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PROJETO  KARIBU VI 

           Curso de Complementação Educativa 

MÓDULO  VI – Educação Moderna e Educação 

Antiga 

 O COLÉGIO DOS MAGOS CALDEUS 

 Indo ao passado distante, à época de Cristo, 

encontraremos um grupo de 12 pessoas aos pés do 

divino infante: os magos caldeus: 

Mateus 2:1-12 - JoãoFerreira de Almeida Atualizada 

(AA) 
2 “Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, 

no tempo do rei Herodes, eis que vieram do 

oriente a Jerusalém uns magos...” 

 Segundo a Tradição, havia três escolas de 

Magia: uma na Pérsia, uma na Etiópia e outra na 

Babilônia. Temos muito conhecimento sobre os 

magos caldeus. Aliás, temos todo o conhecimento 

necessário sobre a iniciação caldaica. As tabuinhas 

em alfabeto cuneiforme descobertas no Iraque nos 

trouxeram mais dados sobre a civilização sumério-

acadiana e sobre os caldeus. 

 Toda a tradição abrâmida é decalcada sobre a 

iniciação caldaica, já que o Patriarca nasceu, viveu e 

foi educado em Ur dos caldeus: 

“E tomou Terakh a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, 
filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho 
Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de 
Canaã; e vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias 
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de Terakh duzentos e cinco anos; e morreu Terakh em 
Harã” (Gênesis 11:31-32). 

 Abraão tinha uma conexão com o divino mais do que 
extraordinária. Di-lo a Bíblia: 

“O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando 
na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: 
Sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra 
que eu te mostrar. Então, saiu da terra dos caldeus e 
habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus 
o trouxe para esta terra em que habitais agora”. (Atos 7:2-
4). 

 O Patriarca se comunicava com o Ser divino que se 
identifica no Oriente Próximo  com o nome de EL. Ora, 
então Abraão tinha um conhecimento espiritual fora do 
normal, além do homem comum. Mesmo porque ele é 
designado com o epíteto de “amigo de Deus”: 

“Então o Senhor disse: "Esconderei de Abraão o 
que estou para fazer?” Gênesis 18:17 

“Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem 
elegi descendência de Abraão, meu amigo” 
(Isaías 41:8). 

7 “Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os 
habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a 
deste para sempre aos descendentes do teu amigo 

Abraão?”  2 Crônicas 20 

23 “Cumpriu-se assim a Escritura que diz: 
"Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado 
como justiça", e ele foi chamado amigo de 
Deus.” : Tiago 2 

 Pela expressão “amigo de Deus” teremos como 

entender que Abraão tinha intimidade com a divindade. 

Ora, tal intimidade era devida à forma de culto que o 

Patriarca prestava a EL. Em uma palavra: à iniciação 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/18/17
http://www.bibliaon.com/2_cronicas_20/
http://www.bibliaon.com/tiago_2/
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recebida por Abraão. E ele levou para Canaã o repositório 

dessa iniciação. Vamos recapitular: 

Os livros de história nos oferecem a mais antiga 
de todas as culturas: A Sumeriana: 5.000 a.C.  
Um texto tirado da enciclopédia Delta Larousse 
(Mythologies de la Méditerranée au Ganges – 1963), 
fala dos mitos sumerianos. No texto fica explícito 
que não é conhecida historicamente, do ponto de 
vista da ciência, outra civilização mais antiga do que 
a Sumeriana. Os estudos do Dr. Prof. Samuel Noah 
Krammer confirmam – cfr. “A História Começa na 
Suméria”. 
 

Quatro mitos aparecem com frequência nas esculturas 

sumerianas: o homem, a águia, o touro e o leão, 

representados tanto isoladamente quanto unidos ou 

combinados como seres mistos. Unidos em um ser 

fantástico, o ícone da iniciação sumeriana aparece assim: 
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É o Karibu assírio. 

Querubim, de acordo com a 
iconografia tradicional Cristã. 

  

A origem do nome "querubim" (keruv 

em Hebraico) ainda é obscura. Alguns 

pesquisadores defendem que sua raiz está na 

palavra babilônica "karabu", significando "um 

ser abençoado, bendito". Outros defendem que 

sua origem está no nome do 

deus assírio "Kirabu", cuja representação é de 

um ser com aparência humana com corpo de um 

touro alado.  Como bem relatou o historiador 

judeu Flávio Josefo, a representação dos 

querubins tinha sido esquecida já no século I 

d.C.  

A Identificação da Aparência dos Querubins 

Uma das poucas bases fundamentais e certas da 
aparência de um querubim que chegou a nós é que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Iconografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hebraico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ass%C3%ADrio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A1vio_Josefo
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ele é um ser alado. Portanto, partindo deste ponto, 
podemos encontrar representações de animais ou 
seres híbridos com parte de animais que têm, sem 
dúvida, alguma relação com os querubins bíblicos. 
Na Assíria achava-se o Kirubu, expressão que 
designa um touro alado, achado em vários templos 
mesopotâmicos antigos. 

Adicionalmente a este ser, encontra-se outro em 
forma de um leão alado (chamado “shedu” ou 
“lamassu”) que  não só serviam como adorno nas 
paredes e portas dos templos, mas eram achados 
em pares (de leões ou touros alados), servindo 
também como guardas postos na entrada dos 
templos mesopotâmicos. É provável então a leitura 
do termo “keruvim araiot” (querubins-leões) como 
uma expressão hebraica relacionada à figura em 
forma de leão (shedu), ao contrário do querubim na 
forma de um touro (kerubu). 

Reaparece na Bíblia como o kerubim de Ezequiel 

Os capítulos de 1 a 10 do livro de Ezequiel 

descrevem os “quatro seres viventes” 

(Ezequiel 1:5) como sendo os mesmos que 

os querubins já mencionados, ou 

Kirubu(Ezequiel 10). Cada um tinha quatro 

faces – a de um homem, de um leão, de um 

boi e de uma águia (Ezequiel 1:10; também 

10:14) – e cada um tinha quatro asas. Em sua 

aparência, os querubins “tinham a 

semelhança de homem” (Ezequiel 1:5). 

Esses querubins usavam duas de suas asas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ass%C3%ADria
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para voar e as outras duas para cobrir seus 

corpos (Ezequiel 1:6,11,23). Sob suas asas 

os querubins aparentavam ter a forma, ou 

semelhança, da mão de um homem (Ezequiel 

1:8; 10:7-8,21). 
 

As imagens de Apocalipse 4:6-9 também 

aparentam estar descrevendo querubins. Os 

querubins tinham como propósito o de 

magnificar a santidade e poder de Deus. 
 

 Mas o que nos interessa aqui é o que é que 

um Kerubim fazia: magnificar a santidade e o 

poder de Deus. 

Então, o Kerubim por excelência é este: 

 

E o que Ele representa é o senhorio do Homem 

nos quatro níveis ou planos da Criação ou 
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Mundos (OLAM, em hebraico) simbolizados 

pelos 4 animais alados. 

Os quatro Níveis, Planos ou Mundos (OLAM, 
em Hebraico) configuram o Ser Total, o Homem 
Completo, o ADAM KADMON. O Christoântropos. 

É isso que o Hierophante Católico, chamado 
de PAPA sabe que é: 

 
POR ISSO A TRADIÇÃO CATÓLICA MANTEVE O MISTÉRIO DO 

KARIBU.  
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ESSA MITRA PAPAL TRAZ OS 4 ANIMAIS – O KARIBU. 

 Então, apresentado pelos seus anunciadores ou 

arautos  como O KARIBU, o CRISTOÂNTROPON  é o 

perfeito Karibu. 

 

  Logo, sua doutrina NÃO pode ser diferente  daquela 

que os Magos Caldeus, em seu Colégio, apresentavam aos 

candidatos à Iniciação. Pelo contrário, tem de ser a 

mesma. Assim, conflui a Tradição de Ur trazida por 

Abraão para a Palestina, as visões de Ezequiel, a visitação 

dos Magos Caldeus ao Menino Jesus e tudo o mais daí pra 

diante na doutrina do Mestre Excelso. 

 Por todos esses motivos, a Iniciação cristã NÃO podia 

deixar de ser uma Escola de Mistérios. E, nos quatro 

séculos iniciais do cristianismo, o foi. 

 Após a perseguição movida pelos judeus com a 

intenção de aniquilar os Apóstolos e discípulos, 
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finalmente, um Edito Imperial (em 313 d.C.) dava aos 

católicos os privilégios que negava aos adeptos das outras 

Escolas: funcionários públicos e médicos eram profissões 

reservadas aos católicos. A posse de terras, também. 

 A nobreza romana, saída das Escolas Iniciáticas como 

o Orfismo, os Eleusinos, e principalmente os Mitraístas, se 

mudou para o cristianismo católico, onde continuou o 

ensino da Doutrina Oculta. Paulo divide os fiéis em 

“físicos ou carnais, psíquicos,  e espirituais ou perfeitos.” 

(I Cor. 2 e 3). Cirilo, bispo de Jerusalém no ano 313, 

adverte no final da Catequese Mistagógica Preliminar: 

“Estas catequeses para os iluminandos podes dar a ler aos 

que se preparam para o batismo e aos fiéis que já 

receberam o batismo; mas aos catecúmenos e às outras 

pessoas que não são cristãs, não as dês de modo algum. 

Aliás, darás conta ao Senhor.” (Catequeses pré-batismais, 

Vozes, 1978, Petrópolis). 

 São Cirilo. 
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 Não é esse o princípio iniciático do segredo? 

 Voltemos, pois, como propusemos, ao século IV. Os 

Templos pagãos foram tomados pelos católicos, 

porquanto, sendo o sacerdócio considerado pela lei 

romana uma função do Estado, somente os cristãos 

católicos poderiam exercê-la. 

 No pátio do Templo havia uma piscina. Próximos 

dela o bispo e os catecúmenos encontravam-se para as 

Catequeses Preliminares. Nenhum candidato podia entrar 

no grupo se não fosse apresentado e atestado por um já 

membro. Essa tornou-se depois a função de padrinho. 

Pois  bem, no pátio, como dizíamos, o candidato ouvia os 

sermões elucidativos da nova doutrina. No domingo de 

Páscoa, todos vestidos de branco, chamado por isso 

“domenica in albis”, eram todos batizados e seus nomes 

inscreviam-se no livro do Presbitério. Só então podiam 

entrar.  A frase que se ouvia, segundo o livro já acima 

citado, era:  

“Chegastes já à ante-sala do Palácio do Rei; oxalá sejais 

introduzidos pelo Rei. Já destes vossos nomes. O 

propósito sincero faz de ti um ELEITO.” (Opus cit.). 

 Abriam-se para ele as portas do Templo QUE VIA 

PELA PRIMEIRA VEZ!   Começava  a Missa dos 

Catecúmenos, a qual consistia de leituras e sermões 

(ainda hoje é assim), enfim, de ensinamentos para poder 

chegar à Eucaristia, “o Mistério da Fé”. Pouco antes do 
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banquete eucarístico, era delicadamente convidado a 

sair, pois somente os que se achavam preparados podiam 

ficar e participar. Era a Missa dos fieis ( ainda se mantém 

essa divisão da Missa atualmente). As portas se fechavam 

para ele novamente.   Abrir-se-iam somente quando 

estivesse pronto para compreender o Mistério do corpo e 

sangue de Jesus presente na Hóstia Consagrada. 

 Era ou não era uma Sociedade ou Escola de 

Mistérios? 

                    “MYSTERIUM FIDEI” 

 

 

       O MAIOR “MISTÉRIO” DA NOSSA FÉ! 

 


