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Há uma coisa, uma coisa em número e em essência, 

Que a Natureza, pela arte, ajuda a transformar-se 

Em dois, em três, quatro, cinco à medida que lemos. 

Mercúrio e Enxofre a alimentam, 

Espírito, Alma e Corpo, e quatro Elementos, 

A Pedra Filosofal é a quinta, que eles produzem. 

Sem fraude deverás contar a tua Matéria 

Uma dupla substância mercurial, 

Livre de Enxofre estranho, tu a escolherás pura 

E a dissolverás a partir da base, integralmente. 

Mistura-a novamente em sua justa proporção, 

E ela te guiará à verdade. 

De acordo com a Solução, tu deves logo sublimar, 

Calcinar e diligentemente destilar, 

Coagular e então colocar em segurança, 

Em um vaso, e iniciar o tingimento, 

E então terás feito um remédio 

Que cura homens e metais – como quiseres.  

(ECKHARDT, 2014, p. 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa uma análise simbólica da obra Geheime Figuren der Rosenkreuzer 

aus dem 16 tem und 17 tem jahrhundert, vinda a público em dois livros, originalmente em 

1785 e 1788, sendo reunida em um fac-símile em 1919, deste último originando-se todas as 

suas edições modernas. A compilação do Geheime Figuren der Rosenkreuzer é de uma 

relevância igualmente proporcional à publicação dos Manifestos Rosacruzes no século XVII; 

a mesma é organizada dentro de uma segunda onda do que pode ser entendido como 

movimento rosacruz ou rosacrucianismo. Este segundo momento do rosacrucianismo 

estabelece uma estrutura que influenciará sobremaneira as derivações ou denominações 

seguintes. Como ferramentas metodológicas, seguiremos as proposituras desenvolvidas pelos 

pensadores do Imaginário Gilbert Durand, Jean-Jacques Wunenburger, Paul Ricouer e Henry 

Corbin, utilizando-se de uma hermenêutica simbólica e aplicando a fenomenologia da 

imagem, traçaremos o estruturalismo figurativo presente na obra foco de nosso estudo, para 

que possamos perspectivados e mediados pelo conceito de hierohistória desenvolvido por 

Corbin entendermos o esoterismo do movimento rosacruz do século XVIII na construção e/ou 

compilação do Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16 tem und 17 tem jahrhundert, 

utilizando-se da simbólica surgida nos dois séculos anteriores. As constituintes teosóficas, 

herméticas, alquímicas e cabalistas que pululam na obra que estudamos servirão de 

norteadoras das relações estabelecidas entre a obra e a imagética do século XVIII, para que – 

de acordo com a metodologia estabelecida para o estudo do esoterismo ocidental, conforme 

propositura de Antoine Faivre e Wouter Hanegraaff – possamos fazer as devidas 

aproximações e distanciamentos com o movimento rosacruz dos séculos XVII e do XVIII, 

com um enfoque maior no século XVIII, onde se estrutura a compilação do Geheime Figuren 

der Rosenkreuzer. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Rosacrucianismo. Imaginário. Geheime Figuren. Esoterismo.  
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ABSTRACT 

 

This work aims at a symbolic analysis of the Geheime Figuren der Rosenkreuzer work aus 

dem 16 has und 17 has Jahrhundert coming public in two books, originally in 1785 and 1788, 

being held in a facsimile in 1919, the latter is originating all its modern editions. The 

compilation of the Geheime Figuren der Rosenkreuzer is an equally proportional relevance 

publication of the Rosicrucian Manifestos in the 17th century; the same is arranged within a 

second wave of what can be understood as Rosicrucian movement or Rosicrucianism. This 

second stage of the Rosicrucian establishes a framework that greatly influence the lead or 

following names. As methodological tools, follow the propositions developed by thinkers of 

the Imaginarium Gilbert Durand, Jean-Jacques Wunenburger, Paul Ricoeur and Henry 

Corbin, using a symbolic hermeneutics and applying the phenomenology of the image, we 

will trace structuralism figurative present in the work focus of our study so that we envisaged 

and mediated by the concept of hierohistóry developed by Corbin, to understand the 

esotericism of the Rosicrucian movement of the 18th century in the construction and / or 

compilation of Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16 has und 17 has Jahrhundert, 

using the symbolic emerged in the two previous century. Theosophical constituents, hermetic, 

alchemical and kabbalistic swarming in the work study will serve as guiding the relations 

established between the work and the imagery of the 18th century, that – according to the 

established methodology for the study of Western esotericism as bringing of Antoine Faivre 

and Wouter Hanegraaff – we can do the necessary similarities and differences with the 

Rosicrucian movement of the 17th and 18th, with a greater focus in the 18th century, which is 

structured the compilation of Geheime Figuren der Rosenkreuzer. 

 

Keywords: Rosicrucianism. Imaginary. Geheime Figuren. Esoterism. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ato de simbolizar permeia a relação estabelecida ao nível humano. Construções 

simbólicas constituirão as expressões míticas, iconográficas e ritualísticas do homem; “[...] 

a simbolização é um ato voluntarista e construtivo do espírito, cujo princípio arbitra a 

relação entre significantes e significado” (DUBOIS, 1995, p. 74), ambos alicerçando a 

busca de sentido. 

O homem se expressa de múltiplas formas, atribuindo valores tanto ao mundo à sua 

volta, quanto àquilo que o transcende, pelo que, teóricos que se dedicaram ao seu estudo o 

nomearam homo signifer ou homo simbolicus1. Não resta dúvida que sua produção 

imagética permite ao homem projetar-se para a imortalidade, já que sua capacidade de 

imaginação permite-lhe produzir imagens e desenvolver conceitos abstratos que se 

concretizam através de símbolos, elementos esses de uma mediação profunda.  

O debate instalado sobre as Ciências das Religiões, seus métodos e as formas de 

abordagem de seu objeto se arrasta desde que esta surge, a partir da História das Religiões. 

Daí se produziu uma historiografia das diversas expressões religiosas, conduzindo os 

historiadores por caminhos diversos: uns irão se ater aos relatos das interações sociais das 

religiões – fundador, local de fundação, importância política e econômica –; outros, 

olharão e perceberão seus mitos, símbolos e ritos, partindo de suas hierofanias, para chegar 

às suas modalidades de sagrado; nesse campo, Mircea Eliade assumiu a vanguarda. 

 Eliade, em seu Tratado de História das Religiões, propõe uma forma de analisar a 

multiplicidade que se apresenta no fenômeno religioso; seu método baseia-se no que ele 

denomina morfologia do sagrado, que são as especialidades hierofânicas do fenômeno, as 

características uranianas, de fertilidade, as pedras e árvores sagradas, apenas para citar 

algumas, as quais figuram no centro do culto do homo religiosus. Para Eliade, estas 

expressões são documentos históricos, que na sua diacronicidade, aparentemente mítica e 

ligada ao in illo tempore, insere-se numa sincronicidade histórica: é o tempo mítico cíclico 

manifestando-se no homem histórico. 

Gilbert Durand, em suas obras, demonstra como historicamente a imagem – e assim 

a imaginação – foi relegada ao âmbito da não validade acadêmica; o simbólico é varrido 

                                                           
1 CASSIRER, Ernst. Ensaio sobre o homem. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 
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para debaixo dos tapetes da Academia; e quando falamos de simbólico, nos refirimos aos 

símbolos, mitos e ritos. 

O fenômeno religioso, apesar dos esforços de múltiplos ramos da ciência, não pode 

ser apreendido de forma totalizante; encontramos aí o espectro luminoso do mesmo, 

imprimir nuances distintas ao fenômeno, os relatos míticos e sua influência/confluência na 

história social do grupo, os símbolos e as motivações hierofânicas das imagens no âmbito 

individual e coletivo e os ritos, numa atualização do tempo mítico assim também como 

uma expressão estética do grupo; nessa perpectiva enquadra-se o movimento rosacruz2. 

Ao estudar-se o fenômeno religioso, deparamo-nos com uma variedade de 

elementos contidos em suas crenças e sua percepção do mundo. Neste âmbito, onde uma 

riqueza simbólica assemelha-se a uma floresta densa de símbolos e imagens, onde 

encontramos nascentes de águas – bacias semânticas como o desenvolvimento de seus 

mitos formadores da relação estabelecida entre o homem e o seu mundo religioso, 

fornecendo nesta ótica, material amplo e diverso no que concerne ao estudo do fenômeno 

religioso em si. O símbolo é a epifania do mistério, como bem colocou Gilbert Durand 

(1993), de forma que sua importância estará pautada pelas percepções das confluências 

entre significado e significante; assim, ele se apresentará como: metáfora, ícone, ídolo, 

parábola, dentre outros. 

 

O símbolo é uma criação da experiência do sagrado. A revelação é o fundamento 

do conhecimento simbólico. No fundo está o ser humano: ser desvalido e 

necessitado, mas com grande poder de desejo e impulso, que diz “escutar”, “ver” 

em registros diferentes o sentido profundo que permeia a realidade, “a secreta 

escritura de Deus dispersa nas imagens do mundo”. O símbolo é a reflexão inicial 

e profunda sobre a experiência do mundo. (MARDONES, 2006, p. 91) 

  

Teóricos como Gilbert Durand, Mircea Eliade e Ernst Cassirer identificam nos 

ritos, mitos e símbolos, os componentes do fenômeno religioso; desta trilogia, escolhemos 

os símbolos como o campo ampliado de nosso trabalho e a simbologia rosacruz dos XVI e 

XVII como o objeto específico de nosso estudo, por entendermos que através desta 

produção simbólica (a rosacruz do período em questão), podemos lançar luzes sobre o 

fenômeno religioso nas suas imbricações e nas suas convergências de saberes. É neste 

período que o método de fazer ciência assume os contornos que percebemos hoje, que a 

terra deixa de ser o centro do universo. 

                                                           
2 Aqui colocado de modo generalista, as nuances do mesmo serão discutidas e colocadas ao longo do texto. 
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O Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16 tem und 17 tem Jahrhundert 

(Altona, 1785-1788) surge como uma coletânea muito específica de textos e imagens, 

rotulados aqui como Os símbolos secretos dos Rosacruzes dos séculos XVI e XVII. As 

Ciências das Religiões possuem uma estreita ligação com a História das Religiões e nesta 

temática, o símbolo possui um caráter de documento histórico, como Eliade defende. 

 

Em resumo, enquanto a investigação sobre os símbolos em geral e o simbolismo 

religioso em particular, realizada por especialistas em outras disciplinas, merece a 

consideração do historiador das religiões em última análise este deve examinar seu 

objeto de estudo com seus próprios meios de investigação e a partir de sua 

perspectiva. A perspectiva da ciência geral das religiões é a que melhor pode 

integrar a documentação histórico-religiosa. (ELIADE apud CRUZ, 2013, p. 39)  
 

Enquanto fonte histórica, a produção simbólica é privilegiada, já que diferente do 

texto, não sofre a intervenção do tradutor e quando há uma modificação na reprodução, a 

mesma torna-se evidente, dando origem a uma “nova imagem”. 

Estudar os símbolos secretos rosacruzes é perceber a imersão numa forma de 

cristianismo forjado num ambiente protestante de confissão pietista, coroado pelas visões 

de Jacob Boehme; esta é uma das diversas relevâncias da obra e deste trabalho. 

O rosacrucianismo já foi objeto de estudo no PPGCR, em 2009, quando Vítor Lins 

Oliveira defendeu a dissertação Rosacrucianismo, história e imaginário, trabalho que teve 

como foco os três manifestos3, possuindo uma forte influência do paradigma Yeats4. O 

autor ainda fez um contraponto com o manifesto Positio Fraternitatis, publicado pela 

AMORC (Antiga e Mística Ordo Rosae Crucis), um dos ramos do rosacrucianismo 

moderno. 

Como coloquei inicialmente, os símbolos estão no primeiro plano, permitindo os 

cortes para a simbologia rosacruz, o imaginário cristão na obra estudada e a relação direta 

para com o esoterismo ocidental, do qual tal movimento participa e influencia. 

Os estudos sobre o esoterismo possuem uma abordagem acadêmica desde os anos 

1960, quando da criação, na École des Hautes Études (Seção de Ciências Religiosas), da 

disciplina “História do esoterismo Cristão”, em 1965, que se tornou em 1979, “História das 

Correntes Esotéricas e Místicas na Europa Moderna e Contemporânea”. Nos Estados 

                                                           
3 O Fama Fraternitati 1614, Confessio 1615 e As boda Quimicas de Cristian Rosenkreuzer.  
4 YATES, Frances A. O iluminismo rosacruz. São Paulos: Cultrix-Pensamento, 1988; a este respeito 

recomendamos a leitura de BOGDAN, Henrik. Western Esoteriscim and rituals of initiation. New York: 

SUNNY, 2007. p. 9-17. 
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Unidos, ocorreu em 1980 a criação da “Hermetic Academy”, que, atualmente, reúne cerca 

de 150 pesquisadores; a maioria deles faz parte igualmente do “Group Esotericism and 

Perennialism”, criado em 1986, dentro da “American Academy of Religion” (FAIVRE, 

1994, p. 8).  

O esoterimo ocidental, em sua abordagem das múltiplas correntes e noções, é uma 

forma de abordagem do conhecimento totalizante do homem; ele é uma forma de 

apreensão da história humana que não dicotomiza ciência e religião, história e mito, magia 

e empirismo. Ao contrário, ele, assim como o Imaginário, tende a ser um rio que recebe 

vários afluentes, que contorna os obstáculos do reducionismo de algumas ciências ou de 

posturas históricas adversas. A imagem como elemento de apreensão primeva para o 

homem, percebe e conhece as formas antes de nomeá-las: o mundo sensório é 

“conquistado” e enriquecido com suas experiências. 

 

Poderíamos então, falar de um imaginário espiritual e místico que se tornou parte 

integrante da cultura religiosa ocidental moderna e, aos, poucos, vai sendo 

pesquisado pelos historiadores. O conceito de imaginário refere-se a imagens, 

símbolos, mitos que permeiam discursos, obras artísticas, literárias e correntes de 

pensamento. Emprega-se o imaginário como uma forma de pensamento, de 

imaginação criadora conferindo sentido e explicação a faculdades visionárias e 

espirituais em diferentes níveis de realidade complexa. Este imaginário de 

determinadas formas de pensamento constitui-se numa nova leitura sobre o lugar 

do mito e do mistério como campos de conhecimento e de hermenêutica. (SILVA, 

2001, p.8) 

 

No campo das imagens, ele demonstrara a funcionalidade do aparato simbólico, 

com suas determinantes sensório-motoras e suas reatuliazações sociológicas. A produção 

simbólica é historicízavel. 

O debate ainda inédito na academia brasileira sobre o livro que originou o projeto 

do mestrado tentará lançar questões sobre o estudo e a análise do simbolismo rosacruz 

enquanto movimento do esoterismo ocidental, este ultimo constituindo-se como campo de 

estudo pertinente às Ciências das Religiões. 

O Geheime figuren der Rosenkreuzer é uma obra que nos traz o imaginário dos 

séculos XVI e XVII. Mais ainda, ele condensa em si um conhecimento simbólico do 

esoterismo ocidental, que ao passar por uma Alemanha pós-reforma e por uma Europa pós-

Renascimento, nos traz a compilação de uma mística própria. 

 As fontes do livro de Altona, de acordo com o editor americano, são as seguintes: 
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Manuscript. Phisica, Metaphisica, et Hyperphisica, D. O. M. A. *** Einfaltig A-B-

C Buchelm fur junge Schuler so sich fleissing uben in der Schule des Heiliges 

Geistes, ganz eianfalting Bildnisswise fur Aiugen gemahlet, zum Neuen Jahres 

Exercitio, in dem naturrlichen und theologischen Lichte. Fólio 12 x 14 pol. (30,5 x 

35,5) 30 pranchas esplendidamente coloridas pintadas e caligrafadas cerca 1700 

“por um membro da fraternidade”. 

Madathanus, Hinricus (Conde Adrianus a Mynsicht) Aureun Seculum Redivivum 

das ist die uhralte entwichene Guldene Zeit so nummehr wieder ausgangen, 

lieblich gebluher und vollrichenden guldenen Samen gesetzet U. S. W. “In 

octavo”, 23 folhas. Sem local de impressão, 1621. 

Musaeum Hermeticum, omnes Sopho-Spagyricae Artis discípulos fidelissime 

erudiens, etc. Pequeno quarto, com títulos gravados e gravuras em chapa de cobre. 

Frankfurt, 1625. 

Musaeum Hermeticum Reformatum el Amplificatum. “In quarto”, com título 

gravado (datado de 1677), frontispício do “Tratado Áureo”, quarto pranchas 

dobradas e 41 ilustrações no texto. Frankfurt, 16785. (ECKHARDT, 1978, p. 5-6) 

  

Em 1888, Franz Hartmann publica uma versão reduzida do Geheime figuren der 

Rosenkreuzer – Symblos Secret Book 1, em Boston, EEUU, ao que parece, fazendo uma 

escolha aleatória das imagens, além de traduzir parcialmente o Tratado Áureo. Essa edição 

traz uma mescla da teosofia de Blavatsky com os elementos do Geheime figuren der 

Rosenkreuzer, numa mitologia comparada, conforme nos referimos em nota acima, como 

um dicionário de termos do ocultismo corrente à época. Em 1919, é preparada uma edição 

fotolitográfica do fac-símile, base para edições modernas da obra. A edição brasileira 

editada pela Renes, em 1978, encomendada pela AMORC6, traz as imagens sem o colorido 

original, na verdade, uma réplica do fac-símile de 1919. Somente em 2014, numa nova 

edição, produzida também pela AMORC, é que podemos ter em língua portuguesa a 

versão colorida desta obra. Vale salientar que já existia edições modernas da mesma, em 

cores7; tanto a edição de 1978 quanto a de 2014 possuem problemas de tradução e também 

de reprodução de algumas das pranchas. Dentre estas pranchas, podemos citar a confusão 

do termo Shabbath, referindo-se ao um conceito da mística hebraica, erroneamente grafado 

nas edições brasileiros como Sabá, país dos Sabeus. 

                                                           
5 Esta é a segunda edição, ampliada, contendo 22 fascículos, embora o frontispício mencione 21, incluindo os 

nove da edição original. Sem dúvida é a melhor e a mais recomendável, à qual geralmente os escritores mais 

modernos se referem. 
6 Antiga e Mística Ordem Rosae Crucis, estruturada por Harvey Spencer Lewis (1883-1939) em 1915, este 

sendo seu primeiro Imperator e administrador da AMORC até 1939 quando é sucedido por seu filho Ralph 

Maxwel Lewis (1904-1987), que ficará à frente da instituição até sua morte, em 1987, quando é substituído 

por Gary L. Stewart, que ficará no poder até 1990, ao ser substituído por Cristian Bernard, atual imperator da 

AMORC, organizada e distribuída mundialmente através de jurisdições de línguas (portuguesa, inglesa, 

francesa etc.).  
7As edições francesa e alemã são um exemplo disto. 
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O mundo que vemos se descortinar através desta obra é um mundo pós-Reforma, 

onde os debates sobre a fé e sobre as estruturas ônticas do cristianismo são constantes. Esta 

ontologia simbólica assume o centro do debate sobre que conhecimento é este que nos leva 

ao símbolo e à escolha de nosso objeto de estudo. Madornes perceberá que:  

 

O conhecimento que leva ao símbolo não é, portanto, sistemático, mas leva a 

uma perspectiva que dá acesso ao centro da realidade, de onde as coisas são 

apreendidas como articuladas dentro de uma rede e de uma ordem maior. É um 

raio iluminador que abre ou desperta um sentido e desvela um significado 

profundo do mundo, da vida e da existência. É um conhecer que revela; um 

descobridor acesso ao coração palpitante da realidade; desperta e ilumina nossa 

existência. (MARDONES, 2006, p. 91-92) 

 

Trazemos os conceitos de uma hierohistória, uma forma de percepção dos aspectos 

históricos não vinculada apenas à reta histórica, cujos fenômenos se processam de forma 

linear, mas também a um diálogo estabelecido através de uma percepção do tempo como 

estrutura cíclica. E a cada volta, novos valores são agregados, numa perspectiva histórica 

ampliada. 

No primeiro capítulo deste trabalho, trataremos da hierohistória do movimento 

rosacruz, sua relevância para o esoterismo ocidental e os intricados caminhos da simbólica 

deste movimento dentro das correntes histórica, metafisica e mística da Europa dos séculos 

XVI e XVII. Este capítulo destaca-se por um resgate dos sentidos estabelecidos pelo 

movimento em seus primórdios. 

No segundo capítulo, nosso foco principal será os movimentos iniciáticos do século 

XVIII, as diversas variações da maçonaria, com suas influências templárias, gnósticas, 

alquímicas, cabalísticas etc., assim como o estabelecimento institucionalizado do 

movimento rosacruz neste século, suas nuances e aproximações com a maçonaria, em seus 

altos graus especificamente, como sua simbólica que se consolida enquanto movimento 

autônomo. 

Para o terceiro capítulo, deixamos o que entedemos como o foco principal deste 

trabalho: a proposta de uma metodologia para a análise das imagens, cotejadas em diversos 

autores que estudam o imaginário. Esta metodologia é aplicada às pranchas que compõem 

o Geheime Figuren der Rosenkreuzer, seguindo uma lógica constitutiva das imagens que 

representam o imaginário do fenômeno rosacruz, em sua cristalização simbólica e 

imagética no século XVIII. 
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1. A HIEROHISTÓRIA E O DESENVOLVIMENTO DO ESOTERISMO 

ROSACRUZ 

 

O mágico, o surpreendente, aquilo que prende e alimenta a imaginação humana, 

tende a passar à posteridade, levando consigo toda a aura de mistério inerente à percepção 

dos envolvidos direta ou indiretamente com o ato; assim, mitos, ritos e símbolos são os 

elementos principais que darão forma a esta produção simbólica8 que dialoga com o 

homem num plano que extrapola seu mundo sensível. O símbolo é a linguagem da 

transcendência que dá voz ao silêncio do inefável. 

O simbólico, seja ele constituído em forma de narrativa, de gesto ou de imagem, 

expressa uma dimensão do real, que nem a percepção sensória nem o raciocínio 

argumentativo podem alcançar, permitindo a exposição, no sensível, de nossos vislumbres 

do Mistério (MARDONES, 2006, p. 15). 

A legitimação da realidade é constituída tanto simbolicamente quanto pela 

percepção do mundo à nossa volta e essas duas formas alicerçam o imaginário, 

fornecendo-lhe rico material, que, moldado pela imaginação, lança as bases sobre as quais 

se assenta nossa sociedade. 

O mundo do símbolo está intrinsicamente ligado às formas de percepção da 

realidade pelo homem e no diálogo estabelecido entre ambos: falar de apreensão simbólica 

desafia-nos a entrever o debate travado sobre a imagem e sua função na vida do homem. 

As formas simbólicas dão sustentação aos processos de simbolização, tornando-os coesos e 

consistentes à dialética entre conhecimento e ação e à permanência e à transformação que 

resultam da dinâmica da correlação destes dois últimos (BRAGA, 2014). A imaginação 

criativa, percebida assim através dos meios de percepção da mesma, ou a sensibilidade que 

a articula enquanto imaginatio vera9, compõe os dois momentos que neste processo 

entrecruza-se nas formas simbólicas, a saber: 

1) o momento em que é exteriorizado o conteúdo espiritual através de uma 

configuração material; e 

                                                           
8 Lembremos que a simbólica, com sua fonte inesgotável de estruturas analógicas e concretas, não existe em 

si própria nem por si mesma independente da dinâmica do processo lógico que a constitui na linguagem 

simbólica. (ALLEAU, 2001, p. 17-18.) 
9 Imaginaginação verdadeira. 
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2) o momento em que esse processo de exteriorização e materialização é 

interiorizado pelo sujeito (CASSIRER, apud BRAGA, 2014). 

Cassirer ultrapassa a dicotomia kantiana10, quando parte do esquematismo e traz à 

cena a sensibilidade e o sentido de onde uma idealidade conceitual origina-se: não de uma 

categoria a priori do entendimento, mas da tensão entre este dois momentos geradores da 

constituição das formas (BRAGA, 2014; CASSIRER, 2011).  

O símbolo manifesto, ou expressado através das formas materiais constitutivos do 

mesmo11 – ícone, mito, rito; com atuação no ambiente sensível – apesar de contar com 

motivações indiretas, tem nessa dualidade do aspecto simbólico a evidência da 

exteriorização de um elemento significativo e/ou a preparação de um elemento significante 

(BRAGA, 2014). Logo, nesta perspectiva, os símbolos estão ligados às condições materiais 

que levaram o mesmo a se expressar. A tensão entre um elemento e outro não opera 

enquanto uma simples troca de fluxo e refluxo das mesmas constituintes; a exteriorização 

tende a trazer dos processos interiores amálgamas sociais que enriquecem este oscilar 

simbólico, que é alicerçado por uma percepção sensorial e também pelos processos da 

imaginação criativa, onde o mundo imaginal figura enquanto depositário da relação entre 

significado e significante. 

A imaginação – esta capacidade que permite ao homem articular toda uma teia de 

sentido, seja em imagens, relatos, gestos – é a formadora da cultura enquanto uma 

expressão claramente simbólica. Se Cassirer contribui ao indicar que o homem é um 

animal compulsivamente simbólico, na sua definição, homo symbolicus, podemos inferir 

que numa nova perspectiva antropológica ele é um homo imaginans12 (CASSIRER, 1994; 

BARRETO, 2008; BRAGA, 2014).  

A imagem assume diferentes acepções, variando conforme o locus em que esteja 

inserida: seja na arte, na religião ou no esoterismo, ela em si suscita algumas questões. No 

ambiente da arte sacra, atua enquanto uma imagética da fé, permitindo assim que vários 

                                                           
10 Kant (2001) concebe um juízo estético situado fora da dimensão da emoção, do material, do sensível, do 

corporal; nele tem-se um movimento de supressão do sensível no que concerne à sua interação na 

significação. 
11 Símbolo aqui possui uma percepção polimorfa: pode ser apreendido enquanto símbolo linguístico, símbolo 

gestual e símbolo iconográfico; Gilbert Durand, em seu livro A Imaginação Simbólica 1993 propõe esta 

valência do aparato simbólico. 
12 Termo utilizado por Marco Heleno Barreto em Símbolo e sabedoria prática (2008), o autor utiliza-se das 

definições de imaginação proposta por Barchelard em: O ar e os sonhos – Ensaio sobre a imaginação do 

movimento (2008); Corbin L’immaginazione creatice (2005).  
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teóricos se detivessem sobre a complexidade da imagem, imago, que é em si a 

representação de algo natural ou transcendente. A partir de sua concretização através deste 

reflexo que é a imagem, Immanuel Kant (2001) ao propor uma estrutura esquematizante 

para a análise da imagem, fez o que Georges Didi-Huberman (2013, p. 186) chama de 

caixa mágica, onde o sujeito, o homem, encontra-se guardado entre as paredes que em 

verdade são espelhos que pelo estabelecido projetam uma especulação ad infinitum com 

variantes finitas: o campo simbólico sofre por vezes esta mesma redução conceitual, pois 

reproduzimos a tensão entre significado e significante e mantemos o simbólico apenas no 

âmbito da mimese13. 

Uma ruptura faz-se necessária e lançar-se no âmbito do não saber, do não conter, do 

sentir, uma hieroeidética, um conhecimento que não deve ser confundido com a gnosis, 

uma revelação espiritual. A hieroeidética14 é antes o que poderíamos perceber como 

preparação para a gnose (VERLUIS, 2004), atuando no ponto de convergência entre 

simbolizado e simbolizante. O termo, como trabalhado por Verluis (2004), evoca as 

revelações da transcendência, haja vista que este conhecimento dá-se na percepção 

dicotômica do mundo dividido em: transcendente e imanente. Este termo está em perfeita 

consonância com a definição de mundo imaginal cunhada por Henry Corbin (2005).  

 

A hieroeidetica é Conhecimento a revelação visionária dos princípios 

unificadores e poderes de formar o mundo cósmico inteiro, e como a pesquisa 

tem lugar no campo da imaginação a meio caminho entre o mundano e o 

transcendente: há um vidente e que é visto, e ouvinte, e o que é ouvido. Quando 

olhamos para as várias correntes das tradições esotéricas ocidentais, encontramos 

aquelas que correspondem de modo impressionante ao que vimos delineado aqui 

no Livro do Apocalipse. Se olharmos para a tradição alquímica e seu 

simbolismo; na tradição mística; na tradição cabalística, com sua ênfase sobre a 

escrita e a linguagem codificada; ou na teosofia atual, que por sua vez se 

manifesta no Rosicrucianismo; em toda a tese de paralelos com Revelação, 20. 

(VERLUIS 04, p. 25)
 15

 

                                                           
13 A mimese tripartite ricoeuriana da narrativa, constituída de prefiguração, configuração e refiguração, está 

voltada para a interpretação e não trata da pulsão do narrador, i.e. dos caminhos para a produção. Entendo 

que o sentido do evento vivido não é dado de uma vez por todas pela narrativa, porque a narrativa possível 

não é ideal e acabada desde a sua primeira enunciação. Ela é experimentada, refeita, ressignificada – e de 

novo e de novo refeita. Corresponde a um anseio de sentido, não obrigatoriamente realizável de maneira 

plena e feliz. E a refiguração importante – se posso me permitir o uso deste conceito ricoeuriano – não é 

tarefa de um outro, mas do próprio emissor. Se o imaginário é inato e se manifesta simbolicamente, se é 

capaz de manifestar-se bem antes de terminada a primeira fase de aquisição da linguagem (digamos do 

exercício da linguagem e do amadurecimento neurológico), então o processo é antes de significação de 

aspectos ainda não nomeados, mas já experimentados, vividos. (SPERBER, 2011, p. 70) 
14 Termo desenvolvido por Arthur Verluis (2004). 
15 Hieroeidetic knowledge is the visionary revelation of the unifying principles and powers informing the 

entire cosmic realm, and as such takes place in the field of imagination midway between the mundane and 
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Trabalhos como o Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16 tem und 17 tem 

jahrhundert16, Atalanta Fugiens e Amphitheatrum Sapientae Aeternae, que detêm em suas 

páginas, material imagético e simbólico que deixa clara a sua relevância, pois nos permite 

entrar em um novo mundo de símbolos.  

A produção simbólica – seja literária, imagética ou gestual – das correntes 

esotéricas ocidentais possui uma carga intensa, pois se ambienta no limiar entre um 

conhecimento racionalizado e o ato epifânico do símbolo no campo carregado da 

imaginação criadora e por que não dizer, mantenedora da realidade (DURAND 1993, 

VERLUIS 2004, BARRETO 2008, CORBIN 2005). 

O aspecto mitológico está na consciência do Homo sapiens e permite ao mesmo 

transgredir e/ou romper as regras estabelecidas pelo tempo e o espaço, condicionantes que 

se ligam diretamente com as posturas que assumimos diante da morte, elemento crucial da 

temporalidade de nossa existência; morte que o homem almeja transcender, razão pela qual 

produziu mitos que atendessem à sua ânsia de vitória sobre a finitude. 

A obra que escolhemos para sediar esta pesquisa vem a público, na forma como 

ficou conhecida, no século XVIII, mas as raízes das ideias ali expressas têm seu 

nascedouro no Renascimento e o prolongamento de suas influências no mundo europeu. 

Se o esoterismo ocidental tem seu marco referencial no Renascimento, em especial 

na revisitação do Hermetismo, quando Marsílio Ficcino traduz o Corpus Hermeticum, o 

movimento rosacruz alicerça-se no debate entre a ciência e a religião, cujos frutos serão 

nomeados ciência moderna. 

                                                                                                                                                                                
the transcendent: there is a seer, and what is seen, a hearer, and what is heard. When we look at the various 

currents of the Western esoteric traditions, we find that they correspond in striking ways to what we have 

seen delineated here in the Book of Revelation. Whether one looks at the alchemical tradition and its 

symbolism; at the mystical tradition; at the Kabbalistic tradition, with its emphasis on writing and encoded 

language; or at the theosophic current that in turn manifests in Rosicrucianism; in all of these we find 

parallels to the Revelation, 20. (VERLUIS 04, p. 25; tradução de José Carlos de Abreu Amorim) 
16 Símbolos secretos dos Rosacruzes dos séculos XVI e XVII, título em português da edição alemã, a partir de 

nossa revisão bibliográfica; optamos pelo termo no original, seguindo a postura utilizada pelos pesquisadores 

que trabalharam ou citaram a referida obra, aos quais recorreremos ao longo do texto e nas referências 

bibliográficas. A primeira edição em português é de 1978, lançada pela editora Renes, seguindo a edição 

americana que apresenta as imagens monocromáticas; a segunda edição, publicada pela AMORC, em 2014, 

traz as pranchas coloridas, seguindo o padrão do fac-símile de 1919; ainda cotejamos a edição em francês de 

2011 e a edição alemã de 2015, esta trazendo os textos para o alemão moderno, já que a edição do século 

XVIII está em alemão gótico. 
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O Renascimento produziu uma releitura das formas imagéticas desta última, ora 

mesclando o universalizante, que tinha no Cosmo a “personificação” de uma mensagem 

que o homem cuja polissemia era o home obrigado a interpretar, com um antropomorfismo 

ou antropocentrismo presente nesta interpretação. Este antropocentrismo permitiu que 

fizessem analogias, uma das mais recorrentes é perceber a Terra centrada na figura do 

homem, este sendo o elemento maior da sua hierarquia natural; o universo acaba sendo 

apreendido como um corpo uno, organizado por leis que refletem no homem sua projeção 

simbólica ou este refletindo a projeção do universo, num diálogo entre o macrocósmico e o 

microcósmico. Estas doutrinas conduziram o pensamento renascentista a ver a natureza 

como um todo harmônico, cujas interações entre os diferentes planos da criação 

imbricavam-se e produzia uma rede complexa de relações, baseada em princípios 

analógicos. 

Poderíamos inferir deste encontro uma coincidência histórica, algo irrelevante, mas 

desde seus primeiros escritos evidenciam-se as aproximações entre teologia e ciência, 

numa tentativa de forjar um método que permita a coexistência de ambos. Este método foi 

moldado e pansofia17 é o termo que foi encetado de tal debate: o mesmo remete a uma 

ideia de um conhecimento totalizante aqui presente e se constrói como uma via válida para 

estas confluências. 

A magia renascentista vestiu-se com uma roupagem filosófica adornada com 

elementos herméticos, neoplatônicos e cabalistas. Os autores que contribuíram de forma 

efetiva para tanto foram Marsilio Ficino (1433-1499), Giovanni Pico della Mirandola 

(1463-1494) e Henrich Cornelius Agrippa von Nettesheim18 (1486-1535) (IDEL, 2008, p. 

464).  

Uma abordagem alquímica do mundo – aqui se entenda da natureza, como 

originado a partir dos quatro elementos: água, terra, fogo e ar, além de uma acepção 

quaternária, o espaço vinculado a uma estrutura ternária do tempo, passado, presente e 

                                                           
17 Este conceito é de origem grega; atribui-se a Fílon de Alexandria; tenta-se mostrar a possibilidade de uma 

integração da cultura hebraica e greco-romana recorrendo a Platão; no Renascimento, o termo é recuperado e 

seu uso amplia-se durante o século XVII, gerando um verdadeiro movimento que aglutina diversos 

pensadores de origens e regiões. Existe a possibilidade de que Comênio tenha incorporado este conceito a 

partir de Pansophiae, sive Paideia Philosofica (1633) de Peter Lauremberg (1585-1639); Francesco Patrizzi 

retoma o termo, que em seguida é absorvido pelos rosacruzes do século XVII (LORA, 2009, p. 30-31). 
18 De Philosophia Occulta, 1533. 
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futuro –, marca um encontro tempo-espaço, onde se pode perceber a instituição de uma 

concepção setenária do mundo, que estende sua morfologia ao homem.  

No século XVI, num claro movimento de visitação dos pitagóricos, aritmosofistas 

perceberão que se pode chegar à dezena pela soma dos quatro primeiros algarismos 

(1+2+3+4), os quais traçam uma correspondência simbólica com o homem, a mulher, Deus 

e a matéria, respectivamente (DUBOIS, 1995, p. 103-104).  

O século XVI é um período essencial para entendermos as formulações do 

pensamento ocidental e o recorte que utilizamos visa de forma metodológica entender o 

campo do esoterismo ocidental.  

Eis que estamos às portas do Iluminismo, caracterizado por uma busca de todas as 

respostas diante da razão ilustrada.  

A convergência cultural ocorrida no Renascimento entre os mundos judaico, cristão 

e mulçumano moldará na mentalidade europeia, aproximações simbólicas entre estas 

correntes filosóficas e religiosas, cada uma contribuindo para a formulação dos novos 

paradigmas que marcarão de forma indelével o homem desta época.  

O ambiente em que aflui o movimento rosacruz está embevecido pelos rumores dos 

reformadores do século XVI, o que pode ser entendido como uma extensão do debate em 

torno da imagem. Num primeiro momento, sentimos uma ruptura abrupta, pois na cisão da 

Reforma, a simbólica constituinte do mundo católico vê-se abandonada – o sentimento 

mantido – mas fazendo-se necessária uma releitura do gesto, da iconografia e da própria 

liturgia (DURAND, 1994; 1999). 

O medo de uma extrapolação, que aproxime o movimento protestante das heresias, 

ronda os círculos luteranos e calvinistas, o que torna o cenário alemão mais difuso e 

complexo, pois saído de uma Idade Média cuja teologia detinha todas as respostas, 

vislumbra o nascedouro da ciência, ladeada por augúrios astronômicos, tais como a nova 

estrela de 1604, presente entre as constelações do Serpentário e de Cisne (CHURTON, 

2009, p. 85). 

Faz-se necessário estabelecermos alguns marcos: quando nos referimos a 

esoterismo ocidental estamos optando pela definição e recorte histórico de Antoine Faivre, 

consoante a sua criteriologia. Isso implica dizer que entendemos por esoterismo ocidental o 

movimento de ideias do final do final do século XV que se estende até o XVIII, num 

Ocidente de influência greco-latina (FAIVRE, 1994, p. 12-14).  
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Faivre, na sua criteriologia, identifica quatro elementos básicos e dois secundários, 

orientadores dos pesquisadores que enveredam pelo estudo do esoterismo ocidental, que 

durante épocas distintas suscitou debates múltiplos. A construção dos métodos, ou das 

abordagens tem recebido contribuições de diversos autores, dos quais, ao lado de Faivre, 

destacam-se solidamente, Pierre Riffard, Wouter Hanegraaff e Arthur Versluis. 

A criteriologia de Faivre, no seu recorte, possui uma interação entre os elementos 

que a compõem, existindo um sentido de continuidade e de relação entre uma e outra; 

nesse entrelaçamento há uma continuação e até mesmo uma metamorfose; abaixo 

elencamos esses critérios (FAIVRE, 1994, p. 17-23): 

1. as correspondências; 

2. a natureza viva; 

3. Imaginação e mediações; 

4. a experiência da transmutação; 

5. a prática da concordância; e 

6. a transmissão. 

O diálogo instituído a partir destes critérios reforça a abordagem histórica que este 

movimento tem recebido. O islamólogo Henry Corbin (1903-1978),19 ao cunhar o termo 

hierohistória, indica um caminho, de cunho fenomenológico, próprio da abordagem 

simbólica, na sua visão, a hermenêutica dos textos sagrados deve operar-se em dois planos 

com uma perspectiva voltada para o espiritual e outra para o material; desta feita, 

percebendo o esoterismo oculto sob a aparência literal dos textos sagrados, o símbolo aqui, 

enquanto mediador, atua em toda a sua potência, tal como Gilbert Durand enfatiza, 

enquanto epifania do mistério (1993, p. 11).  

Durand, seguindo a ótica de Corbin, nos fala de uma história santa – hierohistória, 

que através da Providência, torna esta última um significante (DURAND, 1995, p. 18): o 

significado não se dá no significante. O trajeto estabelecido entre as duas margens do rio, 

significado e significante, fundamenta-se num dialogismo em que o significado é 

apreendido nas idealizações que visam ligar as margens – analogia, metáfora, ícones, 

                                                           
19 Henry Corbin, famoso islamólogo, participante do Círculo de Eranos. 



28 

 

 

 

mitos. Aqui a experiência do mundo, assim com Janus20, possui duas faces; ambas 

presentes na abordagem simbólica, uma direta e outra indireta. 

Em termos de uma hierohistória, onde a Providência salta enquanto categoria a 

priori, Durand reinstaura o debate do teosofismo do século XVIII, presente em correntes 

místico-esotéricas tais como o martinismo21; segundo as quais há uma tríade que se 

manifesta no mundo: o Destino, a Vontade e a Providência. O teosofismo foi a 

aproximação entre adeptos das correntes místicas judaica e cristã, pelo qual personagens 

tais como Martinez de Pasqually, Louis-Claude de Saint-Martin e Jean-Baptiste Willermoz 

contribuíram efetivamente tanto para a espiritualidade22 europeia como para a sua 

mística23. Seguindo o discurso desenvolvido por estes pensadores, temos o Destino como o 

reflexo cego e automático de nossas ações e a Providência, o sacralizado, operando no 

mundo através das decisões tomadas a partir da Vontade. Há de se ressaltar que embora os 

três pensadores acima tenham estruturado tal debate no âmbito dos círculos maçônicos 

franceses, os maçons não foram os únicos adeptos do teosofismo. 

A criteriologia de Faivre, vinculada aos limiares da hierohistória de Corbin e aos 

elementos do imaginário durandiano, nos fornecem elementos para uma hermenêutica que 

não pode ser encarada a partir de uma dicotomia constituída de sagrado e profano, 

imaginário e razão (DURAND, 1995, p. 20), mas, sim, num caráter inclusivo, onde o 

terceiro elemento é dado – tertium datum. O caminho que o homem trilhou em diversos 

períodos de sua história sempre esteve permeado de um esoterismo, que se torna claro 

quando o percebemos em termos espirituais, pois os símbolos são os mediadores, assim 

como os Anjos, para utilizarmos uma imagem de Corbin, e quando ocorre a supressão 

                                                           
20 Janus é o deus de duas faces, símbolo da entrada e da saída, guardião das portas e das soleiras da antiga 

Roma, não te correspondente no Panteão grego (BIEDERMANN, 1993, p. 200) 
21 The term ‘Martinism’ refers in part to → Louis-Claude de Saint Martin, but much more to → Martines de 

Pasqually, the master in matters of thought, action, prayer, and ritual of all those who constitute the type of 

esotericism thus named. This company, apparently heterogeneous but basically united, is sufficiently profiled 

to distinguish it from the other currents of thought of the 18th century, even when those currents take on 

initiatic forms (namely masonic ones), and to arouse contrasting reactions, now as then. (INTROVIGNE, 

2006, p. -770) 
22 No século XVIII frente ao racionalismo que se desenvolve em diversos campos das relações humanas, 

numa maré contrária, temos abordagens pautadas numa teosofia cristã; a maçonaria desenvolve neste período 

seu lado especulativo com maior ênfase; o mesmerismo inicia seus trabalhos no final do XVIII, tendo seu 

auge no início do século seguinte. 
23 A palavra deriva do grego mystikós, frequentemente usada em associação com símbolos de culto, e refere-

se às relações com a divindade nos mistérios. No neoplatonismo, mystikós adquire uma coloração intelectual; 

refere-se ao reconhecimento do sentido oculto em ritos e palavras; o discurso místico é a expressão 

simbólico-velada daquelas realidades últimas somente acessíveis aos especialmente chamados. (LURKER, 

2003, p. 445) 
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destes intermediários, “[...] tanto no nível semântico do cosmo como no nível corolário da 

alma humana, constituiu-se uma catástrofe metafisica já que isola-se em dois extremos a 

Forma transcendente do Ser no Ato e a matéria dos existentes” (DURAND, 2011, p. 41); o 

raciocínio torna-se unilateral, já que a imaginação se deforma e empobrece. 

Para construir um diálogo com os movimentos envoltos na áurea de mistério e 

fascinação como o rosacruz do século XVII, faz-se necessário amainar-se e recorrermos a 

uma hermenêutica simbólica, para não sermos abruptamente absorvidos pelo caldo 

primordial deste cenário. Os meandros do surgimento do movimento rosacruz estão 

diretamente imbricados na construção do imaginário ocidental, ladeado pela ciência e pela 

religião. O estrondo hierofânico dos Manifestos Rosacruzes serve de mote para a 

hierofania rosacruciana, como fenômeno divisor do status quo inerente aos relatos 

fundantes, aos mitos que instauram uma nova percepção de Tempo, que não mais se 

atualiza na reta, mas numa ciclicidade de círculos dantescos. 

A hierohistória rosacruz, perspectivada no panorama em que surgem os Manifestos 

Rosacruzes, permite-nos perceber que além de uma propositura política, se reveste também 

de um movimento de ideias, fluindo comum um rio subterrâneo alimentado pelas chuvas 

astrais24, por outros rios da superfície e amalgamado ao Renascimento italiano, às 

propostas de reforma anteriores a Martinho Lutero e os aspectos religiosos da Alemanha 

do século XVI em diante. 

As matizes do termo rosacruz (rosenkreuzer – alemão; rosecroix – francês; rosy 

cross – inglês) evocam na mente ocidental dois símbolos possuidores de raízes profundas 

em sua psique, arquétipos fundantes de seu imaginário. A fusão da rosa e da cruz compõe 

um novo símbolo, que se tornará o emblema do movimento, ainda que figurasse 

anteriormente em iconografias25.  

A história do rosacrucianismo é detentora de uma complexidade ímpar, pois contou 

com personagens e cenários os mais diversos e distantes uns dos outros. Dentre estes 

momentos, ressaltamos quando no século XVIII veio a público o Geheime Figuren der 

Rosenkreuzer aus dem 16 tem und 17 tem jahrhundert,  em duas edições, a primeira de 

1785 e a segunda, de 1788. Tanto por sua riqueza imagética quanto pela simbólica presente 

                                                           
24 O surgimento da super nova na constelação de Serpente e Cisne. 
25 Martinho Lutero utilizava em seu brasão uma composição com uma rosa tendo em seu centro uma cruz; 

este composto figura também no brasão da família de J. V. Andrea; Dante, na Divina Comédia, evoca essa 

mesma simbólica ao identificar a rosa com a Mater Dei.  
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nela; a obra desafiou pesquisadores dos mais diversos campos do saber, os quais, como 

veremos adiante, embora a venham estudando com afinco nos últimos anos, ainda não 

conseguiram responder a todas as questões. 

O cenário em que foram publicados os manifestos possui uma complexidade sobre 

a qual tentaremos lançar um pouco de luz na primeira parte deste trabalho. 

 

Em 1614, foi publicado em Kassel um texto alemão com o título Fama 

Fraternitatis, dess Loblichen Ordens des Rosenkreutzes (A Declaração da Digna 

Ordem da Rosa-Cruz), que vinha circulando em manuscrito desde algum tempo 

antes, possivelmente já em 1610 (...) Logo depois do Fama surgiu, em 1615, o 

Confessio Fraternitatis, também publicado em Kassel, mas desta vez em latim. 

Repetia a mensagem do Fama com força ainda maior, sustentando a promessa de 

um mundo reformado e a derrubada da tirania papal (...) Depois, em 1616, 

apareceu um terceiro trabalho, o mais estranho de todos. Foi publicado em 

Estrasburgo, em alemão, com o título Die Chymische Hoschzeit Christiani 

Rosenkreutz (O Casamento Químico de Christian Rosenkreutz). Nele, o 

narrador, supostamente o próprio Christian Rosenkreutz, descreve sua 

experiência como convidado (não noivo, como sugere o título) no casamento de 

um rei e uma rainha que moravam em um castelo maravilhoso. (McINTOSH, 

1988, p. 21) 

 

Como pudemos ver acima, os manifestos surgem no estado autônomo de Hesse 

Kassel, numa Alemanha ainda inebriada pelas 95 teses do monge dominicano e diante de 

reações adversas tanto no campo religioso com a Contra Reforma, como nos embates 

políticos que visavam definir o “estado alemão” frente ao Sacro Império Romano-

Germânico da Casa dos Habsburgo e aos estados protestantes independentes. 

O século XVII começa com Giordano Bruno queimado na fogueira, Kepler expulso 

da Universidade Graz e o Tratado Westfália desvinculando as relações internacionais da 

base religiosa. Este último fato, marca a mudança de paradigma que enfraquece a Casa dos 

Habsburgo frente ao seu principal opositor, a casa dos Bourbon (CARNEIRO, 2013, p. 

164). 

O Imaginário Rosacruz, composto pelas confluências simbólicas da conjuntura 

filosófica, religiosa e esotérica da Alemanha do século XVII, recorre ao recipiente onde se 

processa a transmutação necessária para o nivelamento simbólico entre a história e o que 

entendemos por hierohistória. O homem constitui-se numa lógica que possui como base o 

simbólico, campo de interação onde as aproximações hermenêuticas partem de elementos 

que se encontram suspensos no real (JAMBET, 2006, p. 17). Nessa perspectiva, a 

consciência do tempo instaura-se na relação entre a temporalidade real e a idealizada, entre 
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uma apreensão simbólica da rosa – enquanto ideal – e da cruz; um real social, pilone dos 

universos simbólicos. 

A ruptura entre a história e a subjetividade amplia-se quando esta última torna-se 

um speculum da hierohistória graças à imaginação criadora, que permite a instauração de 

“uma” outra história, liberta das hermenêuticas redutoras, das amarras do destino, pelo que 

floresce o esoterismo enquanto mediador plástico das relações do mistério com o mundo 

imaginalis. Aqui a história torna-se profética, impregnada de uma polissemia tão cara ao 

significante. 

Este imaginário é composto por um emaranhado de fios, organizados em um tecido 

que esparge seu multicolorido em diversas direções – cristãs, judaicas, alquímicas, 

herméticas etc. A pedagogia simbólica desta obra se evidencia já na sua primeira estampa, 

onde dois símbolos, a rosa e a cruz, dialogam com um terceiro elemento imagético: o 

Cristo ascencionado. Este precede a união daqueles, conforme a imagem 1; a constelação 

arquetípica pode ser colocada numa equação: cruz + Cristo; temos cruz + Rosa – a rosa 

analogicamente colocada em relação ao Cristo; acompanhando a composição, podemos ver 

a citação bíblica “Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales”. 

A imagética aqui exposta indica a influência cristã do símbolo e a trajetória 

imagética do Cristo à Rosa: num primeiro plano, o Cristo no centro da cruz, imagem 

evocativa da sua paixão; logo acima, a rosa, compondo o que poderíamos chamar de uma 

segundo momento da imagem. Esta simbólica, a partir de então consistirá da rosa no centro 

da cruz, numa evocação do Cristo virtualizado na rosa; óbvio que esta conotação só possui 

razão de ser dentro do movimento rosacruz embevecido da simbólica cristã, o que é o caso 

dos autores dos manifestos, que deixam isto claro nas páginas do Fama e do Confessio. 
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Imagem 1 - Folha de rosto dos Símbolos Secretos dos Rosacruzes (Geheime Figuren der Rosenkreuzer) 

 
Fonte: Os símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT, J.D.A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 11. 

Raimon Arola refere-se ao surgimento da ordem rosacruz como o canto do Cisne 

(AROLA, 2002, p. 221). Arthur Versluis diz-se surpreso pelo fato de uma “ficção” prender 

a atenção dos eruditos da Europa do século XVII (VERSLUIS, 2007, p. 87). Os 
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invisíveis26 (rosacruzes) inseriram-se na eternidade, pois aglutinaram ao seu redor os 

olhares daqueles que expandiam uma nova forma de ciência e de visão de mundo, com a 

percepção do universo pautada por novos paradigmas: o padre Nicolau de Cusa idealiza 

um universo não terminado, encontrando-se em um processo contínuo de manifestação e 

cuja impossibilidade de apreensão pela razão serviria de base à sua doutrina da “Docta 

Ignorantia”. 

A dialética instituída pelo debate entre o macrocosmo e o microcosmo, ou entre a 

hierarquização do universo, da natureza e do homem, encontra nos conceitos alquímico-

herméticos novos referenciais. No cenário em que circulam os manifestos rosacruzes, a 

história recebe um tratamento mítico, é organizada em idades, de acordo com o 

pensamento joaquimita27: as idades do Pai, do Filho e do Espírito Santo – ou a ideia do 

vazio, da lei e do amor (DUBOIS, 1995, p. 103) –, interpelação simbólica pautada por uma 

profecia ligada a Elias28, que receberá o epíteto de Artista no movimento alquímico do 

século XVIII (boa parte dos tratados alquímicos que circulam na Europa a partir do século 

XVI são oriundos de punhos judeus). Rafael Patai ressalta a viagem destes autores de 

terras árabes ao Ocidente, neste século, os quais se firmaram num ambiente cristão: Itália, 

Holanda, nordeste ou centro-norte da Europa (PATAI, 2009, p. 633). 

A mudança geográfica está associada a uma mudança de liderança, que Patai 

percebe em dois momentos: primeiro, um interno ao judaísmo, que foi o deslocamento 

simbólico da liderança intelectual, que no século XVI estava entre o ramo do judaísmo 

sefardita29 habitante de terras muçulmanas e migrou para as lideranças sefarditas residentes 

no Ocidente, precisamente na Itália e em áreas adjacentes aos judeus asquenazitas, que 

viviam na Europa Oriental ou Central; o segundo momento é exterior à órbita judaica, 

quando durante o Renascimento o centro de atividades alquímicas desloca-se do mundo 

mulçumano para a Europa Ocidental cristã: Itália, Alemanha (PATAI, 2009, p. 633). 

                                                           
26 O termo invisível refere-se a presença deste termo no Cartazes que suregem em Paris em 1623. 
27 Termo baseado nas contribuições do Monge italiano Joaquim de Fiore, das suas influencias milenaristas. 
28 O profeta Elias era frequentemente mencionado por alquimistas cristão e muitos desses alquimistas 

publicaram obras que incluíam o nome de Elias em seu título. A influência judaica é evidente em alguns 

desses tratados e ela se manifesta em afirmações que ecoam a máxima talmúdica segundo a qual Elias 

responderá todas as perguntas não respondidas, quando retornar como arauto do Messias. Paracelso pode 

servir de exemplo. Embora afirmasse ter encontrado a pedra filosofal, ele escreveu em seu tratado sobre os 

minerais que “Deus revelou as coisas menores, mas a coisa mais importante [isto é, a transmutação de metais 

comuns em ouro] ainda está envolta em escuridão e assim permanecerá até a chegada de Elias Artista” 

(PATAI, 2009, p. 68) 

29 Sefardita refere-se aos judeus da Penisula Ibérica, termo oriundo de Sefarad, nome da região em hebraico. 
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Os asquenazitas terão influência no pietismo alemão, cuja contribuição estender-

se-á ao D.O.M.A., principal tratado presente no Geheime Figuren der Rosenkreuzer. Os 

asquenazitas recebem no século XIV contribuições simbólicas dos judeus sefarditas, 

através do Rabi Kalônimus, que o imperador da Alemanha Carlos, o Grande, mandou vir 

da cidade de Luca, na Itália30 (REHFELD, 2015, p. 45). No século em que o Renascimento 

alcança as terras teutônicas, os aspectos especulativos da cabala teosófica já estavam 

intimamente vinculados às concepções alquímicas e mágicas, pois a cabala sefaradita31, 

com uma carga forte nos aspectos mágicos, fornecerá os pigmentos que estarão presentes 

na tez do esoterismo alemão desde o XVI32. 

Este campo de diálogo estabelecido é ampliado pelas aproximações com a medicina 

paracelsista, a qual se pautava na teoria dos humores, segundo a qual as manifestações 

patológicas estão diretamente ligadas às pretensas variações33 da linfa, da bile negra, da 

bile amarela e do sangue. A medicina de Paracelso figura como uma das estrelas mais 

reluzentes da constelação simbólica instituída e/ou constituída pelo Imaginário Rosacruz, o 

qual, enquanto um movimento de ideias, ultrapassou o historicismo tricotômico 

(passado/presente/futuro) e permitiu uma aproximação através da hierohistória, da história 

dos relatos míticos fundantes, conforme enfatizado por Gilbert Durand, kerigmáticos, 

anunciadora de uma boa nova (DURAND, 1995, p. 18). 

Dentre esses diversos expoentes, o nome de Paracelso figurará como o de maior 

relevância, um autor que se dedicou a vários temas ligados quase sempre à natureza e suas 

implicações. Dentre os três primeiros manifestos, o último (As Bodas químicas de 

                                                           
30 A este respeito recomendamos as extensas pesquisas de Gershom Scholem, Walter Rehfeld, Mosh Idel 

dentre outros.  
31 Sefaradita ou sefaradim, singular de serfardi, vem Sefarad Espanha em hebraico. São chamados os 

descendentes dos judeos das comunidades da Península Ibérica (Espanha e Portugal) e dos países banhados 

pelo mar Mediterrâneo (Itália, Grécia, Turquia, Síria, Líbano, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, etc.) 

Grande parte das famílias judaicas que foram forçadas a deixar a Espanha em 1492 se transferiu para outros 

países mediterrâneos. (BENSION, 2010, P. 326) 
32 Feito à imagem e semelhança de Deus, o corpo humano é postulado desde o princípio do texto bíblico 

como território do sagrado (Gn 1,26). Não se trata apenas de um monte de órgãos, vísceras, fluidos e funções. 

Na língua hebraica, todas as partes do corpo humano são hispostasiadas e dotadas de atributos psíquicos e 

espirituais. Cada parte do corpo humano leva em si mesma uma consciência do verdadeiro Eu. (MIRANDA, 

2010, p. 11) 
33 A predominância de um ou outro humor funda uma caracterologia (linfa: fleumático; bile negra: 

melancólico; bile amarela: fantasista; sangue colérico). O excesso de um dos humores provoca desproporção 

que é a causa patológica: apatia, melancolia negra, sonhos e fantasias, cólera e impulsos. (DUBOIS, 1995, p. 

103) 
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Christian Rosenkreuzer) possui uma carga alquímica que não está presente nos anteriores e 

que poderemos reencontrar no Geheime Figuren der Rosenkreuzer. 

A influência que a alquimia recebe de elementos filosóficos do Islão medieval e do 

Ocidente cristão foi um momento de grande notoriedade do caldeirão cultural que era a 

Europa nos 1600. À guisa de exemplo: Oswald Croll publica em 1608, Basilica Chimica; 

Jean Béguin publica na França, Tyrocinium Chymicum, em 1610, ampliada na edição 

seguinte de 1615; Libavius publica em 1611, o livro Syntagma; Nicholas Lemery publica 

Cours de Chymie, em 1615; em 1617, Ângelo Sala (1576-1637) descreve pela primeira vez 

a preparação do “vitríolo de cobre”; Elias Ashmole (1617-1692) publica o Theatrum 

Chimicum Britanicum em 1650; Johann Rudolph Glauber (1604-1670) publica na 

Holanda, em 1648, Furni Novi e em 1654 Pharmacopeia Spagyrica; em 1662, a Royal 

Society é fundada em Londres por um grupo de cientistas, entre os quais Boyle, Hooke, 

Newton e outros de renome; em Paris, em 1666, é fundada a Academie des Sciences 

(HUTIN, sd. ; ROOB, 1997; PATAI, 2009). 

O mundo simbólico pluridimensional (DURAND, 1993, p. 19) adquire um caráter 

espacial e detentor de uma temporalidade própria, possuidor da capacidade de influenciar e 

de ser influenciado enquanto ambiente propício para as interações humanas, o que Corbin 

denomina Mundus imaginalis, onde os mediadores – os símbolos –, fazem a ponte entre os 

dois planos, o conceitual e o concreto, e entre o espiritual e o material. Essa mediação 

acontece no homem enquanto simbolizante/simbolizado, fixo/volátil, seco/úmido etc. 

Um dos temas que vigora na alquimia deste período é a da conjunção dos opostos: a 

personagem de Hermes aqui se apresenta como conectivo – o mensageiro entre os dois 

planos. A partir desta acepção, figuras como a do andrógino e a do hermafrodita agregam 

ao seu redor a aproximação destas naturezas de características antitéticas, a conjunctio 

oppositorum34, não como aproximação entre os sexos, mas como a confluência entre os 

princípios. 

Assim como ocorre na cabala, a alquimia, ao receber uma roupagem cristã, dos 

pensadores medievai e do Renascimento Italiano, desenvolve novas leituras dos símbolos 

alquímicos: o papel de Hermes ou Mercúrio é vinculado ao do anjo mediador, personagem 

simbólico que se faz presente tanto no cristianismo quanto no islamismo. Este mediador 

                                                           
34 Conjunção oposta ou conjunção dos contrários. 
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ora é identificado com o Espírito Santo, ora com o próprio Cristo, que também é percebido 

como a Lapis philosophorum. Um dado importante a ressaltar aqui é que a alquimia será 

em certas aproximações lastreada pelo princípio da analogia (semelhança ou similitude); 

um dos exemplos desta percepção é o trabalho desenvolvido pelo alquimista inglês Robert 

Fludd, onde distingue uma ordem divina, uma cósmica e natural e uma ordem humana 

(DUBOIS, 1995, p. 10). 

Este modo de pensar – numa certa proporção, alquímico – permite que vejamos o 

mundo numa perspectiva tripla, “um caminho para o conhecimento de Deus (gnose); para 

o conhecimento da natureza (nesse sentido ela pode ser considerada uma pré-história da 

química, que é a alquimia sem simbolismo reduzida ao estudo dos fenômenos naturais); e 

para o conhecimento do homem, ensinando uma ética” (JUNG, 2011, p. 64). Aqui, a 

simbólica fundamenta a teoria dos arquétipos de Jung, além de influenciar decididamente a 

teoria geral do imaginário, em especial a isotópica das imagens. 

Um sentimento de uma utopia necessária e que visasse à instituição de uma nova 

ordem, ou uma mudança do status estabelecido, instaura-se na Europa e em especial na 

Alemanha, seguindo a veia aberta pela Reforma protestante, onde a identificação do papa 

com o anticristo é um dos elementos presentes e evocativos da Fama, além de memorar 

uma visão apocalíptica do tempo. 

 Tobias Churton atribui ao movimento rosacruz a preservação de elementos de uma 

visão científica do Cosmos, intervenção sem a qual alguns desses conhecimentos 

desapareceriam. Para ele, as manifestações rosacruzes que se estenderam por quatro 

séculos tiveram no seu início um forte debate político, teológico e cientifico (CHURTON, 

2009, p. 50). 

Comênio (1592-1670), em sua obra O labirinto do mundo e o paraíso do coração, 

escrita em 1623, expressa um certo entusiasmo por um debate oriundo do final do século 

XVI e início do XVII, o qual refletir-se-á no Geheime Figuren der Rosenkreuzer e em 

diversas de suas proposituras imagéticas.  

Referimos-nos aqui à pansofia como termo que ganha força e notoriedade no XVII, 

já que visava à unificação de todas as formas de conhecimento, unindo causas espirituais a 
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métodos científicos, onde através de uma analogia encontraríamos uma harmonia global, 

celestial e supracelestial.35 

Na universidade de Giessen, em 1623, o jovem Heinrich Nollius é expulso por 

manifestar suas opiniões – que alguns autores identificam como pró-rosacruz – de que a 

pansofia podia ser entendida como a teosofia mesclada com a alquimia e a astronomia. Tal 

qual nos referimos acima, a abordagem que o movimento rosacruz mantém sobre os 

holofotes é de um sistema universal de todas as coisas com uma forte dose de filosofia 

hermética, onde a analogia do que está acima é como o que está embaixo unificando, por 

exemplo, mecânica, arquitetura, botânica etc., numa perspectiva pansófica (CHURTON, 

2009, p. 51). 

Christian Rosenkreuzer, personagem central da empreitada rosacruz, tem sua 

história narrada no primeiro manifesto, o Fama Fraternitatis, onde é descrita sua jornada 

simbólica iniciática. O Pai Rosacruz simbolicamente representa todos os iniciados que 

permitiram o deslocamento dos conhecimentos arcanos do Oriente rumo ao Ocidente e o 

relato demonstra ainda o ideal rosacruz de difusão de tais saberes por toda a Europa. Na 

obra, Christian teria nascido em 1378, nas margens do Reno. Filho de pais nobres, aos seis 

anos de idade é conduzido a uma abadia, onde lhe é ensinado grego, latim, hebraico e 

princípios da magia; com dezesseis anos, empreende uma peregrinação à Terra Santa, 

sendo acompanhado por outro companheiro, que morre em Chipre. Ele dá continuidade à 

viagem, mas detém-se em Damasco por motivos de saúde; nesta cidade, encontra alguns 

sábios, que lhe transmitem conhecimentos sagrados – possivelmente seriam sabeus, nativos 

da terra de Sabá. 

Depois de curado por estes sábios, é conduzido pelos mesmos à sua cidade 

filosófica (seria uma das cidades de Esmeraldas?)36. Após um período de três anos por lá, 

percorre o Líbano, a Síria e Marrocos; passa um tempo em Fez, onde é novamente 

instruído, desta feita por Fassis, que o habilitam ao conhecimento supremo, ou adeptat 

(adepto). 

Nisso, ele recebe a missão, agora como Pai, de comunicar a toda a cristandade a 

sabedoria adquirida; para isto, deverá fundar uma fraternidade; antes desta empreitada, 

                                                           
35 Nisto, as obras de Robert Fludd, Henrich Kunrath e Jacob Boehme podem ser elencadas como grandes 

expoentes. 
36 O Fama assim como o Confessio estão permeados de conceitos da Mística Islamica, um dos temas 

recorrentes nesta mística é a referencia da Cidade Utópica de Esmeraldas, que se aproxima simbolicamente 

da Jerusalém Celeste presente no cristianismo. 



38 

 

 

 

retira-se por cinco anos, para em seguida recrutar três fieis companheiros, de cujos nomes 

o Fama informa apenas as iniciais: frater G. V.; frater I. A. e frater I. O. Juntos, constroem 

o novo Templo do Espírito Santo, curam os doentes e consolam os desesperados. Passados 

sete anos, Pai CRC recruta novos estudiosos, que deveriam ser celibatários e castos. 

A trajetória aqui narrada assemelha-se ao caminho trilhado pelas místicas judaica e 

islâmica, as quais ergueram novas formas de apreensão e compreensão do mundo, bem 

como a relação entre o homem, Deus e a natureza. 

Ciência e religião compartilham o anseio de interpretação do mundo e do homem; 

sua interação é tão presente que ao propor a reforma de uma, automaticamente propõe-se a 

reforma da outra. 

 

1.1 AS RELAÇÕES ENTRE O HERMETISMO, A ALQUIMIA, E A CABALA NA 

EXALTAÇÃO IMAGÉTICA DO GEHEIME FIGUREN DER ROSENKREUZER 

 

No final do século XV, a cabala37 serve de meio perfeito para invocar magicamente 

os dons divinos, os humanistas do norte da Itália estudavam também outras formas de 

conhecimento, vindos em parte do mundo clássico, como as filosofias platônica e  

pitagórica, a mitologia, os mistérios caldeus e egípcios, a teurgia, a magia gnóstica e o 

hermetismo; os estudiosos do Renascimento construíram pontes para que pudessem se 

aproximar destes conhecimentos e se utilizar dos mesmos para reforçar a mensagem cristã 

e seu discurso apologético (AROLA, 2002, p. 107).  

No Corpus Hermeticum, os teóricos humanistas da academia florentina encontrarão 

os conceitos que utilizarão como hipótese para uma prisca teologia ou uma filosofia 

perene38. A prática da arte hermética, para Raimón Arola, evoca a ideia de transmutar o 

mundo, ou a natureza, e o alquimista39 é o artista que executará esta Arte Régia. Podemos 

fazer uma analogia entre três estados presentes na percepção do mundo: o espiritual, o 

filosófico e o psíquico, com o profeta, o filósofo e o rei (AROLA, 2002, p. 109). 

 

                                                           
37 A este respeito ver Moshe Idel, As interpretações mágica e neoplatônica da cabala no período 

renascentista. In Cabala, cabalismo e cabalistas. São Paulo: Editora Perspectiva / CIEUJ da Universidade 

Hebraica de Jerusalém, 2008. 
38 Como a chamou Agostino Steuco (1497-1548) em 1540 (AROLA, 2002, p. 109). 
39 Também identificado como filósofo hermético ou filósofo do fogo. 
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1.1.1 Hermetismo e alquimia no Geheime Figuren der Rosenkreuzer 

 

É na Itália, na época em que os textos platônicos começam a ser traduzidos para o 

latim e a língua vernácula da época, que Marsilio Ficino, na Villa Careggi, interrompe a 

tradução do filósofo ateniense para se dedicar à tradução do que ficou conhecido à época 

como Corpus Hermeticum. Pode-se conjecturar que neste evento histórico ocorre o divisor 

de águas no que se refere à entrada no Ocidente, de forma mais abrangente, de obras e 

conhecimento vindos do Oriente Próximo. Nesta nova empreitada, a Ficino se junta Pico 

della Miràndola, ambos tornando-se referências nos encontros entre a cabala renascentista 

de “cores” cristãs e o hermetismo. 

Pode-se ainda perguntar: o que tem a ver hermetismo do século III a.C. a III d.C. 

com os fragmentos de “Pranchas Pictóricas” surgidas nos séculos XVI e XVII? Como 

elementos de diferentes tradições aproximam-se uma das outras para compor a simbólica 

deste período, o movimento rosacruz atua neste contexto como catalisador, apresenta-se 

como um leitmotiv que influenciará boa parte dos eruditos da época. Com a tradução do 

Corpus Hermeticum, a Europa trava contato com uma proposta filosófica distinta da 

aristotélica, uma nova forma de perceber a ciência apresenta-se. Isso influenciará 

definitivamente os pensadores europeus, em especial os alemães, que receberam este 

legado através da Itália e da Inglaterra. 
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Imagem 2 - A Filosofia Hermética em Símbolos Secretos dos Rosacruzes dos séculos XVI e XVII 

 

Fonte: Os símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT, J.D.A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 11. 

E no que tange à relação estabelecida entre o que se configura como um 

hermetismo, aqui cabe ressaltar que não figura no Geheime Figuren der Rosenkreuzer 

textos do Corpus Hermeticum, o que podemos encontrar são as ideias herméticas 

vinculadas à alquimia, a aspectos cosmogônicos e cosmológicos. Além da influência na 

edição de Altona, duas imagens evocam pra si uma motivação hermética, a Die 
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hermetische Philosophie (Da filosofia Hermética), imagem 2, da qual não encontramos 

reproduções anteriores (partes do Geheime Figuren der Rosenkreuzer aparecem em 

diferentes compilações entre os séculos XVI e XVIII), o que nos leva a crer que sua 

concepção é contemporânea à organização dos mesmos. Na imagem 3, temos a Tabula 

Smaragdina Hermetis, que aparece pela primeira vez em Paris, no ano de 1624, na obra 

L’Azoth, ou le moyen de faire l’or caché des philosophes40, de Basílio Valentin.  

A imagem 2 apresenta a origem da natureza, valendo-se de uma combinação de 

símbolos, com aproximações entre o hermetismo e a Arte Régia. Nela, a Prima Materia é 

composta e/ou representada por cinco compostos iconográficos: uma mão saída de uma 

nuvem que verte água (orvalho celeste), uma cabeça angelical soprando um vento do oeste, 

uma pequena parte de terra que sustenta um girassol – que na composição em questão 

sugere uma orientação geográfica já que o mesmo volta-se para o sol, representado na 

sequência seguinte, a faixa de terra ainda abriga quatro dragões. Temos então água, ar, 

terra e fogo, quatro elementos básicos na natureza e na alquimia; mas, nesta imagem, 

temos também a Pedra-ímã trazendo o magnetismo natural como quinto elemento, de que 

o texto traz a seguinte definição: “Atraio a todos os que buscam a Deus e a verdade; apenas 

eles acharão a Arte41. Eu sou a Pedra-Ímã do amor divino; atraindo os homens de férrea 

rigidez ao caminho da verdade” (ECKHARDT, 2014, p. 23). 

Na sequência da imagem, temos o sol e a lua, cada um iluminando, 

respectivamente, uma rosa e um lírio, cujas raízes compartilham simbolicamente a Fons 

Miraculorum, representada por um triângulo com o vértice para baixo, onde do ângulo 

inferior é vertido o Succus Lunae & Solis em forma de vapores, que, como o texto enfoca, 

“Os dois vapores ou fumos são as raízes da Arte”. No interior destes fumos, há vários 

símbolos alquímicos; três em especial nos prendem a atenção: são enxofre, mercúrio e sal, 

dispostos de forma triangular com a mesma orientação do triângulo acima. Não faremos 

aqui uma descrição dos elementos alquímicos envolvidos, mas reproduziremos abaixo 

parte do texto presente nesta imagem: 

 

A Prima Matéria deriva do Fiat, o Verbo, da Criação. E este Verbo vem do Pai, 

que é Criador de todas as coisas, e o Espírito irradia de ambos. Esta é a vida de 

Deus dando ar. Então, também o ar traz à vida tudo o que está dentro dos 

                                                           
40 Publicada nos anos seguintes ao surgimento dos cartazes em Paris, que anunciavam a presença dos 

Invisíveis naquela cidade. 
41 Arte aqui se refere à Alquimia, também definida como Arte Real, ou Arte Régia. 
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elementos. O fogo tudo aquece, a água refresca, delicia e satura todas as coisas. E 

a nitrosa terra, maternalmente, tudo nutre e sustenta; o ar nasceu do fogo, e por sua 

vez faz queimar o fogo, para que possa viver, mas ar na forma de água é alimento 

para o fogo, e o fogo queima e torna-se esse elemento. Água e orvalho do solo, o 

graxo, gordo orvalho do solo, a terra guardiã do sal nitroso o alimenta. Pois o útero 

da terra é o sal nitroso e sulfúrico da natureza, a boa coisa que Deus criou neste 

mundo visível. 

O mesmo Sal-Mãe dos elementos é a água nitrosa, aluminosa e espiritual 

gumósica, Ө terra ou cristal, que tem a Natureza em seu ventre, um Filho do Sol, e 

uma Filha da Lua. É uma hermafrodita nascido do vento, uma fênix vivendo em 

fogo, um pelicano, reavivando seus queridos filhos com seu próprio sangue; o 

jovem Ícaro afogado na água cuja nutriz é a terra, cuja mãe é o vento, cujo o pai é 

o fogo, a água sua aia e bebida, uma pedra e nenhuma pedra, uma água e nenhuma 

água, e, no entanto, uma pedra de poder vivo e uma água de potência viva; um 

enxofre, um mercúrio, um sal, oculto profundamente na Natureza, e que jamais foi 

visto nem conhecido por um tolo. (ECKHARDT, 2014, p. 23) 

 

Há referências ao caldo primordial, os vapores e sumos que figuram na parte de 

baixo da figura, e à função dos elementos alquímicos nele. As recomendações desta 

“receita” é que devemos orar e laborar com paciência, pois como o texto afirma: “Sou a 

umidade que tudo preserva na natureza e a faz viver; passo dos planos superiores aos 

inferiores; sou o orvalho celestial e a riqueza da terra”. Este tratado opta pela via úmida da 

Grande Obra, pois na realização da Arte Régia dois caminhos podem ser perseguidos pelo 

Filósofo: a via seca e a via úmida, a primeiro tendo o fogo por artífice central, imprime ao 

processo um ritmo mais intenso; na via úmida, a água e a terra têm a função de 

homogeneização dos compostos. 

Partindo de um estruturalismo figurativo, neste campo, as estruturas 

antropológicas do imaginário fornecem-nos através da isotopia estabelecida por Gilbert 

Durand, uma forma de percepção da organização da imagem no seu composto simbólico. 

A figura evoca um passo a passo alquímico, enquanto conduz a transmutação pela via 

úmida, onde a gestação dos elementos dá-se em contato com a terra e esta é o agente 

principal neste processo de homogeneização (DURAND, 2002, p. 281-293). 

As proposituras simbólicas constelam no regime noturno da imagem42. Estas 

referências evidenciam-se tanto no texto quanto na composição da imagem, apesar de 

termos uma organização de cima para baixo, com os eflúvios vindos do alto, das esferas 

divinas. Note-se que o sol e a lua estão em um plano intermediário, colocados abaixo dos 

quatro elementos (terra, água, ar e fogo); o processo consolida-se na terra que figura aqui 

                                                           
42 A este respeito ver DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do Imaginário. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002. 
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como nutriz e acolhedora.  O texto que descreve as relações dos compostos liga o sal – 

enquanto um arquétipo, na mesma relevância que o enxofre e o mercúrio – à Terra mãe e 

gumósica. As diversas aproximações entre os símbolos alquímicos, a psique humana e a 

simbólica permitem que através de uma hermenêutica pautada na analogia, pudéssemos, 

por exemplo, ter o símbolo alquímico do sal (um círculo ou uma forma ovóide cortada na 

horizontal) com a mesma representação gráfica da letra grega teta, última do alfabeto 

grego e que possui ligações com a terra. 
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Imagem 3 - Tábua Smaragdina Hermetis – V.I.T.R.I.O.L. 

 

Fonte: Os símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT, J.D.A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 27. 

  

A segunda imagem que possui uma declaração explícita de vinculação com o 

hermetismo, aqui é a terceira apresentada. Esta ilustração acompanha uma versão do texto 

da Tábua de Esmeralda, acompanhada do acróstico VITRIOL, de Basílio Valentin43. Segue 

o texto extraído do Geheime Figuren der Rosenkreuzer:  

 

É verdadeiro, certo e sem falsidade que o que quer que esteja embaixo é como o 

que está acima; e o que se encontra acima é como o que está embaixo, para 

cumprir-se a Obra maravilhosa. Como todas as coisas são derivadas da Única 

Coisa, pela vontade e pela palavra d’Aquele Único que a criou em Sua Mente, 

assim também tudo deve a sua existência a esta Unidade, pela ordem da Natureza, 

e tudo pode ser aperfeiçoado pela Harmonia com aquela Mente. 

                                                           
43 Emblema que acompanha o texto da Tábua de Esmeralda, cujo acróstico significa “Visita Interiora Terrae 

Rectificando Invenies Occultum Lapidem”; surge pela primeira na obra “L’Azoth”, ou Le moyen de faire l’or 

caché des philosophes, Paris, 1624. (AROLA, 2008)  
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Seu Pai é o Sol; sua Mãe é a Lua; o Vento a leva em seu ventre; e sua nutriz é a 

Terra. Esta Coisa é o Pai de todas as coisas perfeitas do Mundo. Seu poder é o 

mais perfeito. Quando tiver sido transformada em Terra, separa tu Terra do Fogo, 

o sutil do grosseiro, mas com cuidado e com grande judiciosidade e habilidade. 

Ela ascende da Terra ao Céu e novamente desce, renascida na Terra, desse modo 

tomando para si o poder do Superior e do Inferior. Assim, o esplendor de todo o 

mundo será teu, e toda a treva de ti fugirá. 

Este é o mais de todos os poderes, a Força de todas as forças, pois sobrepuja todas 

as coisas sutis e pode penetrar tudo o que é sólido. Pois assim foi o mundo criado, 

e raras combinações e maravilhas de muitas espécies são obradas. 

Portanto, sou chamado HERMES TRISMEGISTUS, por ter dominado as Três 

Partes da Sabedoria de todo Mundo. O que tenho a dizer sobre a Obra-Mestra da 

Arte Alquímica, a Obra Solar, aqui está dito. (ECKHARDT, 2014, p. 27) 

 

Num longo poema explanatório, encontramos a descrição da imagem, uma 

referência aos três escudos que possuem na sua heráldica a águia, a estrela e o leão, tendo 

acima da estrela de sete pontas, um orbe imperial, símbolo de autoridade e poder. A terra e 

o cosmo manifestos estão dispostos um de cada lado da estrela. No anel exterior podemos 

ver as sete letras (VITRIOL), formando o acróstico ao qual já nos referimos. O autor do 

Poema atribui a cada escudo um elemento alquímico (Sal, Suphur e Mercurium). Assim 

também como traz toda uma justificativa das cores dos animais, das disposições das 

esferas, do significado das sete letras. Algo que gostaríamos de destacar é que este 

acróstico figurará até a atualidade como ornamento da câmara de reflexão de alguns ritos 

maçônicos (no segundo capítulo deste trabalho, tentaremos elencar os elementos 

simbólicos que unem os movimentos através de símbolos e imagens afins). 

A alquimia, vinda do mundo mulçumano, ao chegar na Europa, recebe 

imediatamente colorações cristãs e nos forneceu um capital de imagens incomparáveis.  A 

atualização mitológica que liga os deuses ferreiros e os mineradores aos alquimistas, 

confluem para revelar/transmutar a natureza44. 

Após a publicação dos manifestos rosacruzes e na direção que a pretensa bússola 

dos mesmos indicou, começou a ser pavimentado um caminho por autores e obras que 

versavam principalmente sobre a alquimia. O que traz uma vinculação direta é As Bodas 

químicas; os demais manifestos não têm este tema como elemento central. Antes da 

primeira edição do Fama, já circulava na Alemanha, o Amphitheatrum Sapientiae Aeterna, 

publicado em 1595, tendo uma segunda edição em 1609, cujo autor se oculta sob o véu do 

hierônimo Heinrich Khunrath.  

                                                           
44 Sobre este tema sugerimos a leitura de ELIADE, Mircea. Ferreiros e Alquimistas. Rio de Janeiro: Zahar 

editores, 1979, além de outros títulos que indicamos em nossa bibliografia.  



46 

 

 

 

De acordo com Yates, este livro pode ser considerado um elo entre a filosofia de 

John Dee – expressa na obra Monas hieroglyphica, publicada em 1564 – que combina a 

cabala, a alquimia e a matemática de uma forma que quem a lesse teria uma visão unívoca 

do mundo, discernindo em seus contornos a natureza e mais além disso, o divino expresso 

na mesma, e o pensamento rosacruz presente nos manifestos. A grande historiadora 

inglesa, ao indicar que o movimento rosacruz foi forjado por influência direta de Giordano 

Bruno e John Dee, limita o campo de observação, não se levando em conta outras variantes 

presentes na equação, por exemplo, a influência judaica e paracelsista. As motivações que 

levaram à confecção dos manifestos ainda sucinta algumas especulações, fato é que neste 

trabalho não intentamos responder a tais questões, mas em nossa bibliografia pode-se 

encontrar alguns dos trabalhos mais recentes sobre o tema. 

O Amphitheatrum traz em seu conteúdo, elementos da cabala, da alquimia e da 

magia que visam explicitar a relação entre o macrocosmo e o microcosmo (YATES, 1983, 

p. 62), o que também figura nos manifestos rosacruzes e nas páginas do Geheime figuren 

der Rosenkreuzer; propor um conhecimento que conduza a humanidade a um novo 

patamar filosófico parece ser uma preocupação corrente entre os autores desta época.  

Ele indica alguns dos temas que figurarão nos manifestos rosacruzes, de acordo 

com Yates, em especial no Fama. Yates acredita que o termo Anfiteatro deve estar 

presente no título enquanto uma alusão à memória e não podemos deixar de lembrar que os 

símbolos possuem a característica particular de ser a memória silenciosa que figura nas 

matizes da hierohistória, a representação visual da reforma de pensamento.  

A obra de Khunrath merece um estudo à parte, pois sua riqueza imagética não cabe 

nas poucas linhas que dispomos para a ela nos referirmos. Em trabalhos futuros, desejamos 

retomar este tema. 

 

1.1.2 Jacob Boehme – a aurora da Teosofia Cristã 

 

Ao lado do hermetismo e da cabala, a teosofia cristã possui um peso igual na 

influência simbólica do Geheime figuren der Rosenkreuzer. Ao nos referimos aqui à 

teosofia, utilizamo-nos do termo conforme o mesmo é reconhecido e pesquisado pelos 

estudiosos do campo do esoterismo. No século XVI, encontramos o sapateiro de Görlitz 

Jacob Boehme (1575-1624), o personagem mais representativo da teosofia cristã; sua 
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proposição de união com a Sophia (sabedoria) vai de encontro à ortodoxia luterana. Suas 

ideias vêm a público em 1612, com a publicação de seu livro Die Morgenröte im 

aufgang45. Uma visão privilegiada da divindade é um dos elementos principais desta 

teosofia, que percebe a Criação como um todo homogêneo, onde trevas e luz coabitam. 

Boehme também organizou a Criação em três princípios, conforme consta em seu livro 

Beschreibung der Drey Göttliches Wesens (Três Princípios da Essência divina), publicado 

em 1619. 

Boehme era luterano e não estava alheio ao movimento de crítica ao luteranismo 

ortodoxo, da qual eram expoentes Sebastian Franck (1499-1542), Gaspar Schwenckfeld 

(1489-1561) e Valentin Weigel (1533-1588). Estes questionamentos darão origem a grupos 

dissidentes do protestantismo: anabatistas, Irmãos Morávios, cripto-calvinistas, pietistas, 

dentre outros (GOODRICK-CLARKE, 2008, p. 87-90). 

A obra de Jacob Boehme é em geral acompanhada de diversas gravuras elucidativas 

de seus conceitos. A maioria foi produzida por Dionysius Andreas Freher e um pequeno 

grupo de amigos, anos após a morte do Filósofo Teutônico (SOMMERMAN, 2007). 

Destacamos seu discípulo J. G. Gichtel (1638-1710)46, que organiza a primeira edição 

completa das obras de Boehme. Através de profundas experiências místicas, o sapateiro de 

Görlitz conseguiu discernir os contornos da Criação e assim localizar e/ou alocar – 

entenda-se locus com o mesmo sentido de centrum – os princípios criativos, o homem, a 

alma, o céu, o inferno, pelo que, apresenta em seus escritos uma proposta cosmogônica de 

marcante abrangência simbólica, o que lhe é natural, pois dados os quatro portentosos 

insights que teve, este sua organização do cosmo irá influenciar sobremaneira os autores do 

Geheime figuren der Rosekreuzer, onde várias pranchas são baseadas em conceitos 

boehmianos, haja vista a influência que este pensador terá nos teósofos do século XVIII 

será preponderante para uma reação ao racionalismo desta época; seus conceitos serão 

revisitados pelos martinistas, pelos maçons e pelos membros da Gold-und Rosenkreuzer.  

Na imagem 4, podemos ver duas imagens tiradas diretamente das ilustrações que 

estão presentes nas obras de Boehme, que estão ao lado de outras no Geheime figuren der 

Rosenkreuzer. 

                                                           
45 Aurora Nascente. 
46 Sua principal obra é Eine Kurze Eronffnung und Anweisung von dreyen Principien und Welten in 

Menschen, a edição francesa de 1896 foi traduzida como Theosofia Practica, a mesma foi traduzida para o 

português pela Editora Polar em 2001, como A senda do homem celeste, narrado por um verdadeiro 

combatente que a percorreu.  
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A utilização do número sete (septenário) é ampla em Boehme, fazendo 

aproximações entre sua teosofia, a astrologia e a alquimia para uma apreensão dos mundos 

natural, humano e divino. Os sete espíritos descritos em sua primeira obra não seriam 

puramente ideias espontâneas, mas estariam encadeados numa lógica de correspondências. 

Nos capítulos 25 e 26 da Aurora Nascente, ele discute sobre as estrelas, o sol e os planetas 

em termos semelhantes aos utilizados para qualidades do espírito discutidos nos capítulos 

iniciais. Para Nicholas Goodrick-Clarke (2008), a cosmologia de Jacob Boehme, por 

estruturar-se através de correspondências entre todas as partes do cosmo animadas por uma 

natureza viva, caracteriza-se como esoterismo, a partir da criteriologia estabelecida por 

Antoine Faivre (1994), vez que podemos resumir estas correspondências dos planetas, 

qualidades e associações dos humores47, conforme quadro abaixo: 

 

Tabela 1 - ANALOGIAS ENTRE QUALIDADES, PLANETAS E HUMORES 

 
QUALIDADE PLANETA HUMORES 

1 
Seco Saturno Melancolia, poder da morte 

2 
Doce Júpiter Otimista, fonte suave da vida 

3 
Amargo Marte Colérico, fonte destruidora da vida 

4 
Fogo Sol / Lua Noite / Dia; Mal / Bom; Pecado / Virtude; Fleumático / Aguado 

5 
Amor Vênus Amor à vida, renascimento espiritual 

6 
Som Mercúrio Espirito aguçado, iluminação, expressão 

7 
Corpus Terra Totalidade das Forças aguardando renascimento 

Fonte: GOODRICK-CLARKE, Nicholas. The Western Esoteric Traditions. New York: Oxford, 2008. p. 94. 

 

O pensamento de Boehme é imprescindível para as concepções cosmogônicas dos 

compiladores do Geheime figuren der Rosenkreuzer (que, diga-se, também eram 

germânicos). O quadro acima pode ser facilmente identificado na imagem 4, com uma 

pequena apresentação da sequência dos planetas, mas com as mesmas correspondências, 

conforme exposto no quadro acima. 

                                                           
47 Humores aqui na concepção da medicina paracelsista. 
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Imagem 4 - Clemência e escolha 

 

Fonte: Os símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT, J.D.A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 22. 

 

Além desta imagem, podemos destacar: Imagem figurativa de como dentro deste 

Mundo, três mundos existem, interpenetrados, a saber: este terreno Mundo do Sol, o 
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Mundo Celestial e o mundo infernal, que se afetam mutuamente. Esta imagem é derivada 

da única imagem que a pena de Boehme produziu, o Globo Filosófico ou o Olho das 

Maravilhas da Eternidade48, A Árvore do Bom e do Mal Conhecimento, Quadro do 

Coração Humano na Antiga e na Nova Criatura, a figura sobre o Caos Invisível 

Incompreensível / o Caos Compreensível e Signat Stella do Tempo. Vários outros 

conceitos imbricam-se nos textos, e imagens que unem em sua simbólica elementos 

cabalísticos com princípios teosóficos e alquímicos etc. 

Várias pranchas dos Símbolos Secretos alinham-se com a teosofia do século XVIII, 

com a propositura filosófica de Saint-Martin, Karl von Eckarthausen, John Pordage, Johan 

Kleuker. De influência da teosofia boehmiana, em suas páginas diversas noções e como o 

mesmo é organizado no século XVIII em cristianismo esotérico tardio, “[...] na verdade, 

moderno teosofia Christian representa uma síntese de muitas outras correntes, incluindo a 

alquimia, cabala judaica, cavalaria, e da tradição gnóstica representado por Eckhart e 

Taule”r49 (VERSLUIS, 2007, p. 101), recebendo uma nova ênfase com Karl von 

Eckarthausen (1752-1803), que figura entre os teósofos do século XVIII, autor de Nuvem 

sobre o Santuário, Algumas palavras sobre mais profundo do Ser e da Perfectibilidade do 

gênero humano, são algumas de suas obras, onde desenvolve uma proposta de cristianismo 

místico em que elementos da teosofia figuram como determinantes simbólicas. 

Consequentemente, o movimento teosófico se valeria do simbolismo cabalístico 

para alcançar uma imagem da dinâmica divina nos elementos do cotidiano, sem, todavia, 

propor uma ruptura entre os mundos material e espiritual (CLARO, 1996).  

A metafísica de Boehme torna-se um divisor de águas, pois seus postulados 

procuram responder a diversas questões sobre o Homem, a Natureza e Deus, de marcante 

abrangência simbólica, o que lhe é natural50. 

                                                           
48 Podemos encontrar uma reprodução da mesma em As quarentas questões sobre a Alma, editado pela Polar 

em 2005; este livro publicado pela primeira em 1620, sob o título de Psychologia Vera; as questões que 

originaram o livro foram propostas pelo Dr. Baltazar Walter, médico de influência paracelsista. 
49 In fact, modern Christian theosophy representes a synthesis of many other currents, including alchemy, 

Jewish Kabbalah, chilvary, and the gnostic tradition represented by Eckhart and Tauler. (VERSLUIS, 2007, 

p. 101) 
50 É próprio do ser humano refletir sobre suas experiências e usar suas percepções como um material que lhe 

permite erigir conceitos; assim, a maioria dos místicos elaborou uma teoria sobre sua aventura pessoal. 

Devido a isso, a filosofia mística ou teologia – comentários do intelecto sobre o processo da intuição 

espiritual – ladeia o misticismo verdadeiro ou empírico: ela classifica suas informações, critica-as, explica-as 

e traduz sua visão do supra-sensível em símbolos acessíveis à dialética. (UNDERHILL, 2002, p. 182) 
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Logo depois do primeiro texto, cujo foco é o debate sobre o desenvolvimento da 

Arte Régia, temos o Speculum Divinum Occultum Atque Natura Rerum Seu 

Instrumentarum Igneum Philosophorum et Laboratorium Perpetum; neste espelho, 

partindo de uma lógica quaternária, desenvolve-se em sete círculos, cada um voltado para a 

quarternidade expressa. A imagem apresenta-se de forma concêntrica. No interior, temos o 

tetragrama divino yod, he, vav, he – os Quatro espíritos de Deus em um Ser Divino: 

Espirito, Espirito, Espirito, Espirito, no segundo círculo o Quadruplo espelho da natureza 

de Deus: Pai, Espirito Santo I.C. H&D (Iesus Christ). No terceiro, Quadruplo Espelho da 

Natureza Criada: Espirito, Vida, Movimento e Alma, a partir do quarto círculo outras 

qualidade unem-se ao espelho pois temos agora o Quadruplo Espelho e Poder, Potencia e 

Ação da Natureza: Fogo, Água, Solo e Ar, no sexto círculo temos o Quadruplo Reino e 

Beleza da Natureza Unida: Coelest. L.P.H., Veget. L.P.H., Mineral L.P.H., Animal L.P.H., 

e no ultimo antes do Chaos exterior, Quadruplo Espelho do Ser Humano Natural 

Unificado: Alma, Semente, Corpo, e Espirito (ECKHARDT, 2014, p. 17).  
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Imagem 5 - Speculum Divinum Occultum atqe Natura rerum instrumentum ignes philosophorum et 

laboratorium perpetum em Símbolos secretos dos Rosacruzes dos séculos XVI e XVII. 

 
 

Fonte: Os Símbolos Secretos dos Rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT, J.D.A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 17. 

  

Esta percepção pode ser encontrada na Basilica Chymica, de Oswald Croll (1563-

1609), publicada em 1620, em Frankfurt: na capa, temos um estilo de ilustração que se faz 

presente no Geheime figuren Rosekreuzer. O mais curioso é que no centro da capa 

podemos ver a intrigante inscrição D.O.M.A. (seria este acróstico não o nome de um livro 

em particular, mas de um gênero de livros?).  
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1.1.3 Cabala, transmissão simbólica 

 

A cabala, vinda do medievo, recebe no Renascimento uma nova roupagem: além de 

ser um elemento de resistência cultural, torna-se uma ferramenta de conversão, ao 

identificar Cristo dentro do corpo doutrinário cabalístico, fundando assim uma cabala 

cristã, que reúne neoplatonismo, magia, misticismo cristão e termos da cabala teosófica.  

O misticismo judaico e suas interações com a vida do povo judeu encontra na 

cabala sua uma maior penetração nos períodos posteriores à diáspora. Sua difusão, além de 

alicerçar-se numa explicação metafísica do cosmo, serviu-se também de elementos de 

resistência cultural frente ao isolamento de sua terra; deve-se ter em conta que com a 

diáspora, instaura-se uma situação totalmente nova, o “povo eleito” encontra-se agora 

longe da terra destinada a eles por Deus. 

A cabala, na sua estrutura, pode ser apreendida enquanto um corpo de especulação 

basicamente esotérico “seja na sua explicação teosófico-teúrgica dos fundamentos lógicos 

dos mandamentos ou na tendência extática” de contemplação e utilização dos nomes 

divinos (IDEL, 2000). 

Na mística judaica, que se firma na cabala através da árvore cabalística formada por 

dez sefirot e quatro mundos, podemos ter quatro níveis de interpretação da Torá: peshat 

(literal), remez (simbolismo das letras e dos números), derash (alegórico, onde se usa a 

gematria, a temourah e a notarikon) e sod (nível secreto, por via meditativa), cujas 

primeiras letras formam o acróstico PaRDeS, “pomar” ou “paraíso”.  

Quanto à efervescência da cabala cristã, a grande maioria de seus expoentes era de 

judeus conversos e conhecedores (quase que naturalmente) dos estudos cabalísticos. Pico 

Della Miràndola (1463-1494), por influência de seu mestre R. Yokhanan Alemano, 

promove uma aproximação entre temas cabalísticos, neoplatônico e cristãs na Itália 

renascentista: 

 

A partir de 1480, certos intelectuais judeus como R. Yokhanan Alemano, R. David 

Messer Leon, R. Isaac de Pisa e R. Abraão de Balmes, deram início a uma 

tentativa notável de interpretar a Cabala de acordo com os conceitos filosóficos 

difundidos em seu ambiente intelectual. Esta tradução da Cabala numa chave 

filosófica representava também, implicitamente, uma metamorfose para um 

sistema de ideias que pudesse ser entendido com facilidade por não-cabalistas, 

judeus ou cristãos, pressupondo-se que estivessem familiarizados com os tipos de 

pensamento filosófico empregados nos escritos de autores judeus. O interesse pela 

Cabala durante o período da Renascença foi compartilhado por judeus e cristãos 
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italianos; ainda que servisse de ponte entre as duas religiões, ela era explorada para 

atividades missionárias cristãs, fato reconhecido abertamente por Pico della 

Mirandola. O fato da Cabala ter sido interpretada, em ambos os campos, de acordo 

com concepções filosóficas significa não só sua adaptação a especulações 

neoplatônico-herméticas prevalecentes durante aquele período, mas também a 

redução de sua natureza esotérica. (IDEL, 2000, p. 372) 

 

Moshe Idel (2000) entenderá que quanto mais o processo especulativo da cabala – 

marcado pelo abandono da tradição oral e pelo enfoque no texto escrito – ampliou-se, a 

transição do aspecto esotérico para o exotérico. 

As conotações religiosas e filosóficas do Renascimento permitiram o surgimento do 

que posteriormente chamou-se de cabala cristã ou cabala do Renascimento e também a 

razão de seus estudos incialmente se concentrarem na Itália e França (DAN, 2006); é 

exatamente neste ambiente que o esoterismo presente na cabala se torna um exoterismo, 

numa referência à abertura da gnose judaica via diversos escritos, inclusive o Zohar51.  

Pico Della Miràndola e Marsilio Ficino demonstraram através de suas obras, as 

aproximações e até mesmo as afirmações de profecias dentro das boas novas cristãs.  

O panorama da cabala no período do Renascimento e suas imbricações no 

hassidismo alemão e nas abordagens messiânicas dos discípulos de Codovero e de Isaac 

Luria possui um espectro polissêmico, cuja amplitude estas laudas não ousam abarcar. O 

exposto acima tenta evocar os aspectos herméticos e filosóficos que orbitam em torno do 

D.O.M.A., do qual algumas imagens ilustram o Geheime figuren der Rosenkreuzer. O 

frontispício deste manuscrito é reproduzido pelo professor Julius F. Sachse, em seu livro52; 

à expressão DOMA, podemos inferir o acróstico Deo Optimo Maximo Altissimo53; algo que 

nos chama atenção nesta sigla é o termo Altissimo, terminologia para referir-se à divindade 

e que figura também nos cartazes fixados em Paris, em 1623. Podemos encontrar o 

acróstico também na Basilica Chimica, de Oswald Croll, de 1624, e diretamente no 

Geheime figuren der Rosenkreuzer, cuja metafisica judaica, através da simbólica aqui 

exposta, assume novos campos de abrangência: do símbolo, da alquimia, da astrologia e da 

imagética (esta última, exteriorizando os conceitos teosóficos tornados claros através da 

árvore sefirótica). 

                                                           
51O Zohar é uma coleção de comentários sobre a Torah, e foi escrito no século XI pelo cabalista Rabino 

Moises de Léon. Esta opinião foi negada pelo próprio Rabino Moises de Léon, que afirmou que o livro foi 

escrito pelo Rashb. Este é um dos tratados mais relevantes para a tradição mística judaica, a cabala, seus 

textos orientam os cabalistas desde a idade média. 
52 The Pietists of Provincial Pennsylvania, 1895. 
53 Deus Todo-poderoso, o Altíssimo (tradução livre). 
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Percebe-se que: 

 

A cabala e suas ideias tiveram poderosa influência na cristandade. A igreja 

estava carecendo, nessa época, de confiança por parte de seu clero, muito 

perturbado pelas ideias que lhe chegavam do Islão e do judaísmo, através de suas 

universidades. Parecia que a fé não era o bastante. Ajudado por outros, Tomás de 

Aquino, doutor da igreja, encontrou a solução em seu estudo do judaísmo, 

combinando os trabalhos cabalísticos de Dionísio Areopagita com o pensamento 

de Aristóteles. A partir daí pode formular toda uma teologia que depois seria 

incorporada aos ensinamentos da Igreja. Ao contrário dos cristãos platônicos, 

Aquino trouxe para o universo mundano o abstrato, relacionando Deus e as 

influências angélicas ao mundo dos elementos, das plantas, dos animais, dos 

homens, através da árvore da vida. Desse conceito cabalístico vieram as nove 

ordens da hierarquia da Igreja. Até os construtores das grandes catedrais foram 

influenciados. (HALEVI, 1973, p. 17) 

 

A partir dos comentários dos cabalistas, surgem listas de símbolos associados às 

sefirot, com a função de decodificar os textos da Torá, do Talmud e do Zohar, 

considerados “canônicos” da tradição cabalística. Nestas listas, há associações de letras, 

números, signos zodiacais, planetas, partes do corpo humano etc., o que as torna 

comparáveis aos bestiários, lapidários e horários surgidos no século XII (CLARO, 1996). 

Esta influência simbólica será uma via de mão dupla, permitindo uma troca de símbolos e 

conceitos entre as diferentes culturas: um exemplo disto é a identificação de Jesus com o 

protótipo do homem, o Adão Kadmon, ou o pontinho do jota (yod) (IDEL, 2000). 

No século XVII, a produção literária da cabala cristã alcança com mais força a 

Alemanha e a Inglaterra e estende-se até a América do Norte. Destaca-se então o hebraísta 

alemão Christian von Rosenroth (1631-1689), autor de Kabbala Denudata (A Kabbalah 

desvelada, 1677-1684), obra que influenciou os círculos místicos e foi a principal fonte do 

cabalismo cristão ao longo de dois séculos (COUDERT, 1994); um dado curioso é que 

junto com os pietistas alemães, também aportou na Pensilvânia, Estados Unidos, uma das 

edições do D.O.M.A., além do que, dentre os primeiros livros que mandaram imprimir, está 

uma edição da Kabbala Denudata (SACHSE, 1895).  

No século XVIII, a cabala receberá outros tratamentos e através de autores como 

Eliphas Levi, ligar-se-á ao movimento ocultista. Seguimos a opinião de Gershom Scholem 

(2008), de que este momento depõe contra o real sentido deste misticismo em particular. 

Não podemos excluir que sua influência atingirá alguns corpos maçônicos alemães, o 

ressurgido movimento rosacruz alemão, o Rito Escocês Retificado (da França), o Rito 

Adoniramita e à Ordem dos Eleitos Cohens de Martinez de Pasqually – cuja herança 
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cultural seria revivida no século XIX, através do Martinismo de Papus e Augustin 

Chaboseau (AMBELAIN, 1946; CHURTON, 2009; GUÉNON, 2009; URSIN, 2014). 

 

1.2 O GEHEIME FIGUREN DER ROSENKREUZER: ESCOLHAS DOS 

FIOS/RETALHOS PARA COMPOR O “TECIDO SIMBÓLICO” 

 

Entre os anos de 1785 e 1788, em Altona, na Alemanha, é impresso Geheime 

Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16 ten und 17 ten jahrhundert, obra ricamente ilustrada 

que, como bem enfoca o título, é portadora de um abundante simbolismo. Seu surgimento 

no século XVIII estava diretamente ligado ao segundo momento rosacruz, que possui 

grande influência dos grupos maçônicos alemães de inspiração teosófica cristã frente ao 

racionalismo das luzes. 

O livro é na verdade uma compilação de vários opúsculos e tratados surgidos entre 

os séculos XVI e XVIII (alguns na íntegra; de outros, excertos extraídos). Segundo Carlos 

Gilly, bibliotecário da Biblioteca Filosófica Hermética, de Amsterdã, conhecem-se quatro 

versões do Geheime figuren der Rosenkreuzer, sendo algumas manuscritas e outras 

impressas. A instituição sob comento possui 05 cópias impressas e 10 cópias manuscritas 

(SALOMÓ et al, 2012), esta reúne em si, dois tratados de alquimia impressos, um em 1621 

– A Era de Ouro Restaurada, assinada por Henricus Madathanus – e em 1625 – O Tratado 

Áureo da Pedra Filosofal, cujo autor intitula-se um Filosofo Desconhecido; estes, no livro 

aqui analisado, estando como segundo e terceiro tratado, o primeiro sem título e versando 

sobre a Virtus e a Potentia alquímicas, onde o autor debruça-se sobre princípios alquímicos 

da matéria indicando vez ou outra aproximações com a alquimia espiritual. Dos três 

tratados, este é o mais extenso da obra; os dois últimos tratados são conhecidos desde o 

século XVII, cujo autor intitula-se um Filósofo Desconhecido. O terceiro tratado aparece 

numa obra publicada em 1766, por Friedrich Christian Ritter, Die Lehren der Rosenkreuzer 

aus dem 16. und 17. Jahrhundert54, o qual foi contratado para efetuar uma edição, que 

posteriormente, em 1788, será agregada ao Geheime Figuren der Rosenkreuzer como 

terceiro manuscrito e na edição do fac-símile de 1919 é colocado como primeiro texto. 

                                                           
54 Os Ensinamentos dos Rosacruzes dos séculos XVI e XVII. 
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A importância do Geheime figuren der Rosenkreuzer assemelha-se aos manifestos 

rosacruzes; esta obra, composta por uma gama de imagens e tratados alquímicos, 

cabalísticos e herméticos, possuem em suas páginas confluências que tentaremos nas linhas 

seguintes evocar. Um dos primeiros pontos é a indicação de que a obra aqui discutida é 

originária de um antigo manuscrito, este manuscrito ao qual se refere sua folha de rosto do 

D.O.M.A., onde temos os mesmos títulos e subtítulos – tratado que aparece na Alemanha 

no século XVIII –, além de outros opúsculos que surgiram nos dois séculos anteriores.  

 O retorno da alquimia à cena, assim também como o termo rosacruz, até onde 

conseguimos apurar, deve-se ao movimento rosacruz identificado como a Gold-und 

Rosenkreuzer (Rosacruz de Ouro), mas também aos movimentos maçônicos do século 

XVIII, que pululavam de evocações simbólicas, onde o esoterismo ocidental fazia-se 

presente e bebia desta reatualização imagética. Um dos personagens envolvidos com estes 

debates era o príncipe Karl von Hesse Cassel (1744-1836), membro da Rosacruz de Ouro e 

também da Estrita Observância Templária, da qual tornou-se Grão Mestre, ao substituir 

Ferdinand de Bruwisck; registros indicam ainda sua ligação com os Irmãos da Ásia. 

Os fios que alinharam os diversos tratados desta obra orbitam sobre aspectos 

inerentes à cosmogonia explicada, dentre outras concepções, numa teosofia hermética, que 

pode ser apreendida enquanto o desenvolvimento de uma pansofia, cuja confluência 

imagética permite alinhar a cabala – de caráter judaico cristão, e a alquimia (cristã-mágica-

hermética) num eixo cristão-esotérico, onde a analogia opera por correspondências 

simbólica, ligadas a uma natureza viva. 

Através das pranchas, sua proposta, no nosso entender, é servir de ferramenta 

pedagógica, fornecendo instrução ou instigando debates, de forma muito cara à maçonaria 

simbólica (graus de aprendiz, companheiro e mestre) de diversos ritos, pois podemos 

perceber que as ricas pranchas dos Símbolos secretos assemelham-se aos painéis alegóricos 

que são apresentados nas lojas maçônicas como distintivos de cada grau, uma pedagogia 

onde os símbolos são os órgãos centrais. 

É no século XVIII que a estrutura organizacional do rosacrucianismo assume forma 

mais coesa, pois no XVII é complicado falarmos de uma fraternidade ou sociedade 

rosacruz (apesar do relato mítico do Fama); o que temos são vislumbres, através dos 

manifestos e da literatura pró e contra. Neste período, são em sua totalidade Invisíveis. 
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Christian McIntosh foi quem dedicou um estudo profundamente relevante sobre o 

rosacrucianismo do século XVII, em sua tese de doutorado: 

 
Quanto mais aprendemos sobre a Rosa-Cruz de Ouro, mais notável [ela nos] 

parece. Como um corpo organizado, surgiu em circunstâncias misteriosas em 

torno dos [anos] 1760, de anteriores raízes e espalham-se com uma velocidade 

surpreendente a partir do seu terreno fértil original no Sul da Alemanha e dos 

territórios dos Habsburgos, para a Europa Central e do Norte e, em seguida, para 

o Extremo Oriente da Rússia. Às sua altura ela teve uma adesão que, 

provavelmente, correu para mais de mil, distribuídos ao longo de cerca de 39 

“círculos” (como eram chamadas as suas lojas), cobrindo uma vasta área que se 

estende a partir de Viena para Lübeck e de Aachen para Moscou e operando num 

sistema de ritual e grau altamente elaborados, que incluíam a prática da alquimia. 

Seus antecedentes permanecem um mistério, mas é tentador especular que talvez 

tenha havido uma ordem intermediária formando um “link” com o movimento 

rosacruz original do início do século 1755. (MCINTOSH, 2011, p. 16) 

 

É o movimento da Gold-und Rosenkreuzer que institui um sistema de instrução via 

correio, método que será utilizado por outros movimentos neo-rosacruzes56 nos séculos XX 

e XXI57. O professor Renko Geffarth traz à luz que o estudo privado em casa era uma 

importante exigência feita aos membros, que poderiam receber orientação para serem 

recebidos na ordem e promovidos aos graus mais elevados, com base no seu trabalho 

independente (GEFFARTH, 2007). Os graus da ordem eram nove, a saber: Juniors, 

Theoretici, Practici, Philosophi, Minores, Majores, Adepti Exempti, Magistri e Magi 

(WESTLUND, 2016). 

                                                           
55 The more we learn about the Golden and Rosy Cross, the more remarkable it seems. As an organized body, 

it emerged under mysterious circumstances around the 1760s—from earlier roots—and spread with 

astonishing speed from its original breeding-ground in southern Germany and the Habsburg territories to 

central and northern Europe and then as far east as Russia. At its height it had a membership that probably 

ran into more than a thousand, distributed over some 39 “circles” (as its lodges were called) covering a vast 

area stretching from Vienna to Lübeck and from Aachen to Moscow and operating a highly elaborate ritual 

and grade system, which included the practice of alchemy. Its antecedents remain a mystery, but it is 

tempting to speculate that perhaps there was an intermediate order forming a “missing link” with the original 

Rosicrucian movement of the early 17th century. (MCINTOSH, 2011, p. 17) 
56 As relações estabelecidas entre os diferentes movimentos rosacruzes desde o século XVII são marcadas ora 

por aproximações, ora por distanciamentos consideráveis. Os movimentos dos séculos XVII e XVIII são os 

que possuem uma maior proximidade, haja vista que no XVII temos o ato epifânio, com o surgimento dos 

manifestos e da simbólica oriunda dos mesmos, e no XVIII, com a volta às origens míticas do movimento, 

constroem-se pontes entre estes dois momentos. Não se trata aqui de uma linhagem iniciática interrupta – 

como alguns movimentos evocam –, mas, sim, numa visitação às estruturas simbólicas e imagéticas dos 

ambientes em que surgem os manifestos através do renascimento das imagens e das motivações do XVII. No 

movimento constituído no século XX, o que percebemos é uma aproximação com a onda orientalizante que 

impacta o ocidente, com as aproximações dos apectos mitológicos, além de um comparativismo, que permeia 

estes movimentos, com um perenialismo, que cria lacunas entre uma perspectiva histórica do esoterismo. 
57 Estudo admirável de Renko Geffarth, em alemão, Religion und Arkane hierarchie. Der Orden der Gold- 

und Rosenkreuzer als Geheime Kirche im 18. Jahrhundert, publicado em Leiden, pela editora Brill, em 2007. 
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A caracterização do livro é como uma cartilha destinada aos jovens estudiosos; é 

um livro de instrução saído das oficinas maçônicas, que supomos patrocinadas pela casa 

Hessen Cassel. Abaixo reproduzimos o texto da folha de rosto. 

 

Os ensinamentos dos Rosacruzes dos séculos XVI e XVII ou a Simples Cartilha de 

ABC para jovens estudiosos que pratiquem diariamente na Escola do Espirito 

Santo, tornada clara aos olhos por meio de figuras pictóricas, para os exercícios do 

Novo Ano na Luz Natural e Teológica por um Irmão da Fraternidade [Crística da 

Rosacruz] P.F. & pela primeira vez tornada pública com várias figuras de igual 

conteúdo adicionada por P. S. (ECKHARDT, 2014, p. 11) 

 

Em 1618, Theophilus Schweighardt, pseudônimo de Daniel Mogling58, publica 

Speculum sophicum Rhodo-Stauroticum, Das ist: Weilauffige Entdeckung des Collegii und 

axiomatum von sondern erleuchten Fraternitet Christi-Rosen Creutz; desta obra temos 

recolhida, pelo organizadores do Geheime figuren der Rosenkreuzer, apenas uma imagem, 

a Poculum Pansophiae, que está presente no primeiro livro de 1785. Na gravura, o homem 

é representado em forma de cálice. Vale salientar aqui que a imagem que se tornou mais 

famosa deste tratado é o Colégio Fraternitatis, e que não consta no livro de Altona. 

Speculum é claramente um exemplo da literatura rosacruz orientada para uma visão 

pansofica do macrocosmo e do microcosmo, onde magia, cabala e alquimia estão presentes 

com seu lado profético e sua forte inspiração pietista (YATES, 1984, p. 131). 

Altona é onde acontece a impressão do Geheime figuren der Rosenkreuzer, na 

fronteira entre Alemanha e Dinamarca, pelo editor J.D.A. Eckhardt, que é tipógrafo de 

Chistian VII (1749-1808) da Dinamarca, Noruega dos Godos e Vendos e cunhado de Karl 

von Hesse Cassel (1744-1836). Criado na Dinamarca e casado com Luísa da Dinamarca, 

sua prima direta, em 1766 torna-se membro da Ordem do Elefante e comandante da 

Guarda Real. 

O esoterismo que ora percebemos no rosacrucianismo, exponenciado no Geheime 

figuren der Rosenkreuzer pela riqueza imagética ali presente, partindo do debate da obra, 

insere-se num movimento ampliado, que mescla em sua filosofia um capital iconográfico 

que representa uma parcela importante dos componentes do imaginário ocidental. Dentro 

dos recortes temporal e espacial, a imagem, aqui, extravasa seu aspecto de ilustração, 

atingindo sua real intenção enquanto matizada como um rebuscamento técnico de uma 

                                                           
58 De acordo com Yates, o mesmo pode ter figurado como Florentinus de Valentia ou o próprio Andreae 

(YATES, 1984, p. 130). 
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estética esotérica59 orientada para a veiculação de um conhecimento próprio. Esta 

produção iconográfica intimamente ligada às motivações herméticas, rosacruzes e 

alquímicas possuei uma dupla pertença, utilizando-se por um lado de uma pedagogia da 

imagem para transmitir através de uma única imagem ou prancha, postulados e conceitos 

que necessitariam de várias laudas, e num segundo momento, o rebuscamento destas 

imagens instaura uma estética específica do esoterismo ocidental, que, como veículo que 

permite uma interação entre simbolizante e simbolizado, utiliza-se do princípio da 

similitude, ao passo que gostamos da expressão analogia, onde uma motivação simbólica 

permite conjecturarmos imagens de um mundo transcendente em nossa realidade imediata. 

Nesta estética não apenas reproduz-se o símbolo enquanto signo, mas, num 

movimento que une a carga simbólica à estética, promove-se um estado de arte onde 

similitude, simetria, metáfora etc. tornam-se elementos aglutinadores e até catalizadores 

das apreensões simbólicas. 

A quem estas imagens destinavam-se, retinham as referências dialéticas do 

pertencimento social; estes escritos eram em suma destinados a alquimistas, magos, 

filósofos herméticos e teósofos. Nesta conjuntura, tinha-se um conhecimento estabelecido, 

para que pudessem realizar uma mediação, partindo de uma dialética simbólica firmada na 

analogia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Estética esotérica no nosso entender é a comunicação através de linhas, formas e cores de valores e 

conhecimentos vinculados a uma transmissão interior presente no esoterismo ocidental, dentro do recorte 

temporal estabelecido por Antoine Faivre (1994).  
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2. A SIMBÓLICA NO GEHEIME FIGUREN DER ROSENKREUZER E O 

FENÔMENO ROSACRUZ NO SÉCULO XVIII 

 
Embora pudéssemos enriquecer o mundo inteiro, cobri-lo todo de conhecimentos 

e livrá-lo de incontáveis desgraças, ainda assim não nos manifestaremos nem nos 

daremos a conhecer a qualquer um, mesmo dessa maneira, sem que seja pela 

vontade de Deus; sim, o benefício do compartilhamento de nossos bens e de 

nosso conhecimento estarão a tal ponto fora do alcance daquele que espere obtê-

los sem ou contra a vontade de Deus, que ele rapidamente perderá a vida nos 

procurando que nos encontrando e alcançando a felicidade desejada, que é a 

própria da Fraternidade da Rosa-Cruz. (AMORC, 1998, p. 138) 

 

O século XVIII possui como elemento marcante o desenvolvimento do 

racionalismo, através das correntes iluministas. Porém, numa contra-maré, alguns dos 

movimentos esotéricos de então (parte de alguns ritos maçônoicos e rosacruzes) manterão 

uma postura de enfrentamento ao iluminismo, surgindo em seus meios diálogos com certas 

formas de cristianismo místico com características gnósticas, de atualização de mitos 

templários e de cosmosgonias, como a de Jacob Boehme. As tensões deste período entre fé 

e ciência se farão presentes no desenvolvimento das correntes rosacruzes e maçônicas. O 

esoterismo toma novo ânimo, impulsionado pela organização da maçonaria especulativa e 

a sua complexização60, ao final do XVIII e início do XIX. 

Os ramos maçônicos estão a definir seus corpi filosófico e simbólico, além de 

ocupar a cena, a busca pela origem mítica em seus rituais: rememoram-se os templários, os 

companheirismos61, o hermetismo e também o rosacrucianismo. 

Permita-nos contextualizar alguns dos eventos vinculados à organização do 

Geheime Figuren der Rosenkreuzer. 

Como vimos, foi no século XVII que se deu a epifania do movimento rosacruz, 

apesar de uma aura de mistério ocultar até hoje os supostos membros da época, daí 

receberam do público em geral a alcunha de Invisíveis62. Somente no século seguinte é que 

se percebe a organização sistemática da(s) ordem(ns) rosacruz(es). O primeiro momento 

desta mudança deu-se em 1710, quando Samuel Richter63 publica em Breslau, Die 

                                                           
60 Neste período, surge uma multiplicidade de ritos, cada qual pautado em uma mitologia que justifica e 

alimenta os títulos pomposos dos graus, cada vez mais numerosos e complexos. Um desses ritos é o da Gold- 

und Rosenkreuzer. 
61 Guildas de construtores medievais. 
62 Referência ao enfoque dado pelo Professor Tobias Churton em sua obra Os invisíveis – A História da 

Rosa-cruz, cuja alusão situa-se em uma auto-proclamação nos cartazes fixados em Paris, em 1623.  
63 Samuel Richter era pastor em Hartmamnsdorf, na Silésia, estudou no Halle, dizia-se discípulo de Paracelso 

e Jacob Boehme, utilizando-se do pseudônimo de Sincerus Renatus (SABLÈ, 2006, p. 244-245). 
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wahrhaffte und vollkommene Beschreibung des philosophischen Steins der Bruderschaft 

aus dem Orden des Gulden-und Rosenkreutzes Denen Filiis doctrinae zum Besten...64; na 

simbólica rosacruz, temos neste de texto do pastor de Harmamnsdorf, uma menção à 

definição surgida em 1630, no prefácio de Arcana totius detecta a collegio Rosiano,65 de 

Petrus Mormius, publicada em Leyde: a ilustração da cruz como dourada (gulden); neste 

ponto, uma sutil mudança do mito original do século XVII faz-se notar. A importância da 

alquimia será uma marca forte do movimento rosacruz deste século, temática também 

trabalhada em Theo-Philosophia teorico-Practica, de Sincerus Renatus, publicado em 

1711 (EDIGHOFFER, 1987, SABLÈ, 2006). 

Em anexo ao livro de Sincerus Renatus de 1710, há 52 artigos que servirão de base 

para uma proposta de institucionalizar o movimento rosacruz, a se consolidar apenas em 

1750. A grande carga alquímica de que se reveste a ordem nascente pode indicar uma 

fusão de movimentos herméticos e alquímicos da Alemanha e da Áustria, sem descartar a 

possibilidade de que parte da influência filosófica tenha vindo da Orden der 

Unzertrennlichen66. Ao analisarmos este momento histórico, chegamos à conclusão de que 

não houve uma instituição organizada (ordem) na primeira metade do século XVIII, haja 

vista que a idealização de uma estrutura rosacruz bem definida presente nos textos de 

Sincerus Renatus ficará esquecida por meio século. 

Na edição das obras completas de Sincerus Renatus, por volta de 1741, podemos 

perceber que o autor segue algumas das proposituras do Círculo de Tubingen67, a exemplo 

da ênfase na regeneração interior, ao considerar a alquimia (pela via operativa: 

transmutação dos metais) como uma vocação secundária, no fato de preconizar a leitura de 

suas doutrinas teosóficas com os olhos do espírito e por seguir a linha de Paracelso no que 

toca à Signatura, assinatura ou Deus manifestando-se através da natureza como a alma se 

                                                           
64 A descrição verdadeira e completa da pedra filosofal da Irmandade da cruz dourada e da cruz rosa 

(vermelha). Abreviamos o título, por demasiado longo. 
65 O autor relata que quando regressava da Espanha, encontrara um homem idoso chamado Frederico Rosa, o 

qual fundara uma sociedade secreta denominada Rosa-Cruz de Ouro e que compreendia três membros apenas 

(SABLÈ, 2006, p. 243) 
66 Ordem dos inseparáveis. 
67 Grupo criado por volta de 1613, em torno de Johann Valentin Andreae, por instigação de seu amigo 

Wilhem von Wense. Compreendia 24 pessoas que se interessavam por cabala, alquimia, mística cristã, entre 

outros elementos do esoterismo. Dentre alguns nomes, podemos destacar os de Tobias Hess, Cristovão 

Besold e Johann Arndt. Historiadores como Tobias Churton, Èric Sablé, Roland Edigloffer veem neste grupo 

parte da origem do movimento rosacruz. 
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manifesta através do corpo, propositura em franca oposição ao espírito da Aufklärung. 

Sincerus Renatus desfrutou de um considerável sucesso entre os intelectuais europeus da 

segunda metade do século XVIII. Seus marcantes textos pietistas e sua mística particular 

permeada pela teosofia cristã e em profundo diálogo com o hermetismo e a alquimia, lhe 

concederão um lugar na nova roupagem que o movimento rosacruz receberá pelos 1750 

em diante. Mas uma coisa é certa: não há aqui uma inclinação para uma “religião 

universal” de mãos dadas com a ciência, mas, sim, a aproximação da aristocracia, por 

vezes meramente em busca de circunstância para a pompa. 

A partir de cerca de 1750, uma “tradição rosacruz” – de agora em diante em 

oposição ao racionalismo – acaba por enveredar em certos círculos maçônicos. Entre os 

diversos ritos que proliferam pela Europa, na maioria dos sistemas de altos graus (além dos 

três graus simbólicos) é estabelecido um grau nomeadamente rosacruz ou “filósofo 

desconhecido”68. Também por esta altura, foi organizada uma ordem rosacruz aos moldes 

de religião com uma hierarquia arcana69, com conotações de uma igreja interior. 

Na Alemanha, em 1751, uma nova edição de Conrad Orvius’s Occulta Philosophia 

(publicado originalmente em 1737), é levada a cabo por Johann Ludolph ab Indagine, 

médico, membro da “Assembleia de Praga”. Teve ainda publicado um Aureum Vellus, seu 

Iunioratus Fratrum Rosae Crucis, contendo os estatutos, rituais e uma lista de membros de 

uma “Sociedade do Ouro e Rosa-Cruz” (EDIGHOFFER, 1987, CHURTON, 2005- 2009, 

GEFFARTH, 2007, SABLÈ, 2006). Mas, em parte, este documento repete textualmente o 

trabalho publicado por Hermann Fictuld70, em 1749 (FAIVRE, 1972, p. 76-88). 

É por volta de 1763, na Alemanha, que encontramos indícios da criação de uma 

instituição (ordem) rosacruz com hierarquia, sede e todo o aparato institucional: a Gold- 

und Rosenkreuzer. Terá o médico de Sulzbach, Bernhard Joseph von Schleis Lowenfeld 

(1731-1800), como um dos seus primeiros líderes, sob o pseudônimo Phoebron 

(GEFFARTH, 2007). Em 1782, o barão von Ecker und Eckhofen publica um panfleto sob 

                                                           
68 Terminologia que possui algumas bifurcações: uma referência ao alquimista que desenvolve sua obra em 

segredo e paciência. À época, filósofo é sinônimo de alquimista e concepções esotéricas desta arte, mas 

também será uma alusão aos Superiores Desconhecidos, figuras enigmáticas que “geriam”, “conduziam” o 

destino dos homens e dos iniciados. Uma outra acepção é o título do último grau da Ordem Martinista, 

desenvolvida no século XIX, a partir do Martinezismo de Martinez de Pasqually. 
69 Termo desenvolvido em Religion und arkane Hierarchie – Der Order der Gold-und Rosenkreuzer als 

Geheime Kirche im 18. Jahrhundert, tese de doutorado do Professor Renko D. Geffarth, da Universidade de 

Wuttemberg e editada pela Brill em 2007, na Aries Books Series. 
70 Pseudônimo de Johann Heinrich Schmidt. 
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o título Der Rosenkreuzer em seine Blosse (O Rosacruz em sua nudez), gerando uma 

tensão entre este e Phoebron, que no mesmo ano lança seu livro Der im Lichte der 

Wahrheit strahlende Rosenkreuzer (A radiante Rosacruz na Luz da Verdade), texto que 

reafirma uma origem tradicional e antiga e atribui aos rosacruzes um conhecimento 

oriundo dos patriarcas, transmitido aos membros realizados (GEFFARTH, 2007, FAIVRE 

1972). 

Friedrich Wilhelm Joseph Schroder (1733-1778), professor de medicina na 

Universidade de Marburg, foi outro grande benfeitor da ordem, pois desenvolveu intensa 

atividade nos círculos rosacruzes (como se chamavam os locais de reunião; equivalente a 

loja, na maçonaria), entre os anos de 1766 e 1774 (EDIGHOFFER, 1995); Renko Geffarth 

indicará que ele ficará à frente de seus Círculos até 1778.   

Outro personagem relevante foi suábio pietista Friedrich Christoph Oetinger (1702-

1782), pensador que ficará conhecido por propor uma Sacra Philosophia; ele tentou 

contatar membros da Gold-und Rosenkreuzer, mas não obteve êxito.  

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) também teve interesse no mito rosacruz, 

provavelmente após ler o romance Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz71. É de 

Goethe o célebre poema Os Mistérios, Die Geheimnisse (apud PROJEKT GUTENBERG - 

DE, 2016), do qual destacamos o seguinte trecho: 

 
De novo ele sente a redenção que daí irrompeu, 

E sente em si próprio a fé de meio mundo; 

Mas eis que um novo sentido lhe invade a alma, 

Perante a cena que aos seus olhos se oferece: 

Rosas abraçam em profusão a cruz! 

Quem terá à cruz rosas acrescentado? 

A coroa parece vicejar de todos os lados 

Como que a trazer brandura ao rude madeiro. (FRATERNIDADE ROSACRUZ, 

2016, grifo nosso) 

 

Já nos círculos maçônicos em essência, em 1782, Goethe foi aceito na Ordem 

Interna da Estrita Observância e em 1783, adentrou aos círculos da Ordem dos Iluminados 

da Baviera, esta última, fundada em 1776. Uma peculiaridade que não devemos deixar 

passar é o antagonismo existente entre esta ordem de caráter iluminista e defensora da 

ciência e o movimento rosacruz de então, cuja base simbólica era a alquimia e uma mística 

cristã que no período influenciava uma parte considerável da maçonaria (EDIGHOFFER, 

1995; GEFFARTH, 2007, FAIVRE 1972). 

                                                           
71 As bodas químicas de Cristian Rosenkreuzer, terceiro manifesto rosacruz, publicado em 1616. 
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Em 1777, aparece Starke Erweise aus den eigenen Schriften des Hochheiligen 

Ordens Gold- und Rosenkreutzer72 [...].  Datada alegoricamente com o ano 5555, para os 

historiadores73 este texto, juntamente com a data simbólica, indica a fundação da Gold- 

und Rosenkreuzer Alteren Systems (Rosacruz de Ouro do Antigo Sistema), cuja efetividade 

de ações é identificada a partir de 1782. 

E em 1785, J.D.A. Eckhardt, impressor do rei da Dinamarca Cristian VII, imprime 

o primeiro livro do Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16ten und 17ten 

Jahrhundert. 

A grande publicação de inúmeros textos rosacruzes, maçônicos, alquímicos e 

herméticos indicam um interesse por esses escritos e o poder simbólico estabelecido pelo 

movimento rosacruz nos círculos maçônicos em plena atividade da Aufklärung. 

 

2.1 GEHEIME FIGUREN: SPECULUM DO ROSACRUCIANISMO DO SÉCULO XVIII 

 

Uma visão reformista do cristianismo não é em si um tema novo na história das 

religiões; desde a constituição de seus dogmas basilares, movimentos têm-se apresentado 

para compor a complexa estrutura da religião cristã. Não intentamos aqui historicizar todos 

esses momentos, mas apenas indicarmos algumas passagens que merecem nossa atenção, 

assim também como alguns elementos importantes para o fenômeno rosacruz. O 

surgimento deste possui uma forte vinculação com o protestantismo alemão do século 

XVII, ao passo que a abordagem mística74 de seus membros contribui para uma forma de 

misticismo75 que comungará de conceitos metafísicos fortemente presentes no esoterismo 

do século XVIII. 

                                                           
72 Forte o suficiente, a partir de seus próprios escritos mais sagrados da Ordem de Gold-und Rosenkreuzer. 
73 Tobias Churton, Roland Edighoffer, Renko Gerffarth, entre outros que se dedicaram ao movimento 

rosacruz. 
74 Existiu, e possivelmente existe ainda, uma mística ligada à herança religiosa da Reforma [...] sua expressão 

máxima cristalizou-se no pietismo do século XVIII e na sua herança. Paralelamente, e ora em aliança em 

conflito com esta mística ainda reformatória, gestou-se, porém, um misticismo de cunho panenteísta. Este 

último remonta sua origem às especulações de Paracelso e ao protestantismo de Weigel e Boehme, e ganhou 

autonomia própria dentro da cultura clássica alemã – Goethe, Lessing, Herder –e logo no romantismo e no 

alto idealismo. (DREHER, 2004, p. 206) 
75 Ao passo que a tendência central da mística protestante pressupõe a possibilidade de uma mística cristã, 

houve também variedades de mística protestante que definitivamente, no alvorecer da modernidade do século 

XVII, fugiram ao controle dogmático do cristianismo – de sua gramática –, retornando em parte a intuições 

do misticismo pré-cristão. É aí que aparece uma nova síntese, uma metafísica heterodoxa, a adoção gradual 

de uma visão panenteísta do mundo e o desenvolvimento de uma mística puramente filosófico-religiosa que 
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O principal texto a compor o Geheime Figuren der Rosenkreuzer é o Tratado de 

Physica, Metaphysica e Hyperphysica (D.O.M.A.), cujas primeiras versões surgiram a 

partir de 170076. A temática central deste é o cristianismo apresentado com toda uma carga 

mística77; suas pranchas apresentam explicações cosmogônicas particulares, a organização 

das esferas divinas, os relatos simbólicos do Apocalipse (a abertura do livro é um tema 

recorrente; cf. Ap. 5, 21), o Agnus Dei78, aspectos dos números 3, 4 e 7, dentre outros.  

Denota-se que as concepções teológicas do primeiro D.O.M.A. estão alinhadas com 

conceitos da cabala cristã, da teosofia de Jacob Boehme e de uma mística natural, que se 

assemelha a um panenteísmo, característico do pietismo alemão. Algumas das pranchas 

deste tratado serão analisadas no terceiro capítulo deste trabalho, pelo que suas minúcias 

não serão apresentadas agora. 

A difusão de várias cópias deste tratado, assim como de variações do mesmo, deve-

se ao fato que o original passou de mão em mão e cada grupo ou portador o reproduzia de 

acordo com suas habilidades. Este fato explica por que no Manuscrito 45679, na 

contracapa, encontremos o título Teosophia Ros Crucis, logo abaixo uma indicação de que 

o texto era de Johann August Stark80 (1741-1810), personagem que terá certa relevância no 

contexto maçônico do século XVIII, possuindo várias publicações sobre o tema: 

 

1. Apologie des Ordens der Freymaurer / Von dem Bruder **** Mitgliede der ** 

Schottischen Loge zu P.*. Freimaurer [Anon.] Königsberg, 1770; 

2. Dissertatio de usu inauguralis antiquarum versionum Scripturae Sacrae 

interpretationis subsidio. Königsberg, 1773; 

                                                                                                                                                                                
irá desembocar no idealismo e no alto idealismo que caracterizarão a cultura alemã a partir de, 

aproximadamente, 1750-1770. (DREHER, 2004, p. 207) 
76 Na biblioteca estadual Hamburgo, na Alemanha, encontra-se uma das primeiras versões deste tratado, em 

manuscrito, cujo bibliotecário data de 1700. 
77 Ver notas 62 e 63. 
78 Cordeiro de Deus 
79 Disponível na Herzog August Bibliothek, Alemanha. 
80

 Johann August Starck estudou teologia e Estudos Orientais na Universidade de Göttingen. Em 1761, ele 

foi admitido em uma loja maçônica de Göttingen. Em 1763, deu-lhe Anton Friedrich Büsching – que 

conhecera em Göttingen – um posto como professor de História Antiga e Estudos Orientais 

em São Petersburgo, ainda que não estivesse com seus estudos concluídos. O magistério lhe foi concedido 

1766, à revelia. Ele foi co-fundador, em 1767, de uma loja da Estrita Observância, fato que o colocou em 

contato com os temas da Gold- und Rosenkreuzer. 
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3. Ueber den Zweck und Nutzen des Freymaurerordens [Anon.] Berlim, 1781; 

4. Ueber die alten und neuen Mysterien. Berlim, 1782; 

5. Versuch einer Geschichte des Arianismus. Berlim, sd; 

6. Saint Nicaise, oder eine Sammlung merkwürdiger maurerischer Briefe, für 

Freymaurer und die es nicht sind [Anon.] Frankfurt am Main, 1785; e 

7. Wahrhafte Begebenheiten einiger Brüder Freymaurer, die sich durch ein 

falsches Licht blenden ließen, und endlich zur wahren Erkenntniss gelangten. 

Von ihnen selbst in Briefen an ihre Freunde geschrieben, Frankfurt am Main, 

1786. 

 

Johann August Stark também escreveu sobre a história da igreja, sobre homilética e 

filosofia. Seu contato com o D.O.M.A. é evidente. Stark é uma figura notória neste período 

do século XVIII também por sua participação na maçonaria, que constituía os seus 

nascentes ritos e contornos definidores da instituição nos séculos seguintes. Seu vínculo 

deu-se através do Rito Sueco de Zinnendorf, que adentrará na Rússia em 1771, através do 

circulo de Nicolai Novokov. Em 1782, foi estabelecida também uma Loja da Gold- und 

Rosenkreuzer Alteren Sistem em Moscou (HANNEGRAFF, 2006, p. 873; GEFFARTH, 

2007, p. 53-57). 

As compilações de símbolos que terão alguma ligação com o Geheime Figuren der 

Rosenkreuzer é um ponto importante para entender a relevância que a institucionalização 

do movimento teve. Vejamos bem que os tratados e opúsculos que possuíam indicativos de 

uma simbólica rosacruz fluíam desde o século XVII, como produções autóctones, não 

reunidas sobre a batuta de nenhum movimento especifico, mas sendo representante dos 

mesmos (?) – na seguinte ótica: o que as reuniam sob a égide do movimento rosacruz, 

institucionalizado ou não, era a referência simbólica à rosa e à cruz, em seus textos, títulos 

e imagens. O entendimento de um movimento rosacruz dialoga com as noções, conceitos e 

influências filosóficas detalhados no primeiro capítulo deste trabalho: Paracelso, Boehme, 

cabala cristã etc. 

Data de 1750 um manuscrito colorido atribuído à Gold- und Rosenkreuzer, 

Mysterium Magnum der Gold- und Rosenkreuzer, do qual há uma cópia na biblioteca da 

Universidade de Hamburgo. A obra contém trechos do Manuscrito D.O.M.A. acrescida de 

duas pranchas (Mysterium Magnum e A Árvore do Bem e do Mal) e de uma explicação 



69 

 

 

 

sobre a confecção da Pedra Filosofal. A prancha sobre o Mysterium Magnum possui grande 

relevância simbólica, tendo-se em conta que reproduz a cruz de ouro que os membros 

deveriam usar em volta do pescoço, fixada por duas águias bicéfalas (que se tornará, no 

século seguinte, o símbolo do 33º e último grau do Rito Escocês Antigo e Aceito da 

maçonaria, estruturado em torno dos mitos de Hiram Abiff, de ordens de cavalaria e de 

uma leitura própria do hermetismo, da cabala e da alquimia). 

De 1768 data o Manuscrito 45481, que apresenta o título e alguns subtítulos com 

destaque em vermelho82. Embora possua elementos tipográficos (letras capitulares, por 

exemplo), em grande parte foi manuscrito. Uma pequena peculiaridade apresenta-se neste 

documento: há palavras no canto inferior esquerdo do verso de algumas páginas, as quais 

não fazem parte do texto original e ao serem reunidas, compõem a frase “Zum thesis prey 

die welt”, em tradução literal “Uma tese fixa para o mundo”. Os aspectos cosmogônicos 

deste tratado são o fio condutor das imagens aqui inseridas. Esta expressão anotada, 

possivelmente pelo compilador, é um enigma neste manuscrito, ao mesmo tempo em que 

revela a postura do pensamento envolvido na composição, reprodução e interpretação da 

obra naquela época. 

O caráter cristão dos tratados que virão a compor o Geheime Figuren der 

Rosenkreuzer é evidente, mas a forma como este cristianismo é discutido assume algumas 

abordagens distintas. Para melhor entendimento, então, pertinente antes reproduzirmos 

uma tabela de conceitos estabelecidos por Antoine Faivre, como pressupostos teórico e 

metodológico para o estudo do esoterismo ocidental, visando didatizar este elementos, 

conforme tabela 2. 

 

 

 

 

                                                           
81Conforme numeração da Herzog August Bibliothek, Alemanha. 
82 Rubrica que antes de significar sinal, nome cifrado ou abreviatura para se autenticar obra ou documento, 

indica a letra inicial (lettrinne, em francês) ou capital, de cor vermelha, usual nos títulos e inícios de 

parágrafos (pafo, no português antigo, significou parágrafo – Viterbo) de textos antigos, códigos ou códices. 

Qualquer outro texto ou anotação realizado na cor vermelha, para que chame a atenção, para que fique em 

destaque (LEMOS, 2010, p. 190). 
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Tabela 2 - Noções e correntes no esoterismo ocidental de acordo com Antoine Faivre 

Correntes que não são noções Correntes que também são 

noções 

Noções que não são correntes 

Hermetismo 

Cabala Cristã 

Paracelsismo 

Rosacrucianismo 

Teosofia 

Alquimia 

Astrologia 

Magia (ou mágico) 

Ocultismo 

Perenialismo 

Hermetismo (Hermeticism)83 

Gnose 

Fonte: FAIVRE, Antoine. Questions of terminology proper to the study of esoteric currents in modern and 

contemporary Europe in Wesrten Esoteriscim and the Science of Religion. Leuven: Peeters, 1998. p. 3-10. 

 

O movimento rosacruz é aqui definido pelo teórico francês como uma corrente que 

percebemos aglutinar em suas fileiras conceituais outras correntes e movimentos, 

polissemia que vemos no Geheime Figuren der Rosenkreuzer, o qual é ao mesmo tempo 

uma Cartilha de ABC e a condensação do nec plus ultra em matéria de desenvolvimento 

simbólico, ou melhor, é a prova inconteste da sedimentação do capital imagético, 

nomeadamente rosacruz, recebendo também camadas de significado da alquimia, da 

teosofia, da cabala, do hermetismo e da gnose. 

 

2.1.1 A rosa e a cruz, eflúvios do século XVII 

 

De acordo com Stevenson (2009), Yates, em The Rosicrucian enlightenment, 

concentrou-se na rosa como símbolo do luteranismo, da Inglaterra e da dinastia Tudor, mas 

ela apresenta outros significados, a saber, de sigilo: 

 

Tudo o que fosse dito sub rosa, ou debaixo da rosa, era confidencial. Aqueles 

que se envolviam na busca pela misteriosa Fraternidade Rosa-Cruz estavam bem 

cientes de seu significado. Um panfleto Frances de 1623 relatava que na 

Alemanha (onde surgira a Rosa-Cruz), os estalajadeiros penduravam rosas nas 

tavernas como um modo de lembrar os fregueses que, por convenção, o que era 

ouvido lá permanecia em segredo. Sir Thomas Browne explicou que a rosa era 

um emblema do silêncio “para esconder as pilhérias de Vênus” e citava a prática 

alemã “que sobre a mesa descreve uma Rosa no teto”. A invisibilidade e o 

segredo seriam identificados como marcos da suposta controvérsia Rosa-Cruz, e 

certamente a rósea cruz simboliza esse segredo cristão acima de tudo. 

(STEVENSON, 2009, p. 127-128) 

 

Em todo o processo cultural de perfilização da cultura ocidental, há uma tensão 

tectônica entre o tempo histórico e o tempo mítico. As confluências simbólicas desta 

                                                           
83 Termo sem tradução clara para o português, optamos por traduzir por hermetismo. 
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tensão são conceituadas por Gilbert Durand através de sua Mitocrítica e Mitanálise 

(DURAND, 1979; 2003; 2005; 2011). Podemos entender o fenômeno rosacruz, corrente do 

esoterismo ocidental basilar do imaginário deste último, assim: 

 

Poderíamos então, falar de um imaginário espiritual e místico que se tornou parte 

integrante da cultura religiosa ocidental moderna e, aos, poucos, vai sendo 

pesquisado pelos historiadores. O conceito de imaginário refere-se a imagens, 

símbolos, mitos que permeiam discursos, obras artísticas, literárias e correntes de 

pensamento. Emprega-se o imaginário como uma forma de pensamento, de 

imaginação criadora conferindo sentido e explicação a faculdades visionárias e 

espirituais em diferentes níveis de realidade complexa. Este imaginário de 

determinadas formas de pensamento constitui-se numa nova leitura sobre o lugar 

do mito e do mistério como campos de conhecimento e de hermenêutica. (SILVA, 

2001, p.8) 

  

Ao tempo em que a descoberta do Novo Mundo e o Renascimento trouxeram 

avanços culturais, econômicos e tecnológicos, houve também sentimentos de perturbação, 

por conta da instabilidade da nova situação da humanidade, marcada também por pestes, 

fomes e guerras. É em meio a tudo isso que desponta o rosacrucianismo, propondo uma 

nova visão do hermetismo como meio de controle das forças da natureza e de avanço 

espiritual: 

 

O movimento Rosa-Cruz trazia um senso de novo, afirmando que uma 

fraternidade, secreta para o resto da humanidade, já existia havia muito tempo, e 

tinha o conhecimento para a base da iluminação, da reforma do mundo e da 

reconciliação religiosa, redescobertas na tumba de Christian Rosencreutz. 

(STEVENSON, 2009, p. 130) 

 

O Geheime Figuren der Rosenkreuzer aglutina a simbólica do fenômeno rosacruz, 

definindo seus contornos quase dois séculos após a publicação do primeiro manifesto 

(aproximadamente 171 anos); sua influência estende-se até os movimentos rosacruzes 

contemporâneos – organizados nas primeiras décadas do século XX, ou derivados destes84. 

O caráter de hiato histórico que o movimento rosacruz vivencia desde o 

aparecimento de seus primeiros textos permitiu que sua natureza se tornasse plurifacetada. 

No século XVII, na Alemanha, o furor rosacruz é suplantado por um silêncio logo após a 

publicação do terceiro manifesto, As bodas químicas de Cristian Rosenkreuzer (1616). 

                                                           
84 A CRC, Confraternitas Rosae Crucis, originada de uma cisão da Antiga e Mística Ordem Rosae Crucis 

(AMORC), através de seu terceiro Imperator, Gary L. Stuart, o qual, após desentendimentos com o Conselho 

da AMORC, deixou a Ordem e fundou a CRC, nos anos 1990. 
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Yates atribui este silêncio à Defenestração de Praga85, em 1618, e à eclosão da Guerra dos 

Trinta Anos, que mudou o cenário político e social da Alemanha, vindo a ser um evento 

importante para a consolidação do estado nacional alemão86 (YATES, 1983, p. 54). 

Os três manifestos, através de sua estrutura simbólica, capturam a imaginação da 

Europa, servindo de combustível para uma gama de textos que surgirão nos séculos 

seguintes, uns autodenominados de influência rosacruz, outros com o objetivo de combater 

este furor. 

O movimento rosacruz tem seu “nascedouro” entre os círculos protestantes da 

Alemanha do século XVII, assim também como os simpatizantes do movimento que 

aderirão ao mesmo87; um exemplo disso é o médico inglês Robert Fludd, que sustentava 

que seu trabalho fora recebido por pessoas sinceramente religiosas; era anglicano, assim 

como Elizabeth Stuart, esposa do Eleitor Palatino. Outro personagem, que ao lado Fludd, 

figura como pertencente ao movimento rosacruz88 é Michael Maier (1559-1622), de 

confissão luterana, assim também como Johann Valentin Andrea. O Eleito Palatino era 

calvinista e Christian de Anhalt, seu principal conselheiro também (YATES, 1983, p. 135). 

O protestantismo, como bem coloca Yates (1983), é a base denominacional em que 

o movimento via-se embebido, um dos elementos que mantinha coesas as ideias deste 

movimento era possivelmente a influência exercida pelos conceitos cosmogônicos, 

alquímicos e por uma apreensão mística da natureza, que estará totalmente consolidada no 

século seguinte e a qual será a base da Naturphilophie. 

Os autores dos manifestos inseriram em suas linhas uma abordagem filosófica e 

teosófica em si pansófica, que atraíram outros pensadores às voltas com a mesma 

bifurcação conceitual, que não vislumbravam uma distinção tão rígida entre ciência e fé, 

entre os mundos material e espiritual, concepção filosófica já indicada no Fama, pois em 

sua jornada, Cristian Rosenkreuzer se deteve em Fez e manteve contato com a filosofia 

islâmica, transmitida ao seu modo pelos sabeus (REBISSE, 2004, p. 31).  

                                                           
85 Em 23 de maio de 1618, alguns integrantes da nobreza da Boêmia (protestantes) jogaram pelas janelas do 

Palácio Real de Praga, os representantes do imperador Fernando II, católico e governante do Sacro Império 

Romano Germânico; tal fato foi o estopim da Guerra dos Trinta Anos. 
86 Ao final da Guerra de Trinta Anos é assinado o Tratado de Westfália. 
87 Como enfatizamos anteriormente, esta é uma adesão literária, motivada por semelhança de ideias e 

conceitos. 
88 A ideia do pertencimento de Robert Fludd e Michael Maier é comum a alguns segmentos do movimento 

rosacruz moderno, a exemplo da AMORC, que indica ainda outros notórios personagens como membros da 

fraternidade, muito embora este pertencimento deu-se na realidade enquanto uma movência de ideias e não 

em ato de afiliação ao rosacrucianismo enquanto instituição. 
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Em verdade, há uma reverberação da filosofia sufi nos primeiros escritos 

rosacruzes. Tobias Churton (2005) defenderá que a descrição contida na Picatrix89 teria 

influenciado o autor do Fama90 e foi também por terras árabes que a alquimia alcançou a 

Europa. Abaixo reproduzimos um texto que circulava na Idade Média européia e que se 

assemelha em vários pontos à narrativa da descoberta da tumba de Cristian Rosenkreuzer. 

 

Quando eu quis trazer à luz a ciência do mistério e a natureza da criação, 

deparei-me com um cofre subterrâneo cheio de escuridão e ventos. Eu não 

conseguia ver nada por causa da escuridão, nem eu poderia manter a luz da 

minha lâmpada por causa dos muitos ventos. Em seguida, uma pessoa apareceu 

para mim, em meu sono, numa forma de grande beleza. Ela me disse: “Tome 

uma lâmpada e coloque-a sob um vidro, para protegê-la dos ventos: então ela vai 

te iluminar, a despeito deles. Então vá para o cofre; cave em seu centro e de lá 

traga uma certa imagem talismânica, artisticamente feita. Quando você tiver esta 

imagem, os ventos deixarão de soprar através do cofre. Então cave em seus 

quatro cantos e você vai trazer à luz o conhecimento dos mistérios da criação, as 

causas da natureza, as origens e qualidades das coisas”. No que eu lhe disse: 

“Quem és tu?” Ela respondeu: “Eu sou a tua perfeita Natureza. Se tu quiseres 

ver-me, chama-me pelo meu nome” 91(CHURTON, 2005, p. 35) 

 

A percepção da natureza pelo homem e a interação entre este e a divindade encetou 

a propagação do Renascimento italiano, alcançando os autores dos textos que compõem o 

movimento rosacruz.  

Em 1617, em Frankfurt, o pastor luterano Daniel Cramer publicou Decades Qvator 

Emblematum Sacrorum, um livro de emblemas (emblemata), gravado por James Muller, 

trabalho cuja estrutura simbólica distancia-se da proposta dos manifestos e pelo que o autor 

não é reconhecido pela historiografia da área. Seu trabalho é a representação de princípios 

                                                           
89 O Picatrix é tratado como sendo um livro de magia árabe antigo. Originalmente escrito em árabe, o

 Picatrix foi um dos primeiros textos e mais importantes escritos sobre magia astrológica. Sua autoria é 

imprecisa, mas ele é frequentemente atribuído ao matemático andaluz Ahmad Al-Majriti. O livro foi 

traduzido para o latim em 1256 e se tornou extremamente influente na magia ocidental, sendo usado até

 mesmo por magos do Renascimento, como Cornelius Agrippa e Marsilio Ficino. O texto possui uma lista de 

imagens mágicas e detalhes de seus usos. 
90 A influência estaria vinculada à descoberta do túmulo de Cristian Rosenkreuzer. 
91 When I wished to bring to light the science of the mystery and nature of creation, I came upon a 

subterranean vault full of darkness, and winds. I could see nothing because of the darkness, nor could I keep 

my lampa light because of the many winds. Then a person appeared to me in my sleep in a form of the 

greatest beauty. He said to me: “Take a lamp and place it under a glass and shield it form the winds: then it 

will give the light in spite of them. Then go into the vault; dig in its centre and from there bring forth a 

certain talismanic image, artfully made. When you have drawn out this image, the winds will cease to blow 

through the vault. Then dig in its four corners and you will bring to light the knowledge of the mysteries of 

creation, the causes of nature, the origins and qualities of things.” At that I said to him: “who art thou?” He 

replied: “I am the Perfect Nature. If thou wishest to see me, call me by my name.” (CHURTON, 2005, p. 35) 
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cristãos através de quarenta emblemas, onde um coração é submetido a várias situações de 

provação. Este é um dos muitos tratados que surgem após os manifestos e que se utilizam 

dos termos rosa e cruz. 

Frances Yates (1983) indica uma possível influência do pensamento de Giordano 

Bruno no movimento rosacruz, apesar do mesmo não haver sido citado no movimento. Ela 

defende sua teoria, utilizando-se de Tommaso Campanella e da ligação deste ao alemão 

Tobias Adami. É através deste discípulo que as obras de Campanella chegam à Alemanha, 

a Tübingen em especial, entre 1611 e 1613, onde vivia Johann Valentin Andreae (YATES, 

1988, p. 178). 

Os manifestos surgem como um movimento literário de intelectuais, mas 

rapidamente assume conotações políticas, inseridos numa Europa conflituosa, em que as 

transformações são vistas com ar de desconfiança. Yates ilustra a situação religiosa e 

política do período. 

 

 A velha Igreja Católica fora primeiramente nacionalizada (nos estados luteranos 

e calvinistas) e, depois, até certo ponto, privatizada. Em consequência, a vida 

religiosa do povo dependia em grande parte do caráter do príncipe, de seus 

conselheiros, e bem menos da nobreza a qualquer época. Pode-se dizer que 

houve um resultado positivo desse episódio. Quem se metia em encrencas em um 

Estado alemão costumava fazer as malas e rumar a outro. Este sonho do Santo 

Império, da quarta monarquia, de um último período do mundo, era o reflexo do 

grande desígnio dos Gibelinos, de que Frédéric Hohenstaufen, Dante e Joachim 

Flore tinham sido interpretes. Um só poder temporal, uma só autoridade 

espiritual. Uma Igreja subtraída ao cesaro-papismo [...] 

É importante ressaltar a data – 1623 – na qual a obsessão da feitiçaria e mais o 

temor rosa-cruciano alastram-se para a França. Em 1623, a extinção da Boêmia e 

do Palatinado era total, e a destruição das idéias geradoras da aventura tornara-se 

tão completa quanto possível, pela supressão das publicações rosa-crucianas. As 

noticias dos acontecimentos nos primeiros anos da Guerra dos Trinta Anos 

espalharam-se por toda a Europa, e com o surgimento daquelas ocorrências, 

foram espalhadas algumas noticias sobre o movimento rosa-cruciano. Daí, a 

difusão para a França das técnicas repressivas, na forma de uma obsessão de 

feitiçaria, causada por Aqueles Invisíveis e seus pomposos manifestos. (YATES, 

1988, p. 148) 

  

Aqui, eis o silêncio pós clamores, o qual Maier memora em uma obra com o 

mesmo título: a reforma universal, que é conclamada no primeiro manifesto, fica 

silenciada, e inicia-se um caminho para uma reforma espiritual, onde a alquimia e a 

teosofia assumem a vanguarda, o que já se percebe nas páginas das Bodas Químicas de 

Cristian Rosenkreuzer.  

O terceiro manifesto dialoga com um movimento rosacruz distinto, que, para 

ilustrar melhor, podemos comparar às águas que correm para baixo da terra e tornam a 
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surgir em outro ponto, como fontes subterrâneas que alimentam e dão origem a um novo 

rio; mas ressaltemos que ainda que o rio seja outro, com nome distinto e tudo o mais, ele 

ainda é composto pelas mesmas águas, isto é, tem do anterior a mesma essência.  

 

2.2 MAÇONARIA E ROSACRUCIANISMO: ENCONTROS E CONFLUÊNCIAS 

 

A história da maçonaria é ampla e controversa. Neste ponto, optamos por 

identificar os elementos que possam tornar claros alguns dos fatos históricos a respeito do 

movimento rosacruz do século XVIII: sua ambientação, relações de proximidade e de 

distanciamento. Um dado importante é que podemos entender três veios históricos que se 

desenvolveram independentemente, com seus trajetos ora a cruzarem-se, ora a confluírem 

e ora antagonizarem-se: são eles os ramos francês, o inglês e o alemão da maçonaria. 

Quanto à definição da Maçonaria, temos em MacNulty (2009), uma definição 

bastante sintética e pertinente: 

 

É relativamente fácil definir a Ordem: a Maçonaria é uma organização fraterna 

secular, tradicionalmente franqueada somente aos homens. Propaga os princípios 

morais e busca promover a prática do amor fraterno e da atividade caritativa 

entre todas as pessoas – não somente entre maçons. Não é uma religião; mas é 

uma sociedade de homens religiosos, na medida em que exige de seus membros 

que acreditem na existência de um “Ser Supremo”. O nome desse Ser, o texto 

sagrado em que é revelado e a forma pela qual deve ser adorado são assuntos que 

cada maçom deve resolver por si. [...] embora não seja uma religião, a Ordem 

pode ser considerada uma “companheira filosófica da religião” (MacNULTY, 

2007, p. 9) 

 

Os ensinamentos maçônicos são transmitidos através de encenações rituais e pelo 

uso estruturado de símbolos, a maioria dos quais ligados às ferramentas do ofício de 

pedreiro. Após cada iniciação, há uma palestra que resume os principais acontecimentos 

que compuseram a encenação. Nas lojas mais antigas, além disso, há “painéis” que servem 

para ilustrar tais preleções (idem). 

A maçonaria indica sua origem histórica dentre os construtores medievais; já sua 

estrutura simbólica está firmada em preceitos que evocam ideais éticos e cuja temática é 

perpassada por elementos da arquitetura e referencias ao Rei Salomão e ao construtor do 

Templo Hiram Abiff. Há na história da maçonaria, bifurcações inúmeras e não intentamos 

dar conta das várias estruturas simbólicas e históricas presentes na instituição, mas faremos 

observações pertinentes para a compreensão do contexto em que se deram as relações do 
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movimento rosacruz do século XVIII com a maçonaria e em que nível essa relação 

influenciou os organizadores do Geheime Figuren der Rosenkreuzer. 

A primeira estrutura simbólica da maçonaria dá-se na formulação hierárquica da 

ordem enquanto de oficio (operativa); esta fornecerá os elementos que serão a base da 

maçonaria simbólica, composta por três graus hierarquizados e conduzida por um “fio” que 

se volta para a lenda da construção do templo de Salomão. Num segundo ponto, temos 

outras distinções de período histórico que nos fornecem outro nível de complexidade: é a 

divisão entre maçonaria operativa e a especulativa. 

Data de 1717 a autodenominada – pelos maçons ingleses – origem da maçonaria 

especulativa, quando do surgimento da Grande Loja de Londres, constituída por quatro 

lojas menores; alegação hoje carente de comprovação, ante as novas pesquisas, 

especialmente no que toca às lojas escocesas (STEVENSON, 2009).  

Nas fileiras das lojas originalmente dedicadas ao companheirismo entre artífices de 

construções as mais variadas, anos antes começaram a ingressar – por “adoção” – 

filósofos, professores, nobres e outras categorias profissionais, até chegar ao ponto que a 

ordem se tornou uma estrutura totalmente distinta de uma agremiação de pedreiros. Em 

1723, o pastor James Anderson lança a constituição encomendada pela Grande Loja, a qual 

servirá como cânon institucional do movimento. Sob a dinastia Hanover e a Igreja 

Anglicana, a maçonaria tratará de apagar menções à sua vinculação à Igreja Católica 

outrora, quando se dedicava à construção de monumentais catedrais (GUÉNON, 2009; 

CHURTON, 2009, p. 327).  

No inicio do século XVIII, quando da organização da Grande Loja de Londres, 

temos inicialmente dois graus, de apprentice e fellow craft92. Às lojas simbólicas, onde se 

trabalhava esses dois primeiros graus, posteriormente foi acrescentado um terceiro grau, 

intitulado de master (mestre), ficando conhecidas como lojas azuis. O sistema de ensino 

tinha uma orientação simbólica de caráter joanita (Johannismaurerei), composta por três 

níveis originais: Aprendiz, Companheiro e Mestre, que competia pelo direito de 

representação original dos maçons livres (GEFFARTH, 2007, p. 51-53). 

Seguindo a estrutura mitológica que identifica na Escócia o início da maçonaria, 

temos o relato de que três cavaleiros templários teriam fundado, na Escócia, a Ordem dos 

                                                           
92 Aprendiz e companheiro de oficio. 
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Construtores do Oriente. Entre os membros dessa confraria teríamos Ramon Lull93 (1232-

1315) e o rei Edward I (1239-1307), além de descendentes das famílias Lancaster e York. 

Nos brasões de suas famílias temos uma rosa vermelha (Lancaster) e uma rosa branca 

(York); quando estas casas entraram em guerra, sua disputa fica conhecida como a Guerra 

das Rosas (1455 e 1485), conflito que teve como foco o trono da Inglaterra; o historiador 

Roland Edigloffer (1995) verá neste reduto histórico, a presença da simbólica rosacruz no 

seu primeiro contato mitológico com a maçonaria. 

Stevenson teoriza os passos que levaram à aproximação entre os maçons 

especulativos e os rosacruzes: 

 

Apesar de não serem membros da fraternidade invisível, eles [os maçons] 

deviam sentri que estavam engajados na mesma grande busca. A idéia de os 

pedreiros trabalhadores atribuírem a si mesmos uma função tão exaltada, 

equivalente à dos sacerdotes eruditos da fraternidade invisível, pode parecer tão 

ridícula que deveria ser rejeitada. Mas a promoção do arquiteto a uma posição 

central na esfera do conhecimento era um fenômeno muito real, e a identificação 

na arte maçônica do arquiteto e do maçom tinha séculos de idade. Inserida nesse 

contexto a ideia de que os maçons podiam ver-se como parte da busca Rosa-Cruz 

torna-se não só plausível, mas provável, adicionando ímpeto ao desenvolvimento 

do lado misterioso da arte e às vastas afirmações feitas a seu respeito. 

(STEVENSON, 2009, p. 133) 

 

No século XVIII, as bases da maçonaria estavam lançadas e as lojas azuis94 

possuíam uma estrutura definida. Apesar das diferentes formas de percepção do mito do 

terceiro grau, os altos graus maçônicos é que se projetavam em diferentes linhas e 

concepções; uma disputa de mitos fundadores apresentava-se: além dos tradicionais mitos 

sobre a construção do Templo de Jerusalém, cujos Grãos-Mestres seriam Salomão, Hiram 

de Tiro e Hiram Abiff, havia outros relatos, a afirmar ligações profundas com os 

templários e com algumas casas reais europeias; nessa linha, para Johan Augustus Stark 

são os padres – e não os cavaleiros – os detentores desta filiação. Havia ainda o vínculo 

adâmico dos Elu-cohens de Martines de Pasqually e o relato mítico do Cristão Rosacruz e 

sua descoberta de conhecimentos antigos e sagrados em sua jornada ao Oriente. 

Na relação maçonaria e rosacrucianismo, Stevenson (2009) também indica uma 

referência específica pouco lembrada: no relato mítico presente no Fama Fraternitatis é 

                                                           
93 Raimundo Lúlio foi o mais importante escritor, filósofo, poeta, missionário e teólogo da língua catalã. Foi 

um prolífico autor também em árabe e latim, bem como em langue d’oc. É beato da Igreja Católica. 
94 Lojas azuis são as lojas simbólicas, ou seja, trabalha nos três primeiros graus da maçonaria: aprendiz, 

companheiro e mestre. Nestas lojas, há a predominância da cor azul, principalmente em sua abóbada celeste. 
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um Irmão da Ordem e “bom Arquiteto”, que, durante a reforma do Domus Sancti Spiritus, 

descobre a tumba do pai epônimo. Ainda que tenha sido um acidente, sem um arquiteto 

entre os membros da confraria, o corpo do Pai R. C. e todos os objetos que o rodeavam 

estariam perdidos: “Espelhos de diversas virtudes, pequenas campainhas, lamparinas e 

principalmente maravilhosos cantos artificiais, e o mais importante de todos, o Livro 

secreto M. e outros volumes, inclusive alguns de Paracelso, o filósofo e químico do século 

XVI” (LEADBEATER, 2012, p. 250). 

É através do arquiteto que também se estabelece outra importante relação entre a 

maçonaria e a rosacruz: o encontro de um cadáver. Na rosacruz, o corpo de Christian 

Rosenkreutz está incorruptível em seu túmulo e com sua descoberta, os rosacruzes de uma 

nova geração reencontram antigos segredos (a exumação teria ocorrido em 1604, de acordo 

com o Fama). Já na maçonaria, um grupo de maçons encontra o corpo do Mestre Hiram 

Abiff – na lenda maçônica, arquiteto do Templo de Salomão – numa cova rasa e em 

decomposição; com ele se perde a Palavra de Mestre, que seria essencial para a conclusão 

da obra, pelo que, foi estabelecida uma palavra substituta (SNOEK, 1998). 

Sobre a relação entre Hiram e Rosenkreutz, afirma REBISSE que: 

 

Em certos aspectos, como o do simbolismo ligado à descoberta do túmulo do 

mestre, Hiram retoma traços de Christian Rosenkreutz. Dever-se-á então ver em 

Hiram, como indica Antoine Faivre, um filho de Christian Rosenkreutz? 

Também um fundador mítico, o primeiro seria então um Christian reduzido à 

relativa abstração na galeria das grandes figuras hieráticas da “tradição”. 

(REBISSE, 2012, p. 197) 

 

Do ponto de vista de atração de novos membros, no viés acima elencado, a proposta 

rosacruz demonstra-se superior à maçônica: tornando-se membro da confraria, o buscador 

encontrará os segredos antigos como realmente o eram; na maçonaria, originalmente, você 

encontraria um segredo substituto, porque o original foi levado para o túmulo com Hiram 

Abiff. Neste particular, observa-se que: 

 

No passado, o adepto hermético buscara acesso aos segredos do Universo por 

meio da revelação dos segredos da natureza, de maneira direta ou por meio dos 

escritos místicos associadso a Hermes Trimegisto. [...] A busca Rosa-Cruz pelos 

segredos supremos era muito mais simples. Só teriam de encontrar irmãos 

invisíveis, pois eles já possuíam o conhecimento que todos procuravam 

freneticamente. A busca imediata passou a ser por uma sociedade secreta, e isso 

era algo com o que muito mais gente podia contribuir do que o empenho em 

acumular conhecimento gradativo por meio do estudo gradativo da natureza e 

dos hieróglifos. (STEVENSON, 2009, p. 134) 
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De acordo com Snoek (1998), os altos graus teriam surgido para preencher a lacuna 

da perda da palavra, visando trazê-la de volta, no que se destaca o Arco Real, no qual se 

descobre que a palavra perdida é o nome de Deus em hebraico. De qualquer forma, 

observa-se que “[...] existem notáveis coincidências entre a maçonaria e a rosacruz: nas 

duas há um esforço por uma reforma geral do mundo, um anelo de liberdade, igualdade e 

fraternidade humana, uma fé na existência do Supremo Arquitecto do Universo” 

(SALOMÓ et al, 2012, p. 128). 

É na França que surgem os graus de vingança (em ritos diversos), alguns dos quais 

a tratar de vingar a morte de Hiram Abiff (que na lenda maçônica foi assassinado por três 

maus companheiros, por não lhes dar acesso aos mistérios do grau subsequente) e outros a 

vingar a morte de Jacques de Molay, último grão-mestre da Ordem dos Templários, morto 

na fogueira em 1314, sob o governo da França, com a aquiescência da Igreja (REED, 2001; 

RAGON, 2006; SNOEK, 1998). Por óbvio, tais graus não terão o beneplácito da 

maçonaria inglesa e até hoje os graus de 4 a 17 do Rito Escocês Antigo e Aceito não são 

conferidos na Inglaterra, onde, ademais, nem se usa o título “escocês” (GUILHERME, 

2012). 

Ainda sobre a França, vejamos sucintamente quantas ordens iniciáticas 

desenvolveram-se sob a maçonaria ou ao seu lado no século das luzes:  

 

A esse país também é confinado principalmente a conexão histórica entre a 

Maçonaria e a ciência mística, pois o renascimento do Misticismo, que se 

originou na Alemanha no fim do século XVIII, passou dali para a Inglaterra e 

encontrou seu campo final na França no período em questão. Lá o 

Rosacrucianismo reapareceu. Lá Anton Mesmer recuperou o processo inicial da 

prática transcendental e o Marquês de Puységur descobriu a clarividência. Lá 

Martines de Pasqually instruiu seu discípulo nos mistérios da mágica cerimonial. 

Lá o ilustre Saint-Martin, o filósofo desconhecido, desenvolveu um sistema 

especial de reconstrução espiritual. Lá a alquimia floresceu. Lá príncipes 

espirituais e políticos recorrem pessoalmente a extravagantes pesquisas por um 

elixir da vida. Lá, também, como uma consequência, ascendeu uma linha de 

impostores magníficos que posaram como iniciados das ciências ocultas, como 

possuidores do grande segredo e do grande domínio. Lá, finalmente, sob a 

influência da filosofia transcendental, a Maçonaria emblemática ganhou raiz, 

cresceu e floresceu, desenvolvendo dez mil esplendores de graus simbólicos, de 

lendas românticas, de nomes e de títulos sonoros. Em poucas palavras, o 

Misticismo da Europa concentrou suas forças em Paris e em Lion e todo o 

Misticismo francês juntou-se sob a sombra do esquadro e do compasso. 

(WAITE, 2012, p. 137) 

 

A expansão da maçonaria no século XVIII desenvolveu uma complexa e refinada 

estrutura organizacional, cuja multiplicidade se deveu às diferenças de formas associativas 
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nos sistemas ingleses, alemães e franceses. A Inglaterra desenvolveu um sistema de 

reconhecimento que indica a regularidade de um corpus maçônico ou não, de tal modo que 

a Grande Loja Unida da Inglaterra (criada em 1813, após a junção da Loja de Londres com 

uma adversária) hoje se intitula “Loja Mãe do mundo” [maçônico]; as outras grandes lojas 

e grandes orientes95, a fim de serem reconhecidas como tais, precisam se subordinar à 

estrutura inglesa.  

Nicholas Goodrick-Clarke apresenta com clareza o cenário que se seguiu à 

propagação da estrutura “escocesa” da maçonaria, aliada à tensão política envolvendo os 

Stuarts da Inglaterra (destronados e substituídos pelos Hanover).  

 

O tema recorrente do início Maçonaria francesa é a de uma conexão Jacobita. A 

alegação de que a Maçonaria foi trazida para a França por Jacobitas Escoceses 

deu origem à idéia de que havia uma tradição sênior de afiliação em oposição à 

introdução posterior decorrente da Grande Loja de Londres. Enquanto Stuart 

estava exilado com sua corte em Paris, com seus senhores e cavaleiros de um 

antigo reino do norte, novas modas e gostos do Contra-Iluminismo, 

contribuíriam para promover uma associação medieval, cavalaria, e um neo-

cristianismo da Maçonaria na França e na Alemanha. A figura chave neste 

incentivo de um escocismo cavalheiresco e místico da Maçonaria (que, na 

verdade, se originou na França), foi Andrew Michael Ramsay (1686-1743). 

Nascido na Escócia, Ramsay participara da Universidade de Edimburgo e 

trabalhou em Londres, onde se juntou aos Philadelphians, uma seita de devotos 

ingleses da teosofia de Jacob Boehme. Em seguida, ele se mudou para a França, 

onde estudou com François Fénelon (1651-1715), o filósofo francês e arcebispo 

de Cambrai, que defendeu os Jansenistas, e a mística Quietista de Madame 

Guyon. Em 1720, Ramsay tinha-se tornado afiliado à causa jacobita e 

brevemente tutelado de Charles Edward Stuart, jovem pretendente96. 

(GOODRICK-CLARKE, 2008, p. 133) 

 

                                                           
95 Segundo Jules Boucher (1996, p. 205), uma ‘Obediência’ ou ‘Potência Maçônica’ é uma federação de 

lojas, sendo que um ‘Grande Oriente’ é uma federação que agrupa diversos Ritos, enquanto que uma ‘Grande 

Loja’ reúne lojas que trabalham no mesmo Rito. A respeito da palavra ‘Capítulo’, Mellor explica que ela 

designa algumas lojas superiores, como a do grau 18 do Rito Escocês Antigo e Aceito; [...] (AZEVEDO, 

2010, p. 38). 
96 The recurrent theme of early French Freemasonry is that of a Jacobite connection. The claim that 

Freemasonry was brought to France by Scottish Jacobites gave rise to the idea that there was a senior 

tradition and affiliation opposed to the later introduction deriving from the London Grand Lodge. While the 

exiled Stuart court in Paris provided a pageant of lords and knights from an ancient northern kingdom, new 

fashions and tastes in the Counter-Enlightenment would foster a neomedieval, chivalric, and Christian 

association of Freemasonry in France and Germany. The key figure in this encouragement of “Scottish,” 

chivalric, and mystical Masonry (which actually originated in France), was Andrew Michael Ramsay (1686–

1743). Born in Scotland, Ramsay attended Edinburgh University and worked in London, where he joined the 

Philadelphians, a sect of English devotees of Jacob Boehme’s theosophy. He subsequently moved to France, 

studying with François Fénelon (1651–1715), the French philosopher and archbishop of Cambrai, who 

defended the Jansenists and the Quietist mystic Madame Guyon. By 1720, Ramsay had himself become 

affiliated to the Jacobite cause and briefly tutored Charles Edward Stuart the Young Pretender. 

(GOODRICK-CLARKE, 2008, p. 133) 
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Esta diferente abordagem da maçonaria não formou um sistema unificado, mas 

permitiu uma difusão de altos graus, além dos graus simbólicos iniciais, criando uma 

estrutura hierárquica diferenciada, além de uma distinção entre as lojas, uma 

multiplicidade de caminho e mitos servirão de base simbólica para compreensão dos 

movimentos (maçônico e rosacruz). Assim, de um lado havia grandes lojas e grandes 

orientes a cuidarem dos graus simbólicos de ritos os mais diversos e de outros havia corpos 

de altos graus (capítulos, consistórios, conselhos, comanderias) a zelarem pelos altos graus 

(acima do de mestre) também de diferentes ritos, chegando à impressionante soma de mais 

de 200 ritos conhecidos (DA CAMINO, 1999). 

O sistema de graus e instrução da Gold- und Rosenkreuzer Alteren Sistems é 

enquadrado como altos graus da maçonaria, vez que para ingressar em seus quadros, era 

pré-requisito ser maçom; sua estrutura simbólica condensará elementos tais como alquimia 

(uma ampla produção do período indica uma preferência por este tema, uma proposta 

teosófica que alinhava uma mística cristã de caráter gnóstico) e o desenvolvimento da 

cabala cristã. Podemos encontrar estes elementos na pranchas do Geheime Figuren der 

Rosenkreuzer, que refletem as motivações dos seus autores, fornecer um “manual”, que 

transmite suas noções num âmbito amplo, onde o simbólico é o caminho ideal para tal 

mensagem; se parte da obra tem caráter de ser uma Cartilha de ABC, o seu corpus sugere 

uma maior percepção do movimento rosacruz. 

 

A partir de 1630, quando um número crescente de cavalheiros começou a entrar 

para as Lojas, seria o seu intuito encontrar nelas a iluminação Rosa-Cruz? Então, 

eles devem ter sofrido uma grande decepção. Mas é possível que todo o clima 

hermético e rosa-cruz os tivesse atraído para as Lojas, vistas como sociedades 

secretas que possuíam ao menos implicações herméticas e da Rosa-Cruz, onde 

eles sentiriam, por meio da iniciação e do acesso à cultura dos Antigos Deveres e 

da Palavra do Maçom, que estavam alcançando pelo menos as fronteiras do 

mundo do oculto. (STEVENSON, 2009, p. 134-135) 

 

A relação estabelecida com a maçonaria é semelhante à de outros ritos nos quais o 

foco era os altos graus, ou seja, arregimentar membros para os corpus capitulares da Gold- 

und Rosenkreuzer Alteren Sistems, cuja estrutura de graus é a definida por Sincerus 

Renatus, no seu texto de 1711, composta por nove estágios de estudos. 
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2.2.1 Ritos maçônicos e o rosacrucianismo do século XVIII 

 

Alguns anos depois, a maçonaria francesa adotará uma postura voltada para a 

cavalaria, pautando-se nos mitos e sistemas simbólicos onde o templarismo figura em seu 

centro, fornecendo o arcabouço imagético de cunho judaico-cristão97. Com o famoso 

discurso escrito pelo cavaleiro Michael Ramsay (1686-1743) (que fazia alusão à origem 

cavalheiresca da maçonaria pela via escocesa), pulularam nobres a ingressar na maçonaria, 

interessados, também, nos belos títulos de que se ornaram alguns graus, a exemplo de 

“Sublime Príncipe”, “Grande Mestre Arquiteto” e “Cavaleiro Rosa-Cruz” (DAFOE, 2009; 

MATTOS, 2004). 

A maçonaria Joanita, ligada aos altos graus da maçonaria renana, influencia de uma 

certa forma os diversos modelos dos altos graus. Desta feita, a estrutura ritualística da 

Gold- und Rosenkreuzer e suas diversas formas de apresentação não escaparão a esta 

influência (GEFFARTH, 2007, p. 20). A forma institucional presente na Gold- und 

Rosenkreuzer, organizada de forma leve, permitia uma administração mais eficaz dos 

Círculos, que funcionavam de forma autônoma e concediam níveis distintos dos graus da 

mesma. Há diversas aproximações entre os altos graus nomeadamente rosacruzes e os das 

outras ordens iniciáticas de então. 

O escocismo que se espalhou pela França em meados do século XVIII, teve forte 

difusão na Alemanha. O ideal templário de Ramsay encontrará nos pequenos estados 

absolutistas alemães a abertura necessária para seu crescimento, haja vista uma tendência 

neo-medieval entre os príncipes alemães e escandinavos, que necessitavam de uma 

maçonaria que atendesse às suas esperanças (GEFFARTH, 2007, p. 60-67; GOODRICK-

CLARKE, 2008, p. 137).  

Some-se a isto o fato de que ao adotarem as religiões protestantes, os governantes e 

nobres destes países ficaram interditos de participarem das ordens de cavalaria tradicionais 

da Igreja Católica; dentre as ordens de cavalaria católicas então em atividade, podemos 

citar a Ordem de São Lázaro, a Ordem de Malta e a Ordem do Santo Sepulcro. Para sanar 

tal óbice, podemos citar, por exemplo, que na Inglaterra, o governo criou sua própria 

                                                           
97 O mito da filiação adâmica, de uma tradição que se origina no Éden, passa através dos profetas e tem na 

Ordem seus fiéis depositários até a organização dos Maçons Livres, Antigos e Aceitos. 
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Ordem de Malta, ao passo que o maçom inglês também pode ingressar na Ordem de Malta 

do sistema maçônico inglês. 

A influência templária na maçonaria alemã vem inicialmente da França, com o 

Marques Gabriel de Lernay, oficial francês que lutou na Guerra dos Sete Anos, o qual 

estabeleceu um Loja em Berlim, em 1758, com a ajuda de dois outros alemães, o Barão de 

Printzen, que à época era mestre da loja Três Globos, em Berlim e Philipp Samuel Rosa, 

ex-pastor luterano. Sua proposta capitular compunha-se de quatros altos graus: Mestre 

escocês, Eleito Mestre ou Cavaleiro da Águia, Ilustre Cavaleiro ou Templário, e Sublime 

Cavaleiro ou Cavaleiro de Deus. A estrutura mitológica destes graus evocava desde a 

aliança de Deus com Adão, passando por uma ordem Noaquita98 e por Salomão, até 

alcançar os templários no século XII (GEFFARTH, 2007, p. 66; GOODRICK-CLARKE, 

2008, p. 138). 

Apesar desta estrutura templário-maçônica alcançar certa atenção na Alemanha do 

século XVIII, o grande destaque será dado à Ordem da Estrita Observância Templária 

fundada por Karl Gotthelf von Hund (1722-1776), senhor hereditário de Lipse, em Alta 

Lusácia e rico proprietário de terras na Eleitoral Saxônia. O nobre foi iniciado em 

Frankfurt, de onde viajou em seguida para Paris, onde passou um ano frequentando lojas. 

O próprio Hund afirmava que sua iniciação foi jacobita, por volta de 1742, através de um 

Superior Desconhecido. Seis anos após seu retorno, estabelece a Loja Drei Säulen (Três 

Colunas) e juntamente com outras duas lojas um Grande Oriente (potência maçônica), que 

entre 1751 e 1755 estará totalmente estruturado enquanto um rito cujas raízes estão 

fincadas no mito templário, incluindo a resistência das correntes esotéricas desde a morte 

de Jacques de Molay, em 18 de março de 1314 (GOODRICK-CLARKE, 2008, p. 138-139; 

FAIVRE, 2010, p. 64-65). 

A Estrita Observância, através de sua bem estruturada narrativa, tem um 

crescimento exponencial, chegando em 1768 a quarenta lojas, bem estabelecidas, na Silésia 

e na Saxónia, com lojas afiliadas em todo o norte da Alemanha, principalmente nos 

grandes centros: Berlim, Hamburgo, Bremen e Stettin. Seu sistema tem uma forte entrada 

                                                           
98 É comum referências a uma ordem noaquita, que teria se originado dos conhecimentos e da aliança de Noé 

e de seus descendentes com Deus. Encontram-se relatos míticos desta natureza no “Tratado da Reintegração 

dos Seres”, de Martinez de Pasqually. Originalmente, havia mitos maçônicos tratando: a) de Ninrode e da 

Torre de Babel, b) da exumação do cadáver de Noé e c) das duas colunas erigidas por Enoque; só a partir do 

século XVIII que surgem registros do mito de Hiram, o qual se tornará uma espécie de dogma (landmark) da 

maçonaria (a loja que não contá-lo no 3º grau, não é reconhecida como sendo maçônica) (GUILHERME, 

2012). 
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na Renânia, com capítulos em Copenhagen, Viena, Praga, Varsóvia, Hungria e Suíça. Sua 

base de propaganda era além do desenvolvimento social, a promessa do domínio sobre o 

conhecimento alquímico, elemento de difusão que também permeou a Gold- und 

Rosenkreuzer. 

Na justificativa do mito templário, a Estrita Observância terá no pastor Johann 

Augustus Starck99 um rival. Detentor de vários graus escoceses – que adquiriu quando de 

sua passagem por Paris, assim como von Hund –, a principal alegação de Stark era que a 

tradição não teria sido perpetuada pelos cavaleiros templários, mas pelos padres (clérigos) 

da ordem, estes sim sendo os verdadeiros guardiões dos segredos alquímicos. Esta 

bifurcação da Estrita Observância não interferiu na expansão da mesma, estendendo sua 

influência para a Itália, Inglaterra e França. A tentativa de unificar uma cadencia de ritos 

sobre a mesma estrutura mítica e mística não ocorreu apenas no âmbito da Estrita 

Observância Templária, mas podemos encontrar este mesmo esforço no Rito Sueco ou de 

Zinnendorf, desenvolvido por Johann Wilhelm Kellner von Zinnendorf 100(1731-1782) 

(GEFFARTH, 2007, p. 68). 

A multiplicidade de ritos na Alemanha do século XVIII incorreu numa competição 

sobre qual rito era mais próximo das origens, o que desembocou em reuniões que 

receberam o nome de Conventos: de Altenberg, em 1764; de Kohlo, em 1772; e de 

Wilhelmsbad, em 1782. No convento de Altenberg, a Estrita Observância recebeu um duro 

golpe: seus membros são tratados como “aventureiros e vigaristas”. Quase duas décadas 

depois, no convento de Wilhelmsbad, vemos o abandono do rito da Estrita Observância, 

que estava desacreditada pelo restante dos “templários remanescentes”; das cinzas da 

Estrita Observância um novo rito constituir-se-ia, pautado por uma simbólica que mantém 

a tensão entre Iluminismo e os aspectos míticos e espirituais. 

De um lado temos ritos de base cristã: Rito Escocês Antigo e Aceito REAA, que 

virá a luz no inicio do século XIX; a Ordem do Oriente (Ordem Suprema e Militar do 

Templo de Jerusalém) fundada em 1804 e organizada em 1806 por Bernard-Raymond 

                                                           
99 Já fizemos referencia a este personagem, que reproduz um dos manuscritos do D.O.M.A., assinando o 

mesmo e colocando o título de teosofia.  
100

 Médico militar que participou na Guerra dos Sete Anos. Entra na maçonaria em 1757; torna-se Grão-

Mestre da Loja dos Três Globos; em 1768, introduz seu Rito na loja Minerva; em 1770, se junta às doze lojas 

alemãs que viriam a ser a base da Grande Loja da Alemanha. 
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Fabré-Palaprat, sob a denominação de Igreja Joanita dos cristãos primitivos, que é uma 

organização neo-templária, que visa reunir três sistemas já citados aqui (a Estrita 

Observância Templária, os Eleitos-Cohen e o Rito Escocês Retificado). O RER finca na 

Terra Santa o seu oriente; possui uma característica cavalheiresca medieval. Ao mesmo 

tempo, teremos ritos neo-pagãos, tais como o Egípcio. A fronteira entre estes ritos é fluida, 

o que explica o aparecimento de diversas formas ritualísticas e mitêmicas. 

Surge ainda o Rito Sueco, estabelecido em 1750, sobre a direção de Karl Friedrich 

Eckleff. Em 1766, Théodore Henri de Tschoudy organiza a Ordre de l’Étoile Flamboyante 

(Ordem da Estrela Flamejante). O rito de Johann Wilhelm Zinnendorf, de 1770, foi 

inspirado pelo Rito Sueco. E partindo deste último, Johann August Starck funda sua ordem 

templária com enfoque nos clérigos. 

Em 1777, a Gold- und Rosenkreuzer Alteren Sistems apresenta uma coesão 

ritualística e administrativa, funcionando em “círculos” distribuídos na Alemanha e 

existindo um “círculo” em Moscou vinculado a Nicolai I. Novikov (1744-1818). O sistema 

de graus é estruturado com base em Sincerus Renatus, ao número de nove e de grande 

pregnância alquímica. Esta ordem terá uma grande expansão quando Frederick II ascende 

ao trono da Prússia, possuindo uma ampla produção textual: o Geheime Figuren der 

Rosenkreuzer é uma das mais importantes produções do período. No final do século XVIII, 

a ordem entra em dormência sem ter sido proibida; os motivos deste fechamento ainda não 

estão claros aos pesquisadores. 

Dom Antoine-Joseph Pernety (1716-1796), de acordo com Geffarth (2007), 

manteve contato com os rosacruzes quando o mesmo esteve como curador da Biblioteca 

Real de Frederick Guilherme II (1786-1797), entre 1767-1782; em seguida, ele encaminha-

se para Avignon, onde funda Os Iluminados de Avignon (Illuminés d’Avignon), uma 

sociedade não maçônica. A sociedade de Pernety integra diversos movimentos que 

possuirão um caráter cristão, alguns iniciáticos, outros não. 

Os Irmãos da Cruz foi um rito fundado por Christian Heinrich Haugwitz, em 1777. 

Os Irmãos Asiáticos tiveram na Áustria e no sul da Alemanha seus principais grupos. Sua 

estrutura final foi criada por Hans Heinrich von und Ecker- Eckhoffen, em 1781. 

Em diversos destes ritos se destaca o grau de Cavaleiro Rosa-Cruz (originalmente, 

Soberano Príncipe Rose-Croix, Cavaleiro do Pelicano e da Águia), cuja composição 

original há muito foi atribuída a Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824). De acordo com 
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A.C.F. Jackson (apud CHURTON, 2009), a primeira menção ao título remonta a 1761, 

como uma deferência aos detentores do grau do Cavaleiro da Águia. No mesmo sentido, 

Snoek (1998) afirma que o mais antigo ritual data de 1760. Já Ragon (apud SALOMÓ et 

al, 2012) afirmava que o grau surgiu na França, trazido pelo príncipe Charles E. Stuart, que 

instituiu um Capítulo Primordial da Maçonaria Escocesa Jacobita, em 1747. Este grau hoje 

é o sétimo e último do Rito Francês (ou Moderno) e o 18º do Rito Escoês Antigo e Aceito 

(REBISSE, 2012, p. 208). 

No ritual deste grau não há referências a Christian Rosenkreuz, à Casa do Espírito 

Santo, ou à fraternidade R.C. Vê-se aí a perda da especificidade do mito original, aí 

reduzido a lição moral de valorização das virtudes cristãs Fé, Esperança e Amor, que são 

assimiladas ao longo de uma jornada simbólica empreendida pelo candidato a “cavaleiro 

maçom” rumo a Jerusalém, onde se deparará com um mistério alquímico, a saber, a 

crucificação de Cristo (“a Pedra Cúbica que emana sangue e água”) após o que encontrará 

uma escada (alusão a Jacó e seu sonho em Beth-el) pela qual chegará a um altar adornado 

com rosas. Destaca-se aí a busca de uma afirmação de identidade cristã da Maçonaria (sob 

ameaça dos cleros católico e protestante). Neste grau também se realiza ágapes nos quais 

se partilha pão e vinho, numa clara alusão à Santa Ceia (REBISSE, 2012, p. 208). 

 

Na conclusão dos trabalhos do Ritual Rosacruz, contidos no livro Instruções 

para os altos graus segundo o Rito Moderno (Bordéus, 1822), podemos ler o 

seguinte: 

Qual é a hora do perfeito maçom? 

É o momento em que a palavra é encontrada e a pedra cúbica se transforma 

numa rosa mística, e a estrela resplandecente volta a aparecer com todo o seu 

esplendor, e os nossos trabalhos retomam a sua forma primitiva, e a luz é 

restituída à nossa vista em todo o seu brilho, e as trevas se dissipam, e é 

encontrada a nova lei maçônica, que deve reinar nos nossos trabalhos. 

(SALOMÓ et al, 2012, p. 131) 

 

Numa outra versão do grau, afirma-se que a Ordem descende dos sabeus, dos 

brâmanes, dos magos, dos hierofantes e dos druidas, seguindo uma corrente que remonta 

aos egípcios, Hermes Trimegisto, Zoroastro, Moisés, Salomão, Platão, os essênios e outros 

reputados grandes iniciados de todos os tempos e lugares (REBISSE, 2012, p. 209). 

Estes ritos e rituais herméticos e alquímicos surgiram em contextos maçônicos e 

para-maçônicos num ambiente iniciático que se pode denominar esotérico e até mesmo, 

ocultista, este último termo popularizando-se no século XIX, na França e Inglaterra, 

principalmente. 
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2.2.2 Rito da Gold- und Rosenkreuzer Alteren Sistems101 

 

 O desenvolvimento da Gold- und Rosenkreuzer Alteren Sistems foi 

impressionante. Seus círculos estavam distribuídos na Silesia, Lusatia superior, Marburg, 

Ratisbonne e Leipzig. Viena era um importante centro de onde a influência rosacruz 

enraizava-se para toda a Áustria, Hungria, Baviera, Wurtemberg e Polônia. O Grão-Mestre 

dos Maçons da Áustria, o príncipe Johann Baptist Karl von Dietrichstein (1728-1808) foi 

recebido na ordem, que possuía em suas fileiras um grande número de nobres. Em Viena, 

Johann Rudolph von Bischoffswerder (1741-1803), oficial do serviço de príncipe Charles 

de Saxe, profundamente interessado nas ciências ocultas, foi aceito em um círculo 

rosacruz, em 1777. Ele então foi para Leipzig, e ao lado de Wiesbaden, entrou em relações 

com J. C. Wollner (1732-1800); antigo pastor que se tornou um maçom estava sedento por 

conhecimento sobrenatural e tinha sido aceito no círculo rosacruz de Berlim, em 1779. 

Esses dois personagens serão os responsáveis por um rápido desenvolvimento da 

administração dos Gold- und Rosenkreuzer Alteren Sistems: até o final de 1779, havia vinte 

e seis círculos rosacruzes, distribuídos em várias cidades alemãs. (GEFFARTH, 2007; 

EDIGHOFFER, 1995) 

Um novo salto nas articulações políticas deu-se quando em 1781 Frederick 

Guilherme II solicita admissão aos rosacruzes, sendo admitido recebe o de hieronymos 

Ormesus102. Através da influência política, a Gold- und Rosenkreuzer Alteren Sistems 

conseguiu atrair para a sua órbita a Loja Mãe dos Estados Prussianos, a Loja Três Globos, 

mas apesar desse sucesso repentino, o fim deste movimento estava próximo. 

                                                           
101 Rito da Rosacruz de Ouro do Antigo Sistema. 
102 Nome Sagrado, uma tradição corrente entre ordens iniciáticas (maçonaria, rosacruzes e martinistas), 

atribui nomes iniciáticos, que expressam aspectos do membro entendidos como mágicos. 
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Imagem 6 – Representação de uma Loja da Gold-und Rosenkreuzer 

 

Fonte: BEYER, Bernh. Das Lersystem des ordens des Gold-und Rosenkreuzer. Leipzig – Berlim: Pansophie, 

1925. p. 106. 
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Uma controvérsia estabelece-se no Convento de Wilhelmsbad103, em 1782 – aliás 

este evento tinha o intuito de validar a reforma proposta por Jean Baptista Willermoz104 –: 

os representantes do movimento rosacruz não participaram deste convento, que serviu de 

divisor de águas nas filiações maçônicas. Renko Geffarth (2007) indica que havia uma 

certa desconfiança que o movimento rosacruz fosse na realidade dirigido ou influenciado 

por clérigos da Companhia de Jesus, alegação que já fora colocada em 1781, por Adolf von 

Knigge, em seu livro Uber Jesuiten, Freymaurer und Deutsche Rosenkreutzer, “Os 

jesuítas, os maçons da Rosacruz Alemã” (GEFFARTH, 2007; EDIGHOFFER, 1995). 

Hans Heinrich von und Eckhoffen Ecker (1750- 1790), na segunda metade do 

século XVIII estabeleceu dois sistemas: o primeiro chamado de Ordo Rotae et Aureae 

Crucis –ORAC (Ordem da Roda e da Cruz de Ouro), fundada em 1776 (nesse mesmo ano 

que Adam Weishaupt fundou a Ordem dos Iluminatis, de pouco adeptos e que cessará suas 

atividades em 1779); o segundo, os Iluminatis antagonizavam a ORAC por sua 

predominância mística e esotérica. Em 1780, Eckhoffen é expulso da Gold- und 

Rosenkreuzer, tornando-se um crítico dela, ao ponto de vir a lançar, em 1781 um panfleto, 

Der Rosenkreuzer in seiner Blosse (Os Rosacruzes em sua nudez). No mesmo ano ele 

muda-se para Viena, onde lançará a base de seu segundo sistema, Orden Ritter und Bruder 

des Lichts (Ordem cavaleiro e irmão da luz). Edighoffer indicará que esta é uma versão da 

ORAC, que logo em seguida passará a chamar-se: Die Bruder Sankt Johannes des 

Evangelisten aus Asien in Europa (Os Irmãos de São João Evangelista da Ásia na Europa), 

ou Asiatische Bruder (Irmãos Asiáticos), forma pela qual ficou amplamente conhecida. 

Assim como as demais variações dos altos graus da maçonaria, o recrutamento dos 

membros dos Irmãos Asiáticos acontecia entre os Mestres Maçons, assim como outros 

sistemas. 

A estrutura iniciática era composta de cinco graus, sendo que os dois primeiros 

possuíam a função de serem introdutórios; aos mesmos, seguiam-se: 

1) os Cavaleiros e irmãos de São João Evangelista da Ásia na Europa; 

2) os Sábios Mestres; e 

3) os Sacerdotes Reais ou “Verdadeiros Rosacruzes”. 

                                                           
103 É neste convento que se põe fim à filiação templária da maioria dos ritos maçônicos; fizeram-se neste 

evento duras críticas aos Superiores Desconhecidos, personagens enigmáticos as quais se atribuía os 

caminhos das ordens filiadas assim também como intervenções no curso político do mundo. 
104 A Reforma de Lyon. 
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Cada irmão deveria trabalhar de forma individual, fora do corpo da loja, 

conhecimentos sobre a simbólica cabalística (gematria, temurah e notaricon). Os Irmãos 

Asiáticos terão a característica de recrutarem judeus, na Europa Central e sua postura pró-

judaica, onde de acordo com Roland Edighoffer (1995) o termo “Ásia” refere-se a 

Jerusalém. Outro ponto relevante é que os rituais não foram escritos somente por Ecker 

und Eckhoffen, mas também por dois judeus, Thomas von Schonfeld105 e Efraim Joseph 

Hirschfeld, ambos ao que tudo indica, versados em Cabala. A influência judaica é flagrante 

nesta ordem, pois o Conselho Supremo chamava-se Sinédrio. Alguns dos elementos 

simbólicos que aproximavam, em parte, a simbólica cristã e judaica, eram facilmente 

aceitos pela parte dos irmãos que se professavam cristãos que pelos judeus. Deve-se ter em 

conta que alguns dos judeus pertencentes à elite intelectual da Alemanha estavam imbuídos 

do Aufklärung, a Haskalah, abertura que permitiu que temas do sabatianismo fossem 

absorvidos e inseridos nos rituais, apesar das antinomias106, estes, os sabatianistas, não são 

nem cristãos nem judaicos (GEFFARTH, 2007; EDIGHOFFER, 1995). 

Os rituais da Ordem indicam uma filiação alquímica antiga, que chegou ao século 

XVIII por vias templárias; suas cosmogonias e cosmologias terão na aritmosofia107 suas 

bases simbólicas, além de vívidas narrativas sobre a queda de Lúcifer. Algumas das 

narrativas alquímicas ressoam na estrutura simbólica da Gold-und Rosenkreuzer. Assim 

também como os líderes da Gold-und Rosenkreuzer, Ecker und Eckhoffen foi 

impossibilitado de apresentar sua Ordem no convento de Wihelmsbad, sob a alegação de 

que ela operava com magia e elementos perigosos, além que a maioria dos membros do 

convento era cristã e os Irmãos Asiáticos em sua maioria eram judeus. Outro ponto que 

deve ter contribuído é que o sucesso que os Irmãos Asiáticos possuíam despertou certa 

animosidade entre dois maçons proeminentes, o príncipe Johann Baptist von Karl 

                                                           
105 Schonfeld foi um seguidor do sabatianismo, um culto do século XVII que identificava como messias, 

Sabbatai Zvi, ou pseudo-Messias. Seu principal profeta foi Natã de Gaza; o movimento teve um 

desenvolvimento efêmero, possuindo seu ápice entre 1665-1666, quando Sabbatai renuncia ao judaísmo e 

converte-se ao Islão. Sobre este tema, ver Gershom Scholem, As correntes da mística judaica, editora 

Perspectiva, 2008. 
106 Alguns rituais incluíam elementos festivos, onde seus membros deveriam ingerir carne de porco. 

(EDIGHOFFER, 1995, p. 89) 
107 A aritmosofia é a arte de decifrar, ou perceber sentido ocultos na natureza através dos números; a mesma 

será muito utilizada dentro dos ramos teosóficos no século XVIII e terá na gematria hebraica – técnica de 

substituição de letras por números – sua correlata e principal influenciadora. 
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Dietrichstein e Ignaz von Born, o primeiro, Grão-mestre da Grande Loja da Áustria e o 

segundo, um famoso defensor do Iluminismo. 

Na Áustria, por questões políticas, um edito regula as atividades maçônicas, 

fazendo com que ordens que tivessem vinculações alquímicas ou não aceitas fossem 

impossibilitadas de exercerem suas funções, fato que afetou os Irmãos Asiáticos 

juntamente com a Gold- und Rosenkreuzer, ambas continuando sua expansão no território 

alemão (GEFFARTH, 2007; EDIGHOFFER, 1995; MCINTOSH, 2011). 

Verificamos por tudo o exposto que no século XVIII deu-se a criação de uma 

multiplicidade de ordens iniciáticas, muitas das quais relacionadas direta ou indiretamente 

à maçonaria e à rosacruz (ordens rosacruzes seria mais correto). E neste particular, os graus 

maçônicos-rosacruzes apresentavam o Egito, os essênios e os templários como fontes da 

iniciação, da qual a rosacruz seria a legítima depositária e transmissora para os tempos 

modernos. Em verdade, pelo que se observou, houve confusão entre os iniciados por conta 

das várias ordens e sistemas de altos graus maçônicos que proliferaram naquela época e 

logo se deu o antagonismo entre os racionalistas partidários das Luzes e os espiritualistas. 
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3. A SIMBÓLICA: ISOTOPIA E ANÁLISE DAS IMAGENS 

 

Em lugar de medir o conteúdo, o sentido e a verdade das formas intelectuais por 

algo alheio, que deva refletir-se nelas imediatamente, cumpre descobrir, nestas 

próprias formas a medida e o critério de sua verdade e significação intrínseca. 

Em lugar de tomá-las como meras reproduções, devemos reconhecer em cada 

uma, uma regra espontânea de geração, um modo e tendência originais de 

expressão [...] Deste ponto de vista, o mito, a arte, a alegoria indicadora e 

explicadora, um real existente, mas sim, no sentido de que cada uma delas gera e 

parteja seu próprio mundo significativo [...] as formas simbólicas especiais não 

são imitações, e sim, órgãos dessa realidade, posto que, só por meio delas, o real 

pode converter-se em objeto de captação intelectual e, destarte, tornar-se visível 

para nós. (CASSIRER, 2000, p. 22) 

 

3.1 APORTES METODOLÓGICOS: ESTRUTURALISMO FIGURATIVO, 

HERMENÊUTICA DA IMAGEM E FENOMENOLOGIA DA IMAGEM 

 

Trabalhar na análise das influencias imagéticas – símbolos, ícones, emblemas – é 

tatear um terreno arenoso; a tensão fundante entre significado e significantes, ou entre 

simbolizado e simbolizante, pode conduzir o pesquisador a fronteiras longínquas, causando 

um distanciamento de seu objeto inicial. Envereda-se por esta trilha com pretensões 

modestas e à medida que vencemos cada monte, vale ou planície, percebemos que a 

complexidade é um mote crescente. Visando amenizar estes devaneios – saborosos aos 

sentidos, luxuriantes para o pesquisador aqui envolvido –, iremos delimitar o passo-a-passo 

seguido para a decomposição e análise das pranchas pictóricas que compõem o Geheime 

Figuren der Rosenkreuzer, para uma aproximação compreensiva de seu todo. 

A teoria da imaginação e do imaginário pode resumir-se em cinco pontos, que 

retomamos quase literalmente: 

1. O imaginário obedece a uma “lógica” e está organizado em estruturas a partir das 

quais se podem formular leis (Bachelard, Lévi-Strauss, Durand): constituição de 

um “estruturalismo figurativo”. 

2. O imaginário é obra de uma imaginação transcendental que é independente, em 

grande parte, dos conteúdos acidentais da percepção empírica: “fantástica 

transcendental” (Durand). 

3. A imaginação é uma atividade simultaneamente conotativa e figurativa que nos 

leva a pensar para além daquilo que a consciência elabora sob o controle da razão 

abstrata e digital (Ricoeur). 
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4. Através das obras, as imagens visuais e linguísticas contribuem para enriquecer a 

representação do mundo (Bachelard, Durand), ou para elaborar a identidade do Eu 

(Ricoeur) 

5. O imaginário apresenta-se como uma esfera de representações e de afetos 

ambivalentes: tanto pode ser uma fonte de erros e de ilusões como uma forma de 

revelação de uma verdade metafísica (HIGUET, 2015, p. 45) 

Optamos por seguir o seguinte caminho: 

1. Descrição das imagens, analisando as partes das mesmas, elencando seus 

significados individuais. Nesta interpretação, trazemos à tona as motivações 

simbólicas que nos permitirão desenvolver os dois passos seguintes. 

2. As imagens aqui analisadas são a concretização de conceitos que o homem implica 

ao sagrado, cujas relações partem do pressuposto do fenômeno religioso como um 

elemento autônomo que se utiliza dos símbolos enquanto mediadores, aqui 

percebendo os significados imputados aos mesmos. 

3. Entendendo as motivações e o significado da pedagogia das imagens, expressas no 

Geheime Figuren der Rosenkreuzer, intentamos traçar a estrutura presente ou 

ausente na obra aqui analisada, e ainda, através destes passos, perceber o fio que 

alinhava as diversas pranchas. 

Escolhemos algumas das pranchas que compõem o Geheime Figuren der 

Rosenkreuzer, imagens que representam as diversas correntes de ideias que são os fios do 

tecido simbólico da obra, a saber, elementos da cabala, da alquimia, do gnosticismo e do 

hermetismo que figuram nelas como as matizes do espectro solar. 

 

3.1.1 Hermenêutica das Imagens 

 

O Geheime Figuren der Rosenkreuzer é em si uma obra simbólica cujo eixo central 

são as ricas pranchas que a compõem, as quais são a concretização de conceitos, ideias e 

concepções que discutimos nas páginas anteriores deste trabalho. Neste capítulo, 

empreenderemos esforços para lançarmos luzes sobre um número maior das imagens que 

se perfilam no Geheime. Ao propormos tal análise, utilizaremos as aproximações 

metodológicas presentes nos teóricos do Imaginário Gilbert Durand, Henry Corbin e Jean-

Jacques Wunenburger; este último fornece-nos um esquema para a análise das imagens 
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(em geral) que instaura uma nova percepção do simbólico enquanto detentor de sentidos 

profundos e formadores. 

 

A hermenêutica apresenta-se como método de interpretação da expressão 

simbólica, em particular das imagens, elevada ao nível de método específico da 

compreensão do ser humano. Trata-se de interpretar signos cujo sentido não está 

expresso de modo unívoco em conceitos. Mais que uma explicação, a 

hermenêutica visa uma apreensão progressiva do sentido por uma participação 

ativa do sujeito, que precisa implicar-se na interpretação. As imagens, por não 

poderem ser reduzidas a um só conteúdo sensível ou inteligível, por serem 

polissêmicas, dependem, antes de tudo, de uma abordagem interpretativa. É 

preciso desvendar, além do sentido imediato, o sentido indireto e oculto, do qual 

apenas uma parte superficial está presente na primeira intuição. (HIGUET, 2015, 

p. 37) 

 

Nossa descrição das imagens levará em conta alguns fatores essenciais para uma 

interpretação coerente das mesmas. A função simbólica que uma obra como esta 

desempenha é fator crucial para um entendimento dela. O Geheime Figuren der 

Rosenkreuzer é uma obra pictórica de resistência, afirmamos isto, pois sua origem ou a 

escolha de suas figuras deu-se no auge da resistência estabelecida frente ao racionalismo, 

principal personagem do iluminismo. A obra traz à tona uma literatura que desafiou o 

imaginário dos alquimistas, cabalistas, hermetistas, iniciados. Isto posto, em nossa 

descrição, traremos o máximo de aproximações possíveis para o significado das pranchas, 

situando as mesmas no tempo cronológico e no espaço, além de que, na medida do 

possível, faremos as devidas comparações com versões anteriores das imagens escolhidas. 

Esse método nos permitirá perceber a inserção histórica e cultural do objeto ou tema do 

nosso estudo. 

A tabela 3 ilustra a primeira etapa, uma hermenêutica simbólica, uma interpretação 

das imagens, onde os aspectos culturais, históricos e sociais são extremamente relevantes, 

e cuja compreensão nos permite vislumbrar a pedagogia simbólica, aqui, da Simples 

Cartilha de ABC [...] que realmente é tornada pública através das imagens que 

analisaremos nas laudas seguintes. 
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Tabela 3 - HERMENÊUTICA DAS IMAGENS 

Hermenêutica das Imagens 

 

 

1º Aspecto  

Espaço-temporal 

Definir a época em que a imagem 

foi produzida, local e autores. 

História. 

Os símbolos estão ligados à época em que 

surgem, assim também como aos locais em 

que surgem; neste contexto, as 

determinantes culturais devem ser 

observadas na sua interpretação; a punção 

simbólica assemelha-se ao ato da inspiração 

e expiração 

 

 

2º Morfologia 

Identificar a qual categoria 

imagética a figura está vinculada 

(emblema, símbolo, alegoria, 

sintemas etc).  

A partir da relação estabelecida entre 

significado e significante, a forma que o 

relato simbólico assume estará disposta de 

modo central nesta distinção, atrelando a 

compreensão do mesmo a este contexto. 

 

 

 

3º Decomposição e/ou 

leitura 

Cada imagem ou conjunto de 

imagens são em si um relato 

simbólico; este relato é o objeto 

deste último passo. 

Ao olharmos para uma imagem, somos 

imediatamente surpreendidos pela 

possibilidade de a lermos sobre diferentes 

prismas: nossa escolha é pouco ortodoxa e 

pauta-se na percepção de que a imagem em 

si possui um corpus. E que se deve observar 

os aspectos: circulares – horário e anti-

horário, centro e fronteira; horizontais e 

verticais – os quadrantes. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.1.2 Fenomenologia das imagens 

 

 O movimento rosacruz originário dos Manifestos publicados no século XVII, além 

do véu de mistério que os rodeava, tinha o fenômeno religioso presente de forma marcante; 

a religião cristã orna-se com uma mística própria, que no movimento rosacruz do século 

XVIII ficará mais evidente108. 

 Ao falarmos de uma fenomenologia das imagens, estamos buscando o 

entendimento ou a apreensão de sentido das imagens analisadas. Temos convicção de que 

                                                           
108 A visita a uma nova religião cristã, voltada para um entendimento do homem e da criação como um todo, 

ambos sendo um reflexo da divindade. 
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um dos elementos primordiais na produção e/ou intencionalidade do Geheime Figuren der 

Rosenkreuzer é o fenômeno religioso, nos seus elementos constitutivos (Otto, Van der 

Leeuw, Eliade), assim como Croatto (2010) indica, que a fenomenologia da religião 

estuda: 

1. o sentido das expressões religiosas no seu contexto específico; 

2. sua estrutura e coerência (sua morfologia); e 

3. sua dinâmica (desenvolvimento, afirmações, divisões etc. (CROATTO, 

2010, p.27). 

Os símbolos, enquanto fonte para estudos científicos, são uma das formas com as 

quais podemos nos aproximar da linguagem religiosa em seu epicentro, pois surgem das 

experiências do sagrado (epifanias, hierofanias, cratofania). A vivência religiosa é em si 

uma evocação ao transcendente, aquilo que está além da esfera humana. Mircea Eliade, em 

seu Tratado de História das Religiões, propõe uma Morfologia do Sagrado: sua 

abordagem privilegia a multiplicidade e a plasticidade do fenômeno religioso, percepção 

que possui elementos relacionais com o Estruturalismo Figurativo de Gilbert Durand, pois 

as constituintes desta Morfologia denotam uma estrutura intencional da consciência, base 

para o entendimento do mundo pelo sujeito (significante / simbolizante), ao promover toda 

uma gama de imagens, símbolos, sintemas e estruturas imagéticas. 

Para pensar de modo integrativo uma metodologia para a análise das imagens – em 

nosso caso, as presentes no Geheime Figuren der Rosenkreuzer – faz-se necessário uma 

abordagem transdisciplinar. 

 

Tabela 4 - Fenomenologia das imagens 

Fenomenologia das imagens 

1º Sentido das imagens Apreensão imediata (cosmogônicas, 

antropomórficas, pansóficas) 

2º Aproximações Arquétipos (arché, typos e Gestalt109) 

3º Dinamismo Modificações (junções, recortes, colagem, inversões 

etc.) 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

                                                           
109 Gestalt na ideia objetiva de forma, apreensão iconográfica a priori; percepção da imagem em seu primeiro 

momento, mediação da primeira percepção e conceitos derivados da análise seguinte. 
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 A fenomenologia, conforme a abordagem de Henry Corbin, possui uma aplicação 

direta nas representações religiosas (HIGUET, 2015, p. 42); o mundo transcendente é o 

principal alvo de tais representações, e que possibilita uma abordagem simbólica desta 

produção. 

 

A atitude específica da consciência simbólica permite visar, através de uma 

forma visível, uma surrealidade invisível e compreender, assim, as imagens dos 

deuses ou as representações de objetos tidos como sagrados [...] a consciência 

pode tornar visível ou sensível uma categoria de seres intermediários entre o 

natural e o inelegível. Nessa realidade intermediária, o mundo inelegível se 

fenomeniza em figuras plurais de uma imaginação visionária. Essas imagens 

produzidas por uma imaginação criadora verdadeira, separável do sujeito, 

autônoma e subsistente em si, permitem oferecer à consciência intuitiva 

representações não mais imaginárias, mas imaginais [...] a fenomenologia, no 

sentido amplo da descrição pré-reflexiva das atitudes de consciência ligadas à 

imagem, possui o mérito de apreender as vivências da imagem, acompanhando 

tanto a experiência artística quanto a mais banalmente perceptiva.  (HIGUET, 

2015, p. 42) 

 

Este segundo momento de nossa analise, a retirada de uma segundo véu da face da 

Virgem, visa apreender sentidos latentes nas formulações imagéticas que estendem suas 

fronteiras para além do histórico e do social, metamorfoseando-se em expressões do 

sagrado cuja pedagogia simbólica não se pode dissociar da corrente de ideias que é o 

campo do esoterismo ocidental. 

 Na tabela 3, ilustramos nossa percepção da fenomenologia das imagens. Estes itens 

serão observados no processo de decomposição e análise das imagens escolhidas. Cabe 

aqui lembrar que algumas das imagens do livro de Altona aparecem em diferentes tratados 

e opúsculos ao longo de dois séculos, diferindo em estilo e modo de reprodução 

(manuscrito, impresso, ou ambos no mesmo tratado). O cristianismo é a expressão 

religiosa presente ao longo de toda a obra, impregnando as pranchas com conceitos 

variados, que serão ressaltados na análise de cada imagem. 

 

3.1.3 Estruturalismo Figurativo 

 

Gilbert Durand em sua obra Les structures antrhopologiques de l’imaginaire 

(1969), As estruturas antropológicas do imaginário, seguindo a influência estruturalista110 

                                                           
110 Claude Lévi-Strauss é o precursor do Estruturalismo, na França; este movimento permeará as variadas 

formas das ciências humanas. Sua ideia de encontrar estruturas subjacentes dentro dos mitos, das línguas, do 

social e da cultural geral, levará diversos autores, de diferentes áreas, a seguir e contribuir com suas pesquisas 

para o campo das ciências humanas. 
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e em profundo diálogo com os estudos do imaginário, desenvolve como sua tese de 

doutorado a obra acima citada. A proposta estruturada por Durand pode ser percebida, do 

ponto de vista didático, como uma “arborescência” ou constelação, onde o mote inicial 

para a percepção do simbólico vai desde sua origem no humano biológico e social até a 

expressão “última” exposta nos símbolos, mitos e ritos. 

 As estruturas antropológicas do imaginário, em sua classificação da arquetipologia 

geral do imaginário, propõe uma classificação do capital imagético do Homo sapiens, e 

através dos pressupostos estabelecidos na escola de Betcherev e posteriormente 

desenvolvidos por Pavlov, a saber, os postulados baseados na sensório-motricidade que 

alimentam os reflexos dominantes, aos quais Durand recorre para agrupar as imagens em 

três grupos: heroicas, místicas e disseminatórias. Pode-se perceber na produção imagética 

do mundo ocidental, o estruturalismo figurativo de Durand nos fornecerá as ferramentas 

que utilizaremos para recompor as constelações de significados presentes no Geheime 

Figuren der Rosenkreuzer (DURAND, 2002). 

Gilbert Durand organiza sua estrutura partindo dos schèmes111 postural, deglutivo e 

copulativo, distribuídos em dois regimes, Diurno e Noturno; essa dualidade está imbricada 

no ethos do Homo sapiens; é na dança oscilante entre luz e trevas que a totalidade de 

significado do homem se funda, compartilhando e absorvendo os elementos necessários 

para a constituição de seu Imaginário (DURAND, 1983; 2002). 

É óbvia a percepção do homem frente à angústia do Tempo e da Morte e a 

percepção da finitude a partir das experiências, ou constatação desta tomada de 

consciência. A imaginação humana desenvolve o papel de reduzir esta angústia: através de 

seus processos criativos e formadores, ela transmuta a dureza das faces do Tempo e da 

Morte, produzindo que as vençam e que, numa dialética alquímica, as sublimem, ou 

aliviem seus impactos. Essa tensão irá estabelecer-se em dois caminhos: a) um, que 

representa a incapacidade de conter as angústias primárias e imagens dos perigos 

desconhecidos que solapam a consciência, produzindo imagens teriomórficas (a 

animalidade violenta agressiva), nictomórficas (das trevas terrificantes) e as catamórficas 

(da queda); e b) e outro que dirige suas aspirações para o alto, consolidando imagens que 

antagonizam, de forma complementar na realidade com as imagens citadas acima 

                                                           
111 Substratos gestuais que, em contato com o meio natural e sociocultural, encaminham as ações 

(TEIXEIRA, 2000, p. 33) 
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(teriomórficas, catamórficas e nictomórficas) estas são as imagens: diairéticas em oposição 

as teriomórficas; as espetaculares em oposição as nictomórficas e as ascensionais que 

inserem-se como o outro lado da moeda das imagens catamórficas. Este outro conjunto de 

imagens completam as categorias que Durand utiliza para estruturar o capital imagético do 

homem ocidental. (DURAND, 2002; TEIXEIRA, 2000). 

Gostaria de referenciar que outros teóricos dedicaram-se a compor outros exemplos 

para um estruturalismo figurativo, a exemplo de Marc Girard, mas optamos neste trabalho 

seguir a proposta de Gilbert Durand, pois percebemos no mesmo, um leque maior de 

percepções; isso permitirá aproximarmos cada vez mais da variada informação contida no 

Geheime Figuren der Rosenkreuzer. 

 

Tabela 5 - ESTRUTURAS ANTROPOLÓGICAS DO IMAGINÁRIO, RECORTE CONCEITUAL 

Regimes ou 

Polaridades 

Diurno Noturno 

 

 

 

Estruturas 

 

Esquizomórficas 

(Ou heroicas) 

1ª a idealização do “récuo” autístico. 

2ª diaretismo (Spaltung). 

3ª geometrismo, simetria, gigantismo. 

4ª antítese, polêmica. 

 

Sintéticas 

(Ou dramáticas) 

1ª coincidência 

“oppositoroium” e 

sistematização. 

2ª dialética dos 
antagonistas. 

3ª historicização 

4ª progressismo parcial 

(ciclo) ou total.  

Místicas 

(Ou antifrásicas) 

1ª redobramento e 

perseveração. 

2ª viscosidade, adesividade 

antifrásica. 

3ª realismo sensorial. 

4ª miniaturização (Gulliver). 

Princípios de 

explicação e de 

justificação ou lógicos. 

Representação objetivante 

hetereogizante (antítese) e subjetivante 

homogeneizante (autismo). Os 

princípios de exclusão, de 

contradição, de identidade funcionam 

plenamente. 

Representação diacrónica 

que liga as contradições 

pelo fator tempo. O 

Princípio da Casualidade, 

sobre todas as formas 

(especificamente final e 

eficiente funcionam 

plenamente) 

Representação objetivante 

homogeneizante 

(perseveração) e 

subjetivamente 

hetegeneizante (esforço 

antifrásico). Os princípios 

da Analogia e da Similitude 

funcionam plenamente. 

Reflexos dominantes Dominante Postural Dominante Copulativa Dominante Deglutiva 

Esquemas verbais Distinguir Ligar Confundir 

Arquétipos 

“atribuídos” 

Puro ≠ Manchado 

Claro ≠ Escuro 

Amadurecer / Voltar 

Progredir / Recensear 

Descer, Possuir, Penetrar 

Fonte: DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 

443. 
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No Regime Diurno da imagem, como podemos suspeitar de início tem-se o Sol e 

toda a valoração simbólica inerente a este símbolo/arché, pois é a imagem do herói de 

gládio em punho, do rei com seu cetro e do caráter antitético que são os alicerces deste 

regime que está ligado ao reflexo postural; o mesmo caracteriza-se pelo erguer-se numa 

ação ascendente, dividido de forma dicotômica, alto e baixo (DURAND, 2002). 

Na postura heróica, temos seis características, ou grupos de imagens que 

organizam-se, ao constelar em torno desta postura, são elas: as imagens teriomórficas, 

nictomórficas, catamórficas, diairéticas, espetaculares e ascensionais. 

Num entendimento de diferenciação, temos as imagens diairéticas, que se 

caracterizam pelo embate, seja físico (social) ou psíquico (de caráter ôntico), estas imagens 

estarão fundamentadas nas definições de certo e de errado, onde o homem social combate 

suas atitudes animalescas, e que o coletivo, o “bem maior”, aflora; é a espada em punho 

em defesa de uma donzela (a sociedade ideal sem instintos) que poderíamos utilizar para 

ilustrar esse conglomerado de imagens. 

Nesta abordagem, temos as imagens teriomórficas versus as imagens diairéticas, 

mas devemos entender esse embate no seu caráter não excludente, pois essas 

características, assim como as demais que traremos aqui, coexistem no homem. 

As imagens nictomórficas são referências do desconhecido (literalmente), aqui 

ligadas à noite enquanto escuridão angustiante que não permite perceber nada. Essas 

imagens são caracterizadas pelas águas turvas, pela noite sem nenhum alqueire e também, 

numa outra abordagem a Morte, ou melhor, como colocado no Hamlet, de Shakespeare, os 

acontecimentos para além da fronteira deste país donde viajante algum voltou para trazer 

informações/definições; na nossa opinião, é o “desconhecido” que aqui figura como ponto 

central do debate, pois o não se revelar é o que assusta o homem e o conduz a produzir 

imagens em que o mesmo possa firmar seu olhar/consciência, o ceifador, a entidades das 

águas que prendem os homens, uma floresta proibida, estes são apenas alguns exemplos. 

Nesta perspectiva, toda a forma imagética que arrebate o homem, em padrões de 

grandiosidade, revelação de mundos extrafísicos, tendem a estarem inseridos entre as 

imagens espetaculares. 

A queda, para o mundo cristão, talvez seja o tema mais profundo, pois ele está 

diretamente ligado à formação de nosso mundo, pois é através do mito judaico-cristão de 

pecado, de queda na materialidade, que as condições históricas e sociais se fundamentam. 
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Para a TGI, o símbolos catamórficos, ou seja, que indicam uma queda que acarretou a 

perda de um status anterior de glória e bem-aventurança, instituindo, assim, os ditames de 

nosso mundo material. 

Falar de imagens catamórficas nos obriga imediatamente a trazermos as imagens 

ascensionais que completam o círculo simbólico desta díade. Eliade, em seu livro O Mito 

do Eterno Retorno, traz este tema para o debate na História das Religiões, onde se percebe 

que a queda do homem ora se converte em exílio, cabendo a ele buscar os meios que o 

reconduzam a seu status anterior. 

Apenas para dar alguns exemplos, temos a catabasis, termo grego que se refere à 

decida aos infernos, ou reinos da morte, que vários personagens empreenderam – Orfeu, 

Hercules, Perseu, Jesus – para depois ascenderem, anabasis. O ato de ficar de pé, que 

definiu a fronteira ultrapassada entre o Homo e seu antecessor, está aqui representado pela 

dicotomia alto e baixo, verticalidade e horizontalidade, entre uma seta disparada ao sol e 

seus raios conduzindo vida à terra. 

Na Teoria Geral do Imaginário (TGI), organizada por Gilbert Durand, utiliza-se das 

pesquisas desenvolvidas na escola de reflexologia de Betcherev, que indicam três reflexos 

dominantes nos recém nascidos: o postural, o deglutivo e o copulativo. Durand, ao 

esmiuçar as constituintes da mecânica do aparato simbólico, definirá como elemento 

primeiro o schemè como figurando no início de toda reflexão simbólica, seguido do 

arquétipo e dos símbolos, o primeiro sendo a instancia verbal, o segundo, a instância 

formal e o terceiro, o substantivo (1993).  

Nas Estruturas Antropológicas do Imaginário (EAI), Durand propõe uma isotopia 

inovadora e ousada; partindo das motivações primevas dos símbolos, ele sugere um trajeto 

simbólico profundamente inserido na consciência do homem ocidental, cuja forma de 

perceber o mundo vem consolidando-se desde o século, passando por decadências e 

exaltações imagéticas. A Teoria Geral do Imaginário (TGI) fornece estes elementos que 

nos servirão de consulta para que possamos fazer as aproximações com os símbolos que 

constelam entre si. 

O esquema abaixo visa ilustrar as relações entre estas três abordagens 

metodológicas; as mesmas podem ser utilizadas em diferentes ordens, sendo ideal o 

estabelecimento relacional entre uma e outra. Vejamos o gráfico: 
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Imagem 7 - Esquema relacional metodológico 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.2 DECOMPOSIÇÃO DAS IMAGENS DO GEHEIME FIGUREN DER 

ROSENKREUZER 

 

3.2.1 O sábio, a balança degraus e meditações 

 

Trataremos agora de uma decomposição das imagens, propondo uma interpretação 

das mesmas. Logo após a folha rosto (imagem 1), a imagem a seguir (imagem 5) abre o 

primeiro tratado alquímico da obra, dedicado ao estudo da Virtus e da Potentia da natureza, 

ao que tudo indica seja oriundo do século XVIII e que tenha sido escrito por um membro 

da Gold-und Rosenkreuzer. Nosso interesse, evidentemente, volta-se para a imagem que 

vem no início deste tratado, a qual não possui um título indicado no Geheime Figuren, mas 

através da pesquisa descobrimos a que serviu de modelo para ela, imagem 6, na qual o 

ilustrador do Geheime Figuren inspirou-se: trata-se da imagem utilizando a balança, 

presente na obra compilada por Elias Ashmole e atribuída a Thomas Vaughan112 (1621-

1665), pois na base da imagem podemos ver a assinatura deste último. 

                                                           
112 Thomas Vaughan utilizou vários pseudôminos; o mais famoso deles era Eugenius Philalethes, sobre o 

qual publica uma edição em inglês da Fama e do Confessio, no ano de 1693. Seus escritos influenciarão a 

maçonaria inglesa. 
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Imagem 8 - O sábio e a Balança 

 

Fonte: Os símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT, J.D.A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 12. 
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“O fundamento metafisico e místico da ciência das correspondências recebe na 

gnosis islâmica113 o nome de ciência da Balança” (CORBIN, 2003, p. 63). É a metafisica 

islâmica que estará diretamente ligada à alquimia, sua influência vem desde a Idade Média, 

quando tratados islâmicos adentraram na Europa. A simbólica da balança evoca a ideia de 

medida, mede o desejo da alma na sua descida na matéria, sua referência na teosofia 

especulativa, onde o princípio da balança assemelha-se a ideia de equidade divina, um 

equilíbrio entre Luz e Trevas. Não podemos deixar de lembrar que partindo da analogia, de 

que as hierarquias terrenas são um speculum das hierarquias divinas; assim como é em 

cima é em baixo, evoca o adágio hermético medieval. 

 

                                                           
113 A gnosis islâmica pauta-se pela ampla produção simbólica vinculada ao Corão e aos pensadores de sua 

mística; estrutura-se através de uma percepção da criação, assim como a gnose judaica imputa ao cosmo uma 

vinculação intrínseca para com a divindade, e a mediação entre o mundo criado e os planos divinos dá-se 

pelos mensageiros, anjos, existindo uma analogia entre o plano material e o plano divino. 
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Imagem 9 - Utilizando a Balança 

 

Fonte: ASHMOLE, Elias. Treatrum Chemicum Britanicum. Londres: F. Grinfmon, 1652. p. 51. 

 

 Seguindo a ideia de equilíbrio, Corbin (2003) enfatiza que a parte visível do mundo 

deve estar em harmonia com a parte invisível, que o lado exotérico deve estar equilibrado 

com o lado oculto, esotérico; para ele, o princípio da analogia possui antes de tudo uma 

punção anagógica, numa certa medida, indicando uma escatologia, cujo fim é uma 

ascensão pautada em graus (degraus); este é um dos elementos presentes na imagem do 

sábio a utilizar a balança.  

Na imagem 8, assim como sua versão anterior, a imagem 9, existe uma cúpula sobre 

a qual o sábio está sentado; Corbin nos traz uma ideia muito interessante desta imagética, 
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que vincula a balança e a cúpula; ao comentar seu formato, liga um termo ao outro e 

contrapõe a reta ao círculo: 

 

Sua forma circular não é convidativa, especialmente quando se trata da 

hierohistória, para apreender as coisas por uma imagem muito diferente de uma 

progressão retilínea e indefinida do tempo, ligada à ideia evolutiva e à explicação 

pela causualidade histórica. 

Esta imagem é representada por ciclos ou círculos, ou "cúpulas" [...] que só 

tienem a virtude de introduzir a sucessão temporal finalmente estabilizadas numa 

ordem simultânea do espaço, onde também tudo é possível e que pode ilustrar a 

aplicação da ciência da Balança e da hierohistória114. (CORBIN, 2003, p. 66-67) 

 

 O emblema que analisamos aqui é uma propositura tridimensional; apesar de estar 

desenhado em dois planos, temos a indicação geográfica dos quatro pontos cardeais: 

Oriens Ver, Meridies Aeftas, Occidens Autumnus e Septrentio Hgems, a imagem circunda 

por quatro cabeças de anjos115, com a indicação dos ventos dispostos nas diagonais do 

mesmo – A-quilo, Eúrus, Aufter e Zephirus, esta diposição situa nossa imagem no centro 

do mundo manifesto.  

A imagem indica uma sala de estudo, studium, sanctum; a porta que dá acesso à 

sala possui uma abóboda (cúpula); na mística islâmica, os diferentes níveis de realidade 

apresentam-se em representações copulares, sustentadas por duas colunas, uma a oriente e 

outra a ocidente. A do oriente traz a figura de um homem a segurar um triângulo com o 

vértice pra cima, símbolo do fogo. Na coluna do ocidente, uma figura feminina sustenta 

outro triângulo, representando o símbolo alquímico do ar. Duas colunas, a oriente e a 

ocidente, suscitam uma linha imaginária entre ambas, um indicativo do trajeto do sol em 

sua elíptica, o que aproxima a imagem do estruturalismo figurativo; temos aqui, explícito, 

o trajeto simbólico do Regime Diurno ao Regime Noturno da imagem. 

Esta figura antropomórfica também figura na imagem de Thomas Vaughan, sendo 

que nesta eles ocupam lugares contrários – mulher do lado esquerdo (oriente) e o homem 

                                                           
114 Su forma circular no invita, especialmente cuando se trata de la hierohistória, a apreender las cosas por 

una imagem muy distinta a la de una progresión rectilínea e indefinida del tempo, vinculada a la idea 

evolucionista y a la explicación por la causualidad histórica. 

Esta imagen es la representada por ciclos o círculos, o “cúpulas” [...], que solamente tienem la virtude de 

presentarnos la sucesión temporal por fin estabilizada em el orden de una simultaneidade espacial, sino que 

además es lo único hace posible y que puede ilustrar una aplicación de la ciência de la Balanza a la 

hierohistória. (CORBIN, 2003, p. 66-67) 
115 Quatro arcanjos figuram enquanto suportes do Trono do Templo Cósmico: Serafiel, Michael, Gabriel e 

Azrael, representando a quaternidade dos elementos primordiais, água, ar, terra e fogo, os quatro ângulos da 

Ka’ab, além de outros simbolismos. 
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do lado direito (ocidente), não temos triângulos nesta imagem mas temos ramos de flores, 

rosa para o lado feminino e lírios para o masculino, e uma abelha e três pássaros. 

Três degraus conduzem ao âmbito onde o personagem está sentado: Timor Domini, 

Cognitio Ipfius e Amor Proximi, disposto ao lado do primeiro degrau podemos ler a 

expressão – Gradusad Sapientiam, curiosamente estes três estágio podem ser percebidos 

na maçonaria simbólica nos graus de aprendiz, companheiro e mestre. No estudo da 

simbólica da balança um avanço gradativo indicativo de que quanto mais avança-se na 

busca, no domínio dos processos mais luz lança-se sobre o buscador, uma anabasis que se 

contrapõem a uma catabasi, no Regime diurno da imagem símbolos ascensionais que irão 

opor-se ao símbolos catamórficos. 

Na abordada temos escrito: Separa Terram ab igne subtili alpifso. Compone 

Lapidem absque repugnantia. Mane propes vas, et nota Colores116. O sábio que se retira 

para o seu laboratório, semelhante temas Khunrath nos trará no seu Amphitheatrum. O 

Geheime Figuren der Rosenkreuzer insere-se no limiar da transformação da alquimia 

experimental da transmutação dos metais para a alquimia que possuirá conotações 

espirituais, o VITRIOL, que a partir do século XVIII irá figura na câmara de reflexão do 

rituais maçônicos é um reflexo do VITRIOL alquímico que será revisitado no Geheime; 

voltaremos ao mesmo nas páginas seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 Separa a terra do fogo, o sutil do denso. Compõem a Pedra sem resistência. Permaneça perto do Vaso, e 

observa as cores. (Tradução literal do autor.) 
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3.2.2 Imagem figurativa de três mundos que habitam num só mundo – o Globo 

Filosófico 

 

Imagem 10 - Imagem figurativa de como, dentro deste Mundo, três mundos existem [...] 

 

Fonte: Os símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT, J.D.A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 18. 
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Como falamos anteriormente, dentre as influências simbólicas do Geheime Figuren 

der Rosenkreuzer está a teosofia oriunda dos escritos do Teósofo Teutônico, Jacob 

Boehme117: ao longo das diversas pranchas, seus conceitos são unidos a outros temas; a sua 

metafísica propõe uma visão de mundo não presa à dicotomia medieval entre bem e mal, 

sendo este último totalmente excluído da Criação, o que permite que uma concepção mais 

ampla das relações entre o homem, Deus e a Natureza seja percebida e debatida. 

No Geheime Figuren der Rosenkreuzer, a prancha intitulada Imagem figurativa de 

como, dentro deste Mundo, três mundos existem, interpenetrados, a saber: este terreno 

Mundo do Sol, o Mundo Celestial e o Mundo infernal, que se afetam mutualmente [...]118, 

(imagem 7) é baseada na única ilustração – pelo que se tem notícia – elaborada por Jacob 

Boehme119, apresentada e explicada originalmente em sua Psicologia Vera, publicada em 

1620, que ficará conhecida como As quarentas Questões sobre a alma120. A ilustração da 

obra de Boehme, imagem 8, intitula-se Globo Filosófico ou o Olho das Maravilha da 

Eternidade. Ambas as imagens, apesar de estarem representadas em duas dimensões, 

referem-se a uma representação tridimensional, especificamente, uma esfera ou um globo, 

dentro do qual ocorrem as revoluções; há implicados aqui elementos da geometria sagrada. 

A análise imagética a seguir tende a retornar da imagem “final” a seus motivadores 

primevos, pois, as imagens, enquanto mediadoras entre o pensado e o comunicado, 

conseguem atribuir uma concretude a conceitos e ideias em si oriundos de profunda 

abstração, que, numa linguagem simbólica, conduzem os homens pelos labirintos de sua 

própria consciência e, neste movimento, fazem aflorar rios míticos, com águas caudalosas 

e límpidas. De fato, podemos dizer que há um choque inicial, ao olharmos para pranchas 

do Geheime, mas, em uma segunda investida, os véus parecem dissipar-se, então, 

vislumbramos outras vias labirínticas. 

 

                                                           
117 Jacob Boehme nasceu em Alt-Seidenberger, Alemanha, em 1575. De origem humilde, na infância cuidou 

dos animais da família; escolarizado, aprendeu o ofício de sapateiro. Estabeleceu-se em Görlitz, onde casou e 

teve quatro filhos. 
118 E as trevas não podem conquistar a Luz. Também que o país dos mortos, a entrada para o infernoou trevas 

superficiais, em que há choro e ranger de dentes, assim como o país dos vivos, o paraíso celestial ou terceiro 

céu, todos são deste mundo. E que o ser humanotem em seu coração todas essas coisas: céu e inferno, luz e 

trevas, vida e morte. (ECKHARDT, 2014, p. 18) 
119 As ilustrações dos trabalhos de Jacob Boehme foram feitas por seus discípulos; sua maior parte por 

Andreas Feher. 
120 Em português, temos uma edição da Editora Polar de 2005, tradução de Américo Sommerman. 
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Imagem 11 - Globo Filosófico” ou “o Olho das Maravilhas da Eternidade”, contido em “Quarenta 

questões sobre a Alma”, de 1620. 

 

Fonte: BOEHME, Jacob. As quarenta questões sobre a alma. 1. ed. São Paulo: Polar editorial, 2005, p. 57. 

 

A Criação é apresentada como sendo em si um labirinto de possibilidades, e na 

tradição ilustrativa dos diversos autores que tentaram fixar no papel a volatilidade de tal 

conceito nos caminhos da história das imagens, não são raras as tentativas de transpor ao 

papel abstrações que intuíam responder a questão do que é a Natureza (enquanto mundo 

natural), Deus (enquanto Demiurgo ou a própria natureza). O Sapateiro de Görlitz traz em 

sua imagem (arquetípica) uma possibilidade de resposta às questões acima, de acordo com 

o Zohar: 

 

Deus separa a Si mesmo de todas as coisas, ainda que Ele não esteja separado 

delas: pois todas as coisas estão unidas com Ele, do mesmo modo que Ele está 

unido com elas. Ao dar forma a Si mesmo, Deus deu vida a tudo que existe. E 

ocorreu o seguinte: no princípio, o som da Palavra chocou-se com o Vazio e 

formou um Ponto imperceptível, a origem da Luz. Este ponto foi Seu 
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Pensamento. E do ponto Ele evoluiu para uma forma misteriosa, que cobriu com 

uma veste cintilante. Esta é o Universo, que é ao mesmo tempo uma parte do 

Nome de Deus [...] O Santo Nome encerra um grande segredo: quando o 

mistério dos mistérios quis manifestar-Se, Ele criou um Ponto, que era o 

Pensamento Divino. Neste, Ele delineou todo tipo de Imagens e gravou todo tipo 

de figuras [...] Mas quando Deus quis ser conhecido de maneira mais plena, Ele 

pôs uma vestimenta preciosa e criou ELEH (Isto, que significa: toda a criação). E 

esses dois juntos fazem o nome ELOHIM, que significa: o Sagrado Ponto 

Embaixo. Para ele é conhecido o Paraíso-sobre-a-terra e seu mistério. 

(BENSION, 2010, p. 84-85) 

 

Em torno da esfera (imagem 10), temos uma definição que se orienta na metafísica 

sefardita, O céu dos céus não pode englobar ao Deus Único nem encerrá-lo; o Deus Único 

está neste paradigma para além da contenção que é a própria Criação. Este texto é um 

aviso de que, apesar da Criação ser a veste que Deus utilizou para ser conhecido, ela não é 

Ele em si, mas um reflexo de suas potências e qualidades (Virtus). Já dentro da delimitação 

conceitual do círculo: Deus sua presença eterna ou essência ou eternidade vem da 

eternidade para eterna eternidade. Em Deus nada há que Lhe seja próximo ou distante. 

Ele é tudo em tudo e por tudo os lugares. (ECKHARDT, 2014, p. 18), esta definição da 

deidade aproxima-se do conceito de Panenteísmo121.  

Como enfatizamos nas primeiras páginas deste trabalho, cada prancha é em si uma 

unidade conceitual, que com algumas exceções, condensam em si mesmas um sentido 

total; cada unidade de sentido condensa em si a mensagem que quer transmitir. O 

movimento rosacruz do século XVIII insere-se na trilha de uma crítica ao Iluminismo; 

logo, acima da imagem temos a seguinte afirmação: A mente interna e externa sem a luz 

divina não poderás encontrar. Só o Espírito sabe a Razão encarnada é cega. A mística 

cristã aqui é vista pela ótica redescoberta da teosofia boehmiana; os discursos estabelecidos 

no Geheime Figuren der Rosenkreuzer marca uma época que ainda sente os ventos da 

epifania do movimento rosacruz do século anterior. 

Na página da prancha, imagem 10, temos a referência a quatro figuras simbólicas. 

 

Por toda a parte, Deus é livre 

Dentro e fora de todas as criaturas 

Deus – Medida de tempo da Natureza, Anjo com seis asas, I. 

Deus é o Alfa e o Ômega 

O Princípio e o Fim 

                                                           
121 Termo criado pelo pensador alemão Christian Krause para designar sua doutrina, caracterizada como uma 

síntese entre o teísmo e o panteísmo, pois calcada na suposição de que a totalidade do universo está situada 

no interior de uma única divindade primordial; esta ideia aproxima-se do conceito de Mysterium Pansoficum, 

de Jacob Boehme. 
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Pai – Medida do Tempo da Lei, Leão com seis asas, II. 

E não há Deus senão o único Deus 

Deus é o primeiro e o último. 

Filho – Tempo do Evangelismo, Boi com seis asas, III. 

Espírito Santo – Tempo do Cumprimento, Águia dom seis asas, IIII. 

(ECKHARDT, 2014, p. 18. Grifo nosso) 

 

Esta quaternidade simbólica aparece em outras pranchas, temos aqui: Deus, Ente 

não manifesto e que contém em si todas as potencialidades de todas as criaturas; é o GOTT 

que Boehme reconhecerá em suas obras122, ao qual se atribui um Anjo com seis asas e 

enquanto medida do tempo e da natureza, é em Si atemporal, do qual emana a Trindade, 

uma tri-unidade simbólica: o Pai, Leão com seis asas, tempo da Lei, início e fim temporal; 

o Filho, Boi com seis asas, tempo da graça e do evangelismo (boa nova), a reafirmação da 

Lei e da unicidade de Deus; por fim, o Espirito Santo, águia com seis asas, tempo do 

cumprimento, primeira volta na cúpula simbólica da Criação. Estes seres simbólicos são 

retirados do Apocalipse; percebamos a analogia entre a imagem e a descrição do último 

livro bíblico, quando da descrição do trono de Deus: 

 

Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono, havia lâmpadas 

de fogo: são os sete Espíritos de Deus. À frente do trono havia como que um mar 

vítreo, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao seu redor estavam quatro 

Viventes, cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro Vivente é semelhante 

a um leão; o segundo Vivente, a um touro; o terceiro tem a face como de 

homem; o quarto Vivente é semelhante a uma águia em voo. Os quatro Viventes 

têm cada um seis asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E, dia e noite 

sem parar, proclamam: “Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus Todo-poderoso, 

Aquele-que-era, Aquele-que-é e Aquele-que-vem” (APOCALIPSE 4, 5-8, 2012, 

p. 2146-2147) 

 

Esta mesma morfologia faz-se presente no relato de Ezequiel (cap. 1, 6-11), o qual 

se populariza na cristandade através dos escritos de Dionísio Pseudo-Areopagita123 (séc. 

IV); todas as imagens detêm seis asas, indicando que as mesmas encontram-se na mais alta 

esfera hierárquica das hostes divinas, os Serafins. O texto do Geheime Figuren der 

Rosenkreuzer refere-se ao anjo, mas no relato bíblico temos a referência ao homem ou um 

ser com face humana; aqui, há uma aproximação simbólica entre a representação do Jesus 

Seráfico portador de seis asas, ou ao protótipo cabalístico da humanidade, o Adão Kadmon.  

 

O recrudescimento da alquimia espiritual coincidiu com a quebra da unidade 

religiosa durante a Reforma. O simbolismo alquímico estabeleceu um quadro 

                                                           
122 O Pai é a eternidade sem fundo, que é Nada e, no entanto, todas as coisas; e no olho de seu brilho Ele vê 

que é todas as coisas. E ma força da majestade Ele sente, prova e cheira que Ele é o Bem (Gut), isto é, que 

Ele é Deus (Gott). (BOEHME, 2005, p. 36-37) 
123 A hierarquia celeste. 
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ideal para pessoas que procuram novos esquemas de salvação tanto para si 

quanto para o mundo em geral. Os livros escritos por Jacob Boehme ilustram o 

quão bem o simbolismo alquímico serve aos fins espiritual e teosófico. Boehme 

funde escritos alquímicos, paracelsianos, herméticos e temas cabalísticos em 

uma exortação teosófica ao renascimento espiritual.124 (HANNEGRAFF, 2006, 

p. 46) 

 

 

Imagem 12 - Imagem figurativa de como, dentro deste Mundo, três mundos existem [...] rotacionada 

 

Fonte: Os símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT, J.D.A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 18. 

 

                                                           
124No original: “The upsurge in spiritual alchemy coincided with the breakdown of religious unity during the 

Reformation. Alchemical symbolism provided an ideal framework for individuals seeking new schemes of 

salvation both for themselves and the world at large. The books written by Jacob Boehme illustrate how well 

alchemical symbolism served spiritual and theosophical ends. Boehme’s writings fuse alchemical, 

Paracelsian, hermetic and kabbalistic themes into a theosophical exhortation to spiritual rebirth”.  
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Três esferas estão dentro da circunferência maior, à qual já nos referimos, na 

imagem 10; a disposição da mesma, de forma vertical, com a esfera superior indicando o 

nome de Jesus; no extremo oposto, temos o nome de Lúcifer; no Geheime, a imagem foi 

girada, isto evidencia-se quando observamos o sentido do movimento solar: manhã, meio 

dia, tarde e meia noite; sua apresentação vertical serve à lógica de uma verticalidade 

ascensional cara ao Regime Diurno da Imagem. A luz está no todo e as trevas abaixo; no 

mundo inferior, o mundo material portando-se como elo entre estes dois mundos, cujo 

centro demonstra o Verbo Encarnado. Com o intuito de demonstrar a origem da imagem 

10, colocamo-la na mesma orientação do Globo Filosófico (imagem 11), que, enquanto 

uma imago mundi, segue a mesma orientação geográfica presente nos pontos cardeais 

(norte, sul, leste, oeste), claro que sempre sendo atualizada enquanto propositura simbólica. 

Boehme produz a imagem O Globo Filosófico [...] (imagem 12), com o intuito de 

ilustrar seus conceitos cosmogônicos, desenvolvidos principalmente na sua obra Os três 

Princípios da Essência Divina125 publicada em 1619. Na versão da imagem presente no 

Geheime, alguns elementos são mantidos, outros não; encontramos nesta versão o 

indicativo dos Três Princípios126; a figura do coração no centro da imagem apresenta a 

orientação dos mundos celestial e infernal. 

Boehme, por profundas experiências místicas, conseguiu discernir os contornos da 

Criação e assim localizar e/ou alocar – entenda-se locus com o mesmo sentido de centrum 

– os princípios criativos, o homem, a alma, o céu, o inferno, pelo que, apresenta em seus 

escritos uma proposta cosmogônica de marcante abrangência simbólica, o que lhe é 

natural, pois dados os quatro portentosos insights que teve: 

 

É próprio do ser humano refletir sobre suas experiências e usar suas percepções 

como um material que lhe permite erigir conceitos; assim, a maioria dos místicos 

elaborou uma teoria sobre sua aventura pessoal. Devido a isso, a filosofia mística 

ou teologia – comentários do intelecto sobre o processo da intuição espiritual – 

ladeia o misticismo verdadeiro ou empíricos: ela classifica suas informações, 

critica-as, explica-as e traduz sua visão do suprassensível em símbolos acessíveis 

à dialética. (UNDERHILL, 2002, p. 182) 

 

                                                           
125 Beschreibung der drey Principien des Göttlichen Wesens (1619), traduzida para o inglês por John 

Sparrow, em 1664, e para o francês por Louis Claude de Saint-Martin, em 1802. 
126 De acordo com o sapateiro de Görlitz, da força contrativa aprisionada surgiu uma vontade contrária ao 

aprisionamento – a força expansiva – e da luta entre elas nasceu a rotação. Estes três primeiros princípios da 

Natureza são o seu fundamento. “Posto que no Nada há uma atração [ou desejo] ela cria em si mesma a 

Vontade para algo. Essa Vontade é um espirito, ou pensamento, que sai da atração e busca a atração” 

(BOEHME, 2007, p. 83). 
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Embora, assim como em Eliade (2002), deva-se compreender o centro desta 

estrutura imagética como o ponto originário do qual todo o universo emana, a escolha do 

vernáculo cosmografia para definir a pesquisa se atém ao fato de que o esquema 

boehmiano descreve os princípios e qualidades da Criação, num viés eminentemente 

cosmogônico. Não há descrição do posicionamento dos astros no espaço, mas como o 

universo emanou do invisível para o visível. 

Analisando a imagem 10 de baixo para cima, temos nessa primeira esfera o 

Primeiro Princípio boehmiano, o Ungrund127, definido como O Desprezo de Deus, o 

Mundo Infernal; parte desta esfera compõe o Mundo Material, fato que também ocorrerá 

com o Mundo Celestial. Este local é ainda caracterizado como O poço infernal, o mundo 

infernal. A outra Morte, o abismo da Prisão. É no limite deste mundo com o Mundo 

Terreno, que temos o primeiro dia da Criação, existindo uma ligação do primeiro com o 

quinto dia descrito na imagem 10, como a água da Morte, referindo-se ao Primeiro 

Princípio128, Terra da morte e lugar das trevas externas, terra dos danados e do Juízo 

Final, entrada do inferno, primeira morte (ECKHARDT, 2014, p. 18). 

É o caminho que o Cristo faz ao descer ao inferno, conforme indicado na imagem 

10 por uma cruz contendo tal informação; estabelece-se um eixo que desce ao inferno, 

passa pelo Mundo Terreno e alcança o Mundo Celestial, caracterizado pelo Segundo 

Princípio, que antagoniza com o Primeiro. Aqui encontramos O Paraíso e seio de Abraão 

terra dos vivos, lugar dos justos. Renascimento pela água e espírito, crucificação do 

corpo; assim como o Cristo desce ao inferno, aqui ele ascende aos céus pela escada de 

Jacó. Na parte superior, onde encontramos o nome de Jesus, temos a seguinte afirmativa: 

O Céu sendo o Reino de onde Lúcifer foi expulso e para o qual entrará o ser humano e o 

qual Cristo é o Eterno Rei (ECKHARDT, 2014, p. 18). 

Caracterizando o Paraíso, temos uma anjo portando uma espada flamíngera a oeste 

de onde fica a árvore do bom e do mal conhecimento, que está situada a leste, no oriente, 

                                                           
127 O Sem Fundo (Ungrund) é o eterno Nada, mas cria um eterno início como atração [ou desejo]. Pois no 

Nada há uma atração por algo, mas como nada há com que possa criar algo, a própria atração o cria. No 

entanto, a atração também é um nada ou apenas uma desejosa busca. Essa é a eterna origem da magia 

[divina], que cria em si, onde nada há. (BOEHME, 2007, p. 81) 
128 O Primeiro Princípio é o Mundo tenebroso ou infernal, é o centrum da Natureza eterna, raiz da alma 

eterna do homem e constituído pelas três primeiras qualidades. O Segundo é o Mundo da luz, que é o espírito 

eterno e corpo de Luz em Adão (homem original) e no Homem Renascido; sua constituição tem por base as 

três últimas qualidades. O terceiro é o Mundo animal, “[...] a extrageração [geração exterior], que sai das 

trevas pela força da Luz, é o terceiro princípio [...]” (BOEHME apud NICOLESCU, 1995, p. 50) 
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local em que Javé plantou o jardim do Éden. O local marca a entrada para o Paraíso, 

contido totalmente no mundo espiritual, contido no segundo princípio. 

 

3.2.3 Quadro do Coração Humano na Antiga e na Nova Criatura 

 

No século XVIII, estabelece-se uma nova mística, desenvolvida a partir das 

referências teosóficas oriundas dos textos de Jacob Boehme (1575-1624) e J. G. Gichtel 

(1638-1710)129. Será Louis Claude de Saint-Martin (1743-1803) que desempenhará um dos 

papeis fundamentais neste campo; sua filiação ao Elus-Cohen, em 1768, pela espada do 

avô de Honoré de Balzac, permitiu sua entrada no ramo maçônico, que posteriormente ele 

ficaria a frente. Outro personagem extremamente influente neste período será Karl von 

Eckartshausen (1752-1803), autor de A nuvem sobre o Santuário (Die Wolke über dem 

Heiligtun); parte de suas correspondências foram reunidas por Franz Hartmann e 

publicadas como Cartas aos Rosacruzes130 além de ter produzido outros tratados voltados 

para o misticismo cristão. 

Um dos temas que se fará presente no Geheime é o novo nascimento, relatado na 

Bíblia no diálogo entre Jesus e Nicodemos (3º cap. do evangelho de João). A interpretação 

da imagem 13 está indicada no próprio texto, esta escritura de ser entendida a partir do 

mais interno para o mais externo. Desta forma, sua análise deve ser iniciada do seu centro; 

a imagem é formada por círculos concêntricos, que a cada círculo, agrega novas camadas 

de significação e a cada círculo isto é descrito no texto que acompanha a imagem. Aqui, 

temos não exposto diretamente a ideia de centrum, que aparecerá em outras pranchas do 

Geheime Figuren der Rosenkreuzer, tudo o que está no grande mundo também está no 

homem, pois daquele que foi criado; portanto, ele é o microcosmo e seu coração é o seu 

centro. Nota bem isso! (ECKHARDT, 2014, p. 26) 

Entre as fileiras da Gold-und Rosenkreuzer, militavam teósofos, pietistas, cristãos, 

que buscavam uma renovação espiritual, individual e coletiva; desse modo, é comum 

encontrarmos em pranchas como esta, uma forte evocação dos aspectos transformadores 

                                                           
129 Johan Georg Gichtel, foi o primeiro editor da obras de Jacob Boehme em alemão; em 1682, prepara uma 

edição das obra do Teósofo Teutônico, em 9 volumes, sob o nome de Des Gotteseeligen Hoch-Eerleuchteten 

Jakob Bohmens Teotonici Philosophi Alle Theosophische Werchen. 
130 Este texto foi publicado em espanhol no ano de em 2012, pela AMORC da Espanha, contendo ilustrações 

presentes no Geheime Figuren der Rosenkreuzer; em português a editora Isis publicou um volume intitulado 

Antigos Textos maçônicos e rosacruzes, 2006; neste volume, estão contidas as cartas de Eckhartshausen. 
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atribuídos ao cristianismo, o texto continua: Deus fez com que todos os homens fossem 

renascidos do amor, e dentro deles já acendeu a luz de sua mãe e Ele mesmo é a Luz, a 

Estrela Matutina, que rebrilha em seus interiores. (ECKHARDT, 2014, p. 26). 

 

Imagem 13 - Quaddro do Coração Humano na Antiga e na Nova Criatura 

 

Fonte: Os símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII.  ECKHARDT, J.D.A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 26. 

 

Nos textos explicativos da imagem 13 está indicado um caminho a ser seguido: 

Esta figura explica a 1ª epistola de João e esta, por sua vez, explica esta figura. É através 

da leitura do texto bíblico de João, que encontramos os elementos basilares para a 

interpretação da mesma, assim como um entendimento deste texto dar-se-á pela análise 

desta figura. 
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A imagem 13 lembra os diagramas produzidos por Haydar Âmolî (? – 1385) e 

também o Livro das Figuras, de Joaquim de Fiore (c. 1132-1202)131. Seus círculos 

concêntricos assemelham-se à ideia de cúpulas, ou hierarquias terrenas e celestes, assim 

também como emanação do mesmo centrum da Criação, o homem coração da Criação, o 

coração do homem, centrum da luz divina, o firmamento estrelado no coração com seus 

poderes e forças é sujeito à vaidade, e passado tempo então tudo novamente estará na 

eternidade. (ECKHARDT, 2014, p. 26) 

A representação iconográfica do coração insere uma lógica de que um coração é 

grande em cima, estreito embaixo deve ser aberto para Deus, fechado para o que é 

terreno. Em algumas ilustrações presentes na obra de Jacob Boehme, aparecem dois 

corações, um aberto para o outro; no centro do coração, no círculo de número quatro, 

temos uma estrela assim definida: Deus é tríplice, o Verbo é tríplice, e 2 vezes 3 igual a 6, 

que pertence à intima pessoa e estrela matutina dentro de nosso coração, que é Jesus 

Cristo, o ponto uno. O sentido pedagógico desta imagem é catequético, mas não uma 

catequese em que a Igreja é o elemento mediador entre o homem e Deus, e, sim, as 

Escrituras.  

Karl von Eckartshausen desenvolve a ideia de uma Escola Universal de Sabedoria, 

caracterizada por uma tríplice estrutura, possuindo um aspecto exterior, um interior e um 

interior mais profundo, analogicamente relacionados com um átrio, um templo e um 

santuário, o átrio relacionado com o homem, o templo, com a Natureza e Deus, com o 

Santuário. A Natureza sendo identificada como um templo é um tema comum entre os 

construtores medievais, que passará aos maçons. Para Eckartshausen, apenas o átrio e o 

templo estão abertos e relacionam-se entre si e apenas o átrio está sujeito à corrupção; 

podemos perceber isto por notar o homem comum tal qual uma velha criatura, ainda não 

transmutada (ECKARTSHAUSEN, 2003, p. 15-20). 

 

O velho nascimento da morte em trevas deve ser morto pela cruz e pelo 

sofrimento; num grande círculo está a razão capturada e, através do Verbo, o 

homem está sendo reconduzido ao espírito, ao renascimento, à luz em cristo, 

onde, e apenas onde, existe quietude, paz vida eterna e o Reino dos Céus. 

(ECKHARDT, 2014, p. 26) 

 

  

                                                           
131 Sobre este tema, ver Henry Corbin, Templo y Contemplación, editora Trotta, 2003. 
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Percebemos esta imagem de seu centro para sua parte mais exterior; no texto narra-

se do exterior, iniciando no círculo mais exterior, definido com externamente e onde estão 

os pecadores, assim definido o primeiro círculo: 

 

Nº 1 Eis aqui Cristo, nascido homem de acordo com a carne de Maria, do qual 

se fala João 6. A carne nada pacifica. Aí está a linhagem humana a partir de 

Adão, a antiga Criatura, pecador, mortal que não entra no Reino dos Céus; o 

homem vive nas trevas, na cegueira, na noite e na morte, na sua razão oriunda do 

poder das estrelas e dos 4 elementos, do que surge a doença, do que foi inventada 

a manipulação das artes, escolas, ofícios eclesiásticos e seculares, que até que 

aqui estão no coração. Sobre tudo isso, governa a autoridade ordenada por Deus. 

Tudo isso é vão e mortal, nessas trevas brilha a luz e as trevas não a entendem. A 

este lugar pertencem os cristãos, judeus, turcos e pagãos, sendo todos pecadores 

e faltos da glória que deveriam ter perante Deus; estão resolvidos a ira de Deus. 

(ECKHARDT, 2014, p. 26) 

 

No segundo círculo está representa uma outra etapa da vida e do mito cristão, 

quando Jesus é tentado pelo demônio; aqui, num estágio mais interno, que o idealizador da 

imagem indicará como internamente noite, acontece a deturpação das Escrituras (texto 

bíblico), originando seitas e lutas pelo domínio da fé. 

 

Nº 2 Aqui, Cristo está ferido em sua alma e tentado pelo demônio e a 

consciência mais intima oriunda das estrelas está sendo tentada pela luxuria dos 

olhos, feitos de carne e da vaidade, com segurança e desespero. Aqui as Sagradas 

Escrituras tornam-se letra morta, produzindo seitas, superstições e sacerdotes da 

carne, temerosos de que a palavra de Deus lhes possa ser arrebatada, que agora é 

letra morta. Os que estão no poder querem lutar com a espada pela religião, 

matando os crentes, o Cristo e seus apóstolos, crendo que assim servem a Deus. 

As coisas divinas são para eles apenas tolices, já que só podem entender a Cristo 

na carne, e assim como a tribo de Davi fazem divisões, partidos e seitas. 

(ECKHARDT, 2014, p. 26) 

 

É no terceiro círculo que ocorre a separação entre a luz e as trevas, onde há a 

passagem para um novo nível, que servirá de prelúdio para o ultimo círculo; há o 

indicativo de Cristo crucificado, o consumatum est. A ideia de que é Jesus Cristo ontem, 

hoje e na eternidade. Que é e foi, que ali veio, o principio e o fim, Alfa e Ômega; nele está 

a plenitude corpórea da Divindade. Hallelujah, Gloria in Excelsius Deo. Amen. 

(ECKHARDT, 2014, p. 26). 

 

Nº 3 Aqui está a separação entre a luz e as trevas, surge a aurora e todas as 

temporalidades serão esquecidas. Através de muitas dores deveremos entrar no 

Reino de Deus; o homem é um tolo ao agarrar-se ao mundo; Cristo está nele 

crucificado e ele em Cristo; portanto, ele é uma cruz para o mundo e o mundo 

uma cruz para ele; eis aqui a calma; quem quer que se volte para luz, vive em 

Cristo e Cristo nele, no tempo e na eternidade. (ECKHARDT, 2014, p. 26) 
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Conforme indicamos anteriormente, a alquimia marca profundamente a estrutura da 

Gold-und Rosenkreuzer, e a aproximação com o cristianismo liga analogamente Cristo 

com a Pedra Filosofal; o processo de transmutação agora se opera no nível da adesão 

sincera da fé cristã, isto no âmbito da prancha aqui analisada, imagem 13. 

 

Nº 4 O antigo deverá desaparecer inteiramente; pois, vede: eu faço novas todas 

as coisas. Eis aqui o renascimento pela água e pelo espirito, desde o alto através 

da palavra da verdade, uma nova criatura nascida de Deus. Cristo tornara-se 

carne, ressurgiu no ser humano, despertando-o de entre os mortos, nutrindo-o 

com Sua real carne e Seu verdadeiro sangue até atingir a vida. Cristo é a Palavra 

do Pai, o Livro da Vida e o Evangelho. Ele faz crer no Poder de Deus e abençoa. 

Ele é Rei, governando com a espada do espirito; o homem torna-se de Natureza 

Divina e tem sua vida nos Céus com Cristo. (ECKHARDT, 2014, p. 26) 

 

No último estágio, ocorre a unio mystica, difundida pelo místicos de diferentes 

época e lugares; talvez uma das possíveis funções da multiplicidade de conceitos presentes 

no Geheime Figuren der Rosenkreuzer, além da instrução de caráter esotérico, seja uma 

ilustração do processo de iluminação pela qual passaram tantos místicos e que tentaram 

transmitir tal experiência indizível, indescritível. 

 

Nº 5 O Espirito Santo é o unguento, ensina aos homens em seu íntimo as coisas 

da Divindade; o homem tornou-se o templo de Deus habitado pela Santíssima 

Trindade. Cristo no homem, Deus e homem, manifestando o amor. Cristo é tudo 

em tudo, o Único. (ECKHARDT, 2014, p. 26) 

 

No final da prancha, temos a invocação:  

 

Ó Senhor, misericordioso Deus, abre o coração humano, para que entenda Teus 

segredos através do Espirito Santo. 

Quem bem entendeu a figura, também compreende as Escrituras. 

Três mundos foram por Deus criados, no céu, amor; na terra, misericórdia, ira no 

inferno, e trevas; certamente este é um retrato do Homem. 

Nesta terra ele só tem a escolher que caminho seguir seu fim depende se sua 

vontade. (ECKHARDT, 2014, p. 26) 

 

 

3.2.4 Aureum Seculum Redivivum: a estela e o emblema 

 

No campo do esoterismo ocidental, podemos notar a recorrência de expressões 

“filosóficas” específicas; no caso em particular, temos a alquimia como foco do texto e, 

por conseguinte, de nossa análise. Sobre a alquimia enquanto uma ciência hermética – ou 

seja, uma recorrências nos textos e contextos do hermetismo –, encontramos referências já 

no século I a.C, no Egito, cuja influência cultural do helenismo fez-se presente. A alquimia 

neste período, de acordo com Priesner (2001) e FIGALA (2001), possui duas facetas 
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intimamente ligadas: uma característica material, voltada para a transmutação dos metais 

(ponto muito popularizado) e uma parte dedicada aos aspectos espirituais, duplicidade de 

vias que a acompanhará ao longo dos séculos. 

A palavra “alquimia” é árabe, alkhimiya, derivada do substantivo egípcio khemi 

(negro), isto é, a matéria original antes da transmutação, convertendo-se o negro em ouro 

depois de passar pelo branco, o que indica de imediato a relação da alquimia com a 

espagíria, logo, com a tintura. 

É com a epifania rosacruz do século XVII que a alquimia será regada por novas 

potências simbólica, tais como a influência islâmica na sua contraparte cristã, o ambiente 

da Alemanha pautado por indicações de sociedades secretas e opúsculos anônimos, numa 

tensão que evocava mudanças e a instauração de uma nova era. É exatamente isso que esse 

texto vem recordar – AUREUM SECULUM REDIVIVUM; Isto é; A Antiquíssima Idade 

Áurea que já se Passou; A qual agora tem ressurgido novamente, florida em encantos, 

produzindo fragrantes sementes douradas, o recurso simbólico a uma memória de um 

idílio onde a bem aventurança era um elemento constante. 

 

Durante o Renascimento, a alquimia se dividiu em escolas rivais, entre as quais 

existia muito pouco simpatia. Os alquimistas de tendência mística desprezavam 

os que trabalhavam na transmutação dos metais, chamando-os de “sopradores” e 

“charlatães fuliginosos”. Por outro lado, a alegação alquimística de estar na 

posse de verdades espirituais reveladas por Deus provocava o ciúme e a raiva de 

muitos clérigos que, embora indiferentes ao cheiro das retortas, farejavam 

heresia em tudo que percebiam como pretensões espirituais dos alquimistas e se 

escandalizavam com certas doutrinas alquímicas, como a que identificava a 

pedra filosofal com Cristo, uma vez que ambos redimiam a matéria comum. Um 

dos poucos a assumir uma visão contrária nessa questão foi Lutero, que aplaudia 

a alquimia como uma confirmação da doutrina cristã. (PATAI, 2009, p. 28) 

 

A influência que a alquimia recebe de elementos filosóficos do Islão medieval e do 

Ocidente cristão foi um momento de grande notoriedade do caldeirão cultural que era a 

Europa nos 1600.  

Os aspectos utópicos presentens em Aureum Seculum Redivivum conduzem a 

discussão para um tempo contínuo, um tempo em que a temporalidade é cíclica, não-linear, 

constante e que não se esvai pelos dedos. 

 

Leitor bondoso e amante de Deus, e especialmente tu, sapientiae e doctrinae fili 

há alguns anos o Deus Todo-Poderoso abriu meus olhos com a iluminação de 

Seu Santo Espírito (do qual recebemos toda a sabedoria e que nos foi enviado 

através de Cristo pelo Pai), pois tendo orado fervorosa, incessante e 

constantemente, e o tenho chamado por muitas vezes. E assim contemplei o 
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verdadeiro Centrum in Trigone centri como a única e verdadeira substância da 

Nobre Pedra Filosofal [...] (ECKHARDT, 2014, p. 30) 

 

 

A emblemática132 teve sua importância maior na segunda metade do séc. XVI, 

impulsionada pelos ventos do Renascimento; mas a sua presença na Idade Média também 

foi forte, principalmente ao utilizar-se dos bestiários para a confecção dos brasões, mas é 

no final do XVI e início do séc. XVII que teremos uma maior profusão da mesma. 

Podemos remontar seu surgimento aos humanistas da Hieroglífica e da Epigramática da 

Antiguidade; neste campo, o trabalho de Andreae Alciatus, publicado em 1621, é um 

marco, além do que por essa época emergiu na Itália e na França a moda de se valer de 

uma divisa pessoal, composta de um mote e de uma imagem (LUKER, 2003, p. 228). 

Cada indivíduo é um mundo particular, constituído pelos elementos simbólicos da 

sua família, região, religião e aspirações. Desta forma, a visão de um mundo alegórico –  

vindo em sua grande parte do imaginário medieval – e que empresta sentido e 

transcendência a todas as coisas e a todos os acontecimentos, devido à sua origem como 

criação de Deus (enquanto imagem e semelhança) e para além de sua existência primária 

material, possui uma qualidade espiritual, pois o homem é o reflexo da divindade, uma 

Imitatio Dei. 

Manfred Lurker (2003) nos indica a morfologia inerente ao emblema individual: 

 

O emblema individual consiste, em sua forma, de uma frase curta (mote, 

incriptio, symbolum), de uma imagem (pictura, icon) e de um texto maior 

explicativo (subscriptio), muitas vezes elaborado em versos. A tripartição da 

forma confronta-se com uma bipartição de representação e interpretação 

alegorizante, cabendo, via de regra, à pictura a tarefa representativa e à 

subscriptio a tarefa interpretativa; geralmente o mote podia ser relacionado a 

ambas as partes, formando elo entre os dois níveis de imagem e significado. 

Assim o mote subir e bajar (subir e cair) pode ser relacionado tanto à seta 

reproduzida quanto à interpretação, cujo teor é a ascensão e queda de dinastias. 

Emblemas mais complexos podem por vezes, antepor à parte interpretativa da 

subscriptio um trecho em correlação com pictura, que descreva o objeto da 

imagem, ou também efetuar, no desenho, uma interpretação do objeto principal 

da imagem. (LURKER, 2003, p. 228) 

 

O emblema de Henricus Madathanus, que reproduzimos aqui (imagem 14) aparece 

desde a primeira edição do Aureum Seculum Redivivum, em 1621, e acompanha-o em 

todas as edições seguintes. Segue o emblema, a divisa de Madathanus, em verdade, 

pseudônimo de Hadriani von Mynsicht, a qual aparece apenas nesta obra. Mynsicht 

                                                           
132 Ciência voltada para a confecção de emblema, pautada nas cores, animais simbólicos e outros elementos 

destinados a identificar seu dono, enquanto emblema individual, e a localidade ou família, quando coletivo. 
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produzirá outros opúsculos voltados para a alquimia, como o Thesaurus Armamentarum 

Medicum-Chimicum [...]133, tratado ricamente ilustrado em que se tem reproduzidos 

Hermes e Hipócrates; logo abaixo, imagens femininas, representando a Diligentia e a 

Experientia, além de reproduções de emblemas que figuram na Atalanta Fugiens, de 

Michael Maier. O Thesaurus Armamentarum [...] foi é dedicado ao Eleitor da Saxônia 

Henrici Schernwebelii; o editor foi Valentini Schmalhertzii; o texto, em latim, é 

acompanhado por vários autores que louvam as qualidades do autor e do trabalho 

produzido. 

 

                                                           
133D.O.M.A. Thesaurus Armamentarum Medicum-Chimicum cui fine adjunctum est Testamentum 

Hadrianeum des Aureo Philosophoru Lapide cum tribus indicibus cum privilegiis: Casareo et Electozali 

Saxônico; Lubecae Sumptibus Henrici Schernwebelii, 1638. 
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Imagem 14 - Aureum Seculum Redivivum 

 

Fonte: Símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT, J.D.A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 30. 

 

O emblema de Madathanus assim como o opúsculo que o segue, envolve-se na aura 

de mistério típica dos tratados alquímicos de então. No texto, temos Tria sunt Mirabilia / 

Deus et Homo / Mater et virgo / Trinus et unus. (Três [coisas] são maravilhosas: Deus e 

homem, Mãe e virgem, Três e Um.) Aqui, figuram símbolos elementares do cristianismo, 

na sua contra parte católica, ao trazer a hierofania cristã manifestada em estruturas 

arquetípicas do imaginário cristão.  

No centro da imagem lê-se Centrum in Trigone Centri; este emblema será utilizado 

por Massimiliano Sevilli Palombara (1614-1680), na confecção de sua Porta Mágica 

(imagem 15), sobre qual discorreremos adiante. 

Passaremos a uma breve análise das constituintes imagéticas deste emblema 

(símbolos, ícones, signos, textos, etc.); sua estrutura quadrada a sustentar um interior que 
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coaduna a maioria dos elementos num círculo, nos dispõe duas formas geométricas 

extremamente relevantes para a emblemática ocidental; assim, também, como para a 

alquimia, um dos temas neste âmbito é a quadratura do círculo (à qual não nos ateremos 

neste texto). 

Este emblema é delimitado por quatro cabeças de anjos dispostas nos cantos 

diagonais ; na parte central, temos vários elementos sobrepostos: um triângulo basilar cujo 

vértice está voltado para cima, símbolo inerente ao caráter masculino o encontramos na 

iconografia das pessoas da Trindade, dando o formato da auréola do criador (o Pai); 

símbolo bem simples que se baseia na possibilidade de fechar linhas retas numa superfície 

e formar uma figura; é também a representação icônica do elemento fogo, na alquimia, por 

indicar a posição da chama; na tradição judaica, esta forma geométrica representa o Deus 

criador, cujo nome não pode ser pronunciado (BIERDERMANN, 1998; 

CHEVALLIER/GHEERBRANT, 2009; REVILLA, 2012); isto nos incita a pensar que a 

última frase latina inscrita no anel delimitante da imagem 14 –Trinus et Unus –, coaduna-

se com este símbolo, indicando possibilidade de aproximação com conceitos trinitários: 

Homem-Deus-Natureza, Pai-Filho-Espírito Santo, Pai-Mãe-Filho, Enxofre-Mercúrio-Sal. 

Sobre este triângulo, temos outro, com o vértice voltado para baixo, assim como o 

primeiro evoca concepções do masculino, este reflete o outro, sendo uma representação do 

feminino. Este triângulo com o vértice para baixo é usado costumeiramente para 

representar a Deusa ou a Grande Mãe, na alquimia é o símbolo da água. A junção dos dois 

triângulos forma o Sigillum Salomonis134, e representam o homem ou o arquétipo da 

humanidade. 

Sobre os triângulos temos o signo de Vênus, costumeiramente atribuído aos 

aspectos femininos, tanto no contexto alquímico, como astrológico; aqui, ele está 

representado invertido, referindo-se à forma que normalmente é representado, ♀; a forma 

em que está disposto lembra um orbe. Na borda da parte circular, temos a frase Centrum in 

Trigone Centri; no centro deste círculo encontramos outro signo astrológico, ʘ, 

representação do sol. 

Assim como o símbolo de Vênus nos traz o símbolo da feminilidade, o do Sol traz o 

da masculinidade, e pela forma como ambos estão dispostos neste emblema, podemos 

                                                           
134 Sigilo de Salomão, popularmente conhecido como Estrela de Davi, presente na bandeira do Estado de 

Israel e adotado como um dos símbolos identitários do povo judeu. 
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afirmar que como o Sol engendra Vênus o princípio masculino engendra o princípio 

feminino no ato hierogâmico. 

 

É através do corpo individual que a vida de um povo – e o nível de humanidade 

por ele atingido – se perpetua. As sociedades modernas tendem cada vez mais a 

separar o corpo que reproduz, um liame numa imemorial aventura genealógica, do 

corpo que deseja, um objeto solitário, um consumidor de encontros brevemente 

gratificantes. Assim, o homem moderno tem dois corpos distintos, usando um ou 

outro conforme lhe apraz. Essa cesura é talvez meramente a persistência de uma 

cisão aberta a dois milênios pela vitória ideológica, sobre uma parte do mundo 

habitado, da concepção cristã da relação carnal – e da filiação carnal – como 

separada da vida espiritual e desvalorizada em relação a ela. (MOPSIK, 2008, p. 

63) 

 

É interessante frisar aqui que a alquimia está presente entre diversos povos: gregos, 

egípcios, chineses, indianos, judeus e árabes; estes últimos forneceram um amplo capital 

simbólico, distribuído nos processos estabelecidos através da analogia com os planetas, 

com os metais, com o zodíaco e também com o homem e a mulher, além da contribuição 

para a terminologia, utensílios etc. 

3.2.4.1 A simbólica da Porta Mágica e o Tratado 

 

Há uma distinção entre o homo animalis e o homo spiritualis, que se firmou no 

imaginário ocidental e produziu uma distinção que recorre ao conhecimento como 

princípio; a magia natural é irmã siamesa da ciência e ambas estão voltadas para a retirada 

do homem das trevas da ignorância, da morte, da escuridão. 

 

Os símbolos entendidos como ressonâncias daquilo que é transcendente e 

obscuro e difícil de interpretar. Assemelhando-se a uma linguagem cifrada que, 

sem as chaves necessárias, mantém-se fechada. Na realidade é assim, pois para 

abrir seu significado é necessário participar de mesma experiência que vivenciou 

o criador [ou conceituador] do símbolo. Somente então no veríamos diante de 

um símbolo renovado, no que o conteúdo a forma se interpenetram um e o outro, 

no que tanto o leitor [observador] dos símbolos participa da analogia como quem 

o criou135. (AROLA, 2013, p. 19-20) 

 

O fascínio pela alquimia irá encontrar nas cortes europeias grande aceitação; o 

Aureum Seculum Redivivum sai da pena de um conde germânico, a construção da Porta 

Mágica, na Piazza Vittorio Emanuele II, em Roma, é empreendida pelo Marquês de 

                                                           
135 Los símbolos entendidos como resonancias de aquello que es trascendente son oscuros y difíciles de 

interpretar. Se asemejan a un lenguaje cifrado que, sin las claves necesarias, se mantiene cerrado. Y en 

realidad es así, pues para abrir su significado es necesario participar de la misma experiencia que vivió el 

creador del símbolo. Solo entonces nos hallaríamos ante un símbolo renovado, en el que el contenido y la 

forma se pertenecen el uno a la otra, en tanto que el lector del símbolo participa de la analogia que ha creado 

en él. (AROLA, 2013, p. 19-20) 
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Pietraforte136, possuidor de prestigio junto à Rainha Cristina da Suécia (1626-1689), que 

reinou de 1632 até 1654, quando foi sucedida por Carlos X Gustavo; a monarca 

caracterizava-se por uma personalidade forte e predileção por religião e também por 

alquimia, o que fez com que formasse ao seu redor um círculo de pensadores sobre tais 

temas. A construção da Porta (imagem 15) é extremamente relevante para o Hermetismo – 

aqui abordado de modo transversal, pois há uma inspiração hermética nos textos da Porta e 

não inscrições do Corpus Hermeticum, na mesma. 

Imagem 15 - Detalhe da Porta Alquímica, em Vila Palombara 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.blogbelavida.com/post/2204/roma-escondida-a-porta-magica>. Aceso 

em: 12 mar. 2016. 

 

Na Porta há um emblema gravado em pedra, a encimar-lhe, o qual não conduz 

fisicamente a nenhum lugar, mas, antes, permite a passagem para outro plano de 

consciência, elemento basilar dos ritos iniciáticos, a dialogar profundamente com o 

mistério. 

                                                           
136 Massimiliano Sevilli Palombara. 
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O texto de Madathanus possui um prefácio que evoca ao leitor bondoso e amante 

de Deus, uma postura crítica aos aspectos exteriores da Ars Régia, pois ele vislumbra o 

Centrum in Trigone centri através da experiência mística, conforme o epíteto: Se algum de 

vós carece de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, 

e ser-lhe-á dada (segundo o texto que acompanha o tratado, referência à passagem bíblica 

da Epístola de Tiago, 1, 5). Ele coloca que mesmo os grandes tratados de alquimia tais 

como os de Geber137 e Albertus Magnus são tolices, como todas as praeparationes com 

suas purgationes, sublimationes, cementationes, distillationes, rectificationes, 

circulationes, putrefactiones, conjunctiones, solutiones, asssensiones, coagulatioens, 

calcinationes, incinerationes, mortificationes, revificationes etc. (ECKHARDT, 2014, p. 

30). Toda instrumentação também é desnecessária, já que para a busca pela materia lapidis 

o autor comunga da mesma opinião de Paracelso138 e reproduz em sua introdução a crítica 

do alquimista alemão: 

 

Theophraustus, em seu Secreto Magico de Lapide Philosophorum, 

acertadamente diz sobre elas: tudo isso é vilania e roubo com que 

desencaminham outras pessoas, tomam-lhe o dinheiro, gastam e desperdiçam seu 

tempo inutilmente, seguem apenas suas próprias tolices, mas que não sabem 

imaginar de antemão os requerimentos da Natureza. Antes, diz-me: o que pensas 

tu daqueles que queimam a água nas minas da terra, ou estão, também, entre eles 

pessoas que elevam o valor do vinho ou queimam a urina das criancinhas para 

fazer com ela seus metais? Ou pensas tu que entre eles há algum boticário que 

tem para vender algo com que possas fazer metais? Estúpido, não entendes que 

estás em erro, que nenhuma dessas coisas pertence à Natureza? Ou queres estar 

acima de Deus, tu que queres fazer metais usando o sangue? Poderias mesmo 

tentar fazer um homem de um cavalo, ou uma vaca de um rato, dando bom leite 

de quebra. Isso também, seria uma multiplicação, mas tais coisas não podem 

acontecer, e assim como não acontecem tampouco poderás produzir metais com 

tais ingredientes, pois essa não é um arte dada pela Natureza. (ECKHARDT, 

2014, p. 30) 

 

Madathanus é membro da fraternidade rosacruz139 – como ele mesmo identifica-se, 

ainda que vele seu nome numa charada: Então, agora seja sabido a todos que o número de 

                                                           
137 Autor medieval de textos de alquimia del que por mucho tiempo se creyó que se trataba del árabe Yabir h. 

Hayan cuyo nombre latinizado era Geber. (PRIESNER; FIGALA, 2010) 
138 Teofrasto Bombastus von Hohenheine, médico, naturalista e alquimista nasceu por volta de 1493-1494 em 

Einsiedeln Suiça, morreu em 1541 em Salzburgo, está enterrado no cemitério de Sebastian na mesma cidade, 

é um dos personagens mais influente da alquimia seus tratados irão influenciar vários movimentos e 

pensadores, dentre eles podemos destacar a influencia no movimento rosacruz dos séculos XVII e XVIII, no 

primeiro através das concepções metafisicas e cosmogônicas e no seguinte através da alquimia em si, desta 

forma a influencia na Aureum seculum redivivum é plausível e observável. 
139 Ou identifica-se com a mesma, pois não possuímos dados que nos leve a perceber uma fraternidade 

rosacruz organizada de forma institucional neste período (século XVII), há a simpatia de pensadores 

independentes, círculos de amigos e etc.  
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meu nome é M. DCXII, no qual meu nome inteiro foi inscrito no livro da Natureza por 11 

mortos e 7 vivos. Ademais, a letra 5 é a quinta parte do 8, e o 15 é também a quinta parte 

do 12, e que isso te seja suficiente. O trabalho é datado de março de 1621, no monte 

utópico Abiegno; é um dos poucos que ainda possui eloquência rosacruz; tenha-se em 

conta que desde a publicação da Fama (1614) até a batalha da Montanha Branca onde 

Praga cai, e com ela as aspirações políticas dos grupos ligados ao Palatinado. O silêncio 

faz-se eco sobre o termo rosacruz depois de 1620, mas, no ano seguinte, surge este tratado 

de um Theósofo Cristão, possivelmente para relembrar um in illo tempore cuja sacralidade 

está vinculada à alquimia, ao movimento rosacruz e a uma percepção esotérica do 

cristianismo reformado e não reformado. 

Logo após o seu prefácio temos um Epigramma, voltado sobre a arte da 

purificação: 

 

Quae sivi: inveni: purgati saepius: atque 

Conjunxi:maturavi: Tinctura secuta est 

Aurea, Naturae centrum quae dicitur: inde 

Tot sensos, tot scripta virum, variaeque figurae 

Omnibus, ingenue fator, MEDICINA metallis; 

Infirmisque simul: punctum divinitus ortum. 

O que eu avidamente desejei, tenho encontrado: tenho purificado mais vezes: e 

Eu tenho unido: tenho levado a amadurecer: a Essência resultante é Dourada, 

A qual é chamada centro da Natureza: daí 

Tantas sensações, tantos escritos dos homens, e múltiplas formas. 

Em tudo, eu francamente admito, a MEDICINA em metais; 

E na debilidade também: o ponto que se eleva aos céus. (ECKHARDT, 2014, p. 

31) 

 

O início do texto utiliza-se da arte da memória quando o personagem140 relembra 

três passagens bíblicas carregadas de simbolismo alquímico, recordei-me da branca ceifa 

onde Rubem, o filho de Lia, encontrou nos campos e deu as mandrágoras que Raquel 

recebeu de Lia por ter dormido com o patriarca Jacó (ECKHARDT, 2014, p. 31). A 

mandrágora é um símbolo da fecundidade, revela o futuro, busca a riqueza; nas operações 

mágicas, é sempre tida como elemento masculino, já que ela, em sua forma, é masculina e 

feminina (CHEVALIER, GHEERBRANT, 2009, p. 586). 

A próxima cena ambienta-se na destruição do Bezerro de Ouro e tem por 

personagem Moisés, descrita em Êxodo; antes, permita-me um adendo: na edição 

brasileira, temos o texto bezerro do sol; na edição em alemão, Geheime Figuren der 

                                                           
140 O próprio autor através de um estado onírico volta sua atenção para três passagens bíblicas. 
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Rosenkreuzer, o termo é Solariche Kalb, sem uma tradução clara para o alemão moderno; a 

beberagem dourada, outra referência à Arte Régia. E a terceira visão, nosso personagem 

está junto aos discípulos de Emaús quando Cristo é reconhecido na partilha do pão; nesta 

última visão, há a coroação de conceitos cristãos. Recapitulemos: a) na primeira visão, 

estamos diante das bases simbólicas do povo de Israel, do povo eleito, mas presos pelas 

paixões carnais, os desejos e as contingências materiais; b) na segunda, da purificação pelo 

fogo e a beberagem transmutada por ele – aqui, encontramos os principais artífices da 

saída do povo eleito do Egito (Moisés e Arão); a saída da escravidão pode assumir outros 

valores simbólicos, tais como a superação dos vícios e das paixões do corpo; c) na terceira 

e última visão, o cristianismo representado em seu ato epifânico da eucaristia. 

 

Mas eu me deitei e entrei no sono. E eis que em meu sonho o Rei Salomão me 

apareceu em todo o seu poder, riqueza e glória, levando consigo todas as 

mulheres de seu harém: havia três vintenas de rainhas e quatro de concubinas, e 

virgens inúmeras, porém uma delas era seu meigo amor, mais linda e cara a seu 

coração, e de acordo com o costume Católico ela montou uma magnifica 

procissão, na qual o Centrum era altamente honrado e jubilado, e seu nome era 

como um supremo unguento cuja  a fragrância ultrapassava a de todas as 

essências. E seu fogoso espírito era uma chave que abria o templo, para entrar no 

Sagrado Recinto e para empunhar os cornos do altar141. (ECKHARDT, 2014, p. 

31) 

 

Conforme comentamos no início deste trabalho, o autor do mesmo descreve a 

aquisição da Pedra Filosofal através de um hierogamia; seguindo uma tradição judaico-

cristã, a figura de Salomão desempenha um papel extremamente relevante, pois é Salomão 

que mostra o Centrum in trigoni centri, ou seja, Cristo, no seio da Trindade, ou centrum da 

natureza presente no homem. 

A Virgem Sophia, com sua influência na alquimia, jorrando do seu peito ambas as 

tinturas, a rubra e a alba, surge no ponto central do relato de Madathanus; ele trava contato 

com a virgem, assim como Gichtel; este tema é recorrente deste o século XVI; uma das 

ilustrações clássicas está no Amphitheatrum da Sapientia Aeternae, editado em 1595, por 

Henricus Khunrath e relançado em 1609; o Geheime terá uma representação da Virgem 

Sophia, a qual analisaremos mais à frente neste trabalho. 

 

Quando a procissão terminou, Salomão mostrou a mim o unificado e me abriu a 

compreensão, e me dei conta de que atrás de mim estava uma mulher despida, 

com uma ferida sangrenta em seu seio, da qual jorrava sangue e água, mas as 

juntas de suas coxas eram como joias, produto das mãos de um destro artesão, 

                                                           
141 Ver Levítico 4,30-34; alusão a uma função sacerdotal, aqui desempenhada, ao que tudo indica, por Cristo, 

identificado com o Centrum. 
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seu umbigo era como um cálice bem formado de que transbordava o licor, seu 

ventre era como um monte de trigo ornado com lírios, seus seios eram como 

duas jovens corças gêmeas, o pescoço era uma torre de marfim, seus olhos como 

os tanques de peixes em Heshbon142, junto ao pórtico de Bathrabbim: seu nariz 

era como a torre do Líbano que está voltada para Damasco. Sua cabeça era como 

o monte Carmelo, mas seu cabelo estava enlaçado em muitas dobras, como a 

púrpura de um rei. Mas seus vestidos, os quais despira, estavam a seus pés e 

eram desagradáveis à vista, fétidos e venenosos143. (ECKHARDT, 2014, p. 31) 

 

A Natureza apresenta-se nua a Madathanus (e tem seus atributos elogiados 

conforme Cânticos, 7), pois suas vestes grosseiras foram retiradas144; sua beleza 

assemelha-se às mais belas cidades do mundo antigo (Thirtza ou Jerusalém), tão terrível 

quanto um exército sob armas; ainda assim é a Virgem145 da qual Adão foi feito e criado 

(ECKHARDT, 2014, p. 31); mas, ao vislumbrar tal beleza, seus sentidos turvam-se e sua 

memória não mais estabelece o vínculo necessário com seus conhecimentos. 

 

Porém, como Salomão observou minha fraqueza, ele separou suas mulheres 

desta mulher desnuda e disse: Teus pensamentos são vãos e o sol queimou tua 

mente e tua memória é tão negra como o carvão, assim, tu não podes mais julgar 

acertadamente, e então, se não quiseres privar teu interesse e aproveitar a 

presente oportunidade, que te possam novamente refrescar o suor sangrento e as 

lagrimas brancas como a neve desta virgem nua, limpar teu entendimento e 

memória e restaurá-la integralmente, para que teus olhos possam perceber os 

milagres do Altíssimo, a elevação do mais superior, e então poderá sondar as 

profundezas dos fundamentos de toda a Natureza, o poder e operação de todos os 

Elementos, e teu entendimento será como a fina prata, e tua memória como o 

ouro, as cores de todas as pedras preciosas aparecerão diante de teus olhos e 

conhecerás sua produção, e saberás como separar o bem do mal, o joio do trigo. 

(ECKHARDT, 2014, p. 31) 

 

O tema da Virgem vinculada à Natureza é recorrente nos textos alquímicos; 

voltaremos a esta temática quando formos analisar a imagem da Virgem Sophia nas 

páginas seguintes. 

                                                           
142 Cidade dos Amorreus a uns vinte kilometros a leste da foz do Rio Jordão. 
143 As vestes fétidas são uma referencia ao negrume material, que principia a obra alquímica evoca também o 

aspecto material da criação, haja vista que numa abordagem dicotômica onde o aspecto material é 

caracterizado por elementos grosseiros enquanto que a alma, ou a essência divina apresentará uma forma 

pura e límpida. 
144 E ela começou a falar: Tirei minhas vestes. Como posso eu vesti-las outra vez? Lavei meus pés, devo 

novamente sujá-los? (ECKHARDT, 2014, p. 31) 
145 Selada e oculta está a entrada de sua casa, pois ela habita no jardim e dorme nas duplas cavernas de 

Abraão, nos campos de Efrom, e seu palácio está nas profundezas do Mar Vermelho, e nos profundos e 

transparentes abismos, o ar lhe deu seu alento e o fogo a criou, sendo por isso a rainha dos campos, leite e 

mel tem ela em seus seios. Sim, seus lábios como um farto favo, mel e leite estão sob sua língua e o cheiro de 

seus vestidos é como a fragrância do Líbano para os Sábios, porém uma abominação para os ignorantes. 

(ECKHARDT, 2014, p. 31) 
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3.2.5 Scala Philosophorum Cabalística Magia atque arbor aurea de mysteriis 

numeris quaternarii, quinarii atque septenarii 

 

No século XVIII, a cabala receberá outros tratamentos e através de autores como 

Eliphas Levi, ligar-se-á ao movimento ocultista. Seguimos a opinião de Gershom Scholem 

(2008), de que este momento depõe contra o real sentido deste misticismo em particular. 

Não podemos excluir que sua influência atingirá alguns corpos maçônicos alemães, ao 

ressurgido movimento rosacruz alemão, ao Rito Escocês Retificado (da França) e à Ordem 

dos Eleitos Cohens de Martinez de Pasqually – cuja herança cultural seria revivida no 

século XIX, através do Martinismo de Papus e Augustin Chaboseau (AMBELAIN, 1946; 

CHURTON, 2009; GUÉNON, 2009; URSIN, 2014). 

A cabala é uma das diversas expressões do misticismo judaico, um dos píncaros de 

sua metafisica, pois na tentativa de explicar/explicitar a criação, apresenta conceitos 

oriundos de profunda abstração e que projetam no intangível a possibilidade de uma 

pansofia. Como as demais experiências religiosas que têm por base um livro revelado, o 

judaísmo na sua parte exotérica – os seis primeiros capítulos do Genesis – descreve a 

narrativa do início do cosmo, não deixando margem a uma teogonia: não temos aqui o 

debate ou a narração da criação de Deus os dos deuses, começamos pelo cosmo e sua 

organização ou hierarquização; é nas abordagens metafisicas dos tratados cabalísticos que 

teremos estes temas elencados. Neste sentido, percebam que no Zohar: 

 

Antes que pusesse sua Coroa para estabelecer Seu Reinado, Ele delineou e 

encerrou o Ilimitado dentro de limites. Correu uma cortina diante d’Ele, e nela 

Ele começou a desenhar Seu Reinado. Mas nada existia, exceto o nome. A real 

existência se fez manifesta somente depois da aparição do Santíssimo através do 

véu. (BENSION, 2010, p. 82) 

 

Aqui estamos diante da deidade que traça perante si mesma um véu, para ocultar e 

assim conter o incontido. 

Para a cabala, a glória divina possuiria duas formas, Kavod penimi e Kavod 

Chitzoni, a primeira sendo uma glória interna íntima de Deus e que o coração do homem 

não pode alcançar nem compreender; e a segunda se exterioriza, permitindo-se ser 

conhecida; é através deste segundo caminho que a sefirá será o reflexo simbólico do 

conceito de Chen, que pode ser traduzido por graça, mas a partir de suas letras podemos ter 

também Chochmá Nisteret, “sabedoria esotérica e secreta” (REHFELD, 2015, p. 59). 
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Quando se fala dos sefirot no Sefer Yetzirah emprega-se a expressão belimah 

(aqui usada no sentido de “impedir”) porque “tu deves impedir a tua boca de 

falar e o teu coração de meditar”, pois os sefirot constituem a interioridade das 

letras e não estão inscritas na Torah como as letras. (SALOMÓ et al, 2012, p. 

103) 

 

Esta abordagem simbólica compreende a divindade numa dupla valência: uma parte 

que reside em si mesma, tornando-se desconhecida pela sua não manifesta essência, onde o 

homem só a percebe através de uma via apofática146, ou melhor, não a percebe, pois, ao 

transcender seu conhecimento, ele apenas balbucia – “Aquele que não é” (MAÇANEIRO, 

2011). Neste segundo caminho, é o próprio Deus que se exterioriza e assim se manifesta 

em sua criação, cujo reflexo simbólico o místico percebe e apreende: é a árvore cabalística, 

fruto do arquétipo de árvore tão cara ao Homo sapiens (a árvore cósmica que figura em 

várias cosmogonias enquanto veículo e até mesmo sustentáculo da Criação); neste ponto 

podemos perceber um Deus Absconditus e um Deus Revelatus. 

Tais ideias permearam o imaginário alemão do século XV ao XVIII e influenciaram 

a produção imagética e literária deste período, além de emprestar terminologias e conceitos 

a movimentos tais como o pietista e o rosacruz. 

                                                           
146 Teologia negativa ou teologia apofática é uma teologia que tenta descrever Deus, o Divino Bem, pela 

negação, para falar apenas em termos daquilo que não pode ser dito sobre o ser perfeito que é Deus. 
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Imagem 16 - Prancha Scala Philosophorum Cabalistica Magia atque arbor aurea de mysteriis numeris 

quaternarii, quinarii atque septenarii 

 

Fonte: Símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT. J. D. A. (ed.) Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 43. 

 

A maneira como a “Scala Philosophorum” (imagem 16) está organizada de forma 

que permite que façamos recortes da mesma para analisá-la por etapas, numa 

demonstração de que possivelmente se destinava a um método de ensino paulatino e 
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contínuo, ou seja, os conceitos que representa e transmite não se apreendem em uma única 

“sessão de estudo”. Neste particular, apesar das dimensões consideráveis em que as 

pranchas foram impressas – (40 x 29½ cm (WELLCOME LIBRARY, 2015) –, não há 

registros que nos permitam afirmar que elas eram estudadas coletivamente, tal qual se fazia 

com as pranchas de traçar (tracing boards) empregadas nas lojas maçônicas 

(MACNULTY, 2007, p. 155). O que não significa dizer que inexistiu a transmissão oral de 

“mestre” a “discípulo”. 

Na imagem sobre a qual nos debruçamos aqui, a ideia de dualidade 

manifestado/não manifestado surge através da expressão latina “exivit ex centro” (“fora do 

centro”), ligada à primeira esfera de manifestação, onde figuram o tetragrama divino (yod, 

he, vav, he), a expressão “omnia ab uno” (“tudo a partir de um único”), a letra A (alfa) e a 

expressão “primeiro e último”. Esta esfera é Kether, a Coroa, sefirá que semelhante ao 

prime mobile, reflete o primeiro impulso no processo de exteriorização de Deus.  

Saindo do centrum de Si, a divindade permitir-se conhecer, e na retirada deste 

primeiro véu, “In centrum”, percebemos uma quaternidade de “pessoas”: Spiritus/Pai, 

Deus/Filho, Verbum/Espírito Santo e Persona/Deus e Homem. 

Todas estas esferas estão no mundo superior, cuja borda exterior é formada pela 

hierarquia divina do Pseudo-Dionísio, o Areopagita, a saber: Archangeli, Angeli, Throni, 

Dominat, Potestatis, Virtudes, Principart, Cherubim e Seraphim. Guardando o portão do 

Fiat, “Um vento Ígneo Volante Artista Celestial”, conforme se vê no primeiro recorte 

(figura 3). 

A organização das classes “angelicais” não segue a mesma ordem disposta em De 

coelesti hierarchia (AREOPAGITA, 2002): aqui temos os Cherubim e Serafim 

demarcando a “fronteira” entre dois mundos num instante anterior à Criação (Fiat) e 

Archangeli e Angeli ladeando a esfera (sefirá) Omnia ab uno, o princípio criativo. 

Lembremos que este “mundo” pode ser analogicamente comparado a En Soph, ou ainda, 

ao véu da existência negativa. 
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Imagem 17 - Primeiro recorte da prancha Scala Philosophorum Cabalistica Magia atque arbor aurea de 

mysteriis numeris quaternarii, quinarii atque septenarii 

 

Fonte: Símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT. J. D. A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 43. 

 

Na estrutura de hierarquização, há no segundo recorte (imagem 17), equivalente ao 

“segundo mundo”, como bem definido na esfera central, “Forma Spiritus General Natura 

ab uno”; neste plano, figuram ainda o Septenário dos Antigos, os “sete planetas”: Jupiter, 

Sol, Lua, Mercurius, Venus, Mars e Saturnus. Este é o mundo da forma, simbolizando a 

hierarquização cósmica. 

No centro figuram também há quatro esferas: Virtus/Quente, Potentia/Fria, 

Arcanum/Úmido e Mistério/Seco, que são atributos da esfera da Forma, contendo o “Ex 

centro in centrum”. Nesta estrutura simbólica, a presença dos planetas permite perceber o 

cosmo organizado em torno dos princípios citados acima e que os astros são elementos 

dispostos entre o mundo divino e o mundo dos homens. 

Imagem 18 - Segundo recorte da prancha Scala Philosophorum Cabalistica Magia atque arbor aurea de 

mysteriis numeris quaternarii, quinarii atque septenarii 

 
 

Fonte: Símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT. J. D. A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 43. 
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 Na imagem 18 (terceiro recorte), vê-se outro detalhe da imagem. Aqui o leitor se 

depara com o terceiro mundo, indicado como “Natura Lapis Philosophi Sperma”, onde são 

referenciados os sete metais dos alquimistas, a saber: ouro, prata, chumbo, azougue 

(mercúrio), estanho, cobre e ferro. 

 
Imagem 19 - Terceiro recorte da prancha Scala Philosophorum Cabalistica Magia atque arbor aurea de 

mysteriis numeris quaternarii, quinarii atque septenarii 

 

Fonte: Símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT. J. D. A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 43. 

 

 As quatro esferas no centro – Coelestia/Celestial, Animal/Sideral, 

Vegetabili/Elementos e Mineral/Terreno –, neste estágio da imagem, referem-se aos reinos 

celeste, animal, vegetal e mineral e às suas interações. 

No quarto e último recorte, imagem 19, temos o último mundo, que pode ser 

pensado como uma emanação a partir do Alfa – a primeira esfera – até o Ômega, mas 

também podemos ter o primeiro degrau desta escada simbólica. Aqui se assenta a tintura 

física, caracterizada como Corpus, o “Fogo fervente unum”. Neste mundo de Materia 

Propinqua, através de elementos catalizadores e processos alquímicos, temos a completude 

da obra. 
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Imagem 20 - Quarto recorte da prancha Scala Philosophorum Cabalistica Magia atque arbor aurea de 

mysteriis numeris quaternarii, quinarii atque septenarii 

 

Fonte: Símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT. J. D. A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 43. 

 

 Aqui temos antimônio, enxofre, sal amoníaco, sal, alum (ou tártaro), salitre e 

vitríolo, os quais circundam Anima/Adão, Spirit/Eva, Sperma/Irmã e Corpus/Filhos. 

 Seguindo a lógica estabelecida pela imagem até o presente momento, aqui temos o 

mundo totalmente manifesto e apreendido pelos sentidos. As interações entre os processos 

alquímicos neste caldo primordial esclarecem a proposta do tratado em si, que é a de 

demonstrar como a Criação emana de uma realidade extrafísica (Hyperphysica) até o 

mundo físico. 

 Este é também o mundo da realização de todo o cosmo, ou a completude da 

criação; é o ômega refletindo o alfa assim como Malkut reflete Kether na arvore sefirótica. 

Aqui também figura o homem (o antropos), que no real entendimento da Scala, poderá 

subir e descer por ela sem sofrer as sanções do Criador.  

 Na rápida análise descritiva acima, alguns elementos ficam menos nebulosos e 

pode-se perceber que a “Scala” dialoga com o sistema especulativo da cabala, que por si só 

estava aberto a influências diversas. É de se ressaltar que tendências teosóficas se 

mesclaram para propor uma infraestrutura divina que também foi marcada pelo 

neoplatonismo e o aristotelismo medieval (IDEL, 2000). 
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No que tange à cabala extática, as características básicas que subjazem na 

experiência mística são o êxtase, a união e a revelação, o que confirma a aproximação com 

o hermetismo. De acordo com Idel (2000, p. 377):  

 

A cabala extática construiu a maior parte de sua teologia sobre conceitos 

claramente filosóficos, ligeiramente adaptados de modo a acomodar 

fontes antigas, como o Midrash, o Talmud e a literatura das Hekhalot. 

Suas técnicas místicas parecem ter sido profundamente influenciadas por 

fontes asquenazitas e até tradições mais antigas, como as da literatura das 

Hekhalot. 

[...]  
Consequentemente, podemos considerar a Cabala sendo composta de um 

determinado núcleo que adotou várias expressões de ambientes culturais 

por todas as épocas. A Cabala extática utilizou as linguagens 

maimonidiana, averroesiana, neoplatônica e eventualmente sufita para 

descrever a teologia e a psicologia que articulavam as experiências 

místicas. 

 

 A influência da teurgia na cabala torna-se perceptível nas suas duas grandes fases: a 

cabala zohárica e a luriância, que apesar de expressarem uma teosofia distinta entre si, 

compartilhavam da necessidade de aperfeiçoar a estrutura conceitual divina, utilizando-se 

de uma práxis de observação dos mandamentos, ou seja, da Lei (IDEL, 2000). 

 Esta concepção está em perfeita harmonia com “ventos que sopravam” no 

Renascimento, impulsionando as concepções filosóficas e religiosas para um 

antropocentrismo. Há na abordagem cristã da cabala, um desvencilhamento do caráter 

teúrgico da mesma, confluindo ideias da figuração central do homem na Criação. “Uma 

das diferenças fundamentais entre os textos cabalísticos originais e sua apreensão pelos 

cabalistas cristãos era a neutralização do aspecto teúrgico, tão central para a Cabala 

judaica” (IDEL, 1998, p. 377). Entretanto, curiosamente os cristãos não descuraram dos 

aspectos mágicos, que são em grande parte anomianos: esporadicamente, cabalistas 

cristãos referem-se à cabala como uma espécie de magia, até mesmo uma magia superior.  

Este afastamento está ligado de certa maneira à síntese platônico-pitagórico-

hermético-renascentista, influenciadora de uma Prisca Teologia, síntese das mais diversas 

teologias através da religião cristã, visão compartilhada por autores como Marsilio Ficino, 

Pico Della Miràndola e Johannes Reuchlin. 

 Não podemos mapear todas as rotas que os conceitos teosófico-teúrgicos e extáticos 

tomaram para chegaram a esta imagem e a este manuscrito no século XVIII. O que 

constatamos é que na sua inteireza, a imagem “Scala Philosophorum” é portadora e 

propagadora desta forma de perceber o mundo e de o hierarquizar. 
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 Dialogando com ambos os conceitos acima a imagem pode ser compreendida entre 

um e outro já que sua disposição imagética, assim como a da árvore sefirótica, evoca o 

caráter teosófico da cabala, e por sua contemplação, atinge-se um êxtase e a união mística. 

 A construção do pensamento ocidental se dá a partir de dois pilares que 

acreditamos serem inseparáveis, a saber: o conhecimento histórico baseado em dados 

(“conhecimento” exotérico) e o conhecimento com base no mais recôndito da religião e da 

filosofia, conceituado como esotérico. Este último foi marcado pela produção cultural do 

Renascimento, quando se deu a confluência das religiões do Livro, através de seus 

aspectos místicos e metafísicos a rememorar a ideia de uma Prisca Teologia, do que 

convém destacar a aproximação do judaísmo e do cristianismo, ambos influenciando e 

deixando-se influenciar. 

O contexto em que a gravura aqui discutida ganha vida está embebido nas 

discussões sobre o cosmo e sobre os moldes do fazer ciência. Percebe-se que elementos 

místicos de indubitável influência judaica impregnaram o(s) seu(s) autor(es), e em razão do 

recorte histórico em que a mesma veio a lume é compreensível a opção pelo anonimato em 

favor de um autoproclamado movimento rosacruz, cujos membros se mantiveram 

invisíveis (talvez por isso eles tenham causado um “furor” ao século XVII, como alguns 

autores gostam de definir os acontecimentos daquela época). 

Constatou-se que na imagem em tela estão presentes conceitos da cabala judaica no 

seu viés teosófico (enquanto explanação sobre Deus e sua obra), uma hierarquia celeste 

oriunda da patrística do século IV (mas aqui disposta de uma forma peculiar, diferindo do 

Areopagita), o septenário dos antigos (que também evoca as conjunções astrais), os sete 

elementos da Arte Régia e por último e não menos importante, processos da dita arte, além 

de compostos nela empregados e dela resultantes. 

A impetuosidade simbólica desta prancha faz jus à instrução arcana que figura 

entre seus traços e cores, cujo véu poderia ser retirado ou não pelo filósofo (entenda-se, 

alquimista) do século XVIII a fim de imergir na produção imagética e/ou alquímica, o que 

é semelhante a adentrarmos numa densa floresta, ora seguindo migalhas de pão deixados 

por “João” ou “Maria” (que nos antecederam), ora tentando seguir o fio que nos conduzirá 

pelo caminho de volta. 

A meta almejada pela hermenêutica simbólica alicerçada na Teoria Geral do 

Imaginário é a restituição do símbolo ao seu lugar de direito, é entendermos os processos 
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analógicos que regem uma apreensão dos mesmos (DURAND, 2002; 2000; 2004). Logo, 

“Scala Philosophorum” assemelha-se à arvore sefirótica não porque possui entre suas 

esferas Kether, Binah, Malkuth etc, mas porque numa dialética simbólica, vemos através 

da analogia os quatro mundos, os processos hierarquizantes e o tetragrama divino num 

instante anterior à quebra dos vasos. Esta analogia permite que confluam os conceitos aqui 

elencados. 

 

3.2.6 Agnus Dei – o Cordeiro Apocalíptico 

 

Os ritos solares, de característica diurna estarão presentes na estrutura ritualísticas 

de várias instituições de caráter iniciático, a aproximação de determinado animal a mitos 

que evocam heróis ou salvadores é uma ferramenta comum na construção destes 

imaginários, esta é também a base dos mitos Zodiacais no qual o Sol ao atingir o equinócio 

vernal, assumirar em diferentes localidades, um bestiário próprio, mas ao analisarmos estes 

bestiários encontramos Mitemas que ocorrem enquanto referencias simbólicas, por 

exemplo: 

 

Na Assíria, Oannes tinha por signo Pisces ou Peixes; era considerado sob esta 

forma, e temos observado que os altos sacerdotes da Babilônia ou Assíria têm 

suas mitras, adornos de cabeça, em forma de peixe, que representa a 

fecundidade. Mitra coincide com Taurus, (Touro). Osíris também era venerado 

sob a forma de Ápis ou Serapis, “O Touro”. 

O Sol em Áries, carneiro ou cordeiro, é o símbolo de Astarte, de Júpiter 

AMMON e de JESUS, O CORDEIRO DE DEUS. Também o Peixe é 

igualmente aplicado a Jesus, como se vê nas catacumbas. 

A morte e a ressurreição do Deus Solar, ou o seu verbo, no equinócio da 

primavera, ou perto desta data, encontra-se difundida, tanto como o seu 

nascimento, no solstício do inverno. Todos os anos a morte de Tammuz é 

chorada na Babilônia e Síria. Adônis é chorado na Síria e na Grécia, Attis na 

Frigia; Mitra na Pérsia, e Baco e Dionísio, na Grécia, No México encontramos a 

mesma idéia acompanhada da Cruz. (ADOUM, 1977, p. 35) 

 

 Apesar de termos uma predominância de ritos solares nas instituições de caráter 

templário presentes nas correntes do esoterismo, essa não é uma exclusividade teremos 

desde diálogos entre ritos solares e lunares até uma sobreposição entre o solar e o lunar.  

Os ritos, cujo foco central é o Cristo, o cordeiro pascal, mas também o leão símbolo 

da tribo de Judá, alinharam-se ao ouro presente nos raios do sol e na força simbólica que 

este desempenha na vivência do humano. 
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Imagem 21 - Cordeiro Apocalíptico 

 

Fonte. Símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT. J. D. A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 45. 

 

O cordeiro é uma das recorrências simbólicas que encontraremos no Geheime 

Figuren der Rosenkreuzer (imagem 21), que será adotada pelo rito maçônico 

Adonhiramita, fundada em 1787, por Louis Henri Théodore Tschoudy, instituição de 

caráter fortermente cristão, que identifica em Adonhiram – palavra composta pelo pronome 

Adon significando senhor e Hiram, podendo ser traduzida por consagrado ao Senhor ou o 

divino Hiram (DAZA, 1997, p.18) – o personagem central em sua lógica iniciática. 

A imagem 21 traz em seu cerne a evocação ao Cordeiro Apocalíptico, que, em sua 

iconografia – com sete cifres e sete olhos que de acordo com o texto bíblico –, representa 

os dons do espírito; o cordeiro é por natureza símbolo do messias, identificado no 

cristianismo com Jesus, e no judaísmo com o cordeiro pascal, representantes de uma nova 

aliança entre Deus e o povo de Israel. Ao redor do cordeiro, podemos ler Vicit Regnat Ab 
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Aurora In Favonio Et Ubique Bene Radix Davidis147; nos relatos cristãos, há a 

identificação de Cristo como pertencente à família de Davi, daí sua ascendência real e seu 

direito ao trono de Israel. 

O emblema é circundado por quatro anjos, representando os ventos, da mesma 

forma que na imagem 21 “[...] é bastante impressionante a simbologia do vento na Bíblia, 

onde a palavra ruah (gramaticalmente feminina) também significa espírito, hálito e 

respiração. O princípio divino do mundo, o ruah, flutua sobre as águas originárias” 

(BIEDERMANN, 1993, p. 384) 

Acompanhando a imagem 21, temos o seguinte texto: 

 

Nada sei, nada posso fazer, nada quero, não me agrado, não me elogio, nada 

saboreio, nada aprendo, nada busco, nada desejo no Céu como na Terra; apenas a 

Palavra Viva, o Verbo que se tornou carne, JESUS O CRISTO, e Ele 

CRUCIFICADO. 1 COR. 2 

 Este é o mais santo, o mais compreensivo ARTIGO celestial, e a nós 

abertamente revelado pelo Próprio Deus à Luz da Natureza. 

Physica. Eu sou o Alfa e o Ômega, O Primeiro e o Último. Apocal. 1. V. 11. 12. 

Cap. 5. v. seq., Metaphysica & Hyperphysica. D.O.M.A. Deo omnipotente sit 

Laus, Honos & Gloria in Seculorum Seculus, Amen. Mea Victoria in Cruces 

Rosae.  (ECKHARDT, 2014, p. 45) 

 

Esta forte mensagem aparecerá nas versões do tratado D.O.M.A., ao qual já nos 

referimos anteriormente; a iconografia do cordeiro aqui apresentado data do início do 

século XVII, em 1615, e é atribuída a um membro da fraternidade rosacruz, como 

colocamos no primeiro capítulo deste trabalho e enfatizamos no segundo; a 

institucionalização de um movimento rosacruz só acontecerá em meados do século XVIII. 

Jacobi Schallingi integra a simbólica rosacruz, ao evocar o acróstico D.O.M.A., que figura 

em outros autores (Basilio Valentin, Adrian von Myn.., Libaviu), resposta do por que desta 

confluência não termos em absoluto, mas intuímos, a partir das migalhas deixadas, que a 

reprodução deste termo tinha um sentido de identificação como uma mística cristã 

(particular, de influência rosacruciana), nascedoura de uma visão heteróclita do sagrado, 

em especial da relação entre o homem e Deus através da Natureza e de seu Filho Jesus 

Cristo, o Cordeiro imolado. 

                                                           
147 E onde (quando) a raiz de Davi bem venceu, reina pela (desde) a aurora em Favônio (vento). Tradução 

pelo Prof. Dr. David Pessoa de Lira, da Universidade Federal de Pernambuco. 
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Imagem 22 – Capa de Ophthalmia , tratado de 1615, de Jacobi Schallingi 

 

Fonte: Winshemio-Franci Ophthalmia sive Disquisiti  [...] Disponível em: 

<http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN688589650&PHYSID=PHYS_0005>.  

Acesso em: 15 dez. 2015. 
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Será comum nos primeiros anos após a publicação dos manifestos: diversos 

trabalhos surgiram intitulando-se vinculados ao movimento rosacruz, embora o real 

pertecimento destes seja de difícil aferição, muitos ficando no nível da especulação e do 

discurso estabelecido pela “tradição”. 

 

3.2.7 Mysterium Magnum Studium Universali 

 

Umas das simbólicas mais presentes no Rito Escocês Antigo e Aceito da maçonaria 

especulativa, além do compasso e o esquadro, é o da águia bicéfala e a prancha Mysterium 

Magnum Studium Universali (imagem 22), na sua emblemática, nos traz a águia enquanto 

figurativa na alquimia, representando a ascensão do espírito que abandona a prima 

matéria, o nigredo; sua simbólica aproxima-se da Fênix. 

 

Águia “rainha das aves” é conhecida como símbolo de força e valentia titânicas 

sendo por isso, antes de tudo, um símbolo heráldico de muitos brasões e 

emblemas nacionais, muitas vezes dotada de duas cabeças (águia dupla), por 

motivos de estilização simétrica. Livros sobre animais antigos lhe conferiam a 

força de poder olhar para o Sol sem piscar e de percorrer regiões celestes 

inacessecíveis ao homem. [...] Na cidade síria de Palmira a águia era consagrada 

ao deus Sol. Dizia-se que ela podia rejunescer como a fênix (entre outras coisas 

ao mergulhar três vezes na água – e por este motivo também símbolo do batismo 

é representada em pias batismais). Seu voo a grande altura foi interpretado como 

paralelo à ascensão de Cristo. Diz-se que também o Sol a rejuvenescia. [...] 

(BIEDERMANN, 1993, p. 19) 

 

Sua riqueza imagética se fará presente na iconografia cristã, como símbolo de João 

Evangelista; os quatro evangelistas são identificados com quatro figuras simbólicas: a 

águia (João), o touro (Lucas), o leão (Marcos) e uma figura às vezes de homem ou de anjo 

(Mateus), todos na forma seráfica148; já no referimos a este padrão iconográfico 

anteriormente. A águia também é atributo do profeta Elias, que subiu ao céu, e do Cristo 

ressucitado. Sua simbólica pauta-se pelas qualidades de força, sagacidade, realeza e 

contemplação, figurando em mitos gregos e romanos, atributo de Zeus e de Júpiter. A 

aproximação com o cristianismo faz-se presente na Bíblia cristã: “Vós mesmos vistes o 

que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim” (Ex. 

19, 4). Há aqui, nesse símbolo de angelismo, uma caracterização da águia como símbolo de 

                                                           
148 Alados com seis asas, assemelhando-se aos Serafins, conforme concepção destes na literatura cristã.  
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libertação, referência à elevação, induzindo uma dicotomia entre alto e baixo, sendo as 

alturas um qualitativo de bom, de bem aventurança. 

 

Na era cristã lhe foi agregada a virtude soberana, mas também o pecado da 

altivez, pelo devido a seu olhar dirigido à distância, que parece ignorar o que 

encontrar próximo. No simbolismo maçônico a águia dupla é símbolo do 33º 

grau do rito escocês antigo e aceito, com uma coroa que cobre ambas as cabeças 

e uma espada segura pelas garras (Divisa: “Deus meumque ius” i.e. Deus e meu 

direito). [...] na heráldica europeia, a águia, junto com o leão, é o animal 

heráldico mais frequente, entretanto sempre estilizado de forma simetricamente 

distante do natural. (BIEDERMANN, 1993, p. 19) 
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Imagem 23 - Mysterium Magnum Studium Universali 

 

Fonte. Símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT. J. D. A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 46. 
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No Geheime Figuren der Rosenkreuzer, a águia bicéfala aparece duas vezes, sendo 

uma solar e outra lunar, as duas tinturas, a rubra e a Alba; além disso, trazem inseridos em 

seus corpos os três elementos alquímicos: mercúrio, enxofre e sal, representados em 

conjuntos que aparecem seis vezes na prancha (imagem 23). Na primeira representação, o 

símbolo do sal (ϴ) tem uma variação, uma cruz em sua parte superior, o que até o 

momento só encontramos no Geheime 149 (imagem 24), além do que, na imagem do 

Geheime Figuren de 1785 as águias aparecem invertidas, com relação às versões 

anteriores, conforme podemos ver nas imagens 23, 24 e 25150. 

 

Imagem 24 - Detalhe do Mysterium Magnum Studium Universali 

 

Fonte: Símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT. J. D. A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 46. 

 

O Mysterium Magnum representado aqui evoca alguns caminhos que são caros ao 

movimento rosacruz da Gold-und Rosenkreuzer, ou seja, a alquimia numa abordagem 

cristã. Podemos notar esta questão na figura do Cristo representado no centro da imagem 

24, ladeado por dois anjos e inserido no interior de um hexagrama composto por dois 

                                                           
149 Esta afirmativa baseia-se na relevante obra de Fred Gettings, Dictionary of Occult, hermetic and 

Alchemical Sigils, p. 222, publicada em Londres e em Boston pela editora Routledge & Kegan Paul, em 

1981. Neste livro, o autor nos traz um levantamento histórico das variações dos signos, símbolos e sigilos, 

com data e locais onde foram utilizados. 
150 Há outros tratados que reproduzem a mesma ideia, variando em estilo. 
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triângulos sobrepostos151, as duas tinturas, branca e vermelha, alba e rubra, que se ligam ao 

sangue e à água, estarão presentes enquanto os sucos primordiais, representados pelo lírio 

e pela rosa, nas aproximações entre sol e lua, masculino e feminino. 

 

Imagem 25 - Recorte do Sigillum Silentium Artis, presente no Manuscrito Gemma Sapientiae et 

Prudentiae (c. 1731) 

 

Fonte: Sigillum Silentium Artis, presente no manuscrito Gemma Sapientiae et Prudentiae (c. 1731), 
Disponível em: 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Gemma_Sapientiae_et_Prudentiae_Wellcome_L006

6944.jpg>. Acesso em: 12 jan. 2016. 

 

Nas representações do Mysterium Magnum, as águias estão segurando um cordão 

ou fita, a qual está presa por uma jóia em forma de cruz. Na imagem 21 podemos ler: Esta 

é a Áurea Rosa Cruz, feita de puro Ouro, que cada Irmão usa sobre o coração. 

(ECKHARDT, 2014, p. 46). Na versão do Sigillum Silentium Artis, presente no Manuscrito 

Gemma Sapientiae et Prudentiae (c. 1731; imagem 25), a cruz no centro é templária; nela 

inscrito o número 40; no Geheime Figuren der Rosenkreuzer, temos uma prancha dedicada 

à simbólica do número 40. 

                                                           
151 Os triângulos estão sobrepostos e não entrelaçados, indicando uma sucessão de princípios (masculino / 

feminino, água/ fogo, etc.); quando os mesmos estão entrelaçados, há o indicativo de um processo de fases 

sucessivas. 
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40 dias e noites choveu quando o Dilúvio se abateu sobre a terra. 

40 dias depois de cessado o Dilúvio, Noé abriu sua Arca. 

40 dias e noites ficou Moisés sobre o monte Sinai. 

40 anos vaguearam os filhos de Israel pelo deserto. 

40 dias teve Niníve para arrepender-se. 

40 semanas levaram Cristo e todos os seres humanos para formarem-se nos 

ventres maternos 

40 meses pregou o Senhor sobre a terra e obrou milagres. 

40 dias e noites jejuou Cristo no deserto. 

40 horas jazeu o Senhor Cristo em seu túmulo. 

40 anos após a sua Ressurreição e Ascensão, foi destruída Jerusalém. 

(ECKHARDT, 2014, p. 36) 
 

A cruz que está presente na imagem 25 é a mesma que figura no peitoral da 

personagem que conduz os trabalhos na imagem 6. Entre as indumentárias maçônicas, 

rosacruzes e templárias encontraremos estolas, aventais, faixas e jóias indicando o grau e a 

função de seu portador. Vale lembrar também que a águia bicéfala será um importante 

símbolo heráldico. 

 

As qualidades heroicas glorificadas na águia fizeram com que muitos sobreranos 

escolhessem como animal heráldico: reis alemães, os duques da Bavária, da 

Silésia e da Áustria, os marqueses de Bramdemburgo e os reis da Polônia; a 

tendência à simetria na reprodução plana levou bem cedo à representação da 

“águia dupla” de duas cabeças, que já pode ser encontrada no antigo Oriente e 

foi a partir de 1433 a figura heráldica do imperador romano-germanico. Depois 

da dissolução do império em 1806, foi símbolo do império austríaco, até 1919, 

dos reis sérvios e, até hoje parte das armas nacionais da Albânia: a origem da 

cabeça dupla é associada especulativamente com a dupla função do “imperador 

romano-germânico” e “rei germânico”. (BIEDERMANN, 1993, p. 19) 
 

 Quatro virtudes aparecem em torno da cruz, a saber, Fé, Amor, Esperança e 

Paciência; ela é o símbolo distintivo do membro da ordem; em seu interior lê-ses: Magister 

Iesus Christus D [eus] et H [omem], Benedictus Dominus Deus Noster qui dedit nobis 

Signum, Frater Rosae et Aurea Crucis152. Na imagem 24, temos outras instruções: 

 

Ouve, filho meu, e recebe minhas palavras; 

Assim, os anos de tua vida serão muitos. 

Ensinei-te o caminho da sabedoria; 

Conduzi-te pelas veredas da retidão. 

Quando andares, teus passos não necessitarão serem corrigidos; e quando 

correres, não tropeçarás. Agarra a instrução; não a soltes: 

Guarda-a, pois ele é a tua vida. Prov. IV. v, 10  

                                                           
152 Bendito seja o Senhor, nosso Deus, que nos deu o sinal. Frater da Rosa e da Cruz Dourada. (Tradução do 

autor). 
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A doutrina de Jesus Cristo ultrapassa a doutrina de todos os Santos, e os Irmãos 

que têm o Espírito de Deus, ali encontram o Maná secreto e a Pedra dos 

Flósofos. [Mercúrio, enxofre e sal] 

Sucede, porém, que muitos, ao ouvirem o Evangelho e as palavras dos Sábios, 

não sentem a menor inspiração. Portanto, não possuem o Espírito do Cristo. Mas 

todo aquele que entender as palavras do Cristo e medir a profundidade de Seus 

sábios ensinamentos, deve conduzir todo a sua vida de modo tal que possa 

tomar-se uma semelhança do Cristo. (ECKHARDT, 2014, p. 46) 

 

 

Imagem 26 - F. de La Rose-croix (c. de 1767) 

 

Fonte: Manuscrito F. de la Rose-Croix. Disponível em: 

<http://www.archive.org/details/manlypalmerhabox05hall>. Acesso em: 08 jul. 2013. 
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Há diversas versões das pranchas que compõem o Geheime Figuren, aqui 

selecionamos algumas a título de comparação. 

 
Imagem 27 - Mysterium Magnum der Gold-und Rosenkreuzer (1750) 

 

Fonte: Manuscrito Mysterium Magnum der Gold-und Rosenkreuzer, 1750. Disponivel em: 

<http://www.sub.uni-hamburg.de/cn/recherche/elektronische-angebote/digitalisierte-

bestaende/trefferliste/seitenansicht.html?tx_dlf%5Bid%5D=6587&tx_dlf%5Bpage%5D=1&tx_dlf%5Bdoubl

e%5D=0&cHash=6095157cbe844a14ce21c8c26d58b855>. Acesso em: 28 maio 2016. 
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3.2.8 Virgem Sophia 

 

A Virgem Sophia é uma das composições imagéticas que intuita condensar os 

elementos inerentes à cosmogonia e à relação entre Deus e a Natureza, sendo que se atribui 

a Eva / Mãe o título de A celestial e terrena Eva, Mãe de todas as criaturas no céu como 

na terra. A estrela dos Reis Vindos do Oriente. O sol da justiça. 

 

Imagem 28 - Virgem Sofia 

 

Fonte: Símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT. J. D. A. (ed.). Curitiba: 

Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 63. 
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Antes situemos a imagem aqui analisada; sua origem é difusa, assim como os 

estilos em que a mesma é reproduzida. A versão que está presente no Geheime Figuren der 

Rosenkreuzer (imagem 28) é uma reprodução de uma das várias cópias do D.O.M.A.153, 

havendo elementos idênticos entre estas, assim como divergentes; tornar-se-ia demasiado 

enfadonho reproduzirmos todas as variações do tratado, pelo que, optamos por utilizar 

apenas uma delas. 

Duas definições são extremamente relevantes nesta imagem, uma é a da concepção 

de Deus; a outra é a concepção da Natureza e suas respectivas relações. 

 

Deus é um espirito eterno, incriado, infinito, sobrenatural, auto-sustentado, 

celestial e existente, que no curso da natureza e do tempo tornou-se um homem 

visível e corpóreo e mortal. 

A natureza é um espirito criado, natural, temporal, definido, espiritual, existente 

e corpóreo, uma imagem, semelhança e sombra, formada segundo o espirito 

eterno incriado, oculto e entretanto visível. (ECKHARDT, 2014, p. 63) 

 

Ambos os textos que se perfilam na imagem 28 estabelecem um diálogo, um 

referindo-se às qualidades divinas, o outro, às naturais, o Oculus Divinus per quem Deus 

vidit & creavit omnia154 (o olho divino pelo qual Deus ver & cria tudo), o Oculus Naturae 

sive Coeli, per quem Natura visitat & regit terrena omnia (olho da natureza seja o Céu, 

pelo qual visitas a Natureza & regras toda a terra). Aqui, percebemos a invocação 

simbólica dupla do olho, um olho que por si mesmo é a expressão do divino – é o olho de 

Deus – e outra onde o olho é o da natureza.  

O aspecto divino aqui referendado não se trata de uma abordagem “masculina”, é 

uma Eva Celestial e uma Eva Terreste, o novo nascimento e o antigo nascimento, a 

cratofania que a imagem evoca está vinculada à ilação simbólica da mulher em vaso155 de 

transformação; numa olhada rápida para imagem, temos esta impressão, pois as 

pontecialidade criativas apresentam-se tanto no útero da mulher que traz uma criança, 

quanto do leite que jorra de seus seios e assumem a dupla tintura dos alquimistas (branca e 

vermelha, água e sangue), leite da Virgem e suor do Sol, é mãe de seis crianças e uma 

pura virgem (ECKHARDT, 2014, p. 63). 

 

   

  Rosa Crucis venite. 

  Videte. Videte. Videte. 

                                                           
153 Ver Capítulo 1 deste trabalho. 
154 Traduções do autor 
155 Vaso, athanor, cálice, seio terreste e nutriente. 
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   Quem tiver olhos para ver, poderá ver, e verá corretamente. 

   Philosophorum venite. 

   Arrigite. Arrigite, aures. 

Quem tiver ouvidos que ouça, pois a chamada não será em altos brados. 

Busca a amizade de Archaeo156, o confiante porteiro pois ele jurou 

fidelidade à Natureza, e da Natureza é o servidor secreto. (ECKHARDT, 

2014, p. 63) 

 

A Virgem Sophia, conforme a imagem 28, está despida e sua cabeça é representada 

por um sol coroado, logo acima da coroa temos o símbolo do sol e o de mercúrio, em seu 

peito vemos Couraça de Aarão157, ignus divinus (fogo divino), o peitoral veste exclusiva 

dos sacerdotes judeus estabelecida por Moisés, no centro do peitoral da Virgem temos 

inscrito apenas o termo Urim, refrente as duas pedras fixadas no peitoral e que tinham a 

função de auxiliar no julgamento, daí o mesmo também ser conhecido também como 

peitoral do julgamento158, a pedra Urim não possui uma tradução clara podendo significar 

esplendor ou resplandecência (VRIES, 2007; REVILLA, 2012); no peitoral, temos a 

disposição de doze círculos que, apesar de não terem inscritos os nomes das tribos de 

Israel, referem-se a estas. Abaixo do peitoral, temos o símbolo de Vênus, em seguida, uma 

criança no ventre. 

Alinhados água, sangue, branco, vermelho dividido pela expressão Instrumentum 

Divinum, concepção que é através da alquimia que as transformações se processam no 

mundo, na relação estabelecida entre o fixo e o volátil, ignis, aer, aqua, terra; estes 

elementos estão ligados por linhas que os unem ao FIAT NATURA e ao Chaos, esfera no 

centro da imagem onde discernimos os símbolos alquímicos destes elementos. Duas 

esferas ainda estão ligadas a este contexto; a do lado direito da imagem, onde podemos ler 

ar, vento, vapor, fumo, sendo esta a Prima Materia i.e. Centrum at que circunferentiae, e 

na da esquerda: Materia última, ergo vivo et vos vivetis. A primeira matéria é o próprio 

hálito divino pairando sobre as águas, olhando para face do abismo, Deus como um suave 

vento, aqui se delimita na mobilidade que os ventos possuem; o vento é o aspecto violento 

do ar, considerado o primeiro elemento a ser criado; em sua máxima atividade, o vento 

origina o furacão, síntese e conjunção dos quatro elementos, ao quais atribui-se o poder 

                                                           
156 Archeo ou Archeus, ver textos de paracelso. 
157 A couraça de Aarão aqui descrita é o peitoral descrito em Ex. 28, 15-30 e Lv. 8, 7-8, Colocou-lhe a túnica, 

cingiu-o com o cinto, revestiu-o com o manto e pôs sobre este o efode. Depois, cingiu-o com a faixa do efode 

e a ficou em Aarão. Colocou-lhe o peitoral, no qual pôs o Urim e o Tummim. Colocou-lhe sobre a cabeça o 

turbante e, na parte dianteira do turbante, a flor de ouro: este é o sinal da santa consagração, como Iahweh 

ordenou a Moisés. 
158 Esta prática não teve continuidade no reinado de Davi. (REVILLA, 2012, 761.) 
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fecudador e renovador da vida; sua quadrupla organização os coloca em posição simbólica 

similar aos pontos cardeais; desta forma, sua presença em algumas gravuras indica uma 

organização geográfica da mesma; desta forma, podemos pensar que o ponto delimita o 

círculo e este oculta-se naquele para não indicar o seu início (CIRLOT, 2005, REVILLA, 

2012). 

Os temas que estão presentes na Virgem Sofia já foram iconograficamente 

evocados na obra de Herinch Khunrath, o Amphiteatrum da Sapientiae Aeterna de 1595 

(imagem 29). No século XVIII, as principais representações estarão vinculadas às edições 

do D.O.M.A., e de dois tratados distintos, um intitulado Mysterium Magnum der Gold-und 

Rosenkreuzer de 1750, e o outro, o Manuscrito Gemma Sapientiae et Prudentiae (c. 1731), 

representado aqui na imagem 31. 
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Imagem 29 - Recorte da imagem do Hermafrofita presente no Amphitheatrum Sapientiae aeterna 

(1595) 

 

Fonte: KUNRATH, Henrich. Amphitheatrum Sapientia Aeterna, 1595. Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/23292123044006778/>. Acesso em: 02 fev. 2016. 

 

O recorte que reproduzimos na imagem 29 é uma das primeiras imagens voltadas 

para o tema do sagrado feminino que torna presente em seus contornos uma androginia 

primitiva, tema estudado e de certa relevância no âmbito do Martinismo e aqui 

representado por um hermafrodita. 
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Imagem 30 – Jung Frau Sophia in Mysterium Magnum der Gold-und Rosenkreuzer (1750) 

 

Fonte: Manuscrito Mysterium Magnum der Gold-und Rosenkreuzer, 1750. Disponivel em: 

<http://www.sub.uni-hamburg.de/cn/recherche/elektronische-angebote/digitalisierte-

bestaende/trefferliste/seitenansicht.html?tx_dlf%5Bid%5D=6587&tx_dlf%5Bpage%5D=1&tx_dlf%5Bdoubl

e%5D=0&cHash=6095157cbe844a14ce21c8c26d58b855>. Acesso em: 28 maio 2016. 
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A imagem 30 é de um manuscrito datado de 1750, mesmo ano em que se deu a 

estruturação do movimento rosacruz enquanto instituição; é um dos documentos 

emblemáticos deste movimento, pios traz uma releitura do tratado D.O.M.A. do início do 

século XVII, existindo aqui uma variação estilística, fato que irá macar as variadas versões 

dos manuscritos. 

O estilo utilizado pode ser encontrado no manuscrito Buch der heiligen 

Dreifaltigkei159, do início do século XV e que influenciará outra imagem presente no 

Geheime Figuren der Reosenkreuzer. 

Na imagem 31, oriunda de um manuscrito ricamente colorido e cujo estilo artístico 

denota certa habilidade do autor, traz novamente a Virgem Sophia, em sua função de 

Mater da natureza, ou a natureza em si, condensando em seu corpo os elementos que 

compõem o cosmo organizado, com seu Caos em seu centro, assim também como seu 

archeus, ao qual voltaremos adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
159 O Livro da Santíssima Trindade é um tratado alquímico do início do século XV, atribuído a um Frater 

Ulmannus, uma latinização do nome alemão Ulmann, de OHG uodal – literalmente homem. O texto 

sobrevive em pelo menos quatro manuscritos do século XV, o arquétipo Cod. 78 A 11 (Berlim), datados 

entre 1410-1419 e três cópias, Heidelberg Cpg 843 Fasc. 3 (século 15) Munique, Staatsbibl, Cgm 598 (final 

do século 15, depois de 1467), St. Gallen, Kantonsbibl., VadSlg Ms. 428 (datado de 1488). 

 

https://en.wiktionary.org/wiki/uodal
https://en.wikipedia.org/wiki/Mannaz
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Imagem 31 - Jung Frau Sophia presente no Manuscrito Gemma Sapientiae et Prudentiae (c. 1731) 

 

Fonte: Manuscrito Gemma Sapientiae et Prudentiae (c. 1731). Disponível em: 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Gemma_Sapientiae_et_Prudentiae_Wellcome_L006

6943.jpg?uselang=pt-br>. Acesso em: 12 jan. 2016. 
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Para termos uma ideia geral da imagem, a parte abaixo dos quatro elementos está 

organizada em sete círculos, o primeiro da parte mais exterior com dozes círculos, o 

segundo com oito, o terceiro com quatro e no centro apenas um; com o intuito de 

deixarmos mais didática a análise desta imagem, atribuiremos números a cada círculo para 

que possamos compreender suas partes e assim lançarmos luzes sobre o seu todo. 

 

Imagem 32 - Recorte da Virgem Sofia presente no Símbolos secretos dos rosacruzes 

 

Fonte: ECKHARDT. J. D. A. Símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos XVI e XVII. ECKHARDT. J. D. 

A. (ed.). Curitiba: Diffusion Rosicrucienne, 2014. p. 63. 

 

Conforme a numeração que estabelecemos e seguindo a metodologia de 

aproximações para com as imagens, seguiremos de esfera a esfera; gostaríamos de 

esclarecer que os números aqui atribuídos a cada esfera seguiu o sentido dos ponteiros do 

relógio e num movimento do exterior da imagem para o seu centro. Prossigamos. 

No círculo 1 (um) temos o Sol, com o epíteto Sperma Masculus mundi, um 

princípio alquímico onde o Sperma – essência masculina e ativa – atua de forma a 

engendrar o princípio feminino; o esperma corresponde ao elemento chumbo, além do que, 
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no processo mágico, para darmos vida a algo, temos que proceder ao rito sacrificial 

(sangue, lágrimas, esperma etc); na filosofia estóica, o logos penetra na forma através da 

semente [esperma], sendo aquele descrito como um fogo (ELIADE, 1979; PRIESNER; 

FIGALA, 2001); a imagem dá esta mesma indicação de Forma Pater; traça-se um caminho 

para a esfera logo abaixo, à qual atribuímos o número 13 (treze), onde lemos Foemina 

grávida do ʘ160, filhos; no sinuoso caminho que liga uma a outra, na esfera 13 temos o 

epíteto Materia Mater, a matéria mãe, representada por uma lua circundada por símbolos 

do sol  e da lua (ouro e prata). 

Os círculos 2 (dois) e 12 (doze), comentamos acima sua ligação com os quatro 

elementos e com o Fiat; o de número 12 representa a prima materia, o pó cujo ruah161, na 

esfera de número 2 a matéria última, um esqueleto símbolo do memento mori, com o texto 

Ego vivo, et vos vivetis. A composição simbólica da Virgem Sophia é a própria concepção 

da Natureza engendrada por Deus e nos processos decorrentes deste “encontro”, as esferas 

estão dispostas em círculos, mas podemos estabelecer relações lineares horizontais entre as 

elas. 

I anu conclusa Philosophi. Na esfera 11 (onze) um athanor cozinha os quatro 

elementos; esta é a conclusão cuja frase inicial indica; no centro do athanor, um círculo 

com uma cruz no centro, símbolo que lembra o traçado da cruz gnóstica, também 

conhecida como cruz grega; acima, os quatro elementos. Na esfera 20 (vinte), Suphur 

Philosophorum [Exofre filosófico], Ignis ʘ sapientiae162, o Fogo fora da água. Na esfera 

14 (quatorze), o Mercurius Philosophorum [mercúrio filosófico] é a continuação do 

processo alquímico do Suphur, como o spiritus em vermelho (PRIESNER; FIGALA, 

2001), Aqua Coelis SS – chuva de cristais, amor de Deus do céu. Na esfera 14 temos a 

separação entre fogo e água, ambos separados e mantendo suas potencialidades. Na esfera 

3 (três), um círculo negro indicando que a chave do filósofo passa pela transformação da 

morte, o V.I.T.R.I.O.L., cuja essência podemos encontrar no vitríolo163. Entre a dupla de 

                                                           
160Feminina [mulher] grávida do sol, esta é uma recorrência simbólica muito cara ao mundo ocidental, a 

estrutura desenvolvida aqui se insere no contexto dos símbolos e dos rituais espelhados em princípios solares; 

o sol enquanto elemento determinante das estações, soltícios e equinócios, dos elementos zodiacais e da 

própria aproximação com o princípio masculino. 
161 Ruah, sopro, alento, referência mítica ao pó animado pelo espírito divino; nesta esfera, representado pelos 

quatro ventos. 
162 Enxofre dos filósofos, fogo da sabedoria (tradução do autor). 
163 Hoje em dia é um arcaísmo que indica os sulfatos de metais pesados, principalmente do cobre e do ferro. 

O nome deriva do brilho vidroso dos cristais de vitríolo (do latin vitrum = vidro) de belas formas, como já 

menciona Plínio, o Velho (23-79 d.C.). (PRIESNER; FIGALA, 2001, p. 474-475) 
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esferas e suas relações temos um “segundo” sol, esfera 21 (vinte e um), Aureus para digi 

fluvius, Fons Philosophorum – 4 grandes águas de uma só raiz. 

 

Eu a conheço, e sobre ela ponho-me de pé! 

Oh, não muito, estou perplexo e muito assustado. 

Multi suint vocati pauci vero electi. (ECKHARDT, 2014, p. 63) 

  
Esta gama de imagens foi escolhida por dois motivos: primeiro, a sua variedade de 

versões, que estabelecem diálogos entre momentos distintos do fenômeno rosacruz e 

segundo por indicar o multifacetamento que está presente no Geheime Figuren der 

Rosenkreuzer. Cada imagem escolhida salta aos olhos enquanto representante das diversas 

noções e correntes do esoterismo ocidental, presentes neste depositório; elas lembram 

elementos basilares da teosofia cristã, da cabala, da alquimia, de um cristianismo carregado 

de elementos gnósticos e mágicos. Estes foram os principais indicativos de nossas 

escolhas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma pesquisa multifacetada como esta, com um tema tão amplo que enseja debates 

sobre a percepção da realidade e também a complexidade do movimento rosacruz, 

nescessita em sua lógica organizacional de um recorte e o nosso se deteve no fenômeno 

rosacruz do século XVIII. No texto, fizemos visitas à fonte do movimento no século XVII; 

não nos detivemos nos meandros que o caracterizam no máximo; através de uma 

aproximação, tentamos peceber os fios condutores de um momento ao outro. 

A dinâmica estabelecida pelo fenômeno rosacruz estabelece um campo simbólico 

que tende a dialogar com as ideias inovadoras e heterodoxas de cada período temporal em 

que aflora suas águas. O movimento do século XVII é envolto em brumas que tornam seus 

idealizadores personagens invisíveis; desta feita, potencializante seu impacto entre os 

intelectuais dos círculos alcançados pelos manifestos. Nos séculos seguintes, novo fascínio 

permite que agora divisemos os vultos dos Invisíveis. A batuta (malhete) marca o ritmo de 

uma rápida expansão; este é o século em que, semelhante ao líquido na via seca da 

alquimia, se condensará a essência simbólica que ditará os contornos da cruz laureada com 

rosa dos séculos seguintes. 

Iniciamos nosso trabalho trazendo à baila as funções e a relevância da imaginação e 

das imagens na constituição do Imaginário, temas tão caros ao trato com o campo 

simbólico. Uma questão extremamente relevante é que a forma mais enriquecedora de 

abordar o fenômeno rosacruz é através do campo simbólico, que transborda em suas 

temáticas; descortina-se uma hierohistória, uma história sagrada ou sacralizada, que 

compõe-se nas margens de interações entre os símbolos das diferentes correntes de 

pensamentos: cristianismos, hermetismo, cabalismos, alquimias etc. 

A profusão de instituições do século XVIII, cada uma a seu turno filiando-se a 

tradições múltiplas, nas suas origens no espaço-tempo, atiçará o forno do alquimista, 

permitindo que formações e transformações aconteçam no seio destas agremiações. Graus 

maçônicos encontrarão seus nascedouros nas visitações aos mitos antigos, além das bases 

simbólicas para o seu desenvolvimento e complexificação. Nesta movência de ideias, a 

Gold-und Rosenkreuzer rompe o céu das possibilidades iniciáticas e traça na abóbada 
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celeste sua constelação simbólica, que marcará os arquétipos da Rosa e da Cruz com as 

matizes alquímicas teosóficas, cabalísticas, cristãs, esótericas e místicas.  

A simbólica rosacruz contida no Geheime Figuren der Rosenkreuzer é a síntese 

imagética que perpassa as diversas correntes e noções do esoterismo ocidental, matizando 

o fenômeno rosacruz com as confluências simbólicas de outros movimentos (teosofia, 

alquimia, hermetismo, maçonaria, etc.), que no século XVIII veem-se num confronto com 

o iluminismo e outras formas de recrudescimento do pensamento humano, estes temas 

foram colocados no segundo capítulo deste trabalho. 

Ao longo das páginas que antecederam esta reflexão, bifurcações surgiram 

exponenciadas pela ampla gama de documentos (fontes) e acompanhando as mesmas 

questões fulcrais e análises da obra aqui em questão – o Geheime Figuren der 

Rosenkreuzer e do movimento onde ela origiona-se. Em que nível ocorre a interação entre 

os diferentes discursos – de um cristianismo reformado para com uma alquimia (pós 

renascentista) as portas de uma abordagem espiritual da Arte Régia – sem deixar de fora a 

teosofia cristã boehmiana e a cabala (extática e teosófica-teúrgica)? Esta questão é 

apreendida nos cortonos e coloridos das pranchas do Geheime Figuren, que extrapola a 

função de ser uma Simples Cartilha de ABC [...] e firmando-se como um pilar da simbólica 

e da Tradição Rosacruz, entendida no trajeto mítico-simbólico, cuja origem está nos 

Manifestos. 

As ideias condensadas no livro de Altona denotam a complexificação da simbólica 

rosacruz, cujo capital imagético cristão moldou-se aos discursos esotéricos detentores de 

uma heterodoxia no campo religioso, aqui, em especial nas abordagens judaico-cristã. O 

trajeto simbólico desenvolvido nos diversos tratados que compõem a obra, que numa 

primeira apreensão, nos parecem díspares, são alinhavados por alguns temas recorrentes: 

uma proposta de explicação do cosmos (cosmogonia), exposição das relações estabelecidas 

entre a divindade manifesta (deus revelatus) e a não apreensível pela percepção humana 

(deus absconditus) e da revelação do cristianismo (esta revista na redescorbeta da teosofia 

cristã do século XVIII). Claro que outros elementos irão confluir neste panteão simbólico: 

a alquimia cristanizada e a cabala teosófica são exemplos destes outros caminhos. 

Entendendo as formulações de cada um destes pressupostos, damos o primeiro passo para 

um entendimento da obra analisada. 
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O último capítulo destinou-se à análise de parte das gravuras, tentativa esta de 

perceber as múltiplas relações estabelecidas com o simbólico, na ampla acepção do termo, 

e de que forma as mensagens veiculadas em cada prancha estabelecia-se enquanto uma 

proposta pedagógica do esoterismo rosacruz, um movimento de ideias que passa da 

eclosão de forma literária (Manifestos do século XVII) à ampla e complexa rede de 

instituições, ritos e ensinamentos que perdurarão por mais de quatro séculos, 

desenvolvendo-se em ondas e a cada fluxo e refluxo, imprimindo no ambiente histórico 

uma pauta de mudanças e de permanências, estabelecendo diálogos ou fechando-se em 

organizações seletas e endógenas. 

O imaginário rosacruz compõe-se das influências oriundas dos quatrocentos anos 

em que o fenômeno desenvolveu suas nuances. O que fizemos neste trabalho foi tocar de 

leve a superfície deste imaginário. Deve-se ter em conta que assim como possuímos 

elementos exteriores, as gravuras do Geheime Figuren der Rosenkreuzer, temos também 

conceitos e noções que não podem ser apreendidas na totalidade. Vislumbramos as cores, 

traços e formas das imagens presente na obra, mas sem a devida apropriação do fenômeno, 

não avaçamos na análise e nem no entendimento das mesmas. 
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GLOSSÁRIO 

 

A 

Adão Kadmon Na Cabala, homem primordial; assemelha-se simbolicamente a 

Purusha e a Pangu, respectivamente nas mitologias hindu e 

chinesa. 

 

Alquimia  Do árabe (alkhimiya), derivada do substantivo egípcio khemi 

(negro), isto é, a matéria original antes da transmutação, 

convertendo-se o negro em ouro depois de passar pelo 

branco, o que indica de imediato a relação da alquimia com a 

espagíria, logo, com a tintura. 

 

Aritmosofia A aritmosofia é a arte de decifrar, ou perceber sentido ocultos 

na natureza, através dos números; foi bastante utilizada nos 

círculos teosóficos do século XVIII; tem na gematria 

hebraica – técnica de substitui letras por números – sua 

correlata e principal influenciadora. 

Arte Régia Outro nome dado à alquimia, assim como os alquimistas 

também são chamados de artistas e filósofos do fogo. 

C 

Cabala Corrente da Mística judaica; possui duas abordagens: uma 

que podemos chamar de extática e outra de característica 

teosófica-teúrgica; desenvolve-se enquanto um complexo 

sistema de interpratção das escrituras sagradas judaicas, 

principalmente do livro de Gênesis. Entre suas principais 

obras, destaca-se o Zohar, o Bahir e o Sepher Yetzirá. 

Organizada numa da árvore cabalística contendo dez sefiras e 

quatro mundos, podemos ter quatro níveis de interpretação da 

Torá: peshat (literal), remez (simbolismo das letras e dos 

números), derash (alegórico, onde se usa a gematria, a 

temourah e a notarikon) e sod (nível secreto, por via 

meditativa), cujas primeiras letras formam o acróstico 

PaRDeS, “pomar” ou “paraíso”.  

 

Corpus Hermeticum Também chamado de Hermetica; conjunto de textos escrito 

entre os séculos II a.C. e II d.C., atribuído durante muito 

tempo a um sacerdote egípcio chamado Thoth, que também é 

identificado como Hermes Trimegistos (Hermes três vezes 

grande) e que versa sobre magia astrológica, cosmogonia e 

teologia. 
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Cosmológicos Estrutura hierarquizada do cosmo; níveis, esferas, mônadas 

etc. 

Cosmogônicos Referente à origem do cosmo, à organização da Natureza 

criada e manifesta. 

G 

Gnose Este termo aparece no texto na forma de conhecimento, 

adquirido, transmitido ou como reflexo da fonte donde tal 

conhecimento origina-se; nos temas do esoterismo ocidental 

ele figura enquanto uma noção e não uma corrente do 

mesmo. 

H 

Hermetismo Corrente de ideias que tem seu desenvolvimento entre os 

séculos II a.C. e II d.C., que serão redescobertos no 

Renascimento Italianio, através dos esforços de Masilio 

Ficino; seus textos conservam-se dentro das tradições árabes; 

sua influência é essencial para o esoterismo ocidental, 

fornecendo um denso capital simbólico para o Movimento 

Rosacruz e afins. 

 

Hieroeidética A hieroeidetica é Conhecimento; a revelação visionária dos 

princípios unificadores e poderes de formar o mundo cósmico 

inteiro; e como a pesquisa tem lugar no campo da imaginação 

a meio caminho entre o mundano e o transcendente, há um 

vidente e que é visto, ouvinte, e o que é ouvido; um modo de 

apreensão do sagrado através de uma visão “sacralizante”. 

 

Hierohistória Forma de perceber os aspectos históricos, não vinculados 

apenas à reta histórica, cujos fenômenos se processam de 

forma linear, mas um diálogo estabelecido através de uma 

percepção do tempo como estrutura cíclica, mas que a cada 

volta, novos valores são agregados, numa perspectiva 

histórica ampliada, e não apenas um retorno às origens. 

 

I 

Imagético O que advém principalmente das imagens, mas também 

inerente à imaginação;  

Imaginário  O imaginário é obra de uma imaginação transcendental, que, 

em grande parte, é independente dos conteúdos acidentais da 

percepção empírica; “fantástica transcendental” 
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J 

Joanita Ritos ou corpi que evocam uma filiação aos personagens 

bíblicos que possuem o nome de João, São João Batista e 

João Evagelista. Estes personagens terão lugar de destaque na 

simbólica de alguns ritos (Rito de York, por exemplo). 

M 

Martinismo É uma estrutura filosófica baseada nas concepções de Louis 

Claude de Saint-Martin, que foi discípulo de Martinez de 

Pasqualy e que a partir dos ensinamentos destes últimos, 

forma seu sistema. Nesta perspectiva, o Martinismo bebeu no 

simbolismo dos Elu Cohen (Ordem fundada por Martinez) e 

terá uma relação estreita com uma forma de cristianismo 

esotérico, assim, também, com a mística judaica 

P 

Pansofia Estudo de todos os conhecimentos do universo; ciência 

universal; todo o saber; termo amplamente divulgado por 

Comenius e imbricado no fenômeno Rosacruz. 

Pietismo Movimento protestante alemão surgido em finais do século 

XVIII, influenciado por Jacob Boehme, tendo como principal 

propragador Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803). O 

movimento expande-se chegando à Russia e à América do 

Norte, existindo uma vinculação entre os pietistas e o 

movimento rosacruz, possivelmente por boa parte dos 

propragadores do fenômeno rosacruz no século XVIII serem 

pietistas, por exemplo, Samuel Richter. 

R 

Rito Conjunto de atos simbólicos que se estruturam enquanto uma 

liturgia, permitindo através de uma práxis reviver mitos e 

símbolos, funcionando também como uma ars memoria, 

trazendo aqueles que vivenciam uma inserção num tempo 

próprio. 

S 

Septenário Referente aos cinco planetas e dois astros reconhecidos pelos 

antigos astrólogos e a sua respectiva analogia com os metais 
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utilizados na alquimia ; é corriqueira a utilização da expressão 

Septenário dos antigos. 
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