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PROJETO  KARIBU V 

Curso de Complementação Educativa 

MÓDULO  V – Educação Moderna e Educação 

Antiga 

 O COLÉGIO DOS MAGOS CALDEUS 

Desde os primórdios, a mais nova das Grandes 

Escolas Iniciáticas de Mistérios -  o 

Cristianismo – procurou deixar claro seu 

vínculo com os Sistemas Primitivos de 

Iniciação. É frequente encontrar-se no 

Evangelho a alusão de Jesus a um “tempo do 

Princípio”, onde a humanidade vivia uma Idade 

de Ouro. Mateus, cap. 19, versículo 3: “Alguns 

fariseus se aproximaram d’Ele e ,para pô-lo a 

prova, perguntaram: ‘É lícito repudiar a própria 

mulher por algum motivo?’ Ele lhes respondeu: 

‘Não lestes que “desde o Princípio o Criador os 

fez homem e mulher? E que disse: Por isso o 

homem deixará pai e mãe e se unirá à sua 

mulher, e os dois serão uma só carne? Desse 

modo, já não são dois, mas uma só carne. 

Portanto, o que Deus uniu, não deve o homem 

separar.’ Eles porém objetaram: ‘Por que então 
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Moisés ordenou que se desse Carta de 

Divórcio quando se repudiasse (a mulher)?’  

‘Moisés, por causa da dureza dos vossos 

corações, permitiu-vos repudiar vossas 

mulheres, mas no princípio não era assim.” 

 Fica claro, aqui, que Jesus se baseava em 

um Sistema Social que vigorava em uma época 

que Ele denominou “No Princípio”. É essa 

ética que o Mestre vem trazer para o Seu 

tempo, a despeito das deturpações sofridas ao 

longo dos séculos ou dos milênios pela 

sociedade corrompida. Esses “Princípios” 

foram mantidos pelas Escolas Iniciáticas de 

Mistérios, das quais o Cristianismo primitivo foi 

a última e a mais completa. Vamos provar o 

que dissemos. Há uma obra pouco conhecida 

pelos Cristãos que compara os Sacramentos 

(mistérios) com os Mistérios. Foi escrita por 

volta de 370 depois de Cristo pelo Bispo 

Ambrósio, de Milão. O texto faz referência aos 

Mistérios Pagãos e os compara com os 

Mistérios Cristãos, chamados de 

“Sacramentos”. Para Ambrósio, são a mesma 

coisa, com a diferença que os pagãos uniam-

se, nos seus cerimoniais de Mistérios, a 

divindades imaginárias, enquanto os Cristãos 
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unem-se a Jesus Cristo, ser divino, histórico e 

existente na Palestina no governo de Tibério e 

de Augusto. O livro está disponível nos bons 

sebos como o “Estante Virtual”, onde adquiri o 

meu: 
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 Chamo a atenção para o segundo 

parágrafo, onde se lê: “Que é que fizemos, 

pois, no sábado? Foi a abertura. ESTES 
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MISTÉRIOS DA ABERTURA FORAM 

CELEBRADOS NA HORA EM QUE O BISPO 

TOCOU TEUS OUVIDOS E NARINAS”. 
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 Novamente chamo a vossa atenção para o 

segundo parágrafo: “No momento presente, as 

circunstâncias nos convidam a falar sobre OS 

MISTÉRIOS e dar-vos uma explicação própria 

dos SACRAMENTOS. 
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Na continuação da leitura do primeiro capítulo : “ Foi o 

que vos indicamos ao celebrar O MISTÉRIO DA 

ABERTURA. (...) Foi este o MISTÉRIO QUE O CRISTO 

CELEBROU NO EVANGELHO conforme a leitura da 

cura do surdo-mudo. (...) tinha a intenção de ABRIR-

LHE a boca. (...) Após isso, ABRIRAM para ti o Santo 

dos Santos; entraste para o Santuário da 

Regeneração”. 

 E no capítulo 3, no segundo parágrafo,  dado 

logo na página abaixo, o Hierofante Cristão explica 

que O MISTÉRIO é o mesmo desde O PRINCÍPIO...!  

 Portanto, não se importando se é celebrado por 

um Hierofante pagão, ou por um Cristão, o sentido é 

o mesmo: É O MISTÉRIO DA ABERTURA . É o 

primeiro passo dado pelo myste cristão no caminho 

da Iniciação Cristã. 

O Bispo chama a atenção para o que “não viste” em 

lugar de privilegiar “o que viste”, pois nisto consiste a 

essência do mistério: sinal sensível ou visível 

de uma realidade invisível . 

É  lamentável, mesmo lastimável, que os Cristãos 

atuais não sigam o Caminho traçado pelos 

Hierofantes consoante a Tradição. Combatem as 

Escolas de Mistérios; detratam os Hierofantes 

Cristãos que seguem a Iniciação Antiga. 

Defraudam o legítimo sentido da Iniciação Cristã. 

Mas não era assim “NO PRINCÍPIO”... 
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O capítulo 4 é sumamente esclarecedor: o 

Sacramento Cristão É UM MISTÉRIO  como o das 

Antigas Escolas: 
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E, finalmente, o Hierofante Católico nos ensina que 

não faz sentido para um maçom cristão fazer sua 

iniciação com base nos mistérios judaicos, como é 

costume: 
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“Queremos provar, COM O MÁXIMO  EMPENHO, 

que os Sacramentos (ou mistérios) da Igreja são ao 
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mesmo tempo MAIS ANTIGOS QUE OS DA 

SINAGOGA...” 
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NÃO  SOMENTE  MAIS  ANTIGOS, PORÉM, 

SUPERIORES! “O Sacramento que recebeste não é 

dom de homem, mas de Deus (...)! (...) Ficou pois 

provado que os Sacramentos (mistérios) da Igreja 

são mais antigos. Convence-te, agora, de que são 

superiores! 

                   MYSTERIUM FIDEI 

 

 

 

                       “EIS O MISTÉRIO DA NOSSA FÉ!” 

 

ENCÍCLICA DE SUA SANTIDADE O PAPA PAULO 

VI SOBRE A EUCARISTIA:  O MAIOR MISTÉRIO 

DA NOSSA FÉ! 
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Como se expressava a Igreja Cristã nos 4 séculos 

iniciais a respeito da Eucaristia? 

Mudou-se alguma coisa a respeito? 

É ensino da Igreja Universal de Jesus Cristo que 

este é o maior Mistério (Sacramento) da Fé.  

Apreciemos o Bispo Ambrósio ensinando isto: 
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CRISTO É SENHOR DA NATUREZA. PELA SUA 

PALAVRA OS CÉUS FORAM CRIADOS. ELE 
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PODE, PORTANTO, MUDAR A NATUREZA DO 

VINHO EM SANGUE E DO PÃO EM CARNE. 
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Agora que foi feita a exposição, tire você suas 

conclusões. Não resta dúvida, porém, que os 

Sacramentos Cristãos são o equivalentes aos 

Mistérios pagãos.  


