
O Enigma da Esfinge

O Enigma da Esfinge 
 

     "É impossível duvidar que houvesse mistérios na religião egípcia e, assim sendo, é inadmissível 
acreditar-se que a mais elevada ordem dos sacerdotes não possuia conhecimento esotérico , que 
guardava com o máximo cuidado. Cada corporação de sacerdotes, se interpreto corretamente as 
provas, possuía uma 'Gnosse', uma 'superioridade de conhecimento', que eles nunca registraram em 
escritos, o que os capacitava a ampliar ou diminuir seu alcance, conforme as circunstâncias o 
exigissem. Portanto, é absurdo esperar encontrar, em papiros egípcios, descrições dos segredos que 
constituíam o conhecimento esotérico dos sacerdotes. Na 'sabedoria secreta' dos sacerdotes deve-se 
incluir: o conhecimento do dia mais curto do ano, ou seja, o dia em que Osíris morreu e o novo Sol 
iniciou seu curso; o conhecimento do dia em que Osíris deveria ressurgir como o Sol; e o 
conhecimento da verdadeira idade da Lua e dos dias em que as maiores festas do ano deveriam ser 
celebradas."

Do egiptólogo Sir E. A. Wallis Budge, 
retirado do livro "Perguntas e Respostas Rosacruzes"

Os novos enigmas da Esfinge:

       - A Idade da Esfinge 
       - O Corpo de Leao 
       - A Esfinge e as Pirâmides 
       - O Legado Egípcio 
       - A Segunda Esfinge 

     Deve-se ter em mente que os termos esotérico/esoterismo e exotérico/exoterismo são 
diferentes em significado. O esoterismo se aplica a tudo o que é misterioso e oculto. Serve para 
designar dogmas, escritos, símbolos e conhecimentos de qualquer escola iniciática. São 
conhecimentos que requerem uma iniciação prévia, na qual se espera que o postulante faça jus a tudo 
que lhe é ensinado. O exoterismo é conjunto de conhecimentos e doutrinas os quais são divulgados 
para o público. Estes estão a disposição de quem tiver interesse. Exemplos de fraternidades 
esotéricas ainda atuantes são a antiga e mística Ordem Rosacruz e a Maçonaria.
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