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MMM   ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴   CCC   ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴   III   
 

CARO IRMÃO: 
 

ATRAVÉS DAS PALAVRAS DESTE ESPECIALISTA CONHEÇA  
A REALIDADE EVIDENTE, QUE SE TORNOU TÃO DIFÍCIL DE PERCEBER: 

  

“““.........   AAA   MMMAAAÇÇÇOOONNNAAARRRIIIAAA   ÉÉÉ   AAALLLGGGOOO   MMMAAAIIISSS   QQQUUUEEE   
UUUMMMAAA   SSSIIIMMMPPPLLLEEESSS   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
FFFIIILLLAAANNNTTTRRRÓÓÓPPPIIICCCAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL:::   
TTTRRRAAATTTAAA---SSSEEE,,,   NNNÃÃÃOOO   EEESSSQQQUUUEEEÇÇÇAAAMMMOOOSSS   
DDDEEE   UUUMMMAAA   SSSOOOCCCIIIEEEDDDAAADDDEEE   SSSEEECCCRRREEETTTAAA   DDDEEE   
IIINNNIIICCCIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO...””” (Serge Hutin, “AS SOCIEDADES 
SECRETAS”, página 89, editora Difusão Européia do Livro, São 
Paulo, 1954). 
 

“Os ritos de iniciação constituem, em essência, 
“provas” físicas e morais destinadas a agir sobre 

psiquismo do indivíduo.” [ênfase no original] (Serge Hutin, “AS 
SOCIEDADES SECRETAS”, pág. 12, editora Difusão Européia do Livro, São 
Paulo, 1954)  
““... Só uma organização pode iniciar o indivíduo 

(daí o caráter social da iniciação). Contudo, na maioria 
dos casos, a organização não ensina ao seu novo 
filiado uma verdadeira doutrina; transmite-lhe, apenas 
o que Guénon denomina de “INFLUÊNCIA 
ESPIRITUAL”. [ênfases adicionada] (Serge Hutin, “AS SOCIEDADES 
SECRETAS”, pág. 10, editora Difusão Européia do Livro, São Paulo, 1954). 
“... todas as iniciações principiam por uma “viagem” 
nas trevas, em cujo transcurso o recipiendário assiste 
cenas assustadoras, passa por diversas “provas”, 
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destinadas a lhe dar a sensação de morte.” [ênfase 

adicionada] (Serge Hutin, “AS SOCIEDADES SECRETAS”, pág. 14, editora Difusão 
Européia do Livro, São Paulo, 1954) 

“Para se obter tal sensação, recorre-se a métodos mais ou menos 
brutais, aos mais diversos meios; mas a sua presença é inevitável”. 
(Serge Hutin, “AS SOCIEDADES SECRETAS”, pág. 15, editora Difusão 
Européia do Livro, São Paulo, 1954) 
“O candidato à iniciação submete-se às várias operações sucessivas 
da “alquimia espiritual”; revive, como observa G. Persigot, as três 
etapas principais do processo alquímico: “As trevas se adensam” (cor 
negra: fase da “putrefação”) – “A aurora desponta” (pedra em branco) 
– “A chama resplende” (pedra em rubro) No gabinete figuram os três 
princípios alquímicos: o enxofre, o sal e o mercúrio. (o Galo é uma 
antiga simbolização ao deus Mercúrio) Quanto à inscrição 
V.I.T.R.I.O.L., trata-se do anagrama da fórmula hermética: Visita 
Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem (“Visita o 
interior da Terra, retificando acharás a pedra oculta”) [ênfase no original] 

(Serge Hutin, “AS SOCIEDADES SECRETAS”, pág. 85, editora Difusão Européia do 

Livro, São Paulo, 1954) [fórmula hermética: a que provém do hermetismo, que 
uma doutrina secreta ligada a Hermes, o “deus” da mitologia grega, 
conhecido, na mitologia romana, como Mercúrio] 
“O mecanismo psicológico através do qual operam as diversas 
“provas”, terrificantes ou estranhas, que encontramos em todas as 
sociedades secretas de Mistérios e que parecem absurdas a quem as 
analisa de maneira superficial, é, na realidade, assaz desconhecido; 
neste domínio, eis a teoria de outro maçom eminente, J. Boucher:  “Os 
ritos atuam mediante uma espécie de impregnação do subconsciente, 
proporcionando-lhe real poder e eficiência”. ... reaparecem nos Altos 
Graus da Maçonaria “escocesa”, graus estes, carregados de um 
simbolismo hermético... Esta transforma radicalmente o caráter da 
ordem, devolvendo-a ao esoterismo e ao ocultismo.” [ênfases no 
original] (Serge Hutin, “AS SOCIEDADES SECRETAS”, págs. 11, 64, 74, editora 

Difusão Européia do Livro, São Paulo, 1954) 
“Observemos de passagem que alguns historiadores atribuíram à 
verdadeira Franco-maçonaria os desígnios dos Iluminados, os 
quais procuravam, na realidade, confiscar a instituição em proveito 
próprio; assim, B. Fabre, a fim de caracterizar o objetivo maçônico, 

escreveu: “Nenhuma autoridade, e, portanto, nenhum governo; 
nenhuma lei, e, portanto, nenhum legislador; nada de família; nada de 
sociedade; não há mais nacionalidades, nem fronteiras, nem pátrias.” 
[ênfases adicionadas] (Serge Hutin, “AS SOCIEDADES SECRETAS”, pág. 104, editora 
Difusão Européia do Livro, São Paulo, 1954) 
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