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_”A partir daqui, meus caros Construtores” – disse
Raphael – “vamos deixar Michael e Gabriel. Nosso destino
é encontrar aquela Anja esperta, Tzadkiel. Ela nos falará
mais coisas sobre o aprendizado do Companheiro.
Encontrá-la-emos no caminho TIPHARET-CHESED.
Gabriel retornou para Yesod e Michael ficou em Hod,
enquanto os dois amigos Construtores continuavam com
Raphael na direção de Chesed. O Companheiro da Arte foi
o primeiro a falar:
-“Quer dizer, então, meu caro Anjo, que vamos conhecer
uma Anja?”
-“Não é uma Anja qualquer, amigo. Tzadkiel é muito
esperta, além de ter a imensa responsabilidade de
fomentar nos universos a Misericórdia e o Perdão, a
Grande Novidade que Jesus legou a vocês humanos
quando esteve na Palestina, em corpo físico.”

TZADIKIEL, A ANJA QUE
INFUNDE SENTIMENTOS DE MISERICÓRDIA E PERDÃO
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-“Mas o que tem a Misericórdia e o Perdão a ver com a
Intrução de Companheiro da Arte?” – Insistiu o
Companheiro.
-“Tudo. Tzadikiel é uma verdadeira ESTRELA entre nós, os
Anjos Mestres, Príncipes Angélicos. Possui um inteligência
privilegiada e seu modo de instruir é muito particular,
quase socrático. Através da sua maiêutica bem pessoal,
essa Anja esperta irá tornando tua Construção Espiritual
um Edifício bem construído, sólido e seguro.” – Tornou
Raphael.
-“O Rei Vive!” – Foi a saudação de Tzadikiel,
aproximando-se do grupo de amigos.
-“O Rei Vive!” - Responderam em coro.
-“Já tinha ouvido falar da beleza de Tzadikiel” – aparteou
o Mestre Maçom – “mas a realidade excede de muito o
que se fala dela...”
Tzadikiel agradeceu o galanteio:
-“Vejo, meu caro Mestre, que não és bom apenas com
palavras que tratem da Arte da Construção...também és
um mestre no que concerne à sensibilidade da alma
feminina, mesmo de uma Anja.”
-“Ora, Princesa de Chesed, não fiz mais do que ser justo e
verdadeiro: qualidades ambas que aprendi juntamente
com a maestria de Construtor...”

4

-“Essa rasgação de seda vai ter de terminar, infelizmente”
– disse Raphael, interrompendo o diálogo - pois temos
que instruir o Companheiro nos segredos da Arte
Maçônica de segundo grau! Meu prezado Companheiro,
ouviste muita coisa sobre a Estrela de Seis Pontas. Muita
coisa negativa e alguma positiva. Devo chamar tua
atenção para o fato insólito de que, na Geometria, o
Hexágono como superfície plana equivale ao Hexaedro
como sólido geométrico. Explico: o HEXÁGONO possui
seis lados e seis ângulos, tendo existência apenas como
superfície plana; o HEXAEDRO tem seis faces e é um
sólido, isto é, um delimitador do espaço existente fora e
dentro dele.”
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-“Já entendi” – disse o Companheiro. O hexágono é
bidimensional, o hexaedro e tridimensional...”
-“Exatamente”; - interveio Tzadikiel. “Falou-se da Estrela
de Seis Pontas; explicou-se que pode ser um símbolo do
mal ou do bem. Ficou claro que ela deriva de um
hexágono, o qual está intimamente relacionado ao
número 6. Agora, apresentamos outra figura relacionada
ao 6, o HEXADRO, que é a glória do Mestre maçom: O
CUBO! Trabalhando a Pedra Bruta, desbastaste-a e
formaste uma Pedra Polida, não importando sua
dimensão: tanto podia ser um Cubo, quanto um
Paralelepípedo. Vamos verificar, agora, que somente um
Cubo tem a forma necessária e suficiente para ficar
estável não importa sobre qual dos seus lados se apóie.
Isto é a metáfora para o Homem que fica confortável em
qualquer situação apresentada pela vida. Não importanto
o que viva : pobreza, riqueza, opulência, saúde, doença,
sofrimento, alegria, enfim, QUALQUER situação o
encontrará preparado e apto para aceitar as
circunstâncias com uma certa indiferença relativa.
Tornou-se independente das CAUSAS EXTERNAS. O Eu
Superior o faz imune ao frio, ao calor, ao sucesso ao
fracasso, aos aplausos ou às vaias. É um Homem
Cristificado.”
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UM HEXAEDRO
IRREGULAR OU PARALELEPÍPEDO. NÃO TEM A MESMA
ESTABILIDADE SE O COLOCAMOS EM QUALQUER UM
DE SEUS LADOS. SIMBOLIZA O HOMEM COMUM.

HEXAEDRO REGULAR, OU CUBO.
QUALQUER LADO QUE LHE SIRVA DE BASE LHE DÁ A
MESMA ESTABILIDADE. SIMBOLIZA O HOMEM CRÍSTICO.
-“Tem-se, assim” - continuou a instrução Raphael – “que
o Aprendiz é uma PEDRA BRUTA, produto da sociedade
falha e mal construída em que vivemos.”

PEDRA BRUTA.
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PEDRAS LAVRADAS.

PEDRA LAVRADA
PRÓPRIA PARA CONSTRUÇÕES. AJUSTAM-SE
PERFEITAMENTE UMAS ÀS OUTRAS PODENDO FORMAR
PAREDES DE GRANDES DIMENSÕES E ESTABILIDADE.

COMPARE: O AJUSTE DAS PEDRAS BRUTAS E
O AJUSTE DAS PEDRAS POLIDAS OU LAVRADAS.
-“A Jerusalém Celeste” – disse o Mestre - “é como
chamamos a sociedade do futuro, a Cidade de Deus,
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como disse Santo Agostinho. Construída somente com
pedras lavradas ou polidas; mas não apenas com pedras
lavradas; mais precisamente, APENAS COM PEDRAS
CÚBICAS, isto é, homens cristificados; os pacíficos, os
justos, os bons, os pobres em espírito, os promotores da
concórdia, como ensinou o Mestre Excelso:”
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JESUS E AS BEM-AVENTURANÇAS
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REVISÃO – TAROSOFIA ICTYS
CINCOENTA E UM

Prof. MARLANFE
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No capítulo referente aos “Construtores”, muita
coisa foi dita a repeito da estrela de seis pontas. A
maioria, negativa. Alguns chegam a afirmar que “a estrela
de seis pontas é o maior e mais usado símbolo satânico”.
Coitada da estrela de seis pontas! Não tem culpa
nenhuma de ser usada pelas pessoas más...
Assim como o CUBO, que é o símbolo mais sagrado
do esoterismo, pode ser usado de forma positiva ou
negativa, também a estrela de seis pontas. Ou a de cinco
pontas, também. No cubo que colocamos no início deste
capítulo, foi feito um ajuste aos quadrados mágicos, e o
resultado é que a soma das três colunas de cada face é
666. Chega-se a isso, da seguinte forma:
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Colocando-se os números 1, 2 e 3 no quadrado mágico de forma
permutada, realizando-se a soma das três linhas ou a soma das
três colunas obtemos sempre o valor 666.
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Soma das três linhas da esquerda para a direita: 123+312+231 =
666
Soma das três linhas da direita para a esquerda: 321+213+132 =
666
Soma das três colunas de cima para baixo: 132+213+321 = 666
Soma das três colunas de baixo para cima: 231+312+123 = 666
A mesma coisa acontece permutando-se novamente os números.

E todos concordam em que:
O HEXAEDRO (CUBO) É A REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA DO NOSSO UNIVERSO
FÍSICO, DE TRÊS DIMENSÕES, E DA CIDADE SANTA, A NOVA JERUSALÉM.

A forma geométrica do Santo dos Santos, no
Templo de Salomão, era de um Cubo.
Igualmente, a Caaba islâmica tem a forma de um
Cubo. Finalmente, já dissemos que o cubo é a
metáfora do homem cristificado.
Entretanto, fazendo certas operações
cabalísticas com o cubo, ele nos aparece com um
aspecto de algo negativo ou diabólico. Culpa do
Cubo? Não. Tudo no Universo Físico é dual:
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“A cidade era quadrangular (HEXAEDRO); e o seu
comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade
com a cana e tinha ela doze mil estádios; e o seu
cumprimento, largura e altura eram iguais” (Apoc. 21:16).
O hexaedro ou cubo é uma figura geométrica (poliedro)
tridimensional de seis (6) lados iguais. Repare que foi dito
“6”. E 6 é o número da Terra ou número do homem.
Repare, também, que o hexaedro tem 8 fundamentos ou
vértices. E o número secreto de 8 é 36.
Repare que, visualizando-se o hexaedro de qualquer ponto
(ângulo), só conseguimos ver três faces. As outras três
faces ficam por trás, escondidas.
Por causa dessas propriedades do hexaedro, muitos esotéricos
afirmam que essa dualidade são as forças universais que regem o
mundo, e que uma não existe sem a outra, e sempre vão existir
juntas. Ou seja, assim como existe o bem, existirá também o mal;
assim como existe a luz, sempre existirá a treva; assim como
existem dois fios para acender a lâmpada (um com pólo negativo e
outro com pólo positivo), assim também é preciso haver duas
forças: uma negativa (Lúcifer) e outra positiva (Jesus) para haver
harmonia no universo.
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Na verdade, enquanto Lúcifer não se intrometia nas coisas de seu
Pai, essa dualidade de forças do bem e do mal sempre existia de
forma isolada. Mas, quando a força do mal passou a querer
dominar a força do bem, então Deus-Pai teve que intervir.
a) 1 : 7 = 0,142857
b) 2 : 7 = 0,285714
c) 3 : 7 = 0,428571
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Esperamos que do acima exposto, o nosso
leitor tire uma conclusão: uma coisa não é boa
nem má em si mesma. Aliás, em si mesma, como
criatura de Deus, é boa. A Bíblia diz que Deus
criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º
descansou. POR ISTO SANTIFICOU O SÁBADO.
Vemos que o 7 é um número santo POR ESTAR
RELACIONADO COM O REPOUSO DIVINO.
Portanto, para saber se uma coisa é boa ou má,
temos de relacioná-la com outra, sabidamente
boa ou má. Vou exemplificar: a estrela de seis
pontas é também chamada de HEXALFA, porque
os triângulos que a formam têm o formato da
nossa letra A. Vamos relacioná-la com o quê?

Com o Nazismo ou com os EUA? Então o
hexágono tomará uma conotação negativa, pois
tanto o nazismo quanto a nação americana estão
em conexão com dominação tirânica, brutalidade,
violência, injustiça, etc., etc.
Mas se a considerarmos como sendo a
apresentação dos seis dias da Criação? Então terá
uma conotação positiva, pois o Criador, a cada dia
da Criação afirmou que “era bom”; e no final dos
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seis dias, disse que “era muito bom”. Logo, o
hexalfa, aplicado a um significado metafórico
relativo à Criação do mundo, é positivo, bom.
Se o relacionamos à bandeira do Estado
Sionista de Israel, é negativo; porque os mesmos
conceitos negativos aplicados ao nazismo e aos
EUA são aplicáveis apropriadamente ao Estado de
Israel.

A conotação perversa, diabólica, má que adere ao
hexagrama é o fato de ter sido adotado pelo judeu
Meyer Amschel Bauer, no século XVII, e pelo Sionismo
renascido em 1860, quando Theodor Herzl
convenceu os judeus reunidos em Berna, na 1ª
Conferência Sionista Internacional a adotá-lo como
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símbolo do Sionismo Internacional. Os judeus
semitas, isto é, antissionistas, não aceitam ser
representados pelos Rothschilds, nem pelo Sionismo,
nem pelo hexagrama:

20

http://3.
bp.blogs
pot.com
/_QpnZ
NnRV2l
U/S7X0P
PavMJI/
AAAAAA
AAC1c/Y
syi3rntH
BY/s160
0/antisi
onismo5
.jpg

21

O JUDAÍSMO AUTÊNTICO REJEITA O SIONISMO.
REJEITA, IGUALMENTE, O ESTADO DE ISRAEL.
REJEITA SER REPRESENTADO POR LORD ROTHSCHILD.

TAROT CABALÍSTICO – TAROSOFIA
ICTYS CINCOENTA E DOIS
Prof. MARLANFE
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-“O Rei Vive!” – saudou o Aprendiz, que tinha voltado ao
grupo.
-“O Rei Vive!”- responderam todos.
-“Meu querido Aprendiz”,- adiantou-se Raphael – “contenos tuas peripécias após a nossa separação, e por que
decidiste voltar ao nosso pequeno grupo”.
-“Contarei, meu caro Anjo. Depois que vocês partiram ao
encontro de Tzadkiel, fui para Yesod com Gabriel, tomado
pela dúvida de se valeria a pena continuar até Malchut,
dadas as condições dessa Sefira, sob a Nova Ordem
Mundial. Gabriel, compadecido de meu estado, pediu
permissão a Metatron para me revelar o Segredo do Rei.
Teve seu pedido aceito. Sua narrativa, que pretendo
repassar ao Mestre e ao Companheiro, me comoveu e me
moveu a continuar pelos caminhos da Árvore. Estou
decidido a participar do Destino dos seres que estão em
Malchut a essa hora.”
-“Sabes o Segredo do Rei?” – inquiriu surpreso o Mestre.
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-“Sei, caro irmão. E vou dá-lo a vocês, tal como Gabriel
mo deu. Eis o que ouvi de Gabriel:
No Evo – que é somente pura Duração – vivia em Eterno
convívio de Amor Pleno e Total, a Trindade Santíssima,
Pai, Filho e Espírito Santo. Por um transbordamento de
Amor, a Divina Tríade decidiu partilhar, com um ser
inteligente e bom, Sua Vida. Assim fez: gerou, no mais
abscôndito dos véus do Mistério, a Alma Espiritual de
Jesus. Gerado, não criado, da mesma Substância do Pai,
feito antes da Criação, no âmbito de existência do Verbo.
Assim, estava feito – oh, mistério imcompreensível do
Amor! – um Homem cuja inteligência compreenderia,
cuja sensibilidade sentiria, cuja vontade se submeteria a
tudo que Deus determinasse. Dotado de Vontade,
Inteligência, Memória e Sensibilidade; dotado, ainda
mais, de Liberdade, Jesus era em tudo a Imagem e
Semelhança do Verbo divino, o Filho, segunda Pessoa da
Trindade, diferente tão somente por ser Criatura e o
Verbo ser Criador. O Esplendor da Glória do Pai e imagem
perfeita da sua Substância, Jesus, passava a existir, assim,
em Deus, antes de todos os séculos. Um deus menor,
procedente de Deus; deus verdadeiro gerado pelo Deus
verdadeiro, Jesus espelhou todas as perfeições do Três
vezes Santo. A Trindade, sem aumentar nem diminuir
Suas perfeições, tinha inserido em Si uma Criatura capaz
de conhecê-La, amá-La e servi-La. Mistério dos Mistérios.
Deus, Aquele que era, tornou-se o que não era, sem no
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entanto deixar de ser o que era. A alma espiritual de
Jesus, perfeita como perfeito é o Pai, gozava do Amor
pleno da Vida em Deus. Tudo poderia ter continuado
assim para sempre.”
-“Mas Jesus não quis ser o ùnico a participar do Amor da
Trindade.” – aparteou Tzadikiel.
-“Sim, minha querida Anja. O Unigênito do eterno Pai, o
Primogênito de toda a Criação, quis ser o primeiro de
uma multidão de irmãos que glorificassem o Deus e Pai
de todos nós: pediu que fossem criadas todas as coisas,
as visíveis e as invisíveis. Isto inclui vocês, Anjos...”
-“Sem Ele” – disse o Mestre – “nada do que existe teria
vindo a existir; porque toda a Criação é um desejo de
Jesus; um aspiração de Sua santa Alma; um querer que o
Pai não negou, dada a excelsitude de Quem pediu”.
-“Mas, Deus” – arriscou o Companheiro – “na Sua
Onisciência sabia que havia atingido a perfeição da Sua
Obra, em Jesus. Apenas Jesus possuía uma Alma na qual
cabia a Vida de Amor da Trindade. Nenhum outro ser
criado poderia ser a habitação do Espírito Santo, além de
Jesus.”
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NA TRANSFIGURAÇÃO, JESUS MOSTROU AOS SEUS
DISCÍPULOS ESCOLHIDOS A SUA CONDIÇÃO DE FILHO
ÚNICO DE DEUS. HABITÁCULO DO ESPÍRITO SANTO, QUE
A ELE FOI DADO SEM MEDIDA.

-“Sim” - confirmou Tzadikiel – “Deus, em sua Onisciência,
sabia que somente Jesus e apenas Jesus poderia ser o
perfeito habitáculo do Espírito Santo. Mas como o Pai de
suprema bondade poderia negar o pedido do Filho
Amado? E foi por esse pedido que TUDO veio à
existência. Somos, toda a Criação, o efeito de um pedido
de Jesus.
-“E a Criação foi feita. Terminada a Obra dos sete dias
cósmicos, Jesus esperou o momentum designado pelo Pai
e desceu dos Céus, encarnando-se no seio da Virgem
Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Submetia-se,
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assim, a tudo o que convinha, para a Redenção do gênero
humano. O Verbo Divino, quando Jesus saía do Pai, uniuse a Ele hipostaticamente. Duas naturezas em uma só
Pessoa, sem fusão, e sem confusão – a natureza divina do
Verbo de Deus, e a natureza humana do Homem Jesus –
tornariam possível a Grande Obra. O Verbo, unido ao
Homem, se fez carne e habitou entre nós. Pela graça do
Espírito Santo, o ventre de Maria Santíssima concebia
miraculosamente o Ser que trazia das Alturas celestiais a
tríplice mente: a do Verbo, a do Cristo Javé, e a do
Homem Jesus. Estava feito. O Cavaleiro do Cavalo Branco
saiu vencedor para vencer. Nascera do Pai antes dos
séculos, compartilhara a Vida de Amor da Trindade,
vivera no âmbito de existência do Verbo. Agora estava
entre nós. Veio para o que era Seu. Em uma entre as
muitas cavernas essênias, em meio aos pastores que
cuidavam dos seus rebanhos, nascia o divino Pastor de
Almas. Uma conjunção de Astros celestes aconteceu para
anunciar a maravilha. Um grande brilho foi visto no céu
da Caldéia, da Pérsia e da Etiópia.” – Disse o Aprendiz.
-“O resto da História é sabido de todos” – falou Raphael,
que se mantivera muito atento à narrativa do Aprendiz.
-“Sim”. – disse o Mestre. “Nos Colégios dos Magos, desde
a Caldéia até a Etiópia, passando pela Pérsia, houve uma
grande alegria. Baltazar, Gaspar e Melchior tinham
preparado tudo para este momento. Sabiam, graças à
sua Arte e à profecia de Daniel sobre as setenta semanas,
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que O Mestre dos Magos viera à Terra. Os preparativos
foram rápidos, dado que tudo estava de antemão
preparado havia muito tempo. Os três chefes dos mais
famosos Colégios de Magos do Oriente, ajuntaram os
seus mais seletos discípulos e partiram para Jerusalém;
encontraram-se nos caminhos e nos lugares combinados,
e foram bater às portas de Herodes.”
-“Mas há um ponto obscuro nessa História.” – disse o
Companheiro da Arte. “O texto sagrado diz que A Estrela
os guiava. Como foi possível que um fenômeno celeste
fosse usado para transgredir as Leis físicas a fim de guiar
os três sábios para Jerusalém?”
Tzadikiel, então, desfez o mistério:
-“A conjunção planetária no céu do Oriente, foi um
fenômeno natural. Isso fez com que os Magos tivessem a
certeza da Natividade. Mas a Estrela Peregrina que os
guiou até Jerusalém, e de lá a Belém, fui eu: embaixadora
da Misericórdia divina”.
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De acordo com a tradição cristã, uma estrela muito brilhante cruzou os céus do Oriente,
espalhando a notícia do nascimento do Menino Jesus. Foi esse brilho intenso que guiou os
Três Magos até o local de seu nascimento, em Belém. De acordo com crônicas dos
essênios (seita judaica contemporânea de Jesus), a estrela não surgiu repentinamente no
céu. Os magos puderam observar a estrela por alguns meses antes do nascimento,
estudando tabulações a respeito de seu movimento. Então, deram início à viagem até a
Palestina.
A ciência nunca poderá explicar a suposta mensagem da estrela, mas busca evidências de
um fenômeno fora do comum que teria ocorrido no céu do Oriente Médio na época do
nascimento de Jesus. A imprecisão da data e os diversos eventos astronômicos que
aconteceram no período dificultam a descoberta definitiva. É provável que Jesus tenha
nascido entre os ano 7 e 2 a.C.
A hipótese de que o brilho do nascimento de Jesus fosse uma estrela nova tomou força
em 1 572, quando o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe descobriu que o fenômeno
ocorrera em 7 a.C. A nova é um astro que fica até 100 mil vezes mais brilhante que o
normal durante semanas e depois quase desaparece do firmamento. No século 17, o
astrônomo Johannes Kepler calculou que uma conjunção planetária entre Júpiter e
Saturno teria ocorrido também em 7 a.C. – com a aproximação dos planetas, seus brilhos
se somam no céu. Outras duas conjunções envolvendo Júpiter teriam ocorrido entre 3 a.C.
e 2 a.C.: uma tripla conjunção com Régulus, a estrela mais brilhante da constelação de
Leão, e uma aproximação com Vênus, o primeiro astro que surge no firmamento.

About these ads
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TZADIKIEL, A ANJA
EMBAIXADORA DA DIVINA MISERICÓRDIA LEVOU OS
TRÊS MAGOS ATÉ A MANJEDOURA ONDE REPOUSAVA O
MENINO JESUS, SUA MÃE E SEU PAI.

