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RETRATAÇÃO DO AUTOR ESCRITA NO ANO DE 2009. 

 

Estou escrevendo estas linhas no Natal do Ano da Graça de N. S. Jesus Cristo de 2009. Tinha eu 46 anos 

quando fiz a pesquisa que resultou nesta obra, hoje tenho 62. Muitas mudanças ocorreram em minha vida e em 

minhas crenças.  Sou maçom, ocultista, Bispo da Eclésia Gnóstica e S.I.I. Martinista.  Muitas das críticas que fiz 

a determinados grupos e doutrinas na minha presente obra são, hoje, coisa do passado.  Mesmo assim, decidi não 

modificar nada do que escrevi em 1991, pois foi uma pesquisa histórica séria. Há duas Histórias : a verdadeira, que 

não se escreve nos livros didáticos, e é, portanto, inacessível à maioria; e a oficial, a História da vergonha, 

censurada e contada por grupos que estão no poder e aos quais a verdade não interessa... Mas peço ao leitor que 

separe cuidadosamente a pesquisa histórica, sempre seguida de citações, das minhas opiniões pessoais. Essas 

opiniões mudaram consideravelmente. Por exemplo : não gostaria de ter vivido no Mundo Feudal, nem que a 

sociedade tivesse permanecido nesse estágio da evolução política...   No capítulo que fala da Democracia Religiosa, 

fui rude com o movimento protestante,  classificando-o de “cristianismo inorgânico”. Apresento as minhas 

desculpas ao termo, indicativo de facciosidade. 

Cresceu  e robusteceu-se minha fé em Jesus Cristo e no Seu cristianismo. Como Erasmo de Roterdã, 

considero esta corrente religiosa a melhor de todas. Não defenderia, hoje, a Igreja de Roma, pois achei um 

catolicismo mais puro e sadio, baseado na concepção de Pedro, quando se explica aos outros Apóstolos pelo 
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batismo do centurião Cornélio : “De fato, hoje compreendo que Deus não faz acepção de pessoas.Pelo contrário, 

Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, seja qual for a nação a que pertença” (Atos,10,34-35). 

Tenho, cada vez mais, a certeza de que grupos secretos conduzem a história humana, planejando 

inteligentemente suas ações. Isto será assunto de uma continuação do meu presente trabalho : TEORIA DA 

CONSPIRAÇÃO E SOCIEDADES SECRETAS. 

Os Templários e Rosacruzes mereceriam mais espaço, o que farei na minha próxima obra, acima citada. 

Em suma, a maior parte do trabalho que irão ler é uma colcha de retalhos, resultado da pesquisa histórica 

feita em fontes idôneas, portanto, verdadeira. Retrata o combate de três forças que lutam pelo controle do mundo : 

Igreja Católica, Maçonaria e Judaísmo.  E é emocionante seguir o fascinante  curso dos acontecimentos nessa 

aventura  humana ! Eu me surpreendi, espero que o leitor também se surpreenda. 

Acho que disse tudo. Boa leitura. Sejam indulgentes com minhas falhas, compreensivo com meus limites 

e justos com a verdade. 

Obrigado. 

O Autor.   Natal do ano de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO DO AUTOR : O QUE PRETENDEMOS NESTE TRABALHO? 

 

 Evitar a repetição de experiências amargas, e proteger da ingênua pretensão de descobrir uma 

fórmula de Libertação Humana. 

 Efetuar um esforço de compreensão das raízes profundas dos males que afligem os povos 

contemporâneos. 

 Que o resultado desta leitura seja partilhado o mais possível por professores, líderes, 

universitários, grupos e associações, comunidades... 
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O QUE MOTIVOU ESTE TRABALHO: 

 

O desespero de pessoas frente ás situações concretas da vida atual. 

Uma proposta de elucidação de como foi possível o mundo chegar a uma situação tão 

terrivelmente dramática. 

O fato de vermos jovens engajados em ideologias aparentemente contraditórias, porém que no fundo se 

assemelham, desde que são todas fruto de uma mesma inteligência revolucionária, sustentadas pelo Poder 

Econômico... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duque de Caxias, 01 de janeiro de 1.988 a. D.  

 

GUERRA DE EXTERMÍNIO 

 

Não seria razoável dizer-se que apenas os judeus 

perseguiram os cristãos. Não. Em todos os lugares e 

tempos foram os cristãos perseguidos. Porém, é claro, e 

historicamente provado, que apenas os judeus moveram 

uma guerra de extermínio aos discípulos do Rabi Galileu. 

Esta guerra foi iniciada por Saulo de Tarso, 

depois chamado Paulo, o Apóstolo das Gentes, conforme 

narra a Bíblia no livro dos Atos, capítulo 8. Foi tal a 

violência desta perseguição, que os discípulos fugiram 

todos de Jerusalém, ficando apenas os Apóstolos, cerca 

de 60 d. c.. 

Novamente a Igreja de Jerusalém se recompôs e 

novamente os judeus tentaram exterminá- la. Desta feita 

por mando do rei Herodes. Isto vem descrito no 

mencionado livro dos Atos, capítulo 12. Herodes fazia 

isto procurando agradar os judeus. Ainda no Livro dos 

Atos, vemos que, a Sinagoga de Beréia, tinha 

sentimentos mais nobres que a de Tessalônica. Isto basta 

para não nos alinharmos ao Anti-semitismo. O que se 

pretende não é perfilar uma ideologia, mas descrever 

objetivamente um conflito histórico. Assim, quando 

Tessalônica soube que Paulo convertia ao cristianismo os 

judeus de Beréia, foram causar tumulto. 

Em Acaia, os judeus procuraram induzir a 

autoridade romana contra Paulo, mas não conseguiram. 

Furiosos, voltaram suas iras contra o chefe da Sinagoga. 

Depois desses fatos, os judeus da Ásia tentaram matar 

Paulo, conforme o capítulo 21, versículo 27, dos Atos. 

Foram mais longe: juraram matar Paulo por meio de uma 

conjuração, independente de julgamento. Salvou-o o 

tribuno Lísias, MAS A REVOLTA CONTRA 
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CRISTO E TUDO QUE TIVESSE O NOME DE 

CRISTO APENAS HAVIA COMEÇADO. HAVIA 

DE DURAR 20 SÉCULOS. 

No dia 19 de julho de 64, um incêndio de 6 dias 

reduziu a cinzas l0 dos 14 bairros de Roma. A voz 

pública acusou Nero do funesto evento, pediu o culpado e 

o castigou. Diz- nos, Comodiano, como o manobraram os 

judeus por meio de sua amante judia Pompéia, os quais 

viram, na ocasião, os pretextos esperados para dizimar os 

cristãos. Começava o HOLOCAUSTO VERDADEffiO 

(cf Bernhardt, Joseph- O Vaticano - tradução de Carlos 

Domingues, Ed Pongetti,1949). 

Durante 300 anos durou o holocausto. Quem 

proferiu a condenação, como no próprio caso de Cristo, 

foi a autoridade romana, mas quem maquinava eram os 

judeus. Eles odiavam os cristãos. Não todos, porém. Diz- 

nos Tertuliano que "A Sinagoga foi a fonte das 

perseguições" (Scorpíase, 10). 

 

Duas coisas teremos,  pois, que admitir: 

1°) Que os judeus revolucionários que viviam na 

época de Cristo não tinham ligação espiritual nenhuma 

com aqueles judeus piedosos dos tempos dos Patriarcas 

(mas havia os essênios, as multidões de judeus que 

seguiam Cristo e os Apóstolos). 

 2°)Que estavam divididos, todos, em partidos 

religiosos e políticos, mas punham- se de acordo quanto 

ao plano sinistro de exterminar os cristãos. Por mercê 

divina, alguns deles como Paulo, abraçaram a fé 

cristã o que nos impede qualquer veleidade 

anti-semita. Já naqueles tempos os judeus dividiram- se 

em "da Sinagoga" e "partidários dos Apóstolos". Assim, 

o cristianismo veio de fato criar inimizade entre 

membros da mesma família (Mt.10,36). 

          Há algo que se percebe ao longo do NT  : A 

autoridade romana preferia, quase sempre, ficar de fora 

nas intrigas religiosas mas nem sempre conseguiam. 

Assim, no caso de Pilatos (Jo.l8,38 e 19), assim no caso 

de Galiano, procônsul da Acaia (Atos 18,12 a 17), assim 

como aquele outro tribuno romano citado em Atos 

21,27-32, e mais outros relatados em Atos. 

Prova mais que evidente é o que atesta               

Tertuliano e Orósio no século II, dizendo que a 

autoridade romana publicara um decreto ameaçando de 

morte quem acusasse os cristãos (Apologetica, Livro V- 

VIII, cap. lI). 

No ano IX do seu reinado, manda Cláudio, que 

os judeus saiam de Roma, segundo atesta Flávio Josepho 

(judeu), por haverem seduzido sua mulher, Agripina; ou 

como escreve Suetônio: “porque para impulsionar as 

perseguições aos cristãos, moviam freqüentes sedições; 

de fato, Cláudio acabou por expulsar os judeus de Roma. 

Já seu filho Nero, amante de uma judia, Popéia, cedeu aos 

desejos judaicos, movendo guerra aos cristãos. 

Como, pois, negar as palavras de Tertuliano: 

"As Sinagogas são os pontos de onde partem as 

perseguições contra os cristãos?"(Scorpíase,l0);Dos 

judeus é donde saem as calúnias contra os cristãos? (Ad 

Nationes). Porventura Cristo não havia predito 

exatamente isto? (Mt. 10,17):"Guardai- vos dos homens. 

Eles vos entregarão nos SINÉDRIOS e vos flagelarão nas 

suas Sinagogas". Ora, Sinédrio e Sinagoga são 

exclusivamente do judaísmo! 

Isto atesta Comodiano, Tertuliano, Tácito, 

Orósio. Isto foi considerado pesquisa histórica 

indubitáve1 pelos padres jesuítas B. Lorca, Garcia 

Villoslada, e .J. Montalban. 

Alguém dirá que o testemunho de padres é 

suspeito? Concordamos. Confira- se, portanto, com a 

insuspeita declaração de um famoso Rabino judeu 

Wiener: "Os judeus foram os causadores das 

perseguições de Roma contra os cristãos no ano 65 da 

nossa Era; quando Roma tinha por imperatriz uma judia, 

Popéia, e por prefeito da cidade um judeu, iniciando a 

Era dos Mártires, que deveria prolongar- se durante 300 

anos". (Wiener, Norbert, in die juwisechen speisegesetz). 

Outro judeu, o Dr. Rohlieng, em "DIE 

POLEMIK DES ABBISMUS", assevera que “Um dos 

autores do Talmud, o rabino Jehuda, "obteve no ano de 

155 da nossa Era, ordens para que fossem sacrificados 

todos os cristãos de Roma, morrendo em virtude dela 

muitos milhares, sendo precisamente os judeus os 

verdugos dos papas Caio e Marcelino”. Por isto, 

monsenhor Leon Meurin, arcebispo de Port Louis, em 

"Filosofia da Maçonaria”, pg. 172, afirma que "quando 

os judeus, chefiados por Bar Kokhba, um falso messias, 

reconquistaram por 3 anos sua independência, 

assassinaram neste curto espaço de tempo 104.000 

cristãos, cifra enorme se atentarmos para a população da. 

Palestina nessa época remota: 250.000, segundo o Dr. 

Campbel Morgan, do Seminário Batista do Sudoeste. 

Somente em 132 e 135 AD, quando os cristãos 

negaram- se a tomar parte nas grandes revoluções que os 

judeus promoveram naqueles tempos para livrar-se do 

jugo romano, é que se fez a definitiva diferença entre uns 

e outros, entre os que diziam que o Messias havia 

chegado, e os que esperavam ainda a sua vinda 

(Izecksohn, Isaac, O anti-semitismo, S. Paulo,1954/59). 

Durante nada menos de 300 anos, os cristãos 

resistiram à morte heroicamente, sem responder 

violência com violência. Então os judeus adotaram uma 

tática: Introduziram- se no clero PARA DESTRUIR A 
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IGREJA POR DENTRO, já que não lograram seu intento 

por fora. 

O testemunho do historiador judeu Cecil Roth, 

autoridade na matéria, reconhecido nos meios judaicos 

como o mais ilustre em matéria de criptojudaísmo 

subterrâneo, é insofismável. Na sua "História dos 

Marranos" à qual remetemos o leitor, Cecil Roth dá 

pormenores muito interessantes de como os judeus, 

graças às conversões em massa (segundo o autor, por 

força da autoridade cristã), declaravam-se cristãos só 

falsamente, introduzindo-se assim no seio da 

cristandade. Mostra ainda, como essa fé clandestina se 

foi transmitindo de pai para filho, acobertadamente, 

exteriorizada por uma aparência de cristianismo 

militante (História dos Marranos, Ed. Israel- Buenos 

Aires, Ceci! Roth 1946). 

Que os primeiros judeus convertidos à força não 

planejaram introduzir-se no clero católico é claramente 

contradito pela atitude do judeu Ario, bispo dos séculos 

iniciais da fé católica. "Ario, o judeu-católico, atacaria 

insidiosamente seguidores de Cristo e conseguiria dividir 

a cristandade durante séculos inteiros" (William Thomas 

Walsh, Filipe II, Ed. Espaça Calpe, pg. 266). 

Assim é que muitos pontos defendidos por 

cristãos dissidentes hoje, foram inventados por 

cripto-judeus e por eles alimentados no correr dos 

séculos. Com o tempo, tornaram- se crenças de seitas 

mais ou menos poderosas, contrárias as afirmações da 

ortodoxia. 

Ario era um judeu nascido na Líbia, que aderiu 

ainda jovem ao cisma Malesiano e apoderou- se da 

dignidade episcopal na Cátedra de Alexandria. Seu 

grande opositor foi santo Atanásio. É interessante notar 

que, excomungado pelo Sínodo dos Bispos convocados 

em Alexandria no ano de 321, Ario dirigiu-se 

primeiramente à Palestina para conseguir apoio, e 

efetivamente o Sínodo Palestino o apoiou! Recorreu aos 

irmãos hebreus na Palestina, recebendo daí prestígio e 

força para sua causa. Era efetivamente na Palestina que a 

quinta-coluna judaica no clero era mais compacta. Outro 

Sínodo, o de Nicomédia, apoiou Ario e desta forma ele 

opôs bispos contra bispos, dividindo o episcopado do 

mundo católico. Constantino, para evitar a discórdia, 

deixou que destituíssem Eustáquio, bispo de Antioquia, 

julgando fazer um bem à Igreja e dando seu apoio aos 

dissidentes (Cavallera, Le Schisme d'Antiochie - 
Seller, R. V. Eustátios os Antisch and his place in the 

early Crist Doctrine, Cambridge, 1928). 

Escreveu Basílio, numa carta datada de 371 da 

Era Cristã: "A heresia espalhada há tempo pelo inimigo 

da verdade, por Ario, cresceu a uma altura 

desavergonhada e qual raiz venenosa, produz frutos de 

corrupção, esmagando a verdadeira doutrina... a plena 

administração foi entregue a pessoas que se apossaram 

dos corações simplórios" (cf. Basílio o Grande, 

Biblioteca dos Pais da Igreja, KoselPustet, Munique 

1925, vol. I, pg. 121). E continua: "Porventura o Senhor 

terá mesmo abandonado a Igreja? Teria soado a última 

hora, a marcar o inicio da decadência com a revelação do 

filho da perdição, satanás, que se levanta contra tudo que 

significa Deus e Santidade?'. 

Em 339, um Sínodo Ariano destituiu Atanásio e 

enviou para a Cátedra de Alexandria o Capadócio 

Gregório. Os judeus, os pagãos e os arianos festejaram. 

Reinou o terror. Era sexta- feira Santa. O grito de morte 

mistura-se ao aleluia da Páscoa, revelando as centenas de 

vítimas que foram arrastadas para fora das Igrejas fiéis a 

Roma, para as prisões, para as praças, para o açoite, para 

o fogo:(Kirch Konrad, Herois do Cristianismo, 

Paderborn, 1936, vol. I, livro 2, pg. 23 e seguintes). 

 

O QUE MUITOS NÃO LERAM JAMAIS 

 

Antes de nos aprofundarmos mais, procuraremos 

revisar e fixar bem o conflito histórico e religioso que 

dividiu a comunidade messiânica em cristã e judaica, 

instalando uma crise inter-religiosa de espantosos 

desdobramentos sociais e políticos" (Schlesinger, Hugo- 

Anatomia do antisemitismo, Loyola, 1975, pg. 103)O  

autor é judeu.. 

 O Concílio de Jerusalém, contra os judaizantes, 

no ano 51, pôs fim às esperanças de amàlgama de um 

judo-cristianismo. "Os judaizantes ensinavam que os 

cristãos deviam cumprir todas as cerimônias exigidas 

pela Lei judaica. Paulo os condenou porque viu que se o 

ensino deles prevalecesse, o cristianismo não poderia ser 

a religião de todas as raças (História da Igreja Cristã, 

Robert Hastings Nichols, Ed. Presbiteriana, 1978, pg. 

23)". 

A exasperação que havia levado a Sinagoga a 

sublevar a população contra o protomártir Estêvão, 

atingiu o auge quando no ano de 66, rebelando -se os 

judeus contra a autoridade romana, os cristãos 

abandonaram Jerusalém e foram para a Transjordânia. A 

atitude pacífica dos seguidores de Jesus desagradou aos 

autores da  revolução, "os quais viram neste ato uma 

prova cabal de que o novo movimento religioso 

dissociava- se inteiramente do judaísmo, tanto na prática 



 6 

quanto nos ideais" (Schlesinger, Hugo, opus citado, pg. 

104). 

O ano 67 marca o coroamento dos esforços 

judaicos para eliminar o chefe visível da Igreja, Pedro, e o 

maior missionário cristão, Paulo. Os dois sofreram uma 

efetiva e persistente campanha. Herodes perseguira 

Pedro para conseguir o apoio do partido nacionalista 

judaico. Quanto a Paulo, sua pregação exasperava os 

judeus de Damasco, que pediram ao rei Aretas soldados a 

fim de prenderem Paulo. Os judeus de Icônio receberam 

Paulo a pedradas e foram a Lístra tão logo souberam que 

Paulo lá estava. Apedrejaram- no até ele cair e 

supunham- no morto. "Assim vivia a primeira 

cristandade organizada, perseguida e pacífica". Certos 

grupinhos judaizantes convenceram Pedro a afastar-se 

dos gentios, e Paulo o recriminou. Mais um motivo para 

ódios judaicos. Os judeus de Tessalônica obrigaram- no a 

sair de Beréia, movendo uma perseguição aos judeus e 

pagãos que se haviam passado para o lado dos apóstolos: 

é o assunto da primeira Epístola aos Tessalonissenses. 

Nas cartas aos Coríntios, o Apóstolo das Gentes ataca 

veementemente os judaizantes, os quais queriam impedir 

por todos os modos e em toda a parte a pregação 

apostólica. Preso em Jerusalém, em Cesaréia, Paulo é 

levado a  Roma onde Nero, por instigação de sua amante 

judia, Popéia, mandou decapitá- lo(Câmara, D. Jaime -

História Eclesiástica - no contexto. Ed. Vozes, 1957, 

pgs. 23 e ss.). 

No ano 80, o Sinédrio (SUPREMO 

TRIBUNAL JUDAICO) decidiu introduzir no 

Shemoneh Eresh uma maldição aos "minim" (hereges) 

cristãos, válidos tanto para os convertidos do judaísmo 

quanto para os da gentilidade. À medida que crescia o 

prestígio político da Igreja, aumentava mais e mais a 

hostilidade rabínica. O rabino Tarphon, de Jerusalém, 

amaldiçoou a Igreja, tachando- a de "inimiga por 

excelência" do judaísmo. O rabino Meir classificou o 

Novo Testamento como Revelação do pecado. Era 

evidente a ruptura Igreja-sinagoga; aparece, então, da 

parte dos cristãos, uma espécie de judeufobia: a Didaqué 

(8,1) adverte para não tomar as refeições com os 

hipócritas (judaizantes). A Carta de Barnabé, espécie de 

Catecismo de introdução cristã, demonstrava que os 

judeus não compreendiam o Antigo Testamento, que o 

interpretavam literalmente. Era uma advertência à 

promessa de dominação do mundo feita por Deus a 

Abraão, conforme a interpretação dos israelitas. 

Israelita é o cristão, postula Inácio de Antioquia, 

seguindo o raciocínio paulino, e tal promessa é feita aos 

seguidores do Messias - O descendente de Abraão no 

qual serão abençoadas todas as nações. Escrevendo aos 

magnesianos, Inácio diz que: "Não é o cristão que deve 

passar-se para o judaísmo, e sim o contrário. Justino, 

mártir, Tertuliano e Orígenes mencionam e 

testemunham o ódio judaico contra os cristãos. Justino, o 

mártir, no diálogo com Trifão (judeu) interpreta os 

infortúnios dos judeus como uma punição devido a sua 

participação na morte de Cristo (Schlesinger, Hugo - 

Anatomia do Anti-semitismo- no contexto, pg. 

105/106)". 

“NÃO PENSEIS QUE EU VOS ACUSAREI, QUEM 

VOS ACUSARÁ SERÁ MOISÉS". Justino interpretava 

essa passagem de S. João (Jo. 5,45) como o advento de 

punição na carne aos judeus, por oposição à punição na 

consciência aos cristãos. De fato, se a punição aos judeus 

fosse dada por Cristo, seria sofrimento moral, apenas. 

Moisés na Lei (Torá), prescreve punições que visam ao 

corpo, e na maioria, são mortais: "Se obedeceres à voz do 

teu Senhor, o Senhor Deus te exaltarás sobre as nações da 

terra, mas se desobedeceres à voz do teu Senhor, 

IAHVEH, cairão sôbre ti maldições. Maldito serás na 

cidade e no campo; maldito o fruto do teu ventre e o fruto 

do teu solo; as crias dos teus animais e do teu rebanho. 

Maldito ao entrar e ao sair e ao andar. E continua: "O 

Senhor desencadeará sobre ti a maldição e a confusão e a 

ameaça a toda sua obra, até que sejas destruído e morras 

por causa da tua maldade, de tuas ações, porque me 

abandonaste". E ainda: "Já que não servistes ao Senhor 

Teu Deus, servirás ao inimigo e eles te porão em jugo de 

ferro até te aniquilarem(Deut.) 28,1;15 a 68). 

 

 

ENSAIO 

 

A Burguesia e a revolução - As Origens da Burguesia. 

 

A REAÇÃO CRISTÃ CATÓLICA 

 

OEdito de Caracala dava aos judeus, direitos 

integrais (212). 

O Edito de Constantino dava a todas as religiões 

paridade de direitos. Anteriormente apenas duas 

gozavam de tal privilégio: O panteísmo e o judaísmo. 

O advento do cristianismo como poder político 

dominante, iniciou um esforço para enfraquecer o 

judaísmo. Lembravam- se da afirmação de Tertuliano, no 

século III, que a Sinagoga fôra a fonte de todas as 

perseguições (Scorpíase, 10). 
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O Edito de 315, passava o judaísmo de "religião 

nobre e permissível" para "seita nefasta" e mesmo 

"reunião sacrílega". Quando Constantino assinou o Edito 

que tornava o catolicismo a religião oficial do Império 

Romano, os judeus e os pagãos passaram a ser 

considerados inimigos da nova religião do Estado. Que 

organização era esta que enfrentava o judaísmo como 

a um Império? 

Robert Hastings Nichols, na sua "História da 

Igreja Cristã" ( Casa Editora Presbiteriana, 1978, pg. 35 

) diz- nos: "A organização da Igreja Católica tornou- se 

necessária em face de um grande perigo - o Gnosticismo 

lançava confusão nas massas a respeito da verdade cristã. 

"O termo "Católico" quer dizer "Universal". Esta foi uma 

federação ou associação de igrejas que eram ligadas por 

um acordo formal, com três aspectos: Uma só forma de 

governo, i, é.. bispos, presbíteros e diáconos. Segundo, 

pela adoção de um só credo, substancialmente o Credo 

dos Apóstolos. Terceiro, por todos reconhecerem e 

receberem uma só coleção de Livros do Novo 

Testamento. Havia igrejas que não tinham os requisitos 

acima. Tais igrejas eram reputadas pela Igreja Católica 

como "heréticas". 

Joseph Bernhardt, em "O Vaticano", considera 

os fundamentos da Igreja Católica como regra de fé bem 

definida; origem apostólica e dignidade de função 

episcopal; ordem hierárquica dos representantes da 

autoridade divina, distintos dos leigos. Sua necessidade 

deveu- se (como relata no livro) à criação de uma anti- 

igreja. Marcião apareceu em Roma por volta de 130 a 

140. Era filho de um bispo. Aproxima- se dos chefes da 

Gnose e da Igreja Católica, em Roma. Não é nem cristão 

nem gnóstico. Forjou uma doutrina própria: A velha Lei 

deve ser inteiramente rejeitada. O Deus de Moisés e o de 

Jesus são dois deuses opostos. A procriação só serve para 

alongar a duração do mundo mau do Deus Criador, de 

Moisés. Só o celibatário tem direito ao batismo. Este foi o 

primeiro reformador. Começava o livre exame da Bíblia: 

O cristianismo pessoal separa- se do universal. O 

fundador de uma seita chamava a sua obra “a verdadeira 

e melhor igreja”. Roma viu surgir um movimento que 

superava em força todos os conventículos heréticos, todas 

as lojas de mistério, todas as escolas de esoterismo. 

No verão de 144, sendo bispo de Roma, Pio, o 

Presbitério intimou Marcião a renunciar a seus 

ensinamentos. Não o fazendo, foi expulso da comunidade 

eclesiástica. Tal dia é considerado pelos discípulos de 

Marcião como o dia da fundação da anti-igreja. 

No ano de 144, o velho Policarpo, bispo de 

Esmirna, discípulo direto de João, encontrou o renegado, 

o qual perguntou- lhe se o conhecia: "Conheço o filho 

dileto de Satanás", respondeu o ancião. 

 Foi necessário um esforço de organização para 

neutralizar a Gnose de Marcião e sua anti-igreja. Desse 

esforço nasceu a organização que se chamou "Igreja 

católica". 

“Os católicos tomaram-se dominantes e 

passaram a perseguir todos os hereges, entre os quais 

estavam os judeus. Foi motivo para uma migração de 

fuga para a Pérsia. outros heréticos, judeus e pagãos, 

refugiaram- se além do Danúbio, Reno e Mar Negro; ao 

Norte e ao Sul para a Arábia e Etiópia” (Izecksohn, 

Isaac O Anti-semitismo - S. Paulo, 1954; pg. 59..). 

Em série subseqüente, os judeus perderam: A 

isenção dos encargos municipais que gozavam; o direito 

de ter escravos cristãos; o direito de fazer prosélitos; o 

direito de casar com cristãos; o direito de ter qualquer 

tipo de escravos. 

Como toda organização econômica da época se 

baseava no braço escravo, o judeu viu assim diminuir sua 

possibilidade de manter-se ou escalar postos econômicos 

influentes no seio da cristandade. 

Um Edito de Teodósio II (438/439) excluía o 

judeu de qualquer cargo público. Privado de todos os 

direitos, dos quais anteriomente beneficiava- se, ficou 

reduzido ao estado de uma classe oprimida e inferior. 

Os Concílios católicos, principalmente, 

promulgaram leis que reduziam socialmente os judeus ao 

estado de párias e moralmente ao de leprosos. 

O papa Gregório, o Grande,(590), proibiu aos 

cristãos de ter médicos judeus, com o fito de eliminar a 

possibilidade de controle físico ou moral de um cristão 

por parte de um judeu. 

O Concílio II Toledano elimina os judeus dos 

postos públicos, com a finalidade de retirar os seguidores 

do judeu Ario dos postos importantes da Espanha,os 

quais, de acordo com o historiador filojudeu Amador de 

los Rios, "envaidecidos por sua fortuna e seu poder, 

haviam tido parte na última e mais dolorosa perseguição 

executada pelos arianos contra os católicos, no ano 600". 

Tal era o ódio entre judeus e católicos, que 

quando o imperador persa Cosróes  suplantou o bizantino 

Heráclito, os judeus entraram em Jerusalém e ali 

massacraram horrivelmente a população dessa cidade, 

então cristianizada (ano :614). 

Egberto, arcebispo de Y ork, promulgou um 

edito proibindo aos cristãos assistirem festas judaicas 

(740). 

A hostilidade entre judeus e cristãos era tal, 

segundo ainda atesta Amador de los Rios, que quando 

Nitiza abriu as portas do reino Visigótico aos judeus, 

estes conseguiram uma preponderância verdadeiramente 
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perigosa: e converteram em proveito seu, toda 

oportunidade de urdir, talvez, novos planos de vingança, 

preparando em segredo a desforra da dominação sofrida 

anteriormente no reino espanhol dos Visigodos. 

Por seu lado, os católicos agiam de modo que 

privava o judeu do direito da cidadania, e devido a 

extremismos, até mesmo da possibilidade de um sustento 

honrado. 

Os judeus empobrecidos buscaram seu sustento 

na arte divinatória e outros embustes, para enganar a 

plebe crédula e, desta maneira conseguiram uma 

profissão não só lucrativa como também influente. 

 

O PERÍODO ISLÁMICO 

Omaior adversário religioso do cristianismo 

feudal deve sua existência ao judeu. Muitas das práticas 

e doutrinas islãmicas foram copiadas diretamente do 

judaísmo pelo secretário de Maomé, um judeu 

residente na Arábia de nome "Ali". 

Já em época anterior, o soberano do Iêmem era 

converso do judaísmo e esse povo permaneceu nessa 

religião até 525. Na Arábia, os judeus eram influentes e 

em grande número. A cidade de Medina estava em suas 

mãos. Eram na maioria ourives e artesãos. Assim se 

explica o sucesso de Maomé, que provavelmente não 

teria ocorrido sem o concurso dos judeus que aí 

habitavam, repartidos em tribos independentes e 

poderosas. 

Entretanto, depois de haver conquistado a 

simpatia dos habitantes de Meca, Maomé mudou 

completamente de atitude com relação à comunidade 

judaica, assim procedendo até sua morte. 

Somente com o califa Omar (660), foi-lhes 

novamente reconhecida a religião, tendo sido admitido, 

então, no conselho dos reis Islâmicos, o Exilarca da casa 

de Davi, ou Príncipe do Cativeiro. Também foi concedido 

prestígio aos intérpretes da Torah, ou 

Geonin. . 

Foi permitida a Legislação Judaica a todos os 

judeus do mundo Àrabe; Espanha e Alemanha de um 

lado, e Marrocos e Egito do outro. Sabemos da existência 

de judeus camponeses, mercadores e banqueiros na corte 

de Bagdá (900). Falavam Árabe e adotaram nomes 

Árabes. 

Isso explica porque quando os maometanos 

invadiram a Espanha (711), lá encontraram nos judeus 

um poderoso aliado, em cujas mãos deixaram as cidades 

conquistadas e cargos importantíssimos; o mesmo 

aconteceu na Alemanha. 

Os judeus penetraram em todas as camadas 

sociais da Arábia, exercendo poderosa influência na 

corte; Hasdai era conselheiro do califa Hahman III (960). 

Ele entrou em contato com o judaísmo internacional, 

influindo financeiramente para melhorar a condição do 

seu povo na França e em Constantinopla. Seu exemplo 

foi seguido. Daí em diante, judeus influentes de um país 

exerciam pressão política ou econômica em beneficio de 

seus irmãos de outro país. 
Os Bérberes elevaram os judeus à condição de 

vizires (primeiro ministro). 

Samuel Nagrela, foi virtualmente senhor do 

reino de Granada, Málaga e Córdoba durante um quarto 

de século ( 1063 - 1120), tendo-o sucedido seu filho, José, 

o qual não tinha o mesmo talento. 

Hassan gozava do posto semelhante em 

Saragossa. 

 Toledo era a maior comunidade judia 

espanhola; Lucena era a mais rica. 

 Em Sevilha era Emir o judeu Isaac Albalia. 

Ameaçados por Fernando de Castela e seu 

sucessor, Afonso IV, pediram ajuda à África muçulmana. 

Venceram a batalha de Badajós (23/10/1086). 

Em 1146, os muçulmanos judeus cruzaram o 

estreito de Gibraltar para auxiliar mais uma vez seus 

irmãos peninsulares. Em 1172 (séc. XII) os Almoadas 

unificavam novamente a Espanha muçulmana. 

 

NO MUNDO FEUDAL 

 

No ano 800, sob Carlos Magno, os judeus 

controlavam o comércio da Europa Ocidental (França, 

Alemanha e Itália). 

Suas ligações internacionais tornavam-nos os 

únicos do ponto de vista econômico. O Embaixador junto 

ao califa Harun Al Raschid  foi o judeu Isaac (797). Judeu 

era também o Provedor Mor da Casa Real. O judeu 

Sedecias era médico e conselheiro de Luís, filho e 

sucessor de Carlos Magno. 

Além do mais, ocupavam os judeus o melhor 

bairro de Lion e um dos chefes municipais de Norbonne 

era sempre judeu. A riqueza dos judeus tornou a 

Sinagoga da França mais poderosa que a Igreja. 

 

AS ORIGENS DO CAPITALISMO  

A Revolução Comercial: 
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Após as guerras, as vendas de escravos eram 

feitas pêlos judeus. Levavam para os califas Árabes 

escravos cristãos. Aqui recomeçaram as hostilidades com 

o clero. Os Eclesiásticos faziam tudo para impedir a 

venda de um cristão escravizado, por um judeu infiel. 

Surgiram as sanções econômicas contra o comércio judeu 

dos gêneros de primeira necessidade, ouro e prata. 

Juridicamente, o judeu foi colocado novamente 

em situação de inferioridade em relação aos cristãos. Mas 

na côrte providenciava- se para que tais regras da Igreja 

fossem ineficientes. 

Deve- se admitir que a principal atividade dos 

judeus era a indústria e o comércio. Muito poucos se 

dedicavam ao cultivo do solo. 

O comércio, profissão pouco honrosa para os 

cristãos sujeitos às Leis Canônicas, tornou os judeus 

donos de uma atividade a mais lucrativa da época. O 

judeu se adiantava à população feudal pela sua condição 

mental diversa dos cristãos, pois não obedeciam às Leis 

Canônicas (justo preço e peso exato). 

Transformando a permuta feudal _em comércio, 

os judeus introduziram uma prática evolutiva, ao mesmo 

tempo em que lançavam a semente da destruição do 

feudalismo. 

Pelas suas relações mundiais e comunhão de 

sentimentos, o judeu era membro de uma só família. 

No século X suas atividades comerciais revestiam- se de 

extraordinária importância. 

 

 

 

 

As feiras da França - em Champanha, 

principalmente, eram o mais importante fator econômico 

Europeu. 

Por terem sido excluídos da relação com o solo e 

a vassalagem, o judeu passou a emprestar dinheiro. Isso 

não era uma atividade que ele desconhecia. Sempre 

encontraremos ao longo da história a figura do judeu 

cambista. 

A legislação em vigor não favorecia à 

especulação. Apelaram para a astúcia; utilizaram 

habilmente o rei, o barão e o bispo para extorquir 

dinheiro do povo. 

Na época das cruzadas, no entanto, alguns 

cristãos fizeram competição aos judeus. Eram todos 

eles cristãos novos (judeus convertidos ao 

cristianismo) que sob a proteção eclesiástica 

iniciaram-se na Maçonaria - ainda sob o nome de 

Corporação de Ofício - e nas Ordens, as quais 

excluíam os judeus dos seus quadros. A vantagem 

estava do lado do capitalista cristão. 

O judeu lançou mão de estratagemas. Fingiu 

conversão, usou testas-de-ferro, emprestando sob a 

responsabilidade de um cristão, o capital judeu. 

 Assim chegaram seus capitais às 

Índias e à Rússia, lugar em que fundaram um reino 

judaico independente; o dos Kázaros. 

 

AS CRUZADAS 

Mas a França era seu foco. Daí seus capitais 

passaram à Alemanha, atingiram a Inglaterra. No século 

XI Londres, York e Oxford tornaram- se o centro da 

economia judaica. 

No mesmo século XI, a Espanha, França, 

Alemanha, Inglaterra e países vizinhos, assistiram o 

predomínio cultural (PROVENÇALISMO) e 

econômico dos judeus.  

 Em toda a Europa eram os mais hábeis 

financistas e principais banqueiros. 

 Detinham o monopólio do capital e do 

comércio. 

Inimizades religiosas na Idade Média 

devastaram regiões inteiras. Católicos perseguiram os 

hussitas tão bem como os hussitas, mais tarde 

perseguiram os católicos. 

As cruzadas contra os Albigenses provocaram 

horrores: Burgueses ricos sempre as temiam, pois os 

soldados se tornavam indisciplinados, como a população. 

Os estrangeiros nunca estavam seguros. Os ciganos 

sofriam vexames constantes, por terem outra cultura. 

As tribulações dos judeus na Idade Média não 

foram maiores do que as de outros grupos. Acresce que os 

judeus possuíam todas as causas que os outros grupos 

possuíam separadamente: 

 - não pertenciam à religião oficial. 

 - Eram considerados os mais ricos cidadãos. 

 - Eram estrangeiros. 

 - Possuíam outra cultura. 

Foram sobretudo as Cruzadas que pioraram a 

situação dos judeus. 

1º - O morticínio em massa do povo da Bíblia, pelos 

cruzados e pelo povo, arruinou sua condição social e 

econômica. 
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2º - A quebra de relações comerciais entre o ocidente e 

oriente privou o judeu de seu quinhão, estimulando- o à 

usura. 

3° - As acusações de crime ritual (uso de sangue na 

Páscoa judaica; de serem culpados da morte de Cristo; de 

trazerem pela sua maldição terremotos e epidemias; de 

governarem as águas; conseguia verdadeiros levantes 

populares contra os judeus. 

De certo modo, naquela época, não só a fé era 

supersticiosa, como também os costumes eram bárbaros. 

Os homens eram rudes e cruéis. 

O apelo constante às autoridades durante a época das 

Cruzadas tornou os judeus servos dos nobres. As 

condições sociais que excluíam os judeus das relações 

íntimas com todos, menos com os da sua própria raça, 

deixou-os à vontade somente entre si, o que não era de 

modo algum compreendido. 

A lealdade à comunidade era de tal modo 

considerada, que a apostasia se erigia no maior crime, 

sacrilégio imperdoável,  também entre os judeus. 

As acusações ..que faziam os judeus convertidos 

ao catolicismo (marranos) tornaram odiosos aos cristãos 

a raça de Israel. 

Tolerado apenas pela sua riqueza, o judeu 

procurou ajuntá- la como pôde. Atado pela sua religião e 

pelo seu dinheiro, confiou sua fortuna a testas-de-ferro. 

Quando descobertos, a sentença era sem misericórdia. 

Temía- se o predomínio judaico. 

 

CRONOLOGIA 

Ano 1.000 AD., na Alemanha; um sacerdote 

católico se converte ao judaísmo. O Imperador, Henrique 

II expulsou muitos, e outros foram obrigados a 

converter-se. Somente grandes somas de dinheiro 

puseram  fim às perseguições, e permitiu a volta à fé. 

Ano 1.071 AD., o Imperador Romano IV foi 

derrotado pelos Turcos. Enviou um pedido de socorro, 

repetido depois por Aleixo I, aos cristãos do ocidente, 

principalmente ao Papa. Oferecia a submissão pessoal e a 

união de todos os súditos católicos sob o Papa Urbano II. 

Novembro de 1.095 AD., Urbano II conclama a 

cristandade, no Concílio de Clermont, à reconquista da 

Terra Santa. 

Janeiro de 1.096 AD., judeus do norte da França 

são ameaçados de batismo ou morte. Na Alemanha só o 

suborno consegue amainar a tempestade. Sob o lema 

"mate um judeu e salve sua alma", os cristãos irradiavam 

terrível onda de anti-semitismo. As autoridades faziam 

tudo para protegê-los, escondendo- os em suas 

residências, igrejas e castelos. O bispo de Worms obrigou 

mais de 800 judeus a se converterem. 

03 de maio de 1.096, em Metz na Alemanha, 

Emico, conde de Leiningen, cerca e ataca a sinagoga de 

Speyer. Graças à intervenção do bispo, o ataque foi 

contido, não sem perda de vidas. 

18 de maio de 1.096 AD., a comunidade local 

ataca a sinagoga de Worms. Os mais fracos acabaram 

aceitando o batismo forçado. Mortos: 700 pessoas. 

27 de maio do mesmo ano, Emico transferiu- se 

para a Mongúncia onde reproduziu a cena de Metz. 

30 de maio, festa de Pentecostes, sábado; 

Guilherme, o carpinteiro, lidera um bando de cruzados 

que atacam a sinagoga de Colônia. Devido à intervenção 

episcopal, apenas dois mortos. 

10 de junho, agitadores levaram a taça dos 

cruzados a Tréves, para onde haviam sidos mandados os 

sobreviventes de Colônia, sob escolta. 

 

1.099 - Primeira Cruzada 

Godofredo de Bouillon encontra em Haifa forte 

resistência dos Árabes e seus aliados judeus. 

Uma curiosidade: Em Jerusalém, dia 15 de 

julho, quinta-feira da paixão, ás 3 horas da tarde, dia e 

hora da morte de Jesus Cristo, os cruzados em grande 

inferioridade bélica, tomaram a cidade e massacraram 

seus habitantes, repetindo o gesto de Tito. Godofredo foi 

aclamado rei de Jerusalém. 

No local do Templo de Salomão foi construída 

uma fortaleza e dada à guarda dos Templários. 

Na Galiléia, porém, a vida não se alterou. Seus 

habitantes foram contratados pelos cruzados para tingir 

panos, uma especialidade da região. 

Número de mortos pela primeira cruzada: 

12.000 judeus em Worms e 1.300 na Mogúncia, região 

da Alemanha. 

1.124, o jovem Bernardo de Claraval é nomeado 

abade. Seu sonho é unir a Teologia. A Igreja não deve 

obrigar a crer, mas persuadir a crer. 

As famílias do Frangipanos e dos Pierleone 

(esta judia) brigam pelo papado. Os Pierleone tinham 

a vantagem do dinheiro (banqueiros tradicionais); 

talvez por isso Bernardo se coloca ao lado dos 

Frangipanos. 

1.128, Bernardo escreve a Regra para os 

Cavaleiros do Templo, e procura angariar fundos para 

esta Ordem. 
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1.141, começou a luta contra as heresias. 

Bernardo choca- se contra Pedro Abelardo, protótipo do 

livre-pensador, e o coloca em uma disputa verbal. 

Arnaldo da Bréscia, chefe da Pataria 

(Maçonaria milanesa), coloca- se contra o Monge. 

Pregava- se a revolução contra o Papa, e até mataram um 

Cardeal, o que valeu a condenação do seu chefe à forca. 

O abade calabrês Joaquim de Fiore pregava uma 

nova igreja do Espírito Santo (pentecostais?). O 

mercador de Lion, Pedro Valdo, fazia discípulos. 

 Não tardaria a revolução, porém a reforma era, 

a principio, tranqüila. 

 Ao Norte da França, formaram uma igreja rival 

de Roma. Este reduto de gnósticos e judeus encontrou na 

pregação maniqueísta dos Cátaros  um veículo para 

atingir o Poder. Não era mais religiosa e sim política. 

Vindo dos Balcãs, os primeiros judeus que 

pregavam o catarismo instalaram- se na Champanha 

(cerca do ano 1.000) e fizeram as primeiras capelas 

na Lombardia. Seu foco principal, porém, era o sul da 

França - Albi daí se chamarem ALBÍGENSES. 

1.144, a luta democrática contra os poderes 

feudais começava a preocupar a sociedade estabelecida. 

O movimento comunal dos burgueses (maçonaria)  de 

Roma inquieta o papado. 

1.147 - Segunda Cruzada 

BERNARDO DE CLARAVAL prega a Cruzada 

e previne de não se agredir os judeus. O Bispo de Colônia 

dá a comunidade judaica um castelo com armas, para se 

defenderem dos fanáticos. Não obstante, houve 

conversões forçadas. 

O Papa Eugênio IV teve a infeliz idéia de 

proclamar o perdão da dívida de todos os que se 

alistassem na Cruzada. Ora, como o povo devia era aos 

judeus, aproveitou- se do edito Papal e pilhou-se os bens 

dos hebreus, desta feita com o apoio de Reis. Entretanto, 

o imperador Conrado IV, o abade Bernardo e o Arcebispo 

de Mogúncia tudo fizeram para impedir um levante 

anti-judaico. 

Um monge ignorante chamado Ranulfo, 

massacrou judeus em Colônia e Tréves, Magderburgo e 

Halles. 

 Uma turma dizimou os judeus de Wurzburgo. 

No dia de Pentecostes, os judeus franceses 

sofrem a mesma sorte dos judeus alemães ( 8 de maio de 

1.147 ). 

 

1.191 -Terceira Cruzada 

 

Foi a partir dessa cruzada que se efetivou um 

envenenamento progressivo da mentalidade dos cristãos 

em relação aos judeus. 

O Papa Inocêncio III declarou os judeus 

estarem condenados à eterna servidão por haverem 

matado o Cristo. Agora, a suprema autoridade da igreja 

e conseqüentemente do mundo cristão fomentava o 

anti-judaísmo; iniciou- se uma terrível onda de 

vandalismo que matou os judeus. 

Barões endividados aproveitaram a Páscoa 

judaica para massacrar os judeus de York, Inglaterra. 

1.199, As comunidades judaicas de Erfurt 

foram dizimadas, acusadas de crime ritual, dando 

prosseguimento ao rastro de sangue iniciado em Blois, 

Paris, 1180. Fulda era atingida em 1.235 e Provença em 

1.247. O sentimento popular estava contra os judeus! 

Na Itália, a situação era mais branda por se estar 

sob o olhar do Papa. Entretanto, apesar de Inocêncio III 

condenar os desmandos anti-judaicos e Calixto II ter 

condenado as conversões forçadas por bulas papais, os 

saques nas Sinagogas e conversões em massa foram 

efetuadas 22 vezes, a partir de 1.120. 

1.209, explodiu a guerra contra os 

ALBlGENESES. 

Inocêncio III fez tudo para evitá- la, cedendo 

quando Raimundo, Conde de Toulouse, notificou-lhe que 

seu filho, o herdeiro do condado, tinha-se passado para a 

seita. O Papa mandou uma Cruzada com ordem de 

expropriar e expulsar os Hebreus. As hostilidades dos 

barões franceses contra os senhores feudais do sul, se 

incumbia de transformar a ordem do Papa em luta 

armada. 

1.233, a Sinagoga promulgou uma lei contra os 

que estudassem o livro de Moisés Maimonides ( Guia dos 

Perplexos ), traduzido . em Provença, após a violenta 

polêmica entre os admiradores e os detratores do sábio. 

Os partidos religiosos judaicos, lançaram-se 

excomunhões recíprocas. 

Chefiados por Salomão de Montpelier e Jonah 

Gerondi, apelaram para o Tribunal da Inquisição, então 

ocupado com os Albigenses. 

A Inquisição condenou os escritos de 

Maimonides a serem queimados em uma imensa 

fogueira. A partir daí a igreja se sentiu no direito (porque 

chamada) de devassar os costumes judaicos. 

Um judeu convertido, Nicolau Donin, ofereceu 

ao Papa Gregório IX diversas acusações de imoralidade e 

blasfêmia no Talmud. (texto no final do capitulo com 

algumas sentenças talmúdicas consideradas imorais). 

1.244, em Paris o Rabi Jehiel bateu- se contra 

Donin, sob as vistas do Rei Luis II ( S. Luis de França). 

Após a polêmica, o Tribunal inquisitorial deu ganho de 

causa a Donin, e mandou queimar o Talmud. Entretanto, 
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é bom acrescentar que Gregório II mandou apenas 

confiscar os Livros Sagrados dos Judeus e entregá- los a 

custódia dos frades Dominicanos e Franciscanos. 

Queimou- se 24 carroçadas de Talmudes. 

Embora o Concilio Lateranense, de 1.215 

houvesse obrigado os judeus a utilizarem um distintivo 

amarelo (cor dos judeus) sobre as vestes, denominado 

pelo vulgo "a marca de Caim", em 1.245 o Papa 

Inocêncio IV emitiu Bula proibindo que os judeus fossem 

caluniados injustamente e fossem perseguidos e 

saqueados. Gregório X  repetiu a Bula em 1.274. 

Os Imperadores Frederico II e Rodolfo de 

Habsburgo usaram a força da lei para proteger os judeus 

contra a fúria do povo. 

1.263, Pablo Cristiani, judeu convertido, 

desafiou Moisés Maimonides para uma disputa sobre os 

méritos do judaísmo e do cristianismo. Sob o olhar de 

Jaime de Aragão, a controvérsia durou quatro dias. 

Maimonides venceu, porém, para evitar boatos de que 

teria perdido, decidiu publicar o resultado da polêmica. 

Incorreu assim na lei que proibia obras apolegéticas não 

cristãs. Foi expulso da Espanha. 

1.286, outro judeu converso batizado denunciou 

Meir de Rothemburgo ao Rei Rodolfo que o mandou 

encarcerar numa torre da Alsácia. O Rabi Ben-Andret 

excomungou todo judeu que se dedicasse às obras 

profanas. Isto chamou mais ainda a atenção da igreja 

sobre os estudiosos judeus. No entanto, o Papa Clemente 

VI mandou traduzir em Latim a obra de Gerson, que 

descrevia um instrumento ótico para uso astronômico. 

1.290. na Inglaterra promulgou- se um Edito 

Real pelo qual todo judeu contratado nos limite do Reino, 

até outubro do mesmo ano, seria enforcado! 

1.300, Pedro, o cruel, subiu ao trono. Foi 

atacado por seu irmão, Henrique. Os judeus ficaram ao 

lado de Pedro, que foi morto, e os judeus assassinados 

como seus colaboradores sob a acusação de traidores do 

reino. 

Em toda a Europa, a nascente burguesia dos 

judeus batizados (burguesia cristã), era uma força 

anti-judaica. As leis Eclesiásticas estimulavam e 

protegiam o comerciante ou capitalista neocristão. 

Muitos foram os judeus que se deixaram batizar apenas 

para se beneficiar da lei. Florentinos, Lombardos e 

outros, organizaram-se em corporações, donde se 

originou a Maçonaria. 

O elemento judaico convertido era odiado tanto 

pelos judeus da Sinagoga, como pelos cristãos de tradição 

familiar, que desconfiavam deles, não sem motivos. 

Ficavam, assim, entre dois fogos. Pedro Abelardo, 

monge medieval, descreve o asfixiante clima enfrentado 

pelos judeus ortodoxos ( da Sinagoga) nessa disputa pelo 

capital. 

O judeu batizado praticava às ocultas o 

Ritual do Levítico, quer individualmente quer nas 

corporações (maçonaria); eram chamados marranos, 

que significa "danado"; descobertos sofriam a pena da 

fogueira. 

O processo de denúncia era proveniente de 

judeus desejosos de afastar de si a suspeita. 

A Ordem do Templo, fundada por Hughes de 

Payen e amparada por Bernardo de Claraval, estava 

infestada de judeus convertidos. Isto talvez explique 

porque apesar do voto de pobreza obrigatório haviam se 

tornado prodigiosamente ricos: 10.000 castelos e poder 

político quase ilimitados. Ricos, ambiciosos, investidos 

do poder temível, os Templários poderiam modificar a 

Europa política e socialmente. Talvez, mesmo 

religiosamente. Seus braços alastravam- se pelo resto do 

mundo civilizado.   Acalentavam objetivos sinárquicos 

(globalização) . 

Banqueiros de Reis e Papas, decidiam sobre a 

guerra e a paz, já que muito pouco se podia fazer sem seu 

dinheiro. Acusados de heresia, entre muitas outras 

coisas, seu grão-mestre (judeu), Jacob Molay, foi 

supliciado pela inquisição francesa em 18 de março de 

1.313. Uma Bula do Papa Clemente VI abolia a Ordem e 

passava seus bens para a Ordem de Cristo, de Portugal. 

Daí, porém, nasceria outra corrente maçônica, 

profundamente anticlerical. ( Os Templários serão 

estudados distintamente no capitulo "Inquisição" ). 

 1.391, março, motivados pelo sermão de um 

padre, os espanhóis mataram mais de 4.000 judeus. Para 

não morrer, 50.000 deixaram- se batizar em Barcelona e 

11.000 em Sevilha. 

O Papa e o Rei proibiam as conversões forçadas 

e assim muitos voltaram a fé dos pais. Outros preferiram 

o catolicismo. Salomão Helevi adotou o nome de Paulo de 

Santa Maria, tornou- se Arcebispo e tutor do Príncipe 

herdeiro. 

Outro judeu convertido, Jerônimo de Santa Fé, 

provocou uma polêmica entre judeus e cristãos, com a 

vitória para os cristãos. 

 

A CABALA E O TALMUD 

ACABALA. 

 A sabedoria oriental e a filosofia grega foram 

conhecidas por Filon de Alexandria e Paulo de Tarso. 

Sob a forma de gnosticismo, tais idéias foram muito 
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perigosas para o desenvolvimento do cristianismo 

ortodoxo. Uma ampliação de gnosticismo, com 

variadíssima mística, foi a CABALA, a qual ampliou- se 

no século XII. Seu autor foi o judeu Moisés de Leon, 

espanhol de nascimento, com o livro "SEPHER  

ZOHAR". Logo este livro tornou- se tão importante para 

certos místicos (livres-pensadores) quanto a Bíblia. 

 O cabalismo achou muitos adeptos e contribuiu 

para o aumento da espiritualidade judaica, decaída pela 

perseguição religiosa. 

 A cabala atraiu, portanto, místicos judeus e 

cristãos; destes últimos, os Templários seriam seus 

maiores cultivadores. 

Infelizmente, a cabala se identificou com o 

charlatanismo, degenerou- se em grosseira magia com o 

fito de angariar bens materiais. A necromancia foi a 

última injúria a ser acrescentada. 

O TALMUD. 

“ Que é Talmud? É a Lei interpretada por rabinos 

célebres de Israel. Contém os resultados acumulados de 

debates, sentenças e decisões, e foi coligido cerca de 200 

a. C., por Judas, o Santo, o qual consignou por escrito o 

que até então  era transmitido oralmente. É a Tradição 

oral, como era ensinada 500 anos antes de Cristo. 

Formou a MISHNAH, e posteriormente, devido aos 

debates que causou, adicionou- se a GUEMARAH. Os 

rabinos cujas sentenças constam no Talmud se chamam 

"Tanaim". 

Contém, ainda, alegorias e parábolas, sentenças, 

observações, minúcias, rituais, trechos de ódios, 

expressões de sarcasmo, de sabedoria, além de palavras 

serenas  umas, audaciosas outras, sobre as coisas divinas. 

Representa o código civil e criminal da 

comunidade judaica, até hoje em uso. Seu estudo tornou- 

se o cume da ambição judaica de todos os tempos. Ao 

lado da Bíblia. 

Monumento vivo da cultura característica do povo judeu, 

único meio pelo qual se pode compreender 

verdadeiramente a essência do judaísmo. Os judeus não 

ajustam suas vidas ao mosaísmo e sim ao rabinismo 

talmúdico”. (Paul Goodman, História do povo de Israel. 

Tradução de Isaias Rafalovich, livraria Francisco Alves, 

1927). 

Para compreender porque a inquisição foi tão 

severa com o judaísmo talmúdico, sem a intenção de 

despertar ódios insanos, damos abaixo algumas 

sentenças  talmúdicas: 

"Se um rabino te diz que tua mão direita é tua 

mão esquerda, e que tua mão esquerda é tua mão direita, 

tens de crer no que ele diz" (Rashi, ad. Deut. XVII, 11). 

"Quando no céu se discute uma questão dificil 

com respeito à Lei, Deus vem à terra para consultar os 

rabinos" (Menachen, ad. Pent. parte 28, fol. 129,3). 

"As ofensas feitas aos judeus são como se fossem 

feitas a Majestade Divina, e condenam os não- judeus à 

morte" (Trat. Sanhedrin, fólio 58 b). 

"Assim como os homens são superiores aos 

animais, os judeus são superiores a todos os povos da 

terra" (Sepher Zeror a Mar, foI. 107 b). 

"Deus deu poder aos judeus sobre as fortunas e 

sobre a vida de todos os povos" (Sepher Haikarim 111, 

25; Jalkut Simenni, foi. 83, col. 3). 

"É permitido praticar a usura com os não judeus, 

e ainda enganá-los pela fraude" (Baba Mezias ,fólio 

61a). 

 "Ao melhor dos ímpios, matai-o" (Aboda Zara, 

fli. 20a - 26b, Tosephot). 

"Aquele que faz correr sangue não-judeu, 

oferece sacrificios a Deus" (Jalkut Simeoni,fol. 246, col. 

3). 

"Que é uma prostituta? Qualquer mulher não - 

judia" ( Eben Ha Eser, 6 e 8 ). 

 "Vós judeus - falou o Altíssimo – haveis me 

reconhecido como único dominador do mundo, por isso, 

hei de fazer-vos único dominadores do mundo" ( 

Chaniga, foi. 3). 

"Enquanto não dominarem todas as nações, 

clamem: Que tormento! Que indignidade"  ( Talmude da 

Babilônia. Tratado Sanhedrin, foi. 104, cal. 1). 

 

PRÓDROMOS: 

No ano 1.000 A.D., mais ou menos, surgiu a 

heresia cátara. Pregava a inatividade, condenava o corpo 

como obra do diabo, proibia o casamento e a procriação e 

atacava a família. Localizou- se na França. 

O Rei Roberto, por volta do ano 1.002, temendo 

pelas simpatias que despertava na nobreza da França, 

condenou à fogueira, em Orleáns, 13 chefes e 

propagandistas da seita, entre os quais, nobres e 

membros do alto clero. 

Em 1.052, Guilherme, Conde de Poitiers e 

Aquitânia, seguiu- lhe o exemplo. Estas fogueiras foram. 

Aprovadas pelo unânime consenso dos nobres 

administradores feudais. Era a justiça legal, embora 

sumária. 

Cambrai, 1.077. Uma multidão arrastou um 

herege que acabava de retratar seu erro e fechou-o em 

uma cabana à qual atearam fogo. Em Milão, no ano 

1.040, Gerard e muitos adeptos seus foram supliciados 
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pelas autoridades civis, apesar dos esforços do Bispo 

Heribert. 

Em 1.114, em Soissons, na ausência,do Bispo 

Luisiart, o povo arrancou da prisão os cátaros e os 

queimou numa fogueira. De acordo com Guibert de 

Nogent, autor da época, o ato sumário foi executado com 

medo da indulgência da Igreja com os hereges. 

São Bemardo de Claraval, percorria a França de 

1145 a 1146 combatendo as execuções sumárias. 

Atendendo ao apelo do douto monge, com vistas a dar o 

direito de defesa ao acusado e evitar as execuções 

sumárias, o Concílio de Toulouse votou e decretou pela 

autoridade de seus membros, Condes, Barões e Bispos - 

45 Cânones inquisitoriais. Estava fundada a Inquisição. 

Ano: 1.229. 

 

O SÊLO PAPAL: 

 

Somente em 1.233, quatro anos depois de decretada pela 

autoridade comum e ajuizando o beneficio para o 

acusado, o Papa Gregório IX expediu a Bula "Humanae 

Generis", oficializando o Tribunal criado em Toulouse. 

Em 1248, deu-se forma ao Tribunal: os Dominicanos são 

encarregados dos julgamentos dos hereges - não mais a 

autoridade civil - sob as vistas do Bispo local. 

Era a inquisição um grande passo na época, 

visto as execuções sumárias: dava direito de defesa ao réu 

e o colocava sob a proteção indulgente do Bispo. 

Do ponto de vista juridico, era um Tribunal com 

forma pública de direito punitivo sobre quem ameaçasse 

a ordem social. Lembremos aqui a palavra do deputado 

maçom da França, Guizot: "A inquisição foi mais 

política que religiosa, destinada a manter a ordem mais 

do que a fé" - pronunciada na Câmara, em 1831. 

A seita cátara, conhecida como Albigense, 

recrutava os nobres e burgueses para destruir a ordem 

social feudal; Raimundo VII, Conde de Toulouse, os 

Viscondes de Besier, os Condes de Bearn, d' Armagnac, 

de Foix e de Cominges enviaram denúncias ao Papa com 

provas de que o movimento visava a aristocracia e a 

burguesia, para, por esta via, deteriorar a ordem social. 

Não era uma religião, era uma política. 

O Papa Alexandre , enviou a Toulouse quatro 

Bispos e um Cardeal, além de missionários. Eugênio III 

viu-se ameaçado de morte várias vezes pelos cátaros. 

Finalmente a 8 de janeiro de 1208, o Legado Pontificio 

foi assassinado pelo escudeiro do conde de Toulouse, que 

aderira à seita. Entretanto, há autores que afirmam, 

ainda, ser o catarismo uma seita pacifista. 

O Papa socorreu-se da cruzada chefiada por 

Simão de Montfort. Houve batalha sangrenta, pois os 

hereges contavam com poderoso auxilio, entre os quais o 

Rei de Aragão, Pedro. "Devemos confessar que se o 

catarismo houvesse dominado ou mesmo emparelhado 

com o catolicismo, as conseqüências seriam desastrosas. 

Ademais, a Igreja já não intervinha senão para 

determinar, por sua competência, a culpabilidade do 

acusado" (Lea, História da Inquisição, pg. 219 - o Autor 

é anti-católico). 

A Lei Medieval, derivada da romana, condenava 

todos os relapsos à fogueira. Não foi portanto, a 

Inquisição quem inventou a fogueira. Diz o criminalista 

Du Bois: "Esta pena nos parece bárbara hoje, porém, no 

século XIII não era vista assim". 

A tortura, o ordálio e o Julgamento de Deus 

foram combatidos por vários Papas que condenavam 

estes costumes herdados dos bárbaros. Assim, Nicolau I e 

Estêvão , em 866 e 890, respectivamente, como nos relata 

Baronius nos seus "anales". Não era coisa fácil civilizar 

os povos bárbaros romanizados. 

São Luís, Rei da França, substituiu o duelo por 

um inquérito judiciário por recomendação do Papa 

Inocêncio IV. Infelizmente, Felipe, o Belo, restabeleceu o 

costume. 

A própria Lei Civil era bárbara. Cesare Cantu, 

nada amigo do catolicismo, pregava “o culpado de 

heresia não pertencia mais à Igreja". Transformando um 

criminoso social em criminoso do Estado, condenado 

pela Inquisição, recebia a pena estabelecida pela 

sociedade Civil, bem que sancionada pela Igreja ( 

História dos Heréticos da Itália, pg. 193). 

 

 

 

FUNCIONAMENTO DA INQUISICÃO 

Oprimeiro ato era seu representante assinar uma 

declaração de perdão, pelo qual o acusado podia abjurar a 

heresia sem grandes prejuízos próprios. Se não o fizesse 

no prazo dado podia incorrer nas penas da Igreja: jejuns 

rigorosos, peregrinações longas, disciplinas corporais em 

público, engajamento nas Cruzadas ou levar sobre as 

roupas uma cruz amarela, distintivos dos judeus. 

O inquisidor podia, porém, absolver o acusado 

devido ao respeito que o poder civil tinha sobre a Igreja, 

quando julgasse isso justo. Quando não, reconhecia a 

culpabilidade do acusado. Cessava então sua 

competência e entregava o réu ao poder do Estado, que 

era menos propenso a penas leves. 

Roma provou sobejamente que o foco do 
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catolicismo era também foco de caridade. Veja- se a pena 

de Galileu: confinamento no palácio de um nobre, 

cercado por todo aparato científico que lhe permitia levar 

uma vida nada diferente do que um cientista pesquisador 

levaria fora dali. 

Tomaz de Torquemada, Grande Inquisidor, foi 

ferido com excomunhão em 1.519 por Leão X, o que 

prova a não aceitação pelo Papa dos métodos dos monges 

espanhóis. Entretanto, se a Inquisição espanhola estava 

tão rigorosa, deve-se ao seu esforço para combater 

politicamente, usando a religião como instrumento, os 

mouros e os judeus, que segundo se sabia, planejavam 

efetuar mudanças políticas naquela nação ( Vacandard). 

Lea, Guizot, Segni, Havennan, Spittler, entre outros, 

reconhecem na Inquisição espanhola uma máquina do 

Estado montada para proveito do Rei, às custas da Igreja. 

Ranke, autor protestante: "A Inquisição fez aumentar o 

poder dos Reis". 

Na realidade, a Inquisição fora, estabelecida na 

Catalunha, em 1.232; em Castela, em 1.236; em 

Navarra, em 1.238; em România, em 1.258; na Toscana, 

em 1.258; em Veneza, em 1.288; na Lombardia, em 

1.224 e na França, por primeiro em 1.229. 

Não foi uma Lei da Igreja que instituiu a 

Inquisição. O Papa somente a reconheceu, não a criou. 

Reconheceu uma situação de fato. A Lei foi estabelecida 

pelos poderes do Estado, para conter o que representava 

uma ameaça, mas tinha a marca da barbaridade daquela 

época. 

Ademais, desde o século XIII, Roma teve de 

lutar contra o poder civil para defender sua autoridade 

sobre a inquisição, transformada pelos reis, a viva força, 

em tribunais puramente civis. Bonifácio VIII, em 1.297, 

ordenou ao inquisidor que instaurasse o processo de 

heresia contra funcionários do rei em Carcassona e 

Besiers, na França, sob Felipe o Belo. 

Em 1.298, o mesmo Papa dirigia- se ao mesmo 

Rei e proclamava solenemente para a Igreja o direito 

absoluto de exigir obediência dos funcionários 

inquisitoriais ( cf Arquivo da Bibl. Nacional de Paris, 

Tomo XXXII, fIs. 280/1). 

Sob o Papa Clemente V, a Inquisição passou 

completamente ao poder civil. Felipe, o Belo, idealizou 

perder todos seus inimigos simulando processos contra 

eles. Foi o caso dos Templários. 

 

PROCESSO DOS TEMPLÁRIOS 

 

O Inquisidor Guilherme de Paris, confessor do 

Rei, mostrava- se mais tendente a ser um funcionário do 

Monarca do que um frade dominicano ( Lajard, História 

Liierária da França, Tomo XXVII, pg. 141). 

Outro Guilherme, Nogaret, foi nomeado 

procurador da Coroa, em 22 de setembro de 1307 e no dia 

seguinte decretou a prisão dos templários (Renan, Hist. 

Lit. da França - pg. 290). 

Sob a pressão de Nogaret, os Inquisidores deram 

provas de um zelo suspeito a serviço da causa do Rei, 

contra os Cavaleiros do Templo. (Langlois, o Processo 

dos Templários, 1891, pg. 401 /2). 

O Advogado do Rei, Pierre Du Bois, teve a idéia 

de fazer o confisco dos bens até sobre o Patrimonium 

Petri! É o mesmo Renan quem afirma: "Fazer do Rei da 

França o chefe da cristandade e ficar com todos os bens 

da Santa Sé, principalmente os das ordens dedicadas às 

cruzadas, eis o projeto decidido por Du Bois e executado 

por Nogaret".  

 

Voltar a inquisição contra o papado não devia 

ser empresa banal! 

Clemente V sabia que Nogaret era judeu 

convertido, neto de judeus condenados pela Inquisição, 

50 anos antes; que ele havia raptado Bonifácio VIII e 

também, ele mesmo era provavelmente herege. Procurou 

por isso sustar o processo. 

Primeiro projetou fundir os Templários com os 

Hospitaleiros. Convocou a si os  Superiores das duas 

Ordens e fez o Superior dos Templários, Jacob de Molay, 

redigir sobre a fusão das duas Cavalarias um Memorial 

que existe até hoje em Paris. 

O Rei da França não cedeu, e o Papa não sem 

amargura e dor no coração permitiu o inquérito sobre os 

Templários, em 24 de agosto de 1307. Felipe 

transformou logo o inquérito em processo. 

O Grão-Chanceler do Reino, Gilles Aycelin, 

para não se prestar a tal mistificação, demitiu-se. Felipe o 

substituiu por Nogaret. Em 13 de outubro de 1307, 

Nogaret  prendia em nome da INQUISIÇÃO,  

todos os Templários, inclusive seu Grão- Mestre. 

A 27 de outubro do mesmo ano o Papa dirigiu ao 

Rei seu protesto contra tal atitude, cujo texto foi 

publicado por Renan no Tomo 38 de suas Histórias 

Literárias da França. 

Em 1308 os Estados Gerais, assembléia francesa 

reunida em Tours, (constituída na sua maioria por 

maçons),  declarava os Templários passíveis de PENA 
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DE MORTE, e o Rei da França tentava se apossar dos 

bens da Ordem (o que teria conseguido, não fosse a 

antecipação dos reis da Inglaterra, Itália, Portugal e 

Alemanha). Nesse mesmo ano o Papa fez novo protesto 

contra a continuação do Processo, desta vez com 

repreensão formal aos Bispos e Inquisidores. Para vencer 

o Papa, Du Bois - Advogado do Rei - ameaçou o Pontífice 

com panfletos difamatórios: ele estaria protegendo os 

Templários a preço de ouro, distribuído com seu 

familiares, contra o zelo puríssimo do Rei da França. 

Clemente cedeu ante tais ameaças, nomeando, contudo, 

cardeais e Comissários Apostólicos para supervisionar o 

"zelo" do Rei. E assim o processo prosseguiu até que foi 

solicitada a Bula de excomunhão ao Papa. Ele se recusou: 

Depois disse que assinaria a Bula caso o Concílio de 

Viena aprovasse (Sacro Aprobante Concilium.). 

Em 3 de abril de 1312 o Papa Clemente V 

expede a Bula que extinguiu a Ordem. 

A Bula Papal era uma confissão medrosa, de um Papa 

vencido mas não convencido, que ditava uma sentença 

política, não religiosa, sob pressão das massas, fazendo 

depender de um Concílio o 'não' que ele fora incapaz de 

dizer. Mas se o Papa não se atrevera a contrariar a 

prepotência do Rei, tampouco os Cardeais e Bispos o 

fariam. A Ordem foi condenada. 

Em 15 de novembro de 1319, D. Diniz de 

Portugal. por Carta Régia, criou a Ordem Militar de 

Cristo, para a qual se passaram todos os Templários de 

Portugal. Desse modo ele dizia onde terminava o poder 

espiritual do Papa e onde começava o poder temporal do 

Rei. 

 

HAVIA MOTIVO PARA CONDENAR OS 

TEMPLÁRIOS? 

Em 1118, nove Cavaleiros cruzados no Oriente, 

entre os quais estavam Geoffrey de Saint-Orner e Hughes 

de Payen, consagraram-se à religião e prestaram 

juramento entre as mãos do Patriarca de Constantinopla , 

sede sempre secular e publicamente hostil à de Roma, 

desde Fócio. O fim confessado dos Templários era 

proteger os cristãos que vinham visitar os Santos 

Lugares; seu fim secreto era a reconstrução do Templo de 

Salomão sob o modelo profetizado por Ezequiel. 

Esta reconstrução, formalmente predita pelos 

místicos judaicos, tornara-se o sonho secreto dos 

Patriarcas do Oriente. De fato, o Templo de Salomão, se 

reconstruído e consagrado ao culto católico, tornar-se- ia 

o Centro Religioso do universo. O Oriente prevaleceria 

contra o Ocidente e os Patriarcas de Constantinopla 

apoderar-se-ia do Papado. 

 

Os Templários tomaram para seu modelo os 

pedreiros guerreiros de Zorobabel, que trazendo a espada 

em uma das mãos, trazia a trolha na outra. Por isso a 

espada e a trolha se constituíram, mais tarde, suas 

insígnias, Eram movidos por uma vontade de 

universalização.  Bernardo de Claraval, monge e 

diplomata que resumia em si toda confiança da Igreja, 

apóia os Cavaleiros do Templo, pondo a seu serviço toda 

sua oratória. É mesmo provável que tais simpatias 

tenham sido influenciadas por André de Montbard, 

Cavaleiro Templário e tio de S. Bernardo.. 

Outro grande aliado dos Templários, foi a filha 

do Imperador Aleixo I, Ana Comeno. Conhecida por sua 

ciência e versatilidade em todas as ciências antigas, 

reuniu em sua volta todos os especialistas da Ciências 

Ocultas. Mas o que mais interessava à filha de Aleixo era 

uma ideologia secreta pregada pelos novos Cavaleiros do 

Templo. Por esta ideologia e pelas conseqüências que ela 

trazia, se vitoriosa sobre o poder do Papado, a Casa 

Imperial do Oriente fez uma aliança com Hughes de 

Payen.  

 

O SEGREDO DOS TEMPLÁRIOS. 

Opensamento mais secreto de Hughes de Payen e 

seus oficiais de confiança não fora nem servir aos poderes 

religiosos do Oriente, nem do Ocidente. Existia nessa 

época uma seita de cristãos Joanitas que se pretendiam os 

únicos iniciados nos verdadeiros mistérios da Religião do 

Salvador. 

Adotando em parte as tradições judaicas 

contidas no Talmud, pretendiam que os Evangelhos são 

meras alegorias, não contendo a história real de Jesus. 

Consideraram-se mais dignos do direito sacerdotal do 

que os Patriarcas e os Papas, desde que a seita possuía 

uma lista de todos os Pontífices Joanitas com o título de 

'Cristo', numa sucessão ininterrupta, supostamente com 

poderes delegados pelo Apóstolo Amado, que fora 

investido na chefia de uma Igreja paralela à de Pedro pelo 

próprio Jesus, ao dizer que desejava que João 

“permanecesse”. Aquando da Ascenção, Jesus chama 

Pedro e este, com espanto, constata que João também se 

aproxima do Mestre. Pedro contesta : “E esse aí, Mestre”. 

Jesus sentencia : “Que te importa que eu queira que ele 

permaneça? Quanto a ti, segue-me” (Jo. 21,20) .O  

Pontífice da seita na época chamava-se Teocleto. Ele 
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convenceu Hughes iniciando-o nos mistérios ocultos e 

nas esperanças de sua pretensa Igreja. Ele o seduziu por 

idéias de soberano sacerdócio e de suprema realeza, e en 

fim, o designou para seu sucessor.  

Assim, a Ordem dos Templários foi manchada 

desde sua origem, de cisma, conspiração e heresia. 

Porém, tudo isso era envolvido em profundo mistério; e a 

Ordem fazia profissão exterior de perfeita ortodoxia. Só 

os chefes sabiam aonde queriam ir: adquirir influência e 

riquezas, depois intrigar e, sendo necessário, 

revolucionar para estabelecer o dogma joanita e a 

Sinarquia. 

Os Templários professavam duas doutrinas: 

uma oculta, o joanismo; outra pública, católica- romana. 

Tinham profundo desprezo pelo dogma da tradição 

Ocidental ou da Igreja de Pedro, e pretendiam libertar o 

mundo da obediência à Religião que de antemão os 

condenava. (Eliphas Levi, História da Magia, pg. 215, 

Ed. Pensamento, S. Paulo, 1974). 

Outros autores, sem negar o segredo dos 

Templários, não deixaram tão claro o que seja. Afirmam 

que 'este segredo parece ter sido trazido de 

Constantinopla cerca de 50 anos antes, quando 

trouxeram as relíquias de Santo Antão do deserto 

egípcio. Julga-se que herdaram esse segredo dos coptas, 

os quais detinham certas tradições egípcias'. (Maurice 

Guinguand, o Ouro dos Temp1ários, DifeI. 1973). 

Qualquer que fosse tal segredo, havia de estar 

ligado à imensa fortuna que logo sorriu para os “pobres 

Cavaleiros do Templo". 

Em 1128, Hughes de Payen apresentou-se ao Concílio de 

Troyes, convocado por ordem de S. Bemardo. Em 

15.06.1163, por Bula Papal, os Templários receberam 

honras e privilégios, inclusive títulos eclesiásticos. De 

doação em doação, de conquista em conquista, tornaram-

se imensamente ricos, Banqueiros de Reis e Papas, 

manobreiros de tesouros incalculáveis, pretendiam ser 

árbitro de conflitos entre as nações. Seu ouro era o nervo 

vital que alimentava o ganhador das batalhas. 

À medida que crescia seu prestígio, abriam as 

portas do culto que inicialmente professavam à sombra 

do claustro. Formas de culto novas, com 

RITUALÍSTICA completa animava uma forma de 

religião ecumênica, PROMETENDO UMA SÍNTESE 

RELIGIOSA QUE UNISSE TODAS AS LÍNGUAS 

LITÚRGICAS. Praticavam abertamente a Alquimia e a 

Magia, além da Necromancia . Foram os precursores dos 

futuro Espíritas, Protestantes e Maçons. 

Reuniam-se num enorme recinto cuja entrada 

secreta era conhecida apenas dos HEBREUS iniciados 

nos mistérios daquelas práticas. Figuras, umas delicadas, 

outras bizarras; ao Oriente um trono recamado de 

seda,.Por cima um Triângulo Eqüilátero em cujo centro 

se lia em Hebraico: I.H.V.H. 

Junto aos degraus do trono e sobre um altar de 

alabastro estava a Lei Criada como sendo a revelação de 

Javé a Abraão. 

Depois vinha a Cabala que era a História da 

Criação. 

A Teosofia dava aos iniciados a chave das 

figuras do recinto. Dentre todas, elegeram o Baphomet: 

Homem com asas de morcego, chifres de bode e olhos de 

coruja  uma esfinge que muitos não compreenderam. 

Para os Rosacruzes, uma observação curiosa : 

no peito, o Baphomet trazia uma CRUZ COM UMA 

ROSA NA INTERSEÇÃO. 

É EVIDENTE QUE A Ordem nada tinha de 

Católica Romana, embora se considerasse cristã. 

A regra de S. Bemardo para nada servia, pois na 

prática regulavam-se por outra síntese das correntes 

Gnósticas. 

Como já se disse, possuíam uma lista de todos 

pontífices ou Papas Joaninos, até o grande Pontífice 

Templário. 

"A Sabedoria Verdadeira - dizia o 
Grande Pontífice ou Arquiteto - foi transmitida a um 

pequeno número de Apóstolos e chegou até nós. O 

inferno é uma hipótese o Céu uma Esperança". 

Cristo era para eles um Grande Iniciado essênio. 

Não aceitavam a Ressurreição de Jesus, como diziam as 

Escrituras, mas de modo simbólico: a resistência da 

humildade dos fracos contra a prepotência dos fortes; 

expressão da revolta Humana contra as classes opulentas 

que escravizam as massas. Foi um Santo porque dera a 

vida pelos irmãos, não era porém um Deus, mas filho de 

Deus à maneira de todos os homens, sem distinção 

alguma. 

As forças da natureza reuniam a essência da 

Divindade (panteísmo). Assimilavam todos os cultos, 

baseados no princípio de que todas as religiões são iguais 

(relativismo religioso). Consideravam-se investidos de 

uma missão elevada. A obra da Conciliação Humana - A 

Grande Obra da qual . Jesus era também símbolo. 

Todavia, apoiavam secretamente as aspirações 

democráticas dos Gibelino da Itália. Lutavam para depor 

do poder os Papas e Reis absolutos. Pretendiam estender 

as mãos por cima das fronteiras políticas (sinarquia), na 

aproximação espiritual da alma humana sob o signo 

maçônico da Fraternidade Universal (Cf. Adelino de 

Figueiredo Lima, da Academia Maçônica de Altos 

Estudos.” Os Templários”). 

É claro que o Papa acovardou-se diante do Rei, 

porém se atentarmos para o dossiê acima, qualquer 
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tribunal civil, de qualquer época, condenaria os 

Templários. Não por heresia, mas por atividades 

políticas rumo a uma nova ORDEM 

JNTERNACIONAL. Assim queremos deixar claro que a 

inquisição não cometeu um 

erro judiciário, embora não concordemos com os 

métodos que utilizam a força para combater idéias. 

A inquisição fora aprovada pelos Soberanos Pontífices 

para conduzir os processos de heresia, porém nesse 

contexto sócio-político, em menos de um século 

tornara-se meio de coação nas mãos dos Reis 

(Langlois,.Histórias da França, tomo III parte I, pg. 183). 

Quando em 1328 Chamay se intitulou inquisidor 

Delegado do Rei, em Toulouse, e no ano seguinte 

Guilherme de Villaire se apoderou do arquivo da 

Inquisição, foi ao Parlamento de Paris que apelaram e 

não para a  Cúria Romana. (Lea, História da Inquisição, 

Trad. Salomão Reinach, tomo II, pg. 154 ss). 

Aubriot, prefeito de Paris, foi preso pela Inquisição, e 

mais tarde, libertado pelos Mailletins, correu para Roma. 

O Papa Clemente VII anulou a sentença da Inquisição, 

restituindo-lhe a liberdade. 

Um breve papal de 2 de agosto de 1482 proibiu 

aos soberanos reter os bens dos acusados que se 

retratassem: não foi obedecido. 

 A Inquisição tornara-se objeto de litígio entre 

Papas e Reis. 

 Femando de Espanha solicitou ao Papa o 

estabelecimento da Inquisição. Sixto IV, opôs-se. O Rei 

chamou todos os seus súditos em Roma e prendeu o 

Núncio Apostólico. Para evitar uma situação tão pouco 

favorável, Sixto cedeu em 02/1478. Quatro anos após, 

declarou que a concessão lhe havia sido extorquida, de 

modo que nomeou Marinque, arcebispo de Toledo, como 

juiz de apelação. Marinque por quatro vezes absolveu 

mais de duzentos condenados! Por aqui se vê como 

andava a Inquisição nas mãos dos políticos da época. 

Ademais, o Rei tornava impossível a apelação para 

Marinque. O Papa concedeu ao condenado o direito de 

apelar para Roma. Em agosto de 1509, apareceu um 

Decreto Real que punia de morte toda pessoa que 

portasse uma Bula Papal com perdão do réu. Inquisição 

Espanhola... 

Os Inquisidores para dificultar a ação do Papa, 

executavam sentenças sumárias, para que as reclamações 

dos pontífices achassem o caso consumado. Então Leão 

X excomungou o Grande Inquisidor, Tomás de 

Torquemanda e todos os demais inquisidores da cidade 

de Toledo. 

O Arcebispo de Toledo e Primaz da Espanha, 

Bartolomeu Carranza, foi processado pela Inquisição 

Espanhola. A acusação era contra o seu "comentário ao 

catecismo católico". Na verdade Carranza havia escrito 

antes um libelo denunciando os bispos Espanhóis, entre 

os quais o Grande Inquisidor, Valdés. 

Depois de examinar a questão, o Concílio de 

Trento solicitou ao Rei Felipe II que enviasse Carranza a 

Roma, para que se efetuasse ali, seu julgamento. O Rei 

respondeu que o Concílio não tinha o direito de intervir 

nos NEGOCIOS PARTICULARES DA ESPANHA. Um 

processo religioso era um negócio particular da 

Espanha.! 

Pio V, mais enérgico, ameaçou de excomunhão e 

interdição a Espanha e seu Rei católico. Exigia a 

destituição de Valdés e a Vinda de Carranza a Roma. 

Mataram Carranza e tudo que o Papa pôde fazer foi 

dedicar-lhe elogios e um lindo epitáfio que ele mesmo 

compôs. Eis porque se diz que a Inquisição Espanhola 

era tudo menos um tribunal religiosos. 

Os Israelitas da Espanha conservaram no 

Tesouro de Títulos de Paris um fac-símile de Bulas 

expedidas pelos Papas a favor dos judeus e contra os 

desmandos da Inquisição. Mais de oito Papas escreveram 

Bulas e Breves contra a maneira como se condenava um 

judeu. 

Em 1673, apesar do segredo jurado pelos inqui 

sidores, apareceu um livro denominado NOTICIAS DE 

MODO DE PROCEDER DA INQUISIÇÃO, atribuído 

ao Padre Vieira. Foi entregue ao Papa a fim de 

mostrar-Ihe como era contrário ao espírito cristão os 

procedimentos dos inquisidores. O Papa suspendeu 

imediatamente a Inquisição. 

Voltou a funcionar ,porém, em 1681. 

 

A REVOLUÇÃOCULTURAL 

A VINGANÇA DOS TEMPLÁRIOS 

 

Que a Ordem do Templo se havia tornado um 

instrumento nas mãos dos burgueses é atestado por essa 

acusação feita por um contemporâneo: "Também os 

acusam de agiotagem, pelo que obtêm favores dos 

Príncipes que a eles recorrem, e isto não pode agradar a 

Deus. Afirmaram porém que a Ordem é rica; seus 

membros, contudo, nada possuem de seu. Têm ouro nos 

cofres, mas não o dão a ninguém, empresta-no como 

judeus. Possuem grandes túneis subterrâneos onde 

praticam a magia e falsificam metais. Ocupam-se das 

ciências dos números, mas é para poderem calcular o que 

os Reis lhes devem, pelas grandes somas que emprestam 

a juros além da marca, judaizando o mais que podem sem 
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nenhum temor a Deus". (Isto consta no Libelo acusatório 

). 

A fortuna dos Templários, bem como a prática de seus 

mistérios e suas ambições políticas de 

fundar a Sinarquia foi herdada por duas correntes 

diferentes. 

Efetivamente, a 15 de novembro de 1319, D. 

Diniz de Portugal, expedia a Carta Régia que criava a 

Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo, em 

substituição à Ordem do Templo. Esta primeira corrente 

Templária seria responsável pela ERA DOS 

DESCOBRIMENTOS, com seu Grão Mestre, o Príncipe 

D. Henrique. 

Escreve Munster, endossando as palavras do 

Bispo Gregório, no seu 'Notitia codicis groeci 

Evangelium Joannis variatum continentis': "A Ordem do 

Templo, após a sua extinção por Clemente V, se 

converteu na Ordem de Cristo, estabelecendo relações 

com os Templários dispersos por todo mundo". 

A outra corrente Templária é a dos Cavaleiros 

filiados a Pedro de Bolonha, do qual se diz que portava 

um documento de Jackes.de Molay em seu favor. Pedro 

alcançara a Escócia, encontrara ali os irmãos Hairis e 

Aumont, aos quais fez a entrega do precioso documento, 

para com ele reconstituírem a Ordem. Confirmado no 

posto de Chefe Canônico, Pedro de Bolonha foi para 

Chipre, de onde dirigiu a Ordem. 

Tal revelação foi feita pela primeira vez 

pela loja Maçônica "Cavaleiros da Cruz” com sede em 

Paris, em 1808, quando da comemoração do aniversário 

da morte afrontosa do Grande Comendador da Ordem do 

Templo, Jacques de Molay. A festa foi feita na Igreja de 

S. Paulo e Santo Antônio, na Capital francesa. . 

Em 24 de Junho (dia de S. João) de 1535 fora 

redigido um documento, (considerando apócrifo pela 

Maçonaria) no qual os Templários se defendem da 

acusação de se reconstituírem COM A FINALIDADE 

DE SE VINGAREM DOS PAPAS E DOS REIS DA 

FRANÇA. Para este fim, diz o documento, provocavam 

lutas religiosas, sedições e revoltas contra a maioria das 

nações, com o fim de abater o princípio de autoridade. 

(Cfr. Adelino de F. Lima, Os Templários, Diffel, Brasil, 

2a.edição, 1972). 

"É indiscutível que uma imensa sociedade 

secreta formou-se clandestinamente sobre os restos da 

Ordem. A vingança, contudo, preparava-se nas sombras 

das minas e contraminas, e iria trazer o terror 450 anos 

mais tarde; enquanto se esperava, exterminava-se, um 

por um, os inimigos de Jacque de Molay. 

O Mentor da Revolução Francesa, o Conde de 

Cagliostro (o qual incompreensivelmente não é citado 

nos compêndios oficiais da História), tinha uma estranha 

divisa: "Lilia petibus destrue": esmagar os lírios com os 

pés. Ora, o lírio simbolizava tanto a casa Real da França 

quanto José, esposo de Maria, mãe de Jesus, e 

logicamente, a Igreja Católica Romana. 

Antes de 1642, foi cunhada uma medalha que o 

deputado Gregório apresentou na Convenção, a qual 

tinha os dizeres: "Tal é a colheita que a VINGANÇA 

trará". Como gravura, um braço cortado com espada, três 

lírios. No reverso da medalha. havia outro braço 

lançando raios sobre uma coroa e um cetro quebrado, 

com a legenda: "À vista desse fogo os tiranos tremerão". 

Em 1589, o monge da Calábria, Joaquim da 

Fiore, desenhava 32 gravuras proféticas, 33 segundo 

outras tradições, a respeito do destino da França. 

Em 1536 Paracelso, outro iniciado nos mistérios 

templários consignava 32 inscrições que os partidários 

da monarquia não poderiam decifrar sem pôr a perder um 

plano. (Cfr. Marquês de Guaita, O Templo de Satã, Vol. 

I, Ed. Três. 1973). 

Isto tira muito do pretenso idealismo da 

Revolução Francesa... 

 

O HUMANISMO 

Fica a cada um decidir se a História que se seguiu 

nos anos posteriores a 1313, foi ou não ditada pelos 

traçados sombrios das personagens filiados à Ordem do 

Templo ou que com ele simpatizavam. Lancemos os 

olhos à cultura oficial: HUMANISMO: designação 

histórica para O movimento que precedeu a renascença, e 

que tentou, contra a Idade Média, renovar a cultura, 

unindo-a às letras antigas. 

As origens do movimento são italianas e 

remontam bem além do século XV. Bem antes do século 

XV e XVI na Itália, a partir de Chipre, desenvolvia-se 

uma educação nova, à margem das escolas oficiais. Em 

Bolonha, Irinerius ressuscitava o Direito Romano. Em 

vários pontos da Europa a cultura se humanizava e os que 

nela se iniciavam diziam que estudavam humanismo. De 

certo modo este movimento visava a substituir o espírito 

cristão. Já se afirmou que a Idade Média fora a 

Civilização de Deus, a Renascença seria a civilização do 

Homem. Contudo. o cristianismo soube, de algum modo, 

assimilar e integrar esse 'modernismo'. A formação cristã 

e a humanística, chegaram sem demora a um bom 

entendimento. Por este motivo o que se desenvolveu foi 

um humanismo cristão eclético. (Enciclopédia 

UNIVERSO, Editora Delta Três, ver Humanismo). 
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A CRISE ECONÔMICA. 

Oséculo XV_trouxe consigo. uma total 

reestruturação econômica: o surgimento da economia 

monetária. Seu alastramento da Itália para a França, 

Inglaterra, Flandre e Sul da Alemanha devia envolver a 

Igreja em grave crise econômica. 

O êxodo rural para as cidades depreciaram os 

bens de raiz, tornou difícil a mão de obra, com prejuízos 

da economia doméstica, em que se baseava a Igreja. 

Azenhas e Granjas decaiam. 

Contribuíam a tanto, as guerras que as 

desenrolavam na Boêmia, Itália Escócia, Espanha, 

Borgonha e um pouco na Alemanha. 

Destruíram-se as colheitas, incendiavam-se aldeias e 

herdades monásticas, saqueavam-se os mosteiros. A 

economia passou por um processo que se fez sentir antes 

de tudo na lavoura e nos latifúndios, riqueza básica da 

Igreja. Esta, perde parte dos seus bens, vende-os por 

necessidades Penhora-se a judeus como garantia na 

contração de dívidas. 

Todos estes fenômenos tiveram conseqüências 

na vida da Igreja. Os Bispos perderam sua autonomia em 

relação com o povo. As antigas Universidades 

afrouxaram os estudos porque as ordens religiosas não 

estavam em condições financeiras de enviar seus 

protegidos aos cursos. Os religiosos desdenham da vida 

espiritual cultural porque estão mais preocupados em 

cuidar do próprio sustento. A guerra transformou o 

espírito religioso em espírito militar. 

A depressão econômica induziu os Papas a 

empregarem meios sempre novos: novos estratagemas 

para garantia da manutenção das suas rendas. 

Aumenta-se todos os impostos. Chegou-se ao máximo de 

46%! 

Os homens daquela época não sabiam qual a 

causa desse mal-estar generalizado Destarte 

consideravam a pessoa do Papa como responsável único. 

Queixas e reclamações contra a política financeira dos 

Papas tornaramse o clamor do século. Por causa de sua 

interdição à agiotagem a Igreja não tinha possibilidades 

de aumentar sua fortuna. Em compensação punha os 

Papas nas mãos dos banqueiros como os Médicis, na 

Florença e de Sena; de Jacó Fugger, o rico; dos 

mercadores de Augsburgo, que se assenhorearam de sua 

política financeira. 

Apareciam homens sem escrúpulos e nenhum 

meio de vida que, repentinamente se tornavam ricos de 

um dia para o outro, como Jacques Coeur. Ninguém se 

lembrava de perguntar de onde provinham os fundos 

iniciais para suas empresas. O fato é que depressa 

enriqueciam e tornavam-se logo emprestadores de Reis e 

Papas, entretanto, entravam de paraceria nos grandes 

planos da Coroa e do Estado. 

Toda atenção da época se manifestava, 

outrossim, pela nova mentalidade marcada pelo sinal do 

Humanismo. O pensamento dos humanistas propagou-se 

de modo rápido e universal, graças a ligações pessoais, 

ampla troca de informações, viagens, arte tipográfica 

(inventada pelo judeu Guttemberg em 1495). o que lhes 

permitiu ampla atividade editorial; tudo isso inserido em 

forte ideologia. 

As ricas famílias burguesas determinavam a 

sorte das cidades. 

 

EXPOENTES DO MODERNISMO HUMANISTA  

 

Antes de 1500. o Humanismo era apenas forma 

de vida de alguns eruditos, quer vivessem 

individualmente. quer vivessem em grupos restritos. 

Todos tinham o objetivo de aperfeiçoar o sentimento da 

dignidade humana e da liberdade daí decorrente. 

Os ascetas eram homens que buscavam 

fortalecer a sua própria personalidade. Os filósofos 

abandonavam qualquer especulação que não se fundasse 

na Natureza. Os problemas Metafísicos e Teológicos 

perderam a importância. 

Ao ver de todos, o Cristianismo era uma 

Filosofia prática, um modo de vida que se adaptava à 

razão; negada assim como religião. o Cristianismo 

entrava de cambulhada no rol da 'vias' modernas: Cristo 

não viera fundar uma religião (religar o homem a Deus) e 

sim mostrar um 'modo de vida' possível a todos os 

homens. Os clérigos perderiam sua missão divina. pois 

não poderiam invocar a força representativa da 

divindade. No mínimo poderiam se arvorar poderes 

meramente políticos... Não sendo religião. o 

Cristianismo não obrigava ninguém em consciência, 

porém ficava, isto sim, ao alvitre de cada um. 

Criticava-se o 'sistema' cristão e adotava-se o que se 

considerava válido, recusando todo o resto.. . 

Desculpando-se com a tomada de 

Constantinopla pelos Turcos, pensadores de Bizâncio 

emigraram para a Itália, abrindo os olhos dos ocidentais 

para uma NOVA FILOSOFIA. O Platonismo se impõe, 

desbancando a Escolástica decadente. Os Teólogos eram 
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combatidos na medida em que não aderissem à Nova 

Escola. O Cristianismo dissolveu-se numa simples 

filosofia moral, sem nenhuma conotação sobrenatural. 

OS HUMANISTAS JULGAVAM-SE 

CHAMADOS A RESTABELECER, COM SUAS 

IDEIAS, UM PROGRAMA NOVO PARA A 

REESTRUTURAÇÃO DO CRISTIANISMO, OU 

ENTÃO DESTRUÍ-LO. Esse é o velho plano Templário, 

urdido nas forjas dos humanistas. 

As "Cartas obscurantistas" constituem, por certo, um dos 

mais abomináveis meios de destruir os adversários. 

Nelas, os humanistas enxovalhavam os teólogos e 

religiosos, incutem suspeição sobre sua vida moral, 

escarnecem e ironizam. 

A "Academia Romana", que o humanista Pompônio Leto 

fundara por volta de 1460, fora extinta por decreto do 

Papa Paulo II; resultado disso é que seus integrantes 

desforravam-se com escritos ferinos contra o 'bárbaro' 

ocupante da Sé Romana. 

Em Florença, os Médicis sustentavam outra 

Academia, que prosperava. Esta, impossível de ser 

fechada devido ao poder dos seus senhores. 

Nas universidades de Pádua e Bolonha, o 

humanismo se radicalizara de modo peculiar. Seus 

jovens eram imbuídos de mentalidade republicana e 

crítica em relação a Roma. O Governo Central do Papa é 

objetivo de não disfarçado ódio. A Igreja é representada 

como uma Instituição meramente pedagógica. Foram 

assim, os primeiros entusiastas da Reforma Luterana. 

Desenganados por ela, não mais voltaram à comunhão 

Católica, se bem que não desacreditassem o cristianismo. 

Mas o que não sabiam é que, foram peças de um vasto 

plano, destinado a destruir a Sinarquia do papado para 

substituí-la por outra. 

O que é a Sinarquia?: Saint- Yves d' Alvedre no 

"Arqueômetro", assim a definiu: realização de uma 

Ordem Sagrada num equilíbrio perfeito, reflexo da 

harmonia cósmica, entre os poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário... Seu ideal não trata nem de 

destruir, nem de conservar uma ordem social qualquer, 

porque esta ordem ainda não existe (sic.). Eis a antiga 

aspiração dos Templários: Criar um estado harmonioso 

sob o controle de Senhores invisíveis, primeiro na 

Europa, depois no resto do Mundo. Jacques Weiss, em a 

"Sinarquia", ou a autoridade em face ao poder, explica 

muito bem o plano de Saint - Yves d'Alveydre, 

recordando-nos o Estado de Platão: Um governo 

composto de sábios devotados ao povo. Cristo não teria 

sido o 'iniciador' de tal sistema, e sim mais um dos seus 

progenitores. O Papado não o havia conseguido realizar, 

cumpria efetivá-lo, ou então o mundo 'para progredir 

teria que passar por inevitáveis catástrofes'. Francis 

Bacon em 1600, na sua simbólica Bensalém (nome 

hebreu que significa filho da paz) descreve-a como sendo 

governada 'pelos sábios', pelos iniciados superiores, que 

usavam um manto vermelho e um chapéu ornado com 

uma cruz. Não se deve esquecer que ele foi Imperator da 

Ordem Rosa Cruz! Interessante observar o advento 

crescente do socialismo como Ordem Política na 

perspectiva do parágrafo no. 334 do Pacto Sinárquico: 

“Organizar as profissões por classes é o principal 

instrumento da Revolução Sinárquica". Isto talvez 

explique também o surgimento da Tecnocracia. 

Como quer que fosse, os iniciados do 

'quatrocento'  ligados à nova Milícia do Templo, 

geraram o humanismo. Avultam: Petrarca, Boccacio e 

Dante Alighieri. Petrarca é filho de um exilado 

florentino. Foi para Avinhão, então sede do Papado e 

importante centro cultural e político. Seus contatos 

permitiram-lhe editar um vasto poema épico em latim. 

Inspirava-se em Virgilio e Tito Livio, o que lhe valeu a 

coroa de louros em Roma. 

Observando o procedimento do Papa em A 

vinhão, escreveu as amargas e venenosas "Cartas sem 

Nome", onde mostra o Papa como gozador cínico, que 

escolheu para noiva, não a Igreja, mas o mundo. 

Sarcasticamente, convida o Papa a mudar-se com sua 

corte para Bagdad. Afirma que sete Gregórios não 

mudariam os estragos causados por dois Clementes, o 

V e o VI ( o quinto condenou os Templários...). 

Em 1348 mergulhou apaixonadamente nos 

estudos da antigüidade e reuniu em torno de si um círculo 

de discípulos, aos quais viria unir-se Boccacio, que se 

tomou seu íntimo. Os últimos 20 anos de sua vida foram 

marcados por atividade literária intensa, em Milão, 

Veneza e Pádua. Escreve sobre o caminho da alma para 

Deus e sobre a arte de viver feliz. 

Petrarca propôs um novo ideal: O Humanismo, 

que orientaria o gosto europeu durante séculos. 

BOCCACIO escreveu o "Decameron", no qual 

expõe os prelados como epicuristas, sensuais e cínicos, 

aproveitadores da boa fé popular. Neste livro, um 

comerciante cristão, Giannoto, persuade seu amigo judeu 

de Paris, Abraão, a abraçar a fé. Mas o judeu foi a Roma 

estudar, contra a vontade do amigo. Ao voltar, o judeu, 

cristão fervoroso, diz que se fez batizar em Roma, 

Giannoto, surpreso, pergunta o que houve. Responde o 

outro: "O Papa e todos seus colaboradores querem 

desacreditar o cristianismo, mas como ele subsiste apesar 

de tudo, tem de ter origem divina". 

DANTE ALIGHIERI é considerado o profeta 

ideal pelos Templários. Sua obra mais conhecida é a 
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Divina Comédia. Pretende ser um poema esotérico com 

toda a profunda e oculta ciência dos Cavaleiros do 

Templo. Dante também escreveu sobre a Sinarquia. Na 

obra exorta a necessidade do Dominador do Mundo, o 

qual instaurará por toda parte a Paz. Convida as 

Repúblicas a administrarem-se por si, porém acima delas 

deverá estar UM ÚNICO HOMEM, amor e justiça feito 

carne, o MONARCA UNIVERSAL, em torno do qual se 

unirão os povos. É simultaneamente IMPERADOR E 

PAPA. A humanidade precisa do auxilio da Religião e do 

Estado. Na Igreja se manifesta a nossa meta. O IMPÉRIO 

elimina os obstáculos à conquista de nossa esperança. O 

Estado é entidade que foi transformada pelo cristianismo, 

consciente de sus dependência para com a Cruz. Porém 

continue o Estado independente da Igreja. 

Chegados a esse ponto seria de estranhar que 

não se considerasse como tendo qualquer valor dois 

supostos documentos. O PACTO DA SINARQUIA E OS 

PROTOCOLOS DOS SÁBIOS DE SIÃO. Como duvidar 

da autoridade desses dois livros se muito antes já se 

falaya no mesmo assunto que eles pretendiam 

sistematizar? Dante não escreveu sobre a Sinarquia? Por 

que não haveria um plano político com o intuito de a 

realizar? O PACTO DA SINARQUIA é um espesso livro 

encadernado em vermelho. Explica um conjunto de 

propostas ou medidas sistemáticas que visam a 

instauração de um regime, a partir da França, o qual se 

enquadra nos planos dos sinárquicos, sem revelar a 

identidade dos dominadores do mundo. OS 

PROTOCOLOS DOS SÁBIOS DE SIÃO, a despeito de 

sua conotação anti-semita, não deve nos cegar. O fato de 

relatar um plano para estabelecer um governo individual 

que garantirá a dominação universal ANTES DA 

REVOLUÇÃO RUSSA fala por si só. O primeiro, o  

Pacto Sinárquico, propõe o modelo de Estado. O 

segundo, Os Protocolos, descreve minuciosamente a 

estratégia que os governantes invisíveis devem seguir 

para instaurar um governo totalitário, num regime forte, 

sem piedade. A obra menciona a Rússia como obstáculo 

aos seus fins. Descoberta em 1905, é tremendamente 

esc1arecedor que após sua seguidas edições: 1905, 

1911, e 1917 - esta última coincidiu com a Revolução 

Bolchevique ( Governantes invisíveis - Serge 

Hutin - Hemus, 1971).  

MARSILIO DE PÁDUA, três anos depois da 

morte de Dante, em 1324, com João de Jandum, deu à 

posteridade o "Defensor da Paz", É dirigido contra o 

papado, considerado contrário à Paz. Também ressalta a 

necessidade da Sinarquia. O Rei Sinarca é Senhor do 

Papa. A Igreja não tem outro chefe senão o Cristo. O 

detentor terrestre do poder do Cristo não é o Papa nem o 

Pai Sinarca, mas o povo. A instância suprema da Igreja é 

o Concílio Ecumênico, do qual participariam clero e 

leigos inteligentes. A Lei se funda na vontade do povo ( 

democracia). A função da Igreja é unicamente 

administrar os Sacramentos. Não é ao papa que pertence 

o direito da coerção religiosa, mas ao Rei, que como 

legislador máximo, convoca o Concílio. Contudo, o 

Concílio não é senão a expressão da vontade dos cristãos, 

e o povo é o portador supremo de todos os direitos 

conferidos ao Estado. 

Pregaram um Humanismo que considerava a 

'seita' cristã a mais estimável das facções religiosas, e 

davam-Ihe um lugar no seu plano político. Dirigia os 

maiores golpes contra o Papado, supremo objetivo dessa 

via moderna. Unem-se à filosofia de Avicena e A varrois, 

dois judeus arabizados. Aproveitam-se do ceticismo da 

época e da oposição ativa e constante dos partidários do 

povo. 

Assim foi que uniram-se um Rei, Luiz da 

Baviera, os frades franciscanos e os partidários do Mestre 

Eckart ao ideal pregado por Marsilio de Pádua, 

difundidos por meios e correntes bastante eficientes. 

Na Alemanha consolidava-se um Espiritualismo 

que era apenas religião pessoal. Na Inglaterra aumenta a 

política de uma Igreja do Estado. 

Na Itália, a luta civil prenunciava a perda do 

Estado pela Igreja. 

Talvez fosse mero acaso, e talvez fosse o 

resultado de uma grande conspiração... Wic1iff era 

teólogo em Oxford e defendeu a tese da Igreja pobre 

secularizada e subordinada ao Estado, e sem monges. A 

Bíblia era a única regra de fé. O verdadeiro Papa era 

Cristo. Excomungado por Gregório XI, após a 

condenação das teses. Era o ano 1378. 

Erasmo conheceu o Humanismo na 

Universidade de Paris, onde predominavam os estatutos 

do Colégio Montagu (Montagu, Duque, era o nome do 

Grão-Mestre da nova Maçonaria, pós 1717. Aparece em 

desenho da época recebendo da mão de Desaguliers as 

Constituições de Andersen). Passava a maior parte do seu 

tempo em Bolonha, Pádua, Paris, Cambridge, e 

principalmente, Basiléia, Lovaina e Veneza. 

Filho de um padre, interessou-se pela Bíblia, 

fez-se monge Agostiniano e largou o hábito. Sob a 

direção espiritual e intelectual de Colet, professor de 

Oxônia começou a se interessar pelos idiomas da Bíblia. 

Combate a Cúria Romana (Cardeais que ajudam o Papa a 

administrar a Igreja) sem jamais se desentender com os 

curiais. Possuía a excepcional habilidade de fazer 

amigos. O Cardeal Wolsey, de Cambridge, o cardeal 

espanhol  Jimenez, o Frei Francisco I da França, os Papas 



 23 

Leão X e Adriano VI, o Rei Carlos V da Espanha. 

Erudito genial, achava que o cristão culto excede o 

cristão piedoso. Sua religiosidade tem um sabor 

platônico. Investia sobre um erro muito comum na época 

: de colocar as cerimônias religiosas acima da 

espiritualidade, do legalismo católico. A essência do 

cristianismo Erasmo encontrou nas escrituras, não na 

Igreja, nem nos Sacramentos. Aquele que atingiu uma 

transformação em si pela observação da virtude e pela 

aplicação da vontade não necessita de sacerdote nem de 

Igreja. Sacramentos, sacerdócio, hierarquia podem ser 

úteis ou inúteis, conforme a compleição mental do 

indivíduo. Curiosamente, afirma que os Bispos não 

devem imitar a virtude dos Humanistas e sim a virtude do 

Cristo (aqui não identificado como .humanista). Era 

aristocrata consciente disso. Nunca entendeu a 

Eucaristia. Doutor em Teologia em 1506, foi a Roma e 

sentiu-se bem com os seus curiais os quais não se cansava 

de criticar. Que clamorosa contradição entre a vida dos 

curias e a dos Apóstolos! Entre a vida do Papa e a de 

Cristo! No entanto, no Papa o estima e a Cúria enaltece 

sua erudição. Dedicou sua edição critica do Novo 

testamento ao Papa Leão X e a Warham, Primaz da 

Inglaterra. Diz: "Cada qual pode compreender a filosofia 

de Cristo. Cada qual pode ser Teólogo". Admirava 

Jerônimo como o maior erudito da Igreja. Sobrepujado 

pela popularidade de Lutero na Alemanha, o Príncipe dos 

Humanistas perguntou ao monge alemão: "De que 

serviria o livre-arbítrio se Deus tratasse o homem como o 

ceramista trata sua argila?” Lutero respondeu  

violentamente. 

Considerava que se deve reduzir ao mínimo os 

dogmas. Aceitava a autoridade da Igreja, porque ela 

representava a humanidade (concórdia). Se tal 

autoridade representava a verdade, isso era outra 

questão. Afirmava: "Precisamos ser muito tolerantes pois 

não existe clareza nos problemas supremos". 

Em 1529, abandonou Basiléia por não mais se 

celebrar a missa aí! No entanto não considerava a Igreja 

Católica como a verdadeira, e sim a menos ruim. 

"Conheço Cristo, desconheço Lutero. Identifico a Igreja 

Romana como a Igreja Universal, da qual não me 

separarei nem com minha morte. Sei que nela há 

elementos que desagradam, mas qual a Igreja que não os 

tem? Por isso, suporto a Igreja Católica, em falta de outra 

melhor". 

 

A REVOLUÇÃO RELIGIOSA. A QUESTAO 

DA OBEDIÊNCIA. 

 

Foi a maior oportunidade de dividir a Igreja 

Romana em Francesa, Italiana, Espanhola, Alemã e 

Inglesa. 

Começou com a eleição de um francófobo 

calabrês que denominou-se Urbano VI. Repudiou todos 

os usos adotados em Avinhão. Alguns cardeais saíram de 

Roma,outros declararam nula a eleição e apoiados pelo 

Rei da França, elegeram um anti-papa, Clemente VII. Os 

dois Papas se excomungaram; a cristandade dividiu-se na 

obediência. Os humanistas colhiam o que tinham 

semeado...Poderia subsistir um reino assim dividido 

contra si mesmo? Mas os grandes espíritos da época não 

queriam a ruína da Igreja: se tentaram antes salvar a 

Igreja do Papado, tentariam agora salvar o papado dos 

Papas. 

Dois teólogos alemães, Conrado e Henrique, 

criaram sua teoria de que, em tempos de exceção, a Igreja 

pode convocar Concílios independentes do Papa, e cujas 

decisões obrigariam também o Pontífice. A preposição 

foi aprovada pela Universidade de Paris. Os dois 

Pontífices reinantes, por seu lado, decidiram resolver 

entre si a crise. Marcaram um encontro na costa da 

Ligúria. Aproximaram-se um do outro, mas nenhum 

tomou a palavra. O secretário de um dos papas assim 

descreve o encontro: "Gregório animal terrestre, não 

queria entra na água; Benedito, animal aquático, evitava 

ir à terra". Foi quando os Cardeais de ambos os lados 

reuniram-se em conclave e convocaram um Concílio em 

Pisa, no ano de 1409. 

Concedendo a si mesmo os poderes necessários, 

o Concílio depôs os dois Papas, elegeu o Arcebispo de 

Milão, um grego que se chamou Alexandre V. Os dois 

papas anteriores não aceitaram a decisão e ficou o que um 

cronista da época chamou: "Maldita trindade Papal". 

Depois de fatos tão desabonadores para a Igreja, 

Leão X, Papa, proclamou uma indulgência prometendo a 

metade ao Alto Comissário da Alemanha, Alberto de 

Brandeburgo, Arcebispo da Mogúncia. Esse prelado, 

amigo do luxo, muito endividado com os Fuggers, 

banqueiros da Renascença, considerou a distribuição das 

indulgências uma transação comercial. Ora, a proposta 

de que a 

 

metade da arrecadação da indulgências fosse dada aos 

Fuggers como amortização pelas dívidas do Arcebispo da 

Mogúncia foram feitas em Roma, pelo representante 

legítimo romano dos Fuggers. 
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Causas Imediatas da Reforma Protestante: 

 

1- O individualismo dos Humanistas; 

2- Sacerdotes e religiosos indignos e a decadência dos 

costumes católicos; 

3- A cobiça dos bens eclesíásticos pelos príncipes 

alemães; 

4- O oferecimento, pela reforma, de uma doutrina cômoda, 

como a abolição do celibato, da obediência e da pobreza 

voluntária; 

5- O oferecimento aos leigos da supressão do jejum, da 

confissão auricular, abolição do princípio de autoridade 

(Bíblia, única autoridade). 

6- Propaganda habilmente feita pelos reformadores e 

apoio do poder financeiro; 

7- O patriotismo Germânico em oposição ao 

internacionalismo romanista; 

8- O ódio excitado contra o papado pelas sociedades secretas. 

Não foi sem motivo que Frederico da Prússia disse: "Se 

quisermos reduzir as causas da Reforma, basta dizer que 

foi o INTERESSE DOS PRÍNCIPES". 

Certo é que nenhuma causa isolada é determinante 

para a Reforma. E o rumo que ela tomou deve-se muito ao 

cisma de Lutero: orador nato, grande teólogo, lançou 

mão do seu gênio, do ardil, da hipocrisia e da mentira. 

Zwinglio: "Quando leio os seus escritos parece-me ver 

um animal imundo a grunhir num jardim de perfumadas 

flores" . 

 Muito embora as principais causas tenham sido de 

caráter religioso, não se pode excluir outros fatores: a 

ambição dos príncipes, o nacionalismo germânico, 

estreita vinculação com a mentalidade capitalista, e o 

correspondente plano dos Templários de abalar o 

papado. 

Marx acha que o protestantismo correspondeu às 

necessidades da burguesia em sua ascensão. Max Weber 

opina que foi a ideologia protestante que favoreceu a 

vitória da Capitalismo Mundial. Ambos estão de acordo 

nisso. 

 

MARTINHO LUTERO 

 

Era monge agostiniano. Mandado para Roma em 

1510, caiu de joelhos, exclamando: "Eu te saúdo, ó Santa 

Roma". 

De lá voltou com os olhos, os ouvidos e o coração 

cheios dos escândalos que testemunhara. As suas cartas 

de 1516 permitem verificar que, embora num ambiente 

desmoralizado, Frei Martinho continuou fiel à Igreja; 

entre as linhas percebe-se também a luta contra a 

sensualidade. Enfim confessa: "A concupiscência é 

invencível”.  Como desculpa, usa S. Paulo : “Não faço o 

bem que quero, faço o mal que não quero". A partir daí, 

deforma e falsifica os trechos que o incomoda. Já não se 

regula pelos livros, mas força os livros a 

harmonizarem-se com ele. Despreza a razão e a insulta 

nas coisas da fé. Entrega-se à voz do seu espírito. Se todas 

as boas obras não puderam proporcionar-lhe a paz, não 

resta senão a certeza de que tudo que é natural, inclusive 

o pecado foi criado para o homem pelo próprio Deus, o 

qual, em última instância, é o responsável. Lutero está 

tão fortemente ligado a Deus pela fé, como está à 

concupiscência pelos instinto. Sua teoria é a seguinte: 

desde o pecado original o homem não tem mais o seu 

livre-arbítrio. É vã qualquer luta contra o mal. Resta 

confiar em Cristo, na certeza de que a fé, unicamente, é a 

salvação. Por isso despreza a Carta de Tiago 

 

O MOVIMENTO REFORMISTA. 

os príncipes alemães louvaram e divulgaram o 

nome de Lutero, porque a Igreja retinha muito do ouro 

alemão; porque conseguiriam de volta seus privilégios 

em mãos dos Bispos. O grito luterano de 'liberdade' 

deixou escapar todas as baixezas. Não foi injusto aquele 

que chamou o movimento luterano de 'cloaca máxima' 

(gigantesca latrina). Lutero contava com o 

descontentamento profundo da nação alemã para com a 

Sé Romana. Ele pessoalmente está convencido de que é o 

Libertador Religioso da Alemanha. Mas os altos 

Senhores da Alemanha contavam com ele por vários 

motivos, sendo um desses que entre o soberano alemão e 

o francês para outorgar a coroa do Império Romano, o 

Papa preferira o francês. Ademais a Igreja possuía um 

patrimônio que perfazia 1/3 da Alemanha, e que voltaria 

aos príncipes libertos do jugo pontificio. Os príncipes se 

apoderaram imediatamente dos bens monásticos, mal 

dissimulando sua vergonhosa cobiça; os clérigos 

libertaram-se dos votos de pobreza e obediência. Quando 

os camponeses se insurgiram, Lutero demonstra que 

odeia os pobres. Para ele os fins justificam os meios. O 

espetáculo da igreja recém-fundada por Lutero, fez calar 

a muitos dos seus admiradores. Em 16 anos já eram 99 

seitas diferentes. 

Na Alemanha, desde o século XIII, foi redigido um 
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documento nacionalista que procurava preservar os 

costumes germânicos do latinismo. É o SACHENS 

PIEGEL. Outro movimento, chamado 'anti-romanista' 

era muito forte na Saxônia. 

Não obstante, Lutero não percebe, suas 95 teses foi golpe 

mortal contra o coração e o poder temporal dessa Igreja, 

que pretendia se única mediadora entre Deus e os 

Homens. 

O Papa Leão começou a agir contra o rebelde. Mas cópias 

dos escritos Luteranos eram distribuídos por toda a 

Alemanha, tão logo acabavam de sair da pena do autor. 

Lutero vendia quatro mil livros por semana, assim que 

acabava de publicar! Foi quando o cardeal Caetano pediu 

ao Príncipe Francisco, o sábio, a extradição do monge, 

que começou a história do que salvou Lutero e deu forças 

ao luteranismo: UMA ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA E 

POLÍTICA QUE SE ESTABELECERA HÁ MUITO 

TEMPO, DE FORMA PERMANENTE, TENDO À 

FRENTE PRÍNCIPES E NOBRES. Eles protegerão 

Lutero contra o Papado. Haviam fracassado nos tempos 

de Ario; novamente foram mal sucedidos como 

Albigenses. Dessa feita, ,essa ordem política e religiosa 

foi bem sucedida. Nem o Papa quis afrontar essa 

POTENCIA OCULTA  PODEROSA. 

O Príncipe Eleitor da Saxônia, Frederico o sábio, 

protegeu tanto Lutero que o processo enviado contra ele 

transformou-se num mero interrogatório. Quando 

Caetano pediu a extradição de Lutero, Frederico negou 

abertamente. 

Também ficaram do lado de Lutero, Ulrico e Hutten, que 

queriam banir os padrecos italianos. Além desses 

revolucionários, Francisco de Sickinger e Silvester de 

Schaumburg prestaram toda ajuda militar necessária a 

Lutero. Até o esconderam nos seus castelos. 

Quando o Imperador Carlos V ordenou sua expulsão 

da Alemanha, o Grande Eleitor da Saxônia.o levou 

secretamente para o seu castelo. e sob o nome de 

'cavaleiro Jorge' lá o ocultou, financiando seus escritos e 

estudos. 

Ademais o Grão-Mestre da Ordem Teutônica declarou 

imediatamente sua simpatia pela Reforma Luterana, 

transformando-se ele próprio em monarca hereditário. 

Ora, a Ordem Teutônica era ao mesmo tempo monástica 

e militar, e havia-se apossado de todos os mercados a 

leste do império. ,Formava um Estado soberano 

governado por um Grão-Mestre com poderes absolutos. 

Seus cavaleiros eram recrutados somente na nobreza de 

sangue germânico e mantinham relações estreita com a 

Ordem do Templo. Suas vestimentas eram parecidas. 

Apenas sua cruz, ao invés de vermelha, era preta. Muitas 

sociedades secretas dos nossos dias tiveram, na 

Alemanha, sua origem na Ordem dos Cavaleiros 

Teutônicos. 

Argolo, "O Segredo da Maçonaria", pg. 114, citado 

por Jorge Buarque de Lira, a "Maçonaria e o 

cristianismo", Editora Aurora, 5a Ed. , pg. 56, "O 

Governo dos não-conformistas (reformadores) foi 

apoiado pela maçonaria e só perdeu esse apoio quando 

Calvino mandou queimar Servet". "Certo personagem, 

Martinho Lutero, surgiu em Wittemberg... tentaram fazê 

–1o desaparecer, mas a imprensa deu o alarme, e 

ademais, Lutero tinha amigos e protetores conhecidos e 

SECRETOS, QUE ERAM OS MAÇONS, ENTRE OS 

PRÍNCIPES ALEMÀES". Também o Grão-Mestre da 

Grande Loja do Rio de Janeiro, em discurso proferido no 

Palácio Tiradentes em 8 de setembro de 1.977: "A 

Maçonaria Universal espargiu sua atuação em todos os 

quadrantes da terra... Nos EEUU, na Revolução 

Francesa... Na Alemanha com o apoio a Lutero e a sua 

Reforma". 

Como falar ainda da Reforma como OBRA PESSOAL 

DE LUTERO? 

O Langrave Felipe de Hessen, juntamente com o Eleitor 

da Saxônia, os Legados imperiais da cidade de 

Nuremberg,  U1m e Estrasburgo fIzeram uma LIGA 

SECRETA para promover a Reforma luterana, e se fosse 

necessário, assassinar o Imperador Carlos V que 

teimava em manter o Império Católico. 

Para ampliar os efeitos da Liga, realizou-se uma 

conferência com os Zwuinglianos em 1529, em 

Marburgo; a tentativa da unifIcação entre luteranos e 

zwuinglianos falhou. 

Na Dieta de Augsburgo. o Imperador Carlos V 

convidou os protestantes a precisar sua doutrina. A 

'Confissão de Augsburgo' foi redigida por Melancton e 

aprovada por Lutero. A Dieta rejeitou a Confissão e os 

príncipes protestantes formaram contra o Imperador a 

Liga de Smalkalde (1531). O Imperador lavrou um edito 

exigindo que se punissem todos os seguidores de Lutero. 

Mas os príncipes alemães zombaram do Edito  Imperial. 

Estava deflagrada a guerra pela Alemanha Nacionalista, 

como “Deus e o Papa desejaram”! Travou-se guerra çivil 

que mais tarde transformou-se na guerra dos trinta anos: 

1616 a 1648. 

As Igrejas Protestantes escaparam da Legislação 

de Lutero, passando para as mãos dos príncipes. 

"Vivemos em Sodoma e Gomorra", exclamou então 

Lutero. Erasmo por seu lado, afirmava que a comédia 

luterana acabaria em tragédia. A derrota de  Carlos V 

face aos protestantes deveu-se ao apoio dado por 

Frederico I à Liga de Smalkalde. No dia em que aquele 

simples monge enfrentou o poder tremendo do Papado 

começou uma nova era Histórica do cristianismo. Sua 
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coragem fez com que, quando se apresentasse na Dieta de 

Worms. fosse visto como um campeão de UM GRANDE 

PARTIDO NACIONALISTA [sic.]. Diante dele estava o 

imperador, seu irmão, o Arquiduque da Áustria, todos os 

Eleitores e Grandes Príncipes, leigos e clérigos; os 

Cavaleiros do Império e os representantes das cidades; 

Embaixadores de quase todos os países. Convidado a se 

retratar, Lutero reafirmou sua posição. Os espanhóis 

gritaram: " fogueira com ele" aí os alemães fizeram 

barreiras em torno e saíram todos juntos do auditório com 

Lutero protegido, empunhando suas armas e levantando 

o punho fechado acima da cabeça, em sinal de vitória ( 

sic.). 

Lutero era vencedor. O Imperador lavrou um 

Edito Imperial exigindo a punição dos seguidores do 

monge. o qual não surtiu o menor efeito. 

Lutero não queria uma religião hierárquica, 

porém os nobres do reino o enganaram nesse ponto. Ele 

rejeitara toda hierarquia, apontando a Bíblia como única 

regra de fé; mas a Bíblia era difícil de entender, de 

interpretar. Era necessário fixar outro princípio de 

autoridade. Foi quando os príncipes Saxões. transferiram 

o poder de centralização para si mesmos, constituíndo- se 

cabeças da Reforma. Assim, a conseqüência da 

Reforma luterana foi o cesaro-papismo que Lutero 

quisera combater! 

Numerosos Cavaleiros se lançaram à rapina do 

Arcebispado de Tréves: Foram esmagados pela Alta 

Nobreza (1523). 

 Depois vieram os camponeses. 

Encorajados por Lutero, os príncipes alemães dizimaram 

28.000 homens do povo, na Alsácia e na Suábia (1525). 

Haviam-se radicado em Wittemberg o sacerdote 

apóstata Tomáz Munzer e o professor Karlstadt. que 

começaram violenta guerra contra tudo que fosse 

Católico. Lutero foi chamado por Melâncton e 

restabeleceu a ordem, não sem o auxílio da força. Veio o 

desgosto para Melâncton quando Lutero casou com a 

Freira Catarina de Bora, que ele tirara do convento. 

Erasmo escreveu contra Lutero, devido ao péssimo 

estado em que os reformistas deixaram os Estudos 

Superiores, afirmando que o Evangelho devia ser 

pregado pelos artesãos. e que os universitários deviam 

aprender uma profissão manual. Mais tarde, os líderes do 

socialismo, cristalizaram esse princípio como norma da 

sociedade igualitária comunista. Finalmente 

conseguiu-se pacificar a Alemanha, mediante dois 

itens: 1º - Os príncipes luteranos estavam livres 

para exercerem sua fé. Seus subordinados estavam 

obrigados a abraçar a religião dos príncipes. 2a - Os bens 

da Igreja Romana tomados antes de 1552 permaneciam 

secularizados. Após tal data, era proibida a apropriação. 

Graças a Lutero, cada Príncipe tinha a liberdade 

religiosa. Os súditos eram obrigados a professar a 

religião dos soberanos. A Reforma Alemã foi de 

resultados fundamentalmente aristocráticos. Os cidadãos 

mudaram de donos: livram-se do Papado; agora 

submetiam-se a seu governo nacionalista. 

A finalidade buscada por Lutero teria ainda que 

esperar. 

Deve-se considerar que o movimento da Reforma 

religiosa tinha tido início antes de Lutero. Com ele ou 

sem ele era inevitável. Ele polarizou os ânimos. Sua 

palavra deu sentido e  unidade, aos espíritos interessados. 

A Reforma do século XVI, é inegavelmente. um 

dos maiores acontecimentos da História da Igreja. 

Assinala o fim da Idade Média e o início da Moderna. 

Partindo de fenômenos religiosos, ela deu um poderoso 

impulso a todo movimento progressista e tornou o 

protestantismo a força propulsora da civilização 

moderna. 

Catolicismo e protestantismo são dois tipos 

divergentes de cristianismo, em essência. O Catolicismo 

é legalista, ritualista, escola de disciplina. O 

Protestantismo é liberal e escola de independência e de 

liberdade de pensamento. 

 

A DEMOCRACIA RELIGIOSA 

 

Em que con.sistiu essencialmente a Revolução 

Religiosa?  Charles Maurras responde, no seu livro "LA 

DEMOCRATIE RELIGIEUSE", Paris, Nouvelles 

Editions Latines, reedição. O Livro foi condenado por 

PIO XI em 1926 e levantada a condenação por PIO XII 

em 1939. 

O inconveniente desses livros de controvérsias é o 

perigo de ficarem acorrentados a uma época. Porém, 

pode acontecer que sirvam de documento, quando a 

História caminhar na direção ali manifestada. E aí, a 

História depõe em favor da verdade. 

As obras e circunstâncias reunidas nesse volume 

projetam luz incomparável sobre a crise da religião: uma 

dupla desordem que explodiu simultaneamente no plano 

espirituaL Nasceu de uma profunda aversão pela Ordem 

e pela Autoridade constituída. Mas esta aversão 

militante, esta constatação como se diz hoje, 

universalmente difundida nos dois níveis, no Sagrado e 

no Profano, DE ONDE PROVÉM? 
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Somente a partir do cristianismo veremos surgir 

o duplo fenômeno. Pode-se então presumir que é no 

cristianismo que se deve buscar a causa do definhamento 

interno que devasta hoje a sociedade civil e a Igreja. 

Desde a Encarnação do verbo, o homem não pertence 

mais só a sociedade civil, mas é convidado pessoalmente 

por um Deus encarnando, a participar da Sociedade 

Sobrenatural. 

Na sociedade civil os homens são seres sociais 

por necessidade de sua natureza; na religião, são 

indivíduos, unidos uns aos outros, mas ÚNICOS pelo 

tipo de resposta que cada qual dá ao chamado de Cristo. 

Mas apesar dessa resposta única que cada indivíduo é 

chamado a dar, a MENSAGEM é a mesma para TODOS. 

Se varia a resposta, o chamado, porém, é um só. 

A fim de que este chamado não sofra 

deformação de interpretação particular - como alerta o 

Apóstolo Pedro - o Cristo confiou o "depósito da fé" a um 

grupo que Ele mesmo escolheu e ordenou a sua missão. 

Isto nos sugere uma hierarquia piramidal_ fiéis, 

apóstolos, Cristo, confirmada aliás pelo Apóstolo: São 

por ventura todos Apóstolos? Os todos são Profetas...etc. 

As cartas dos apóstolos não cessam de falar da 

obediência da fé, à qual fomos chamados por Jesus 

Cristo. Obediência supõe a quem obedecer. A Cristo? 

Perguntar- se -á. E muitos irão responder: Sim, a Cristo. 

Mas não será que isto joga com o perigo 

subjetivista de considerar cada conclusão particular 

como sendo a vontade do Cristo? A História do 

cristianismo prova sobejamente que as dúvidas 

suscitadas nas comunidades não eram resolvidas pelos 

fiéis, e sim pelos PRESBÍTEROS E APÓSTOLOS. Não é 

lícito supor que após a morte dos apóstolos a Igreja 

mudasse de modo de ação. Mesmo porque se mudasse 

deixaria de ser apostólica. Teria inventado novas formas 

de ação. Isto não é razoável, nem histórico. . 

A história da religião prova que em cada 

comunidade, as questões eram resolvidas apenas em 

presença da autoridade competente. 

Isto evitou que, desenfreada como uma paixão e 

consagrada como um ídolo, a consciência particular 

pudesse considerar suas próprias decisões como força de 

um conselho de um divino árbitro. "Por essa consciência 

privada pode-se declarar, se assim lhe aprouver, por 

pouco que seja afetada a ilusão, mestra de si mesma e lei 

absoluta de tudo. Instrumento metafísico de revolta, 

elemento insociável,  misterioso, capricho sempre 

ameaçador para o conjunto". 

A satânica tarefa que os opositores do 

cristianismo se consagraram em todas as épocas foi 

estimular a consciência individual, a equalizar a base 

com o todo, a propor uma sociedade onde todos 

participassem do mando, como se tal existisse. Por isso, 

da democracia se passa para o socialismo, e daí  para a 

anarquia. 

A Igreja é uma sociedade de indivíduos que 

Deus convida pessoalmente a se esvaziarem de si 

mesmos e a renunciarem à posse que cada qual pode ter 

de si, para serem verdadeiramente o que cada pessoa é: 

um SER de DEUS. "Nada em nossa natureza espiritual é 

mais desejado que isto: obedecer a quem tem o carisma 

da liderança, porquanto nessa pobreza perfeita a alma 

torna-se livre, tanto mais fundamentalmente quanto 

renunciou a ser CAUSA SUl". Assim, a Igreja 

apresentou sempre uma figura ordenada, como uma 

progressão, os inferiores para os superiores, e todos à 

DEUS, que é o Princípio. 

Porque é Universal, a Igreja cristã mesclou 

otimamente a democracia antiga com a aristocracia, 

tudo sob a égide da autoridade. 

A Igreja sempre se apresentou como uma ordem, 

como uma ordem de função já que por natureza e 

dignidade somos todos iguais perante Deus. "Assim, 

aquele que preside (função) seja como aquele que serve 

(função). A citação evangélica não elimina as funções 

sociais desiguais: presidir e servir são papéis sociais 

diversos. Porém, e aí está o ponto, "seja como", isto é, 

haja em consciência que não há maior ou menor 

dignidade num ou noutro homem, pelo simples fato de 

desempenharem funções diversas. Mas a igualdade da 

dignidade humana não pode eliminar a desigualdade das 

funções. Ninguém pode, logicamente, conceber uma 

sociedade constituída somente de médicos, outra somente 

de sapateiros e uma terceira de alfaiates. A 

multiplicidade das funções é uma exigência da vida em 

sociedade. Decorre daí que cada função é própria em 

conhecimento, o que aliás, distingue o ser funcional, 

criando as desigualdades funcionais, ou melhor, sociais. 

Inconcebível é querer, como Engel ensina no 

ANTI- DUHRING, que o professor de arquitetura ocupa 

as funções de lixeiro nas horas vagas... 

Também nos parece que Paul Singer em “O que 

é Socialismo Hoje” superestima o poder individual da 

equalização quando teoriza que todo indivíduo é capaz de 

aprender qualquer coisa bem. Isto, segundo ainda o 

mesmo  Singer, eliminaria a desigualdade funcional, 

criando por outra parte uma igualdade de capacidades. A 

isto ele chama de "igualar pelo topo". Ora, é fato provado 

que nem todos conseguiriam as mesmas funções, e ainda 

que as aprendêssemos haveria sempre os que as fariam 

melhor do que os outros. Impossível eliminar a 

desigualdade funcional, porquanto esta decorre da 
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capacidade individual e estas são fatalmente 

diferentes. Isto compreende o mesmo Singer, no livro já 

citado. 

A Igreja sem destruir a diversidade natural das 

funções, torna o ser mais humano e solidário, tanto na 

ordem temporal como na espiritual, e comanda tudo na 

ordenação ao bem comum. Protetor privilegiado da 

ordem social natural, o cristianismo é uma religião que 

subordina a pessoa ao bem comum, na ordem temporal, e 

na ordem sobrenatural faz tudo depender de Deus. 

Em contraposição, um novo tipo de 

"democracia", nascido. de um cristianismo inorgânico, 

dita como: nascido do povo, oriunda de um 

protestantismo ácido e excitado, profanou a religião de 

Cristo e pretende tornar - se Universal. 

Se não soubéssemos a que ponto pode chegar o 

movimento, achá-lo-íamos grotesco. A maior das 

demagogias é afirmar que um movimento altamente 

intelectual, qual seja a transformação da democracia 

em socialismo, seja tarefa do povo. De resto o próprio 

Singer concorda com Orwel quando este afirma que "um 

trabalhador" à medida em que continua um genuíno 

trabalhador, raramente é um socialista no sentido 

completo (...) sua concepção de socialismo é totalmente 

diferente do socialismo formado por livros (...) para 

qualquer trabalhador ordinário, socialismo não significa 

mais do que trabalhar menos e ganhar mais. 

Portanto, a criação dessa nova religião social é 

obra de intelectuais, os quais, por motivo de eleição 

própria, consideram-se "O Povo", os seus legítimos 

representantes. Nisso vai sua crença de que encarnam o 

melhor para as massas. É portanto um Credo, uma Fé, 

transformados em força de transfiguração social. De 

qualquer forma, cada vez mais, cristãos passam para o 

lado do "Novo Cristianismo Terrestre", talvez por lhe 

faltar as virtudes de fortaleza e esperança. 

Desde a Revolução Francesa, quando irrompeu a 

democracia religiosa, a tentação para a hierarquia 

católica e muitos dos seus seguidores, foi considerar 

possível a acomodação entre as duas formas religiosas, 

num sincretismo simplesmente monstruoso, senão 

absurdo. Uma das formas religiosas –  o Cristianismo - é 

organizada. A outra  - a democracia religiosa - é 

anárquica. Numa, o. Estado se apresenta como se de fato 

de toda a sociedade fosse representante. Noutra, se prega 

que o Estado tende a desaparecer, a perecer. 

Organizar significa criar desigualdades úteis, 

diferenciando. Igualar é estabelecer um nível estéril, e até 

mortal. Assim, vemos que a religião democrática é 

oposta ao cristianismo, pois ao fim, erige o homem em 

Deus, a quem tudo é devido. Destarte, toda lei ou ordem é 

sancionada pelo fundo da consciência de quem a recebe, 

para ter validade. Como conciliar esta libertinagem total 

da consciência com a autoridade de Deus e de sua 

Religião? Não é à-toa que,  nos  países onde venceu a 

religião democratica, o Cristianismo é aniquilado caso 

não queira transformar-se numa pura filantropia. Os 

cristãos autênticos são obrigados a sacrificar no altar da 

religião democrática, alinhar- se ao grande movimento 

democrático organizado (sic) de apostasia universal, que 

combate todos os dogmas, hierarquias e leis que não 

sejam as suas. Reduzem sua crença a uma base ínfima, 

deísta ou puramente moral que permite a crentes e ateus ( 

ecumenismo?) exaltarem juntos o novo regime: A 

RELIGIÃO DEMOCRÁTICA. 

Este messianismo nada tem a ver com 

Cristianismo. 

"Quem amar pai ou mãe, filho ou filha, irmã ou 

irmão, sogro ou sogra, genro ou nora, mais de que a Mim, 

não é digno de Mim. E quem não aborrecer a própria 

pessoa, não é digno de Mim".(Mat. X, 37 e Lc. XIV, 26). 

Os dogmas da Nova Religião não negam a 

existência de um Deus. A Trindade é até mesmo 

admitida, bem que numa concepção diversa da católica. 

De qualquer modo, tudo que é grande é Trino. Aceita- se 

a bondade das Leis Naturais, a Paternidade Divina a 

existência real do universo fisico. Considera-se a 

humanidade uma única família, se bem que os que não 

participem da mesma ideologia são aborrecidos e até 

odiados.  Reconhece- se uma hierarquia, servos do povo. 

Na verdade, tal hierarquia transforma-se rapidamente 

efetivamente numa tirania. 

Até aqui as disparidades com a fé católica são 

poucas e não muito evidentes. Mas, quando se chega à 

fonte da autoridade, a contradição é total: todo poder vem 

do povo e em seu nome é exercido. Como conciliar essa 

afirmação com a do Evangelho, onde se diz que o poder 

vem de Deus? (Evangelho de S. João, capítulo 19, 

versículo 9 e seguintes). 

Há também esta: A autoridade repousa na reação 

agradável (subjetiva) sentida pela alma do homem e. na 

inspiração que tenha aceitação coletiva. Porventura é 

agradável à alma humana o cumprimento dos 

Mandamentos? Não é uma violência feita ao mais íntimo 

das nossas paixões? 

A igreja católica, lembrando ao membro a noção 

de corpo, à parte a noção de todo, afastou o homem de um 

altar que sua consciência exigia para si, mostrando 

quantos altares o bom senso permitiria, porquanto todos 

os homens são iguais em dignidade. Não permitiu fazer 

as leis do mundo nem a própria contra a Ordem Natural, 

pois quando se vem ao mundo já encontramos ambas; 
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chama a encarar a realidade, proibindo  escolher a si 

mesmo como centro: lembra o dever de criar uma 

sociedade temporal que refletisse a ordem da sociedade 

espiritual: que a igualdade absoluta só existe no 

sobrenatural. 

A REVOLUÇÃO PERMANENTE, isto é, a 

democracia moderna, cuja origem todos podem atingir 

mas cuja finalidade poucos serão capazes de perceber, 

nasceu com a ruptura da subordinação da parte ao todo. 

Daí passa para a derrubada da ordem social vigente, para 

a subversão das estruturas, vista como más, porque estão 

contaminadas pelo pecado. 

Tem, contudo, o cuidado de se apresentar como 

preocupada com o todo. O "povo" é a palavra de ordem. 

As "elites" é a heresia a combater. Criou uma elite 

econômica nefasta e corrupta, por contradição. 

Mantém-se, curiosamente, os termos “Rei” e “Rainha” 

para os ases do sistema : e até usa o termo “Imperador”... 

Mas, quando perguntamos: quem encabeça tal 

revolução? 

Uma elite intelectual... 

Que busca para o povo? 

Os bens que julga os melhores. 

É a ideologia que se preocupa mais com as 

próprias idéias do que com o bem estar coletivo. 

Demonstra-o as guerras civis com que se iniciam a 

"libertação" dos povos, tendo como resultado imediato a 

miséria popular e as destruição das economias nacionais; 

e como resultado longínquo, a doação dos bens culturais 

que combateu. É um trabalho de Sísifo. 

Logo uma oligarquia manipula o poder de modo 

despótico, e aí o povo é mera máquina produtiva, geratriz 

de riquezas, inconsciente dos valores espirituais, que fôra 

deslocado para o temporal. Mas não se pode abafar a 

necessidade de infinito, esta aspiração, que cedo ou tarde, 

destrói os regimes socialistas ou liberais. 

No liberalismo, troca- se a fome de Deus pelo 

sexo, droga e qualquer outra paixão. Liberta- se a besta 

que há no interior de todo homem. 

No socialismo, preenche- se este vazio com o 

ideal de "libertar" outros povos, messianizando a 

consciência coletiva. 

Se tivermos razão, o liberalismo e o socialismo 

não são meras ideologias políticas, e sim as formas, ora 

escondidas, ora presentes, mas sempre cúmplices da 

suprema heresia: Destruir as estruturas cristãs, limpar 

da terra até o pó do cristianismo. Construir o paraíso 

terrestre. Eleger o humano em principio e fim da 

sociedade e do universo. Estabelecer uma fraternidade 

universal na qual as nações e os governos estarão 

submetidos a governantes invisíveis, anônimos mas, 

onipotentes. Numa palavra: estabelecer a "Sociedade do 

Todo Monstruoso" , que submete a si a sociedade 

democrática moderna. 

 

 

Que me digam onde se diferenciam o 

liberalismo e o socialismo, eu direi onde se confundem. 

O Socialismo nega a dignidade do homem ao 

tirar- lhe o direito de ser individualmente livre.  
O Liberalismo, mais sutil, degrada a liberdade, 

transformando- a em permissividade, aviltando o ser 

livre a tal ponto que ele se confessa incapaz de exercer a 

liberdade, abrindo mão de sua própria dignidade. 

Em ambos os casos: A ESCRAVIDÃO.

 

 

POSFÁCIO 

 

Vimos que, ao mesmo tempo em que ruía o Império Romano, crescia o Império Cristão. Pode-se dizer que um foi 

substituído pelo outro tão propriamente que por volta do ano 500 A.D., quando Roma perigava de cair sob a espada de Átíla 

, não é o Imperador Romano que a vai defender, e sim o Papa. 

Nascido da pregação individual de Jesus de Nazaré, inicialmente, e dos doze discípulos depois, o Cristianismo se 

transformou rapidamente em uma sociedade civil-religiosa. Absorveu os bárbaros e se constituiu no Império Cristão: 

romanos e bárbaros rendiam tributos ao único Rei - Jesus Cristo. 

O prestígio do Papa e sua atuação política, que se pode rastrear a partir de Clemente de Roma (ano 99 A D.) atinge 
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atitudes jamais imaginadas pelos pregadores cristãos. Gregório Magno (cerca de 500 A D.) e daí avante todos os demais 

sucessores de são Pedro, são chamados a ser árbitros do mundo e legisladores do reino cristão. 

O Império continua em sua aparência, transfundido pelo fermento do Evangelho. De 313 a 1.313, num contínuo de 

mil anos, assistimos o fenômeno por todos confessados, da cristandade medieval. 

Os judeus, por serem vistos como os principais responsáveis pela morte de Jesus Cristo, não são bem vistos neste 

império. Seus direitos diferem dos direitos dos cristãos. Em suma, o maior de todos os crimes no império é "não ser cristão", 

crime de lesa- majestade, mesmo porque o Rei é Jesus Cristo. Só assim se compreende a legislação medieval, seu espírito, 

sua forma. 

Sentindo-se feridos de não-comunhão numa comunidade muito ampla geograficamente, os judeus trabalharam no 

sentido de a transformar, de a destruir. 

Primeiro forjaram o amor ao luxo, que criaria condições para o desenvolvimento do comércio e da indústria em 

larga escala; e o aparecimento da moeda, esta proscrita desde o advento do feudalismo. O século IX vê coroada de sucesso 

esta primeira etapa do plano judaico de demolição da  cristandade. 

 É o aparecimento da burguesia. _ 

A seguir, contaminando as corporações dos ofícios, o espírito de agiotagem vai judaizando os meios cristãos, persuadindo- 

os a abandonarem a moral cristão em troca de um ganho muito acima do que poderiam imaginar. 

É o aparecimento de bancos de famílias cristianizadas, quase todas provenientes de judeus batizados. . 

Como o comércio é prejudicado por rivalidades que fecham as portas de outras nações, apareceu um "novo" 

Universalismo., mescla de fraternidade cristã e do amor ao lucro, persuadidos por uma mística acima de qualquer religião 

em particular. Ao universalismo, juntou- se um sincretismo conivente com os fins almejados. 

É o caso dos Templários. 

Combatidos por Bulas e Breves pontifícios, enojados pelos cidadãos. mais humildes, os judeus e seu séqüito de amantes do 

lucro e do sincretismo místico foram alvo de uma severa coação por parte das autoridades medievais: O Clero e 

o Rei. - é a Inquisição. 

 
 

Impossibilitados de se mostrarem à luz do dia, prova-o a tragédia albigense, os judaístas (assim chamaremos) 

procuraram as sombras. Reuniam- se em lugar oculto para forjarem seus planos  também ocultos. 

É o nascimento das sociedades secretas. 

Visando a fina elite cristã, os judaístas elaboraram uma nova política e uma nova educação, as quais subvertiam ou 

destruíam o cristianismo como religião, transformando- a em filosofia política ou moral. 

É o que conhecemos oficialmente com a denominação de Humanismo ou Renascentismo. Seduzidos pela idéia, 

logo posta em prática, de ter por mestre a sua própria cabeça, os Humanistas difundiram o novo ideal, que teve como 

conseqüência a pseudo-reforma Luterana. Dizemos pseudo- reforma porque a Igreja Romana não desconhecia a verdadeira 

reforma: Em 1.048, Leão IX, iniciou uma série de reformas. Gregório VII (Hildebrando) é reconhecidamente um 

reformador (1.073). Inspirado por suas ações, escreveu Etienne de Tournai em fins de século XII: " A cidade é a Igreja, o Rei 

é o Cristo". Inocêncio III teve sempre no âmago de suas preocupações a liberdade da Terra Santa e a reforma da Igreja 

Universal. Inocêncio IV (1.243) está convencido de possuir a plenitude do poder, no céu e na terra. Mas utiliza apenas o 

espiritual, deixando aos reis o temporal. Gregório X reformou a maneira de eleger Bispos, descentralizando em relação a 

Roma. 

.. Meditando sobre a situação do mencionado Etienne de Tournai, podemos comprovar que o século XIII encontra o 

poder da Igreja espalhado por toda parte, enquanto a autoridade imperial já não existe... O esboroamento da autoridade civil 

torna mais firme o poder central do Papa. 

É a partir daí, quando parecia que Roma atingiria a Sinarquia, que surgem focos de resistência ao poder pontifício: 

a corrupção do clero, inovações econômicas e sociais, o laicismo. Tudo se conjuga para a demolição do papado. Entretanto, 

em 1.303, Bonifácio VIII, escreve a Felipe, o Belo, da França, ser a submissão ao Papa necessária para salvação de toda 

criatura, rei ou servo. 

O teólogo agostiniano, Gil de Roma, define a situação: "Assim, como para o governo do mundo existe uma só 

origem, Deus, de quem emana todo poder, de quem deriva toda autoridade e a quem estão sujeitos todos os poderes, assim 

também no governo dos Homens e da Igreja, deve existir uma só fonte, uma só cabeça, em que haja a plenitude do poder 

(sinarquia)”, e o Rei cedeu diante do Papa. 
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 Vimos que do ponto de vista de Roma, a Sinarquia se havia efetivado. Parece razoável que deveria 

continuar, a menos que outra corrente sinárquica oposta existisse e lutasse para se impor. 

 É a única explicação cabível para a queda do poder papal. , 

 Um dos homens mais geniais de todos os tempos, um dos maçons mais sérios e respeitáveis, 

confirma a explicação: "As sociedades do mundo antigo pereceram pelo egoísmo materialista das castas. Um poder sem 

controle fora funesto às realezas sacerdotais; as repúblicas, por outro lado, pereceram pelo conflito das liberdades, que na 

ausência de um poder hierárquico e fortemente centralizado, tornaram-se não mais que outras tantas tiranias, rivais uma 

das outras. 

Para se colocar no meio desses dois abismos (realeza sacerdotal e república) os hierofantes messiânicos 

idealizaram criar uma sociedade dedicada à abnegação por votos solenes, protegidos por regulamentos severos, recrutados 

por iniciação, depositária única dos grandes segredos religiosos e sociais (políticos). Ela faria Reis e Pontífices sem o risco 

de se expor à corrupção do poder. Aí estaria o reino messiânico, que sem ser deste mundo, governaria todas as coisas deste 

mundo. 

 

 

 

FIM 
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