TRABALHO NO GRAU DE K.T. – R.Y.

Acampamento de São Paulo, Dezembro de 890 A.O.
Grand Encampment of Kinght Templar of the U.S.A.
I Encontro Internacional do R.Y. no Brasil
Através do Supremo Grande Capítulo de Maçons do Real Arco do Brasil
BREVE SIGNIFICADO DO SELO TEMPLÁRIO
Considerações Iniciais: O Supremo Grande Capítulo de Maçons do Real Arco do
Brasil foi o responsável por presentear e conceder a Grande Honra aos Iir. da América
do Sul, de serem recebidos nas Ordens de Cavalaria junto ao Legítimo Rito de York,
bem como na Investidura no Grau de Cavaleiro Templário (K.T.), sob dispensa dos
Oficiais do Grande Acampamento Templário dos E.U.A., evento realizado na Cidade de
Natal, em novembro de 2008 D.C.
Antes da Investidura há o Grau da Cruz Vermelha que ressalta a
importância da Verdade, (“E conhecereis a Verdade e a Verdade vos Libertará”.), e o
Grau de Cavaleiro de Malta que possui a “Marca” da Honradez e Vigilância, que deve
ser sinônimo de um Cavaleiro, apoiado nos traçados de Paulo de Tarso.
A Marca do Cristianismo Esotérico: O Grau de Cavaleiro Templário é um Grau
eminentemente Cristão, estando relacionado ao maior símbolo do Cristianismo, que é a
Cruz, bem como a sua representação mística esotérica, que recorda os conceitos e a
Marca da Ordem Rosa Cruz no referido Grau.
Grau de Cavaleiro Templário: A Honra em ser Investido no Grau de Cavaleiro
Templário é inenarrável, principalmente para um Cristão, porque terá a Grande Honra
em reviver e rememorar a figura de seu Maior Representante e Avatar que é Jesus o
Cristo, quer seja na figura como Homem, como Deus e como Espírito Santo, a
representação do Mistério da Santíssima Trindade, encontrada apenas em Jesus,
Yeshua, se comparado com outros Grandes Ícones e Avateres representantes de outras
maravilhosas vertentes Religiosas, o que o torna o próprio Cordeiro Imolado. Para os
Iniciados nos Augustos Mistérios, a representação do segundo Adão.
Breve Relato Histórico: A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de
Salomão foi criada no ano de 1118 D.C., cujo Patrono foi São Bernardo de Claraval.
A Ordem foi composta inicialmente por 9 Cavaleiros, o número 9
esotericamente faz referencia ao número relacionado a D’US, ao GADU., na
Maçonaria a representação é empregada através de “...por três vezes 3”
Posteriormente, tornaram-se os Monges guerreiros, e pouco antes da sua
dissolução física em 1312 pelo Papa Clemente, haviam se tornado os percussores dos
banqueiros modernos, o que explica no campo Espiritual a sua mudança de finalidade e
objetivo, resultando na conseqüente dissolução no campo físico.

SELO TEMPLÁRIO: Os Templários realizavam voto de pobreza, castidade, devoção
e obediência. Tudo o que eram e faziam não era para eles, nem para a Ordem, mas para
a Glória ao Santo Nome de Deus, tornando a sua divisa: “Non Nobis Domine, Non
Nobis, sed Nomini Tuo Ad Gloriam.”
“Um Cavaleiro Templário é verdadeiramente um cavaleiro destemido e
seguro de todos os lados, para sua alma, é protegida pela armadura da fé, assim como
seu corpo está protegido pela armadura de aço. Ele é, portanto, duplamente armado e
sem ter a necessidade de medo de demônios e nem de homens. “ Bernarde de Clairvaux
Um Cavalo, Dois Cavaleiros e uma Lança: Apesar do Cavalo ter um elevado preço na
época, dividir o mesmo cavalo representa o companheirismo, como aquele que divide o
seu próprio pão. Assim sendo, torna-se sinônimo de fraternidade e cumplicidade entre
irmãos que possuem o mesmo objetivo.
A Lança serve para combater os inimigos da Fé Cristã, (não confundir Cristianismo
com a linha adotada pelas diversas Igrejas Cristãs, possui uma conotação muito mais
profunda), assim como o Escudo, para defender o combatente.
A rédea do cavalo que era conduzida pelo Cavaleiro mais experiente, como deve ser,
perante a direção das Ordens e Lojas.
A REAL SIMBOLOGIA DO SELO TEMPLÁRIO: Há Maçons que se contentam
com a explicação primária, ou seja, a explicação visual, possível e acessível a todos,
iniciados ou não. Eu gosto de ir à busca do Éter, assim sendo, partilho a visão Esotérica
aos Iir que possuem a mesma Busca.
O CAVALO: Significa a nossa Matéria Carnal ou seja, o nosso Corpo Denso
O PRIMEIRO CAVALEIRO: Significa a nossa Imortal Alma.
O SEGUNDO CAVALEIRO: Significa o Espírito do Criador Incriado que Habita o
nosso ser, a nossa Parte Mais Pura e Divina, representada pelo Sopro do Criador no
Barro, o que torna possível a nossa futura reintegração.
A LANÇA: Representa as conseqüências Cármicas e Dármicas, a partir do momento
em que optarmos por usar as nossas lanças, seja a favor da Luz ou das Trevas ou nos
momentos em que evitamos de usá-la, em determinadas situações, submetendo-a a sua
bainha.
O ESCUDO: Representa a Proteção que devemos ter, o “Orar e Vigiar” para que não
sucumbamos frente à árdua Missão.
A RÉDEA: Representa o Livre Arbítrio, ou seja, para aonde iremos conduzir a nossa
matéria, e se iremos ficar circunscritos no Circulo que foi a nós destinados, pela Divina
Providência. Esperamos que ao final, após erros e acertos, possamos não ter rompido as
nossas duas linha paralelas, (os nossos limites), para que ao final, quando da nossa
Transição, tenhamos sidos vitoriosos em carregar as nossas Cruzes com galhardia, para
que na junção dos Eixos Vertical e Horizontal, a rosa Vermelha possa desabrochar e
exalar o seu mais puro perfume.
Fiel e Sinceramente; (Eterna Gratidão ao Supremo Capítulo de MMRA do Brasil.)
Ir. Paulo Santos – K.T. - R.Y.
Capítulo 12 - José Nunes dos Santos de Maçons do Real Arco do Brasil
Conselho 8 – Alegrete de Maçons Crípticos do Brasil
Sob Dispensa do Grand Encampment of Kinght Templar of the U.S.A
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