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oucos dias eu fui acusado de tentar construir uma linguagem erudita 
dentro de uma religião popular, onde a maioria das pessoas não têm 
educação superior, são simples e não entendem as coisas que eu es-
crevo.1 Essas eram as palavras, as quais respondi: eu não tenho ne-

nhum compromisso com o progresso da ignorância, porque ela limita. E em 
virtude das críticas que fiz acerca das concepções umbandistas moralistas e 
dualistas de um autor da década em 1940 chamado Lourenço Braga, ao qual 
fiz uma análise disponível no artigo As Sete Linhas Fantasiosas da Quimban-
da, eu fui acusado de perverter a tradição.2 A resposta que dei foi essa: eu 
não tenho nenhum compromisso com o progresso da ignorância, porque ela 
limita. Àqueles que me acompanham há algum tempo sabem de meu envol-
vimento com o tantra ou o caminho da mão esquerda3 (vāmācāra) do Orien-
te. No Śaivismo da Caxemira, a mais refinada tradição tântrica da Índia, a ig-
norância (āvidya) trata-se de um poder (śakti), uma força cósmica (tattva) 
que limita (kañcuka) o conhecimento. Como um aderente do kaulismo śaiva 
de mão esquerda, meu trabalho é romper com essa limitação proveniente de 
outro poder, māyā (ilusão fenomênica), quer dizer, a existência repleta de 
limitações.4 O meu compromisso é com a verdade, pelo simples fato de que 
ela funciona! O presente texto é, portanto, uma apologia à sabedoria e ao 
caminho da gnose; uma apologia à liberdade e a preservação do conheci-
mento; uma apologia ao crescimento interior em direção do despertar e da 
apoteose: a deificação total da alma através do caminho brasileiro da mão 
esquerda, a tradição de Quimbanda ou feitiçaria tradicional brasileira. Lúci-

                                                            
1 Luciferianos cultivam a erudição e o intelecto refinado. Lúcifer é o arquétipo de uma mente profunda, lúcida, 
afiada e esclarecida. A Quimbanda Lucifderiana busca levar luz onde existe ignorância através de esclareci-
mento bem fundamentado e conhecimento. 
2 Luciferianos são rebeldes e rejeitam verdades aceitas; eles estão abertos às possibilidades, cultivam a virtude 
da independência espiritual e, sobretudo, a virtude da dissidência. Buscam a realização ao invés de serem 
guiados, se divorciam do senso comum e da mentalidade escrava. 
3 Como abordamos nessa série de ensaios sobre a tradição das sombras, o caminho da mão esquerda trata-se 
de um fenômeno transcultural que existe desde temos imemoriais nas antigas sociedades pré-cristãs. A Quim-
banda é, no presente, a única tradição brasileira genuína de mãos esquerda, pois ela incorpora em seu escopo e 
filosofia, os símbolos e as práticas da tradição das sombras. 
4 No Śaivismo da Caxemira māyā não se trata de uma força negativa, pejorativamente assim reconhecida por 
outras tradições indianas; māyā como um poder criativo e divino deve ser compreendido como um campo de 
treinamento espiritual e condicionamento para liberdade. 
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fer, símbolo máximo do luciferianismo, é àquela Luz que brilha nas profun-
dezas da escuridão (ignorância), equilibrando sua potência.5 

Desde a década de 1940 a Umbanda tem produzido material abundante 
na tentativa de refinar e elevar sua teologia e cosmovisão. Lourenço Braga 
está entre os autores umbandistas pioneiros nessa busca de refinamento 
filosófico e teológico da Umbanda: 
 

Pelo que tenho lido e pelo que tenho visto material e espiritualmente, o Espiritismo 
para o nosso planeta, divide-se em três leis: a lei de Allan Kardec ou Kardecismo, que o 
Espiritismo científico, filosófico e doutrinário; a lei de Umbanda, ou simplesmente 
Umbanda, que é a magia branca e, finalmente, a lei de Quimbanda, ou apenas Quim-
banda, que é a magia negra, notando-se que a magia branca, sendo a prática do bem, é 
um espiritismo de fundo religioso, ao passo que a magia negra, feitiçaria ou baixo Es-
piritismo, é a prática do mal. (Lourenço Braga, OS MISTÉRIOS DA MAGIA. Rio de Janeiro: Biblio-

teca Espiritualista Brasileira, 1957.) 

 
Na passagem acima – e em outras da obra literária de Lourenço Braga, então 
tido como uma espécie de pai da Quimbanda por alguns umbandistas – são 
feitas as seguintes associações: magia negra6 = baixo espiritismo = prática 
do mal = Quimbanda. Vou tecer alguns pontos para iniciar um diálogo que 
apresenta a Quimbanda como uma genuína tradição de feitiçaria brasileira 
de mão esquerda, no entanto, longe do imaginário moralista de Lourenço 
Braga e dos eruditos da Umbanda das décadas de 1940 e 1950. Longe tam-
bém da ideia maniqueísta de bem e mal presente no discurso desses autores. 
A Quimbanda em verdade transcende o maniqueísmo dualista que estes e-
ruditos da Umbanda apresentaram, convergindo à ideia de isso e aquilo, não 
isso ou aquilo. Para tanto devemos explorar um pouco da gênese do conceito 
maniqueísta na tradição da magia com o qual estes autores teceram as suas 
ideias acerca da Quimbanda. 

Primeiro: não é verdade que a Quimbanda vem da Umbanda. Um tronco, 
a Quimbanda Cruzada, pode ser; porque ela nasceu dos primeiros sacerdotes 
de Umbanda que começaram a cortar para Exus e Pombagiras.7 A Quimban-
da Tradicional nasceu dos primeiros sacerdotes de Candomblé que decidi-
ram cortar para Exus e Pombagiras. A Quimbanda Luciferiana, diferente dos 
dois outros troncos, não tem conexão com a Umbanda ou com o Candomblé, 
haja vista que sua cosmovisão de mão esquerda é completamente antagônica 
ao pano de fundo demiúrgico por trás dessas tradições. Diferente dos dois 
outros troncos, a Quimbanda Luciferiana não acredita na existência de uma 

                                                            
5 Luciferianos entendem que luz e trevas (bem e mal, se assim preferir), são forças, poderes que devem coexis-
tir em harmonia. É interessante notar que em sociedades e culturas que sobreviveram as incursões cristãs e 
mulçumanas, o caminho da mão direita e o caminho da mão esquerda coexistem pacificamente com alto grau 
de tolerância. 
6 Filosoficamente a Quimbanda é uma arte negra, pois sua filosofia adversária e prática (mecromancia, feitiça-
ria etc.) são elementos que a caracterizam como um culto de mão esquerda. O termo negra não deve ser inter-
pretado de forma pejorativa, negativa ou o exercício imoral de feitiçaria; a palavra vem da raiz árabe fhm que 
significa sábio, entendido e se relaciona ao conhecimento da sabedoria oculta. 
7 A gênese da Quimbanda Cruzada, historicamente, está associada à Mãe Ieda do Ogum do Rio Grande do Sul. A 
sua história é fonte de pesquisa e antes dela não existem dados históricos confiáveis de umbandistas cortando 
para Exus e Pombagiras. O próprio termo cruzado(a) é amplamente utilizado pelas casas/templos de Umban-
da, Batuque e Quimbanda naquele estado. 



unidade-paterna criadora e cosmocratora; diferente disso, a criação provem 
do estofo de uma massa caótica de escuridão primeva.8 Como o Culto de Exu 
no Brasil é o resultado de uma confluência de correntes filosóficas, religiosas 
e espirituais, e por ser pragmático em sua abordagem, ele traz alguns fun-
damentos práticos (ritualísticos) presentes em outras tradições espirituais, 
o Candomblé entre elas.9 

Segundo: os três troncos de Quimbanda, por outro lado, concordam que 
o Culto de Exu, a Quimbanda de modo geral, trata-se de um comércio ou trá-
fico com forças de esquerda, forças opositoras a cosmovisão demiúrgica, quer 
dizer, avessas às leis espirituais de regência e organização do cosmos.10 Na 
visão dos primeiros umbandistas da década de 1940 que começaram a tecer 
comentários sobre a Quimbanda, tratava-se de um duelo maniqueísta entre 
as hostes celestes do céu e do bem contra as falanges de demônios do infer-
no e do mal.11 Essa visão dos pensadores umbandistas é pré-cristã, herdada 
da influência de Zoroastro (e todo sistema espiritual iraniano/persa) no 
pensamento religioso ocidental. É interessante notar o fato de que o zoroas-
trismo de onde essa ideia maniqueísta nasceu é, de modo geral, uma concep-
ção filosófica, teológica e espiritual de mão esquerda. Tanto é assim que é do 
zoroastrismo que o luciferianismo moderno importa/herda suas principais 
conclusões e cosmovisão. Nenhuma outra filosofia religiosa moldou tanto o 
caminho da mão esquerda ocidental quanto o zoroastrismo. Trata-se de um 
fato! Então se as ideias dos primeiros eruditos umbandistas das décadas de 
1940 e 1950 têm raízes zoroastristas pré-cristãs, muito embora em última 
análise a concepção deles seja cristã, um rápido olhar no zoroastrismo criará 
a ponte que ilustra as primeiras concepções filosóficas que deram caráter a 
Quimbanda como uma tradição de mão esquerda, corrigindo o olhar mani-

                                                            
8 Um autor moderno de Quimbanda, Diego de Oxóssi, no seu livro DESVENDANDO EXU: O GUARDIÃO DOS CAMINHOS, 
diz que o erro da Quimbanda Luciferiana foi tirar Deus da equação, pois se V.S. o Maioral representando a 
antítese do Criador, não poderia existir sem Ele. Diferente da Umbanda, Candomblé – e, portanto, dos dois 
troncos de Quimbanda que deles derivam – a Quimbanda Luciferiana não acredita na existência de um demi-
urgo criador do universo material tangível. O jogo maniqueísta de forças entre o bem e o mal tem suas raízes 
nas concepções ou cosmovisão judaico-cristã que recebeu grande influência da doutrina de Zoroastro do Séc. 
VII a.C. Esse duelo maniqueísta de bem ou o mal não existe na Quimbanda Luciferiana; bem e mal são compre-
endidos como aspectos de uma só força e como tal, existem e tudo e em todos. É a percepção individual dessas 
forças que é distinta em cada um de nós. O Senhor das Trevas ou o Advertário anti-cósmico, conhecido por 
muitos epítetos ou máscaras deíficas mitológicas como o Grande Dragão Negro, a Serpente Voadora, o Dragão 
das Profundezas, Prometeu, Set, Lúcifer, Ahriman, Samael ou V.S. o Maioral de Quimbanda, é a força draco-
tifoniana do estofo caótico por trás da criação. A existência material ou Natureza é uma força criativa, no en-
tanto, altamente destrutiva; é o que concebemos como o corpo de V.S. o Maioral de Quimbanda, o Espírito da 
Natureza ou Diabo; sua força convoca uma poderosa alquimia nas profundezas da alma que pode levar a deifi-
cação ou a destruição. Trata-se de um ambiente inóspito onde somente os fortes sobrevivem. 
9 O que alguns têm chamado de Quimbanda de tipo híbrida por conta disso. A Quimbanda Luciferiana nasceu 
dos sacerdotes de Quimbanda Cruzada e Tradicional que decidiram se distanciar das concepções religiosas 
demiúrgicas (e cristãs) do Candombé e da Umbanda. Como veremos no curso desse estudo sobre a Quimbanda 
e a tradição das sombras, a Quimbanda Luciferiana representa a evolução das concepções religiosas e filosófi-
cas dos outros dois troncos de Quimbanda. 
10 Autores modernos de Umbanda a partir da década de 1990 têm tentado desconstruir essa ideia, consolidan-
do Exus e Pompagiras como entidades espiritualmente e hierarquicamente involuídas, no entanto, subservien-
tes aos Òrìṣàs ou aos santos católicos e Jesus Cristo. Dessa nova onde de escritores umbandistas, mitologias 
fantasiosas têm nascido, como por exemplo a ideia descabida de que o Exu Tranca-Ruas é filho (ou é proveni-
ente) de Yemanjá, a deusa da fertilidade associada às águas doces (rios e desembocaduras) da cultura yorubá. 
11 Vejas as obras de Aluízio Fontenelle, Lourenço Braga e José Maria Bittencourt das décadas de 1940, 1950, 
1960, 1970 e 1980. 



queísta, dualista e moralista que os umbandistas projetaram sobre a Quim-
banda no início do segundo momento do Culto de Exu no Brasil.12 

Zoroastro foi o reformador das ideias religiosas iranianas (persas), cri-
ando um moralismo dualista entre as forças do bem e do mal dentro de uma 
cosmovisão monoteísta. Ele modificou completamente o antigo sistema reli-
gioso iraniano, suplantando os deuses (daevas) por entidades ontologica-
mente abstratas ou princípios chamados de yazatas, organizados dentro de 
um cosmos (menok) benfazejo, regido por Ahura Mazda, um deus absoluta-
mente sábio que escolheu apenas o bem por livre vontade. Isso implica que 
além dos deuses e da regência deles, existe uma moralidade da qual eles es-
tão sujeitos. Ahura Mazda criou os gêmeos Spenta Mainyu (a Mente Benfaze-
ja) e Angra Mainyu (a Mente Destrutiva), posteriormente conhecido como 
Ahriman. Este, por livre vontade, escolheu o mal e sua existência limitou a 
potência ou os poderes de Ahura Mazda. Inicia-se um jogo de forças entre o 
mal querendo destruir o cosmos benfazejo e o resultado disso foi à criação 
do universo material (getik), cuja função serviria como arma contra Ahri-
man.13 

A mitologia iraniana (persa) possui muitos extratos. Neles, Ahriman 
aparece como um agente do caos, uma força anti ou contra-criação que atua-
va como potência adversária ao demiurgo criador, hora pervertendo a or-
dem internamente (de dentro para fora), hora atacando a ordem externa-
mente (de fora para dentro). Mas ao analisar os vários extratos mitológicos 
da espiritualidade persa vê-se que, diferente de uma visão maniqueísta, A-
hriman colabora para o estabelecimento do plano de criação perfeita de A-
hura Mazda. Assim Ahriman é o tipo de mal necessário ao bem; em outras 
palavras, o mal que promove a causa do bem, como aparece no diálogo que 
Mefistófeles diz a Fausto: Eu sou parte da força que deseja aquilo que é ma-
ligno, mas que sempre trabalha para o bem.14 

No zoroastrismo ortodoxo a humanidade é exortada a escolher o lado 
do bem, emulando a escolha de livre vontade de Ahura Mazda. Escolhendo o 
bem ao invés do mal, as forças adversárias de Ahriman são frustradas. A 
humanidade, portanto, é o campo de batalha entre as forças do bem e do mal 
e o fulcro onde o destino do mundo – e da alma humana – é decidido. 

O zoroastrismo demorou muito para conquistar sua hegemonia no 
grande império persa. No Irã Oriental ou no lado Oriental da Cordilheira de 
Zagros, onde viveu Zoroastro, o zoroastrismo floresceu e prosperou da Me-
sopotâmia a Ásia Menor (atual Turquia). Mas no Irá Ocidental o Culto dos 

                                                            
12 O segundo momento do Culto de Exu no Brasil nasce com o fervilhar intelectual umbandista das décadas de 
1940 e 1950. Veja o ensaio A Tradição de Quimbanda em DAEMONIUM (Vol. II). 
13 Os zurvanistas que antecederam o zoroastrismo e os gnósticos no Séc. II d.C. construíram a concepção de 
que o universo material trata-se de uma criação maligna de um deus perverso, o que soa herético ao zoroas-
trismo ortodoxo de Zoroastro. 
14 Essa é uma característica indelével dos mitos transculturais do caminho da mão esquerda. O mito gre-
go/helênico de Prometeu, por exemplo, é tipicamente lembrado para esclarecer este ponto. Prometeu é o tipo 
de semideus herói que rouba o fogo do Olimpo e o entrega aos homens. Trata-se de um símbolo do archote 
luciférico (o intelecto iluminado) de evolução humana e deificação espiritual. Na tradição de Quimbanda, é o 
Exu Tutelar que carrega o archote luciférico de emancipação espiritual de seus adeptos. Para os feiticeiros da 
tradição, como veremos em outro ensaio dessa série, Exu é o Prometeu da Quimbanda. 



Magos (magoi, sacerdotes das antigas castas persas) permaneceu forte e re-
sistiu ao zoroastrismo. Os magos persas foram considerados no Mundo An-
tigo uma casta de feiticeiros sábios e iniciados nos mistérios. Com o tempo o 
Culto dos Magos passou a aderir ideias do zoroastrismo e os sacerdotes per-
sas passaram a serem conhecidos – por estrangeiros – como sacerdotes zo-
roastras. 

Os únicos dois cultos da região e cultura persa/iraniana que resistiram 
completamente ao zoroastrismo, não sendo por ele contaminados de forma 
alguma,15 foram o zurvinismo e o mitraísmo.  

Zurvan é uma deidade iraniana que incorpora as ideias de destino e 
tempo infinito. Ele seria tanto o pai de Ahura Mazda (Ohrmazd) e Angra Ma-
inyu (Ahriman). Essa concepção cosmogônica é bem anterior às ideias de 
Zoroastro; e é do zurvanismo que o zoroastrismo toma e desenvolve a dou-
trina do dualismo teogônico e moral que antagoniza o espírito (ou Bem) e a 
matéria (ou Mal). A ideia de que o espírito = o bem e de que a matéria = o 
mal é pré-Zoroastro, no entanto, disseminada no Ocidente através do dua-
lismo teogônico e moral desenvolvido no zoroastrismo. 

O zoroastrismo ortodoxo encara o zurvanismo como uma doutrina he-
rética (entenda aqui caminho das trevas) por vários motivos; nele, Ahura 
Mazda é reduzido à criação de Zurvan; o deus Mitra é alocado em uma posi-
ção ontológica entre Ahura Mazda e Ahriman, o que faz de Ahriman uma for-
ça complementar de Ahura Mazda; a criação material é obra de um deus ma-
ligno. Essas ideias são altamente condenadas no zoroastrismo. 

O mitraísmo ou Culto de Mitras trata-se de um culto pré-Zoroastro que 
se manifestou consistentemente através da história dentro dos sistemas re-
ligiosos da cultura persa (iraniana) e em outros derivados dela. O Culto de 
Mitras foi tido em alta medida, por exemplo, entre os magos do Irã Ocidental 
na região do Mar Negro. O mitraísmo é um sofisticado culto de mistérios que 
se desenvolveu ao redor de uma casta de guerreiros persas; por conta disso 
foi muito popular entre as legiões de soldados romanos. E diferente de ou-
tros cultos da cultura persa, o mitraísmo se divorcia completamente da visão 
dualista de mundo. Note este exemplo de como o mitarísmo influenciou Ro-
ma: o Culto de Mitras em Roma desenvolveu-se como o Culto aos Heróis na 
Grécia; Mitras haveria nascido no dia 25 de dezembro e teria conquistado a 
salvação de sua alma através do sacrifício de um touro. No cristianismo ro-
mano, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro e conquistou a salvação de sua 
alma através do sacrifício de seu corpo, a existência material. O mitraísmo 
também é um caminho das trevas aos zoroastristas ortodoxos, pois seu eixo 
central é a adoração de um antigo deus (daeva) persa; este deus, Mitras, era 
celebrado em adorações noturnas, consideradas heréticas; Mitras haveria 
sacrificado o touro cósmico para criar a existência material; seus devotos 
emulavam este sacrifício em suas cerimônias e com Mitras se tornavam co-
criadores do universo material. Essa é outra ideia combatida pelos zoroas-
tristas ortodoxos. 

                                                            
15 O zoroastrismo, por outro lado, incorporou diversos aspectos das crenças nativas iranianas. 



O zoroastrismo e os diversos cultos da cultura iraniana/persa influen-
ciaram profundamente a cosmovisão religiosa do Ocidente. Todas as tradi-
ções religiosas do Ocidente que elegeram o maniqueísmo dualista teogônico 
e moral entre as forças do bem e do mal, a ideia de um salvador (saoshyant) 
no fim dos tempos, de uma vida plena no paraíso (pairi-daeza) após a prova-
ção espiritual de um julgamento cósmico, e a ressurreição (reanimação) e-
terna em um mundo renovado, têm profundas raízes na cosmovisão persa. A 
grande maioria dos mitos judaico-cristãos vêm da cultura persa. A complexa 
mitologia do homem como encarnação primordial e sua relação com uma 
figura feminina maligna, a árvore e a serpente, provêm de fontes iranianas. E 
muito embora essas concepções mitológicas fossem antigas, elas só foram 
incorporadas pelos hebreus em sua cosmovisão no período em que estive-
ram cativos na Babilônia. Até a conquista de Alexandre o Grande Israel era 
parte do império persa. 

O nascimento de Jesus é talvez o mais explicitamente mito baseado na 
mitologia persa/iraniana (mitraica), onde se acreditava que o futuro reden-
tor/rei do mundo nasceria em uma caverna e isso seria sinalizado por uma 
coluna de luz ou estrela brilhando acima da caverna. Isso explica porque os 
três magos (magoi) persas visitaram Jesus quando ele nasceu. O LIVRO DO 

APOCALIPSE também contem uma impressionante quantidade de símbolos 
importados da cultura indo-iraniana, o que inclui as muitas batalhas com 
monstros, um violento confronto final e a renovação de todo o mundo. 

Até aqui, nesta breve introdução, nos basta perceber que no contexto 
geral dos cultos ou sistemas religiosos da cultura indo-iraniana, existe uma 
polarização dualista entre o bem e o mal; escolher o bem, no entanto, não se 
trata de seguir as Leis de Deus como aparece na recessão cristã destes mitos, 
mas apenas a escolha do bem em detrimento do mal, que é a escolha feita 
por Deus. Então é possível ver que o bem na concepção persa/iraniana trata-
se uma construção objetiva muito próxima ao agathon (o Bem) de Platão. Os 
bons, àqueles que escolheram o Bem, sobrevivem aos tempos finais e desfru-
tam de um mundo renovado. No zoroastrismo o ser humano está destinado 
a essa salvação pelo fato de sua alma ter escolhido estar no mundo para po-
der alcançar o bem. 

Esse é o pano de fundo que coloriu os primeiros escritos sobre Quim-
banda dos autores umbandistas das décadas de 1940 e 1950, mas sob o o-
lhar da recessão cristã desses mitos persas. É quando Exu torna-se o próprio 
Anjo Belo, Caído, senhor das mazelas da terra, incorporação do que é sujo, 
vulgar e degradante em detrimento do que é bom, belo, harmônico e equili-
brado. Em sua obra, EXU (1951), Aluízio Fontenelle exorta a grandeza boa de 
Deus, incluindo a Natureza regida por suas leis e equipara Exu a Satanás, o 
deus do mal que corrompeu a humanidade. Toda a construção umbandista 
desses autores é baseada em uma incongruente interpretação dos mitos 
persas, construindo a ideia de que a espiritualidade de Umbanda é boa, ali-
nha ao Bem (Deus) e que a espiritualidade da Quimbanda é maligna, da or-
dem de Satanás, os Exus e Pombagiras. Isso criou um problema que os auto-



res da década de 1990 tiveram de lidar: como transformar o diabólico Exu 
de Fontenelle/Braga/Bittencourt no guardião do bem, alinhado a Lei de 
Umbanda e os ensinamentos de Cristo? Então uma nova safra de autores 
começou a nascer e tecer argumentos que exploram Exu e Pombagira como 
agentes do bem em nome das causas divinas; entre eles um se destaca: F. 
Rivas Neto da Umbanda Esotérica. Seguindo o caminho de interpretação de 
seu mestre e guia, Rivas Neto construiu outra doutrina fantasiosa sobre Exu 
na sua obra EXU O GRANDE ARCANO. Ele coloca Exu como um tipo de juiz que 
executa a Lei de Umbanda nas hierarquias de Exu Coroado, Exu Cruzado e 
Exu Espadado, graus de evolução espiritual. Quando se dispõe a falar dos 
planos de atuação de Exus e Pombagiras, ao invés dos Reinos de Quimbanda, 
estes atuam no alto e baixo astral e alguns precisam até de descanso pelas 
horas trabalhadas. Além de uma fantasia, uma tolice desmedidamente me-
donha. Soldo: desde a década de 1940 a Umbanda vem produzindo uma a-
bundante literatura sobre a Quimbanda, construindo as explicações mais 
esdrúxulas e sem pé e sem cabeça sobre Exu, o modus operandi de seu culto 
e sua doutrina da deificação da alma. Trata-se do progresso da ignorância 
que tem limitado a ação de Exu e a expansão dos Reinos de V.S. o Maioral de 
Quimbanda. 

O que a Quimbanda Luciferiana se propõe é levar Luz a toda essa igno-
rância produzida até o presente por meio de um tripé espiritual: a liberação, 
a iluminação e a apoteose da alma. A liberação, ponto que nos toca no mo-
mento, é tanto a liberdade dos condicionamentos tóxicos e fraquezas restri-
tivas da alma, quanto à liberdade de dogmas estabelecidos que também lhe 
aprisionam, condicionam e lhe limitam. A Quimbanda Luciferiana corrige, 
portanto, a má interpretação e os equívocos cometidos pelos autores um-
bandistas das décadas de 1940 e 1950 que teceram os primeiros comentá-
rios e interpretações sobre a Quimbanda. Nesse caminho, ela corrige tam-
bém as fantasias tecidas por autores modernos. A Quimbanda Luciferiana 
esclarece que o Culto de Exu não se trata de um duelo maniqueísta de forças 
entre o bem e o mal. V.S. o Maioral de Quimbanda, o Grande Dragão Negro, 
inclui os vetores de força positiva e negativa, distribuindo-as de igual modo 
nos Sete Reinos de Quimbanda. A Quimbanda não é um culto negro do mal; 
suas cores são o branco, o negro e o vermelho, equilibradas em cada átomo 
da criação. O homem precisa, portanto, aprender a se adequar a esse jogo de 
forças. O caminho para isso é a queda e o levantar-se do chão, um aprendi-
zado que exige atenção pura e visão lúcida o tempo todo. No ambiente do 
fundo do caldeirão mágico as forças, seus ciclos e movimentos, são destruti-
vas e criativas. Cabe a cada um, individualmente, aprender com os fluxos e 
refluxos dessas forças através do contínuo solve et coagula. 

Na Europa medieval e moderna, o caminho da mão esquerda travestiu-
se de diabolismo, demonismo e satanismo. Vestir o caminho da mão esquer-
da com o manto diabólico de Satanás é tanto adequado quanto inadequado. 
É adequado na medida em que a cultura judaico-cristã – que cunhou o termo 
Satã (do hebraico śāṭān), quer dizer, opositor, adversário – em suas concep-



ções do maligno, perseguiu e condenou a prática do caminho da mão es-
querda que encontrava nas tradições de mistérios e cultos primitivos. Como 
resultado dessa perseguição e condenação, quando nós do caminho da mão 
esquerda olhamos para o Diabo ou Satanás judaico-cristão, sentimos pro-
funda empatia. É inadequado porque o caminho da mão esquerda é muito 
anterior a recessão judaico-cristã dos mistérios que se espalhou por todo o 
mundo ocidental. Os luciferianos, portanto, estão aptos a identificarem-se 
com o maligno Diabo cristão, pelo fato deles reconhecerem nele o caminho 
de deificação espiritual que os cristãos não conseguem. Assim, quando os 
feiticeiros-kimbanda vestem Exu com a capa e a forma do Diabo, eles o iden-
tificam como uma força criativa que se opõe a restrição condicionante da 
alma, símbolo da rebeldia contra escravidão material e espiritual, arauto do 
despertar e da deificação material: o archote luciférico do despertar. Na 
Quimbanda, Exu é Rei! 

 
 

Laroyê Exu é Mojuba! 
 

Fernando de Ligório 
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