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REF.: O Rito Solar Na Maçonaria
Há várias referencias ao Rito Solar em nossa Ordem, tanto é que
o GR.28 do REAA.’. denomina-se Cavaleiro do Sol.
Irei alicerçar o presente trabalho no Ritual do Grau de Apr.’., do
REAA.’. onde encontramos;
“Para melhor observar o Sol em seu meridiano, chamar os
Obreiros para o trabalho e mandá-los a recreação a fim de que os trabalhos
prossigam com ordem e exatidão, a bem da Pátria e da Humanidade.”
“Assim como o Sol se oculta no Ocidente para terminar o dia,
assim aqui tenho assento para fechar a Loja, pagar os obreiros e despedi-los
contentes e satisfeitos.”
“Meio dia em ponto, Ven.’. M.’.”
“O Sol está no Meridiano”
“O Sol passou do Zenith, Ven. M.’.”
“Porque o Sol, que é a maior Glória do Senhor, nasce a Leste e se
oculta a Oeste.”
“Os 12 signos do Zodíaco, isto é, as doze constelações que o Sol
percorre no espaço de um ano solar.”
“ Pela posição que ocupam, indicam as principais horas do dia: o
nascer do Sol, o meio dia e o pôr do Sol.”
Necessário a definição de Rito, para tanto me escoro na definição
de Max Heindel: “As Escolas de Ocultismo de todas as épocas relacionaram a
mudança do corpo vital pelo trabalho de sua nota-chave, que é a repetição. Por isto
escreveram vários rituais que serviram à humanidade em estágios diferentes de
seu desenvolvimento, cultivando assim o crescimento da alma lentamente, mas
com segurança.”
A característica de um Rito Solar está relacionada diretamente a
polaridade Masculina. Devemos observar que a Maçonaria, assim como à Igreja
Católica Apostólica Romana, são provenientes de um Rito Solar, não iniciam
mulheres.
Navegando pelo passado, encontramos o Faraó Akhenaton, que
se tornou rei aos 15 anos, por volta de 1364 A.C.
Akhenaton era representado através de um disco solar, sendo
considerado o representante e intermediário de Deus e os homens.
Foi o responsável para a implantação do Monoteísmo, assim
como a Igreja Católica Romana e nós Maçons, que rendemos Graças ao GADU.’. .

Bibliografia: Ritual do REAA.’. Gr.’. de Apr.’. M.’. da GLMERJ reedição do Ritual de
1928.
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