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AMDG 

Carta aos irmãos. 
Lagos 2020 – Jornadas Templárias para o Conhecimento Ecuménico 
 

Queridos Irmãos, deixou-vos a transcrição da minha conferência acerca 

do tema: Quinto Império e Saudade do Futuro. Adicionei, para efeitos de estudo 

mais algum conteúdo. Tentei com ela, tocar num ou mais pontos que provêm 

da minha interpretação do tema. Por isso não conteis com um resumo histórico 

ou um percurso linear costumeiro. A riqueza do tema reside na capacidade 

individual de o reconhecer no mundo, através da observação atenta e dos 

despertar dos sentidos. Para a vossa análise deixo as seguintes considerações.  

Dividi o texto em 3 tempos. O primeiro toca à natureza humana, à falta 

de sintonia entre o dizer e o fazer. Desejei provocar a audiência de modo a que 

depois, fazendo as pazes, percebessem uma das causas que origina dificuldade 

na implantação, no mundo, do novo tempo. Embora seja apenas uma (de 

várias) causas é também aquela que mais aproximadamente sentimos dado 

respeitar à relação com o outro (tradicionalmente chamado o próximo na tradição 

cristã). O segundo toca à saudade e o terceiro à nova idade. 

Parto assim do mais denso para o mais subtil. Do mais terreno para o mais 

sagrado. Do duro ao mole e à ponte com o etéreo. 

Como sempre, espero os vossos comentários e questões. 

Recebei a Pax In Christus!  Christophorus 
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É difícil apresentar argumentos puros e lúcidos, a respeito da verdadeira luz a 

pessoas que não possuam uma elevada educação, não digo cultura. Digo educação! 

Bons ouvidos, bons costumes e bons corações.  

Quase nada há que pareça mais ridículo aos homens vulgares do que estes 

discursos; nem mais maravilhosos e divinamente inspirados para os que sejam de 

nobre natureza. Como nos dizem as escrituras: “O homem vivente não capta as coisas do 

Espírito de Deus, pois são loucura para ele”; “os sapientes não anunciam em público o que discutem 

em concílio”. Quer isto dizer que ao recebermos as tradições secretas do conhecimento 

revelado, interpretadas com a máxima elevação, e uma vez que as ouvimos 

murmuradas aos nossos ouvidos, que as transmitamos a quem delas seja digno, e não 

que as espalhemos sem reserva a qualquer um, quando Ele, para estes, o fez em 

parábolas.  

A Tradição só é viva quando constitui como um organismo completo, quando 

resulta de uma união de vários fatores, são estes a mística, a gnose, a magia e a 

filosofia. Caso contrário tende para a morte. O processo de putrefação em que entra 

enquanto espera a morte, já anunciada, geralmente reflete-se na separação de cada 

fator. Magia para um lado, filosofia para outro. Tornam-se autónomos mas 

incompletos. Necessitam comummente de quem os acolha. Tornam-se parasitas, 

privando os seus membros da sua liberdade encantando-os. Há sempre mais um grau, 

mais um segredo, mais um mistério. Esse encanto anestésico usa a subjugação do 

pensamento de uma forma tão eficaz que qualquer feitiçaria ou bruxaria em 

comparação se assemelha a uma brincadeira de criança. A grande maioria das 

correntes religiosas e filosóficas (onde se incluem as políticas) sofre deste mal. Falta-

lhes um ou mais elementos necessários à manifestação pura da tradição que é o 

espelho da verdade. 

Querem ver o que digo na prática? Deixem-me provocar-vos! 

Um maçon tem como axiomas a liberdade, a fraternidade e o livre 

pensamento. Mas só quando seja vivida dentro da obediência a que pertença. Se 

conviver com um irmão de outra obediência a fraternidade não se aplica. Nem uma 

loja de uma outra obediência pode frequentar sob pena de exclusão! Mas são/somos 

todos irmãos! A fraternidade e a liberdade são os seus faróis norteadores! Paradoxal 

no mínimo! As palavras que hoje ledes não são para estes maçons. São sim para 

Maçons com M grande, que cumprem o seu dever e compreendem a sua missão. 

Outro exemplo? Se um católico romano ortodoxo um dia ler estas linhas, de 

imediato me colocará na lista negra separatista da lei da igreja. Pois a salvação só reside 
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na fé católica apostólica romana (ou ortodoxa, ou islâmica ou similares)! As palavras 

que hoje ledes não são para crentes. São sim para homens e mulheres de Fé com F 

grande!  

Ainda um outro exemplo: Diga-se a um “templário” que o Graal não é só o 

cálice usado na última ceia e que o divino feminino popularizado por Dan Brown, 

sobretudo depois da versão cinematográfica da sua obra, não corresponde à realidade 

da mensagem que se deseja transmitir e trabalhar no templarísmo. Não acreditam! 

Para eles a ilusão é muito mais tangível que a realidade! As palavras que hoje ledes não 

são para “templários”. São sim para Templários com T grande! 

Esses, os outros, não acreditam. Não acreditam porque algo se perdeu. 

Provavelmente um dos princípios da tradição que atrás referi. Seja a mística, a gnose, 

a magia e a filosofia. Antes de avançar, necessito fazer contigo que me lês um ponto 

de situação. Sei que até aqui fui duro e possivelmente te criei desconforto. Se consegui 

isso está cumprido o primeiro propósito da minha intervenção. Entendamos que esse 

desconforto (possivelmente sentido) nada é perante a possibilidade do desconforto 

da transformação proposta pelo Vº Império. Proposta radical da natureza das relações 

entre os Homens que debaixo de um mesmo céu são TODOS irmãos! 

A dificuldade do trato deste tema resulta destas e outras condicionantes. Por 

isso o tema tem de ser tratado - como referiu o nosso Irmão João Pedro numa frase 

introdutória na sua interversão - com prudência. Porquê? Porque a potência do tema 

tem a capacidade de gerar as maiores loucuras ou devaneios messiânicos. Há por isso 

que apresentar o tema com simplicidade, criando antes de mais as condições base 

propícias ao seu posterior desenvolvimento individual. Antes da colheita, vem a 

sementeira. Antes da sementeira vem a preparação do terreno. Queremos colher em 

nós sem nos lavrarmos e aplanarmos. Sem tirarmos as ervas ruins. Não dá, não é? 

Como já percebestes, o meu propósito, não é abordar a temática histórica desta 

nossa tradição. Estou longe da competência história de alguns dos nossos ilustres 

historiadores, e por isso não ousarei tocar na matéria formal de âmbito académico, 

que deixo para especialistas.  

Pretenderei, ao invés, despertar-vos para um sentido mais elevado da realidade 

que nos toca enquanto portugueses. Se já possuímos um conhecimento (mesmo que 

breve) acerca do que é historicamente o Vº Império e dos efeitos que a saudade 

produz, não nos poderá passar ao lado o facto de que ambos os temas entroncam no 

sentir e portanto ao coração. Ao Coração, no sentido mais elevado que consigas 

compreender. Isto porque, se a mente nos dá a razão, o coração dá-nos o sentimento 
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e sem estes dois ingredientes em harmonia, a alma não se manifesta com a plenitude 

devida (ou plena atitude de vida).  

Não se racionaliza ou intui a saudade. A Saudade compreende-se quando se 

sente, quando se vive em português. É sentimento e vida, misto de amor e temor, 

sofrimento e alegria, belo e hediondo. 

A saudade é nossa e é por isso que a sua expressão física mais profunda, se vive 

através da arte. Somos um povo de poetas, artistas, contadores de histórias, boémios, 

cantadores e cantadeiras que na rosa-dos-ventos expandem esta estranha forma de 

vida. A Saudade é parte do que somos e de quem somos. Parte de mim, parte de vós, 

parte de nós. Vivida no presente ancora-se no passado e no desejo do futuro que a 

console (à saudade). Não é estranho, portanto, que a maior parte das nossas letras 

poéticas evoque a Saudade.  

Podemos dizer que o Fado é a expressão cantada da saudade, tendo brilhantes 

poetas e músicos usado essa forma para transmitir chaves reais cuja interpretação cabe 

aos mais atentos. Reparemos que o Fado possui como temas base o amor (nas suas 

vertentes: realizado, desejado ou não correspondido) e a traição, temas transversais à 

iniciação ou despertar, adicionando a saudade como a cola que liga esses temas à alma 

portuguesa. O principal movimento nesse sentido foi realizado por Alain Oulman que 

musicando textos de Camões, David Mourão-Ferreira, Alexandre O'Neill de Bulhões 

e outros usou a voz de Amália como embaixadora de uma mensagem renovada (na 

forma e essência) que se expandiu pelo mundo. Recordo que os anos 60 abrem 

caminho para um retorno ao eixo de Portugal que viria a manifestar-se na seguinte 

década. Esotericamente podemos dizer que foi um microciclo de sementeira. 

Esta influência de retorno às origens ou ao eixo da matriz lusa da saudade nota-

se na atualidade do fado por exemplo em Ana Moura. Recordemos por exemplo uma 

sua interpretação que evoca esse sentido coletivo: 

Clica no link para ouvires e vai lendo! 

https://www.youtube.com/watch?v=Jbaz8Q6aizU 

Sou do fado, como sei 

Vivo um poema cantado 

De um fado que eu inventei 

A falar, não posso dar-me 

Mas ponho a alma a cantar e as 

Almas, as almas sabem escutar-me 

Chorei, chorei, poetas do meu país 

https://pt.wikipedia.org/wiki/David_Mour%C3%A3o-Ferreira
https://www.youtube.com/watch?v=Jbaz8Q6aizU
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Troncos da mesma raiz 

Da vida que nos juntou 

E se vocês não estivessem a meu lado 

Então, não havia fado 

Nem fadistas como eu sou 

Esta voz tão dolorida, é culpa de todos vós 

Poetas da minha vida 

É loucura! Oiço dizer, mas bendita esta 

Loucura, de cantar e de sofrer 

Chorei, chorei, poetas do meu país 

Troncos da mesma raiz 

Da vida que nos juntou 

E se vocês não estivessem a meu lado 

Então, não havia fado 

Nem fadistas como eu sou 

Vedes, ouvimos e sentimos...  

Não é impressionante como despertamos sentimentos comuns?  

Ouvimos e sentimos algo que é nosso e por isso muito difícil de expressar 

noutra língua ou perceção que não a nossa, em português. Para lá da falta de algo, 

para lá da melancolia, da tristeza alegre e da alegria triste, existe a Saudade. 

É por isso que o Fado nos toca nas sua diferentes vertentes, seja vadio ou culto. 

As letras impulsionadas pela vibração da voz e da guitarra (uma lágrima ou coração) 

ganham uma nova forma, mais sensível e mais cardíaca que expressa a saudade 

presente fundada no passado de modo a manifestar-se num um novo amanhã 

desejado. Essa mudança do passado para o futuro é um processo idêntico ao que 

abordamos quando falamos de Vº Império. É um desfado. O desfazer de um fado, 

de uma sina, de uma missão. É mudar a tónica da saudade para uma tónica de consolo. 

Vede a mudança de ritmo. Se o silêncio reinou atrás, vede o que é o carácter Vº 

Imperial do desfado, da mudança radical. É completamente outra coisa: 

Clica no link para ouvires e vai lendo! 

https://www.youtube.com/watch?v=V3Nv93m20nI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V3Nv93m20nI
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 Quer o destino que eu não creia no destino 

E o meu fado é nem ter fado nenhum 

Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido 

Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum 

Ai que tristeza, esta minha alegria 
Ai que alegria, esta tão grande tristeza 
Esperar que um dia eu não espere mais um dia 
Por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente 

Ai que saudade 
Que eu tenho de ter saudade 
Saudades de ter alguém 
Que aqui está e não existe 
Sentir-me triste 
Só por me sentir tão bem 
E alegre sentir-me bem 
Só por eu andar tão triste 

Ai se eu pudesse não cantar ai se eu pudesse 
E lamentasse não ter mais nenhum lamento 
Talvez ouvisse no silêncio que fizesse 
Uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro 

Ai que desgraça esta sorte que me assiste 
Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada 
Na incerteza que nada mais certo existe 
Além da grande incerteza de não estar certa de nada 

Ai que saudade 
Que eu tenho de ter saudade 
Saudades de ter alguém 
Que aqui está e não existe 
Sentir-me triste 
Só por me sentir tão bem 
E alegre sentir-me bem 
Só por eu andar tão triste 

Que aqui está e não existe é o termo ponte entre a saudade e segunda parte 

do tema proposto. O desejo de Viver o mito que é nosso hoje, amanhã, sempre. O 

Quinto Império pode ser entendido como o Consolar pleno da Saudade – Não é o 

Espirito-Santo o Paracleto, o Consolador ou o que consola a dor?  
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Por isso dizemos que nos falta cumprir. O que é cumprir? Cumprir (tem a sua 

raiz em complere) é satisfazer ou preencher! Com+Pleno! Cumprir é completar! Falta-

nos completarmo-nos. 

Todos os arautos da nova idade no-lo disseram e dizem. Que cumprirmo-nos 

não é tratar de um mito referente à analogia temporal entre os planos ou idades 

superiores manifestadas no mundo, mas uma verdade a ser realizada pela alma que no 

mundo vive a “noite” (Que S. João da Cruz tão bem explorou) na esperança da aurora. 

Que o nosso Fado ou sina consiste na manifestação dessa esperança e não numa 

delonga apática de um desejado que tarda a chegar. Que a missão do novo Império é 

minha, vossa, nossa. Daqueles que manifestam hoje o Seu Espírito. Recordo as 

palavras de S. João: 

O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai; 

assim é todo aquele que nasce do Espírito. (João 3:8) 

Diz-nos Agostinho da Silva: 

Entende-se muito bem que o português tivesse uma paixão, não pelo previsível Pai ou pelo 

previsível Filho, mas por aquela coisa, aquela pomba errante que vai para onde quer, como ele 

português, o que lhe dá a possibilidade de fazer uso das suas grandes qualidades, na prática no 

quotidiano; por um lado a capacidade de mandar (…). [Por outro lado] a capacidade de ir ao biscate 

(…) Então isso faz do Espírito Santo o padroeiro do capataz e do biscate. Exatamente a mesma 

coisa, não é? A imprevisibilidade! 

O Vº império não é uma alegoria ou um segredo, ou seja, não é uma 

representação figurativa ou simbólica abstrata nem algo reservado a poucos. Tão 

pouco é um segredo preservado no seio de algumas sociedades mais ou menos 

discretas ou ocultas. Se assim fosse, não haveria razão de aqui estarmos a tratá-lo. É 

uma tradição nossa! Faz parte de nós e da nossa natureza!  

No limite o tema é simples e claro, mas geralmente prendemo-nos somente à 

sua história ou passado, escapando-nos que sem Agentes (os que agem) prontos para 

a missão o Consolador não se fará presente. Escapam-nos os Arcanos, ou seja as 

Revelações (ou o apocalipse) das proporções reais daquilo que devemos saber, para 

podermos exercer (ser agentes, operadores ou co-operadores) o que nos cabe (o que 

é nosso domínio) sem restrições circunscritivas. Falta-nos a plenitude consciente do 

nosso papel individual no grande teatro das Idades. Falta-nos pormo-nos em causa 

de modo a fazermos descobertas, gerar ideia, conceber novos modos de expressão. 

Aquilo que os textos sagrados apelidam como a qualidade de “ser fecundo” de modo 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/3/8+
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a que as Graças do Paracleto nos mostrem a realização do mistério que permite 

perscrutar o bater do coração da humanidade. 

Falta-nos viver o verdadeiro cristianismo: Amar a Deus sobre todas as coisas e 

ao próximo como a nós mesmos. 

"Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, 

se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, por razão 

mais forte o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem" (Mt 7,9-11). 

Falta-nos sabedoria/Inteligência para podermos renascer pelo Espírito. "Em 
verdade, em verdade, te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no Reino de 
Deus" (Jo 3,5). Ou seja, O renascimento da Água e do Espírito equivale à capacidade 
de poder restabelecer a consciência (expressão da alma) ao estado em que existia antes 
de encarnar. Ao estado onde o Espirito se via refletido na sua natureza virginal (não 
encarnada) em vida! 

 
Viver o Espirito, não significa renegar o Pai e o Filho, entenda-se. Pelo contrário 

o Espirito vivido é a realização total dos Dons divinos dados como possibilidade à 
humanidade. Viver no Espírito implica exercer os Seus Dons. Significa viver e ser 
AMOR! Significa permanecer virginal. Significa sentir a alegria e a curiosidade infantil. 
Não é à toa que o Imperador, no culto do Espírito Santo seja um menino, coroado 
devido á sabedoria que brota da sua inteligência não limitada pelas regras sociais e 
morais! 

 
Falta-nos o amor que a par com a sabedoria podemos considerar o segundo 

grande Arcano da Idade do Espirito Santo (Carta o Mundo). Não o amor 
simplesmente carnal. Mas o Amor espelhado que referi acima na citação de Mateus! 

 
"Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, 

se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, por razão 

mais forte o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem" (Mt 7,9-11). 

Agostinho da Silva ao abordar este tema disse que “A visão mais alta que podemos 
ter de Deus, nós que somos apenas uma parte do Universo, é uma visão de Inteligência e de Amor. 
Prestamos a nossa homenagem a Deus, entramos em contacto pleno com o Universo, quando 
desenvolvemos a nossa inteligência o nosso Amor: um laboratório, uma biblioteca, são templos de 
Deus; uma escola é um templo de Deus, uma oficina é um templo de Deus; um homem é um templo 
de Deus, e o mais belo de todos. Todos podemos ser sacerdotes, porque todos temos capacidades de 
inteligência e de Amor.” 
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Este amor-inteligência ou amor-sabedoria define por si só o que é ao estabelecer 
ou chegada deste novo tempo. Tempo que derruba barreiras. Que nivela. Tempo de 
poetas loucos, soltos. Onde cada um se ocupa sem penas. Tempo de liberdade plena 
ordenada, não caótica. “de irmandade, de compreensão, de cooperação que se devia estender pelo 
universo como preparação do futuro reino de Deus”. Tempo em que o ecumenismo se torna 
a prática comum que guia à compreensão de uma só religião/vida fundada no Espírito 
e por tal de SENTIDO GNOSTICO. 

 
O que quero dizer com sentido gnóstico? 
É o sentido contemplativo precedido de uma meditação concentrada - que 

começa quando o pensamento discursivo e lógico é suspenso. O pensamento 
discursivo (o concreto racional) fica satisfeito quando chega a uma conclusão bem 
fundada. Ora, essa conclusão é o ponto de partida da contemplação. A contemplação 
sonda a profundeza da conclusão de modo a descobrir um mundo dentro daquilo que 
o pensamento discursivo constata simplesmente como "verdadeiro". 

 
 O "sentido gnóstico" ou o verdadeiro Gnosticismo, começa a operar quando 

no ato de conhecimento surge uma nova dimensão, a da profundidade. Ele torna-se 
ativo quando se trata de algo mais profundo do que a questão do verdadeiro ou falso. 
Além disso compreende o alcance da verdade descoberta pelo pensamento discursivo 
e também "porque é essa verdade verdadeira em si mesma", isto é: A gnose é o acesso 
à fonte essencial dessa verdade, revelada pelo Santo Espírito. Experimentada. 

 
Como se chega a essa fonte? Ouvindo em silêncio. É como se nos 

esquecêssemos onde deixamos as chaves de casa e focando-nos na memória 
“víssemos onde está elas estão”. A consciência "ouve" nesse silêncio de modo a 
evocar da noite do esquecimento uma coisa que se conheceu ou soube anteriormente. 
Disse é como pois há uma diferença capital entre o "silêncio que ouve" da 
contemplação e o silêncio proveniente do esforço para nos lembrarmos. Para nos 
lembrarmos usamos como horizonte o tempo. Na contemplação o horizonte é o 
espaço (a analogia a regra de cima e baixo etc). Quando alguém se lembra estabelece 
em si um espelho interior para refletir nele o passado; quando alguém "ouve em 
silêncio" no estado de contemplação, faz também de sua consciência um espelho, mas 
esse espelho tem a função de refletir o que está no alto. É o ato de lembrar-se na 
vertical.) 

 
O que nos é pedido?  

Viver! Viver o mito. Expressar hoje a ideia arquetípica. Transformar a Saudade 

e o sofrimento em festa e ressurreição. Em nova Páscoa! Viver em pleno! O que 

Agostinho da Silva apelidou de nos tornarmos poetas vadios. 
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Se é isto viver o Vº Império, se temos saudade desse futuro; o que estamos a 
fazer para o criar? Essa é a principal questão que devemos colocar. Como pode no 
nosso peito ressurgir a chama que nos chama? Bastar seguir os sinais! Eles começam 
a aparecer. Vede as flores, as associações e as Ordens que se unem num mesmo ideal.  

 
É isto: 
 
Clica no link para ouvires e vai lendo! 

https://www.youtube.com/watch?v=5GryB9oZcnM 
 
  
O dia há de nascer 

Rasgar a escuridão 
Fazer o sonho amanhecer 
Ao som da canção 

E então 
O amor há de vencer 
E a alma libertar 
Mil fogos ardem sem se ver 

Na luz do nosso olhar 
Na luz do nosso olhar 

Um dia há de se ouvir 
O cântico final 
Porque afinal falta cumprir 
O amor a Portugal 
O amor a Portugal 

 
Sejamos agentes! Cumpramos o nosso fado! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5GryB9oZcnM

