o Sapientíssimo fecha o Capítulo
nestes termos.
FECHAMENTO
O Sapientíssimo: "Respeitabilíssimo Primeiro Cavaleiro, que
horas são?
O Primeiro Cavaleiro: "A última hora do dia."
O Sapientíssimo: "Se é assim, Respeitabilíssimos Primeiro e
Segundo Cavaleiros, a visai a nossos caros irmãos
cavaleiros que está na hora de fechar o Soberano Capítulo e
de retirar-nos em paz."
Os Vigilantes obedecem. Em seguida, o Sapientíssimo dá
sete pancadas em Rosa-Cruz. Os Vigilantes fazem o
mesmo. Imediatamente, toda a Assembléia levanta-se e faz
o sinal, olhando o Sapientíssimo que o faz também. Depois,
sempre imitando esse último, cada um bate palmas sete
vezes e repete três vezes, a palavra: Houze. Em seguida, o
Sapientíssimo diz:
"Respeitabilíssimo primeiro e Segundo Cavaleiros, o
Soberano Capítulo está fechado." Os Vigilantes repetem
estas palavras e todos se retiram.

N. B. O momento em que o Soberano Capítulo está forrado
com preto, para a recepção do candidato, é chamado de
primeiro ponto Rosa Cruz, e quando se troca a decoração,
isto é, quando o Soberano Capítulo está forrado de
vermelho, etc., chama-se o segundo ponto do Rosa-Cruz.
TERCEIRO PONTO DO ROSA-CRUZ
É sempre após ter havido assembléia, como foi visto acima,
que se pratica esta cerimônia. Quando ela vai-se realizar, o
Sapientíssimo não encerra a Assembléia. Ele a suspende no
momento em que pergunta a hora. Toda decoração
permanece do mesmo jeito. Acrescenta-se, no meio da sala,
uma coberta com uma toalha e sobre ela põe-se um pão e
uma taça com vinho. O Tamanho do pão e a quantidade de
vinho devem ser proporcionais aos presentes, de modo que
cada irmão possa ter um pouco dos dois. Põe-se também
sobre a mesa um pequeno papel; onde está escrita a
palavra sagrada do Rosa-Cruz. Estando tudo posto, cada
um pega um pedaço de pão. Toda a Assembléia alinha-se
em duas filas, isto é, ao norte e ao sul; os Vigilantes à
frente e o Sapientíssimo entre eles. Este último bate e avisa
que o Soberano Capítulo retoma seu curso e sua força. Os
Vigilantes repetem estas palavras. Depois começam as
viagens, desta maneira: O Sapientísssimo, seguido de toda
a assembléia, faz a volta da sala sete vezes, começando
pelo Sul; em seguida, para em frente ao Oriente, faz o sinal,
pega o pão do qual tira um pedaço, depois o dá ao Primeiro
Vigilante, que está à sua direita; este tira também um
pedaço e passa o pão ao irmão à direita e assim por diante,
de maneira que o resto do pão chegue ao segundo
vigilante, que o come. O Sapientíssimo, tendo comido o
pão, pega o vinho, bebe um pouco, passa a taça ao
Primeiro Vigilante, que também bebe e passa a taça ao
irmão à direita. O Primeiro Vigilante volta-se para o
Sapientíssimo, que lhe dá o toque, dizendo-lhe: Emmanuel;
e o Vigilante responde: Pax Vobis. A taça passa e a
cerimônia sucede-se até o Segundo Vigilante, que a devolve
e dá o Toque ao Sapientíssimo. Este mostra toda a
assembléia que não há mais nada na taça. Depois,
avançando para a mesa, pega o papel, põe-lhe fogo e

coloca-o na taça. Quando o papel queima totalmente, o
Sapientíssimo faz o sinal e diz: Et Consommatum Est.
O NOAQUITA OU CAVALEIRO PRUSSIANO
A Antiga Ordem dos Noaquitas, conhecida sob o nome de
Cavaleiros Prussianos, traduzida do alemão por de Bérage,
Cavaleiro da Eloquência, da loja de Saint Gillair,
Comandante, Tenente, Inspetor Geral das Lojas Prussianas
na França, no ano da ordem 4658.
ORIGENS E DIGNIDADES
O Grande Mestre Geral da Ordem, chamado Cavaleiro
Grande Comandante, é o Ilustríssimo Irmão Frederico
Guilherme, Rei da Prússia. seus ancestrais, há 300 anos,
são protetores dessa ordem, cuja memória os cavaleiros
celebram na destruição da Torre de Babel. Antigamente,
eles eram conhecidos com o nome de Noaquitas, isto é,
descendentes de Noé. Foram conhecidos, também, pelo
nome de Titãs, que quiseram escalar o céu para destronar
júpiter. Mas prussianos, que não conhecem outro Deus
senão o Grande Arquiteto do Universo, fortalecem a
felicidade deles, glorificando-o e celebrando, todos os anos
a noite de plenilúnio de março, a confusão das línguas e a
desunião dos operários da torre de babel, que é uma das
grandes maravilhas do criador, porque é o dia da vingança.
é por isso também que eles se reúnem num lugar retirado,
na noite de plenilúnio de cada mês, para fazer assembléia,
e que podem receber prosélitos apenas no claro da lua.
O Grão Mestre Geral da Ordem chama-se Cavaleiro
Comandante-Tenente.
Os Dignitários são o primeiro cavaleiro de ofício, introdutor,
o Terceiro Cavaleiro da Eloquência, o Quarto Cavaleiro de
Grau, o Quinto Cavaleiro da Chancelaria, o Sexto Cavaleiro
das Finanças. Os outros Mestres da Loja chamam-se
Cavaleiros Maçons Prussianos. A Loja deve ser composta
pelo menos dos três primeiros cavaleiros; mas apenas no
caso em que haja escassez de cavaleiros maçons
prussianos, na cidade onde se tem a loja. Poder-se-ia então
passar-se sem outros.

Os Noaquitas, chamados hoje Cavaleiros Prussianos,
descendem de Phaleg, Grande Arquiteto da Torre de Babel;
assim a ordem tem uma origem mais longíngua que os
maçons descendentes de Adonhiram, pois a Torre de Babel
foi construída vários séculos antes do Templo de Salomão
e não exigia antigamente que as pessoas, que se
propunham ser recebidas, fossem maçons descendentes de
Adonhiram. Mas no tempo das cruzadas, em que todos os
cavaleiros das diferentes ordens da europa foram iniciados
pelos príncipes cristãos e confederados para conquistar a
Palestina, os maçons, descendentes de Adonhiram, chamados Adonhiramitas, em respeito à ordem dos noaquitas,
que era muito venerada, nesse tempo, foram recebidos. Os
Cavaleiros Prussianos, como reconhecimento e acreditando
poder confiar seus mistérios apenas aos descendentes de
Adonhiram, exigiram desde então que todos os
recipiendários fossem recebidos como Mestre desta ordem,
sem que se possa admitir outros, como aparece nos
estatutos da ordem, que estão nos arquivos do rei da
prússia. Por esses arquivos é expressamente proibido a um
cavaleiro maçom prussiano receber algum candidato, que
não tenha dado provas de seu zelo e capacidade na ordem
dos mestres descendentes de Adonhiram. É preciso provar
que exerceu as funções de oficiais dignitários numa loja
completa e regular.
DISPOSIÇÃO DA LOJA E RECEPÇÃO
O Cavaleiro Comandante põe-se no lado oposto da lua,
os quatro cavaleiros na frente, para melhor entender as
ordens. Eles não têm lugar fixo, para fazer ver que um
cavaleiro tendo renunciado ao orgulho, pratica a humildade
todo tempo. A sala deve estar iluminada, pelo menos, por
uma grande janela e voltada de maneira tal que possa
receber a tênue luz da lua. É proibido, segundo os estatutos
da ordem, receber os raios do sol, nem de outra luz
artificial. O Cavaleiro-Comandante-Tenente abre a loja com
três pancadas dadas lentamente, a um espaço igual. O
primeiro Cavaleiro de Ofício responde com uma só pancada
que ele dá sobre o punho de sua espada. Depois o
Comandante-Tenente
diz:
"A
ordem,
Cavaleiro."
Levantando os braços para o céu, o rosto voltado para o
Oriente, que é o lado onde nasce a Lua. Os Cavaleiros

Maçons Prussianos fazem a mesma coisa; e o Cavaleiro
Comandante-Tenente, após ter feito algumas perguntas do
catecismo aos cavaleiros de ofício, diz-lhes: "Avisai a todos
os cavaleiros que a loja está iluminada." Então todos
retomam sua atividade natural. O desenho da loja é o
firmamento. Os cavaleiros olham a lua e as estrelas até que
o candidato tenha chegado à porta da loja. Ele deve ser
conduzido sem espada e a cabeça descoberta, com suas
roupas cotidianas e ter um avental e luvas de pele branca,
tal como usam os mestres descendentes de Adonhiram. O
Segundo Cavaleiro de Guarda, Introdutor, que serve de
protetor do candidato, bate três pancadas, lentamente. O
Cavaleiro de Guarda, cuja função é impedir a entrada de
qualquer homem, a menos que seja Cavaleiro Maçom
Prussiano abre a porta por ordem do Cavaleiro
Comandante-Tenente e pede, ao pé do ouvido, ao Cavaleiro
Introdutor, o sinal, o Toque, a Palavra e a Senha da Ordem.
Em seguida, fecha a porta e vai dizer, em voz baixa, ao
Primeiro Cavaleiro de Ofício que o Cavaleiro Introdutor
respondeu muito bem e que pede para entrar na loja. O
primeiro cavaleiro de ofício anuncia, em voz alta, a mesma
coisa ao cavaleiro Comandante-Tenente, que o manda ir
dizer ao segundo Cavaleiro de Ofício Introdutor que, se ele
estiver só, pode entrar; ele responde que o introdutor está
acompanhado por um Mestre descendente de Adonhiram,
que tem luvas e avental brancos. "Nesse caso, Primeiro
Cavaleiro de Ofício, perguntai ao Cavaleiro Introdutor o que
quer esse Maçom descendente de Adonhiram." o Primeiro
Cavaleiro de Ofício vai à porta, bate uma vez e o Cavaleiro
Introdutor responde com três pancadas dadas lentamente.
O Cavaleiro de Guarda abre e o Primeiro Cavaleiro de Ofício
pergunta ao Segundo o que ele quer. Este lhe responde:
"Sou um Mestre Descendente de Adonhiram que, sob o
bom grado do Cavaleiro e deseja ser recebido como Mestre
Prussiano."
O Primeiro Cavaleiro vem prestar contas ao ComandanteTenente, que ordena para mandá-lo entrar como Mestre,
depois que tiverem pedido a ele a senha de mestre. O
Cavaleiro Introdutor leva-o à loja, mandando-o dar três
passos de Mestre" e leva-o à porta de dentro da Loja. Então
o Cavaleiro Comandante-Tenente diz ao Cavaleiro
Introdutor:

"Cavaleiro, vós vos responsabilizais pelo Mestre que me
apresentais?"

"Responsabilizo-me, como por
decendente de Adonhiram."

mim;

ele

é

Mestre

e

O Cavaleiro Comandante-Tenente deixa seu lugar e vai
pedir ao candidato a palavra de Mestre. Este bate com
espada no pescoço, da maneira habitual. Em seguida, o
Cavaleiro Comandante-Tenente dirige a palavra aos
Cavaleiros: "Anuncio-vos um Mestre Maçom, descendente
de Adonhiram, que pede para ser recebido como Cavaleiro
Prussiano; consentis?" Imediatamente, os cavaleiros pegam
as espadas, sem dizer nada, e apresentam a porta ao
candidato, que responde, por intermédio do Cavaleiro
Introdutor, que persiste com os mesmos sentimentos, se for
do bom grado do comandante- tenente e de todos os
cavaleiros da loja.

O Cavaleiro Comandante-Tenente diz em nome de toda a
loja: "Meus bravos cavaleiros e eu concordamos, contanto
que renuncieis a todo orgulho durante o resto de vossa
vida."

Responde: "Renunciarei." "Começai, então, fazendo um ato
de humildade." O Cavaleiro Introdutor, assistido pelo
Primeiro Cavaleiro de Ofício, conduz o recipiendário aos pés
do Cavaleiro Comandante-Tenente, fazendo três grandes
genuflexões, com o joelho esquerdo. Chegando lá,
prosterna-se diante do Cavaleiro Comandante-Tenente, que
o manda beijar o punho da espada. Em seguida, o Cavaleiro
de Eloquência pronuncia um discurso sobre o orgulho dos
filhos de Noé e sobre a humildade de quem reconhece seu
erro.

O Candidato continua de joelho. Quando se levanta, os
irmãos, com a espada na mão, fazem o sinal de Mestre
Maçom, descendente de Adonhiram, com o Cavaleiro
Comandante-Tenente, que lhe diz: "Prometeis, pela palavra
de Mestre Maçom descendente de Adonhiram, guardar os
segredos que vou confiar-vos, sob três condições? A
primeira, que não revelareis nunca a nenhum dos filhos de
Adão os mistérios de nossa Ordem, a menos que o conheça
como Maçom. A segunda, que sereis obsequiador e
compadecido com todos os cavaleiros de nossa ordem. A
terceira, que não permitireis nunca, mesmo em perigo de
vida, que nenhum homem use a jóia de nossa ordem, a
menos que ele se faça reconhecer como Cavaleiro MestrePrussiano."

Ele responde: "Eu juro e me comprometo, sob as condições
que me prescreveis."

Em seguida o Cavaleiro Comandante-Tenente conta-lhe a
história da ordem e diz-lhe no final: "Eis, Cavaleiro, o
grande segredo de nossa Ordem, que não é conhecido por
nenhum filho de adão. Acabo de vê-lo confiar com prazer:

Infelicidade para vós, se sois temerário o bastante, para
serdes indiscreto! Sede bem circunspecto; e, havendo
oportunidade, praticai a humildade, a exemplo de nosso
Grande Arquiteto. Os cavaleiros guardam suas espadas, o
Cavaleiro Comandante-Tenente manda devolver a
do
recipiendário e amarra-lhe, no terceiro botão o paletó, com
uma faixa preta, a jóia da ordem, que é de prata; diz-lhe
para tirar as vestimentas de mestre descendente de
Adonhiram e dá-lhe as da ordem. O avental é usado como
os compamheiros. O cavaleiro introdutor avisa ao candidato
que ofereça as luvas ao comandante, a quem as dê, depois
que receber o sinal, o toque e a palavra.

É proibido, pelos estatutos da ordem, ter loja de mesa.

Como só se pode instruir os recém-recebidos em favor de
alguma luz, o cavaleiro comandante, que é o único
depositário do catecismo, pode, pela instrução, ter loja de
mesa dos companheiros de Hiram, na qual não se pode
servir nada que tenha tido vida, isto é, deve ser uma
refeição frugal.

Como a loja é aberta com três pancadas, também é
fechada assim. O Primeiro Cavaleiro de Ofício responde
com uma só pancada e o Cavaleiro ComandanteTenente diz
ao Primeiro e ao Segundo Cavaleiro de Ofício:

"Anunciai a todos os cavaleiros aqui presentes que a loja
está escura e que está na hora de retirarem-se." Os
Cavaleiros, estando em fila, dizem três vezes, com um tom
lúgubre, Phaleg.

As luvas e o avental são amarelos, a jóia é um equilátero,
atravessado por uma flecha com a ponta para baixo. Deve
ser em ouro, atado a um grande cordão negro, que passa
do ombro direito ao esquerdo; a menos que o use na
abotoadura do paletó; neste caso, será de prata.

EXPLICAÇÃO DAS ARMAS

A primeira, azul, lua de prata, estrelas de ouro. a segunda,
areia, triângulo e flecha de ouro.

CATECISMO DO CAVALEIRO PRUSSIANO

P. - Quem sois?

R. - Dizei-me quem sois que vos direi quem sou.

P. - Conheceis os filhos de Noé?

R. - Conheço três.

P. - Quem são eles?

R. - Direi todas as palavras de S. C. J.

P. - Dizei-me a palavra.

(os três nomes S. C. J. são dados)

P. - Que significam essas palavras?

R. - As letras iniciais são a Palavra Sagrada.

P. - Dai-me o toque.

R. - Ei-lo (apertando três vezes, etc.)

P. - Fazei-me o sinal.

R. - Satisfarei.

(o sinal é feito)

P. - Dizei-me a Palavra de Passe.

R. - Phaleg.

P. - Conheceis o Grande Arquiteto da Torre de Babel?

R. - Phaleg é seu nome.

P. - Quem vos ensinou a história dele?

R. - O Cavaleiro Comandante-Tenente dos Cavaleiros
Mestres Prussianos.

P. - Em que loja?

R. - Numa loja onde a lua dava luz.

P. - Não se poderia ter outra luz?

R. -Não.

P. - Esse edifício era digno de louvor?

R. - Não, sua perfeição era impossível.

P. - Por que era impossível?

R. - É que o orgulho era seu fundamento.

P. – É para imitar os filhos de Noé que guardais essa
lembrança?

R. - Não; é para ter seus erros diante dos olhos.

P. - Onde repousa o corpo de phaleg?

R. - Num túmulo.

P.- Ele foi condenado?

R. - Não, a pedra de ágata diz que deus teve piedade dele,
porque se tornou humilde.

P. - Como fostes recebido Cavaleiro Prussiano?

R. - Pelas três genuflexões, após ter beijado o cabo da
espada do Cavaleiro Comandante-Tenente.

P. - Por que vos mandaram fazer genuflexões?

R. - Para fazer-me relembrar que, em toda a minha vida,
devo praticar a humildade.

P. - Por que os Cavaleiros usam um Triângulo?

R. - Em memória do triângulo de phaleg.

P. - Por que a flecha virada?

R. - Em memória do que aconteceu à Torre de Babel. O
avental e as luvas são em memória de todos os operários
da torre. A faixa negra é uma marca de tristeza.

P. - Os operários trabalham dia e noite?

R. - Sim; ao dia, sob os raios do sol; e à noite, sob a lua.

fim do nono grau cavaleiro noaquita.

HISTÓRIA
DOS
PRUSSIANOS

NOAQUITAS

OU

CAVALEIROS

Os descendentes do Noé, não obstante o arco-íris, sinal de
reconciliação que o Senhor havia dado aos homens, pelo
qual ele assegurou-lhes que não se vingaria mais com um
dilúvio universal, resolveram construir uma torre bastante
alta, para pôr-se ao abrigo da vingança divina. Escolheram
para isso uma planície chamada Sennaar, na Ásia. Dez anos
depois que lançaram as bases desse edifício, o senhor, diz a
escritura, Lanã ou os olhos sobre a terra, percebeu o
orgulho das filhos dos homens e desceu à terra, para
confundir seus projetos temerários e confundiu a língua
entre os operários; é por isto que se chama essa Torre de
Babel, que significa confusão. Algum tempo após, Nemrod,
que foi o primeiro a estabelecer distinções entre os homens
e que vingou os direitos e o culto à divindade, fundou ali
uma cidade que, por isto, foi chamada Babilônia; isto é,
muralha de confusão. Foi na noite de lua cheia de março
que o Senhor operou essa maravilha. É Em memória disto
que os Cavaleiros Noaquitas fazem sua grande assembléia
todos os anos, na lua cheia de março. Suas assembléias de
instrução são feitas todos os meses, no plenilúnio e sob a
luz da lua, não podendo ter a loja outra luz que não a da
lua. Os operários não se entendendo mais, foram obrigados

a separarem-se. Cada um tomou seu partido. Phaleg, que
havia dado a idéia dessa construção e da qual era diretor,
era o mais culpado. Ele se condenou a uma penitência
rigorosa; retirou-se para o Norte da Alemanha, aonde
chegou, após muitas penas e fadigas que sofreu em países
desertos, onde não encontrava, para alimentar-se, senão
raízes e frutos silvestres.

Nessa parte, que se chama Prússia, Phaleg construiu
algumas cabanas, para abrigar-se das injúrias do tempo e
do ar, e um templo em forma de triângulo, onde se fechava
para implorar a misericórdia de Deus e a remissão de seus
pecados.

Escavando-se minas de sal da Prússia, a 15 côdeas de
profundidade, no ano 533, foi encontrada uma forma de
construção triangular, na qual havia um mármore branco,
sobre a base do qual toda a história estava escrita em
hebreu. Ao lado dessa coluna, foi encontrado um túmulo de
pedra de grés onde se percebeu pó e uma pedra de ágata
sobre a qual estava o epitáfio seguinte:

Aqui repousam as cinzas de nosso G.A. da Torre de Babel.

O Senhor teve piedade dele, porque se tornou humilde.

Todos esses monumentos estão na casa do Rei da Prússia.

O Epitáfio não diz que Phaleg era Arquiteto da Torre de
Babel, mas a história que está sobre a base dessa coluna
instrui-nos que Phaleg era filho de Héber, cujo pai era filho
de Arphaxad, que era filho de sem, filho mais velho de Noé.

Senha, Phaleg.

Palavra Sagrada, S. C. J., que significam Sem, Cam e Jafé .
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