31 de Outubro de 2004

XXXVIII Anno Satanas
Publicação Oficial do Tempo de Satã

Decreto Primeiro do Templo de Satã
- Manifesto e Estatuto Externo do Templo -

1- Sobre o Templo de Satã .'.
O Templo de Satã é uma organização religiosa nacional, sem vínculos com nenhum outro grupo,
nacional ou internacional, que busca viver e desenvolver o Satanismo entre seus membros, fundado em
31 de outubro XXXVIII Anno Satanas.
1.1

O posicionamento doutrinário do Tempo de Satã acerca-se das obras de Anton Szandor LaVey e do
desenvolvimento do Satanismo desde então. Apesar de ser uma organização exclusivamente satânica,
pautada no individualismo, no humanismo, e no hedonismo responsável, o Templo de Satã encoraja
seus membros a formarem sua visão particular de mundo sem quaisquer limites doutrinários. Todos são
livres para estruturarem seu crescimento pessoal, religioso, filosófico e mágico da maneira que acharem
melhor, com base nos trabalhos, autores e linhas filosóficas com que tenham afinidade.
1.2

Qualquer forma de política autoritária ou preconceitos de qualquer tipo são publicamente
desencorajados pelos que integram o Templo de Satã. O satanismo é contra a discriminação, seja de
raça, origem, sexo, gostos e aparência. Nosso único parâmetro para segregar alguém é a
estupidez, o maior pecado satânico.
1.3

2.0 - Objetivos .'.
Satanismo é a religião do poder pessoal e desenvolvimento individual. Refletindo este princípio o
Templo de Satã se volta para a Alquimia Negra, que é a transição do Ego Social inferior típico dos
ególatras de todas as religiões para o Ego Satânico, superior e emancipado. Entendemos que o
crescimento social, intelectual, físico e emocional de seus membros é uma conseqüência inevitável
deste proceder.
2.1

Utilizando-se da internet e de material impresso, como publicações de livros, panfletos e newsletters
periódicos, o Templo de Satã busca unir seus membros e criar uma rede de informação não apenas
sobre a filosofia, mas também sobre a cultura satânica.
2.2

Nosso foco é cultivar a filosofia satânica em território nacional, tendo em vista as particularidades
culturais e sociais em que se formou o Satanismo no Brasil. Ainda que o ser humano seja o mesmo em
qualquer lugar, por seu próprio desenrolar histórico o Satanismo Brasileiro desenvolveu sutilezas que
não podem mais ser ignoradas.
2.3

www.templodesata.com

E finalmente, o Templo de Satã não tem como objetivo "formar" ou "criar" Satanistas e sim oferecer
cada vez mais recursos para estes. O Satanismo é um acontecimento interno antes de ser uma
manifestação externa. É um processo individual e não um comportamento coletivo. É para o individuo e
não para as massas. Destarte, o Templo de Satã não é por excelência um movimento de "Pregação do
Satanismo" ou "Satanismo Evangélico".
2.4

Entendemos que pela falta de respeito ao caminho dos outros o mundo tem passado por muitos
conflitos desnecessários. Desta forma, o objetivo principal do grupo não é lutar pelo movimento
satânico, mas sim lutar pelo desenvolvimento do Satanista. Nossa única ideologia somos nós mesmos.
2.5

3.0 – Organização .'.
O Templo de Satã tem a ambição de se estabelecer nacionalmente como uma forte instituição
satânica organizada em capelas. A Capela Central que assina este estatuto nasceu em São Paulo e se
compromete a dar assistência para os irmãos e irmãs de outras partes do país que queiram formar
capelas especificas para suas regiões, além de organizar e disponibilizar para seus membros o material
e os meios de acesso a ele para divulgar e desenvolver o Satanismo.
3.1

Entre nós não existem líderes, pois cada membro é responsável por sua própria Vontade. Entretanto
o Templo se ergue na meritocracia, de forma que os três graus de filiação refletem diferentes níveis de
envolvimento de nossos membros. Não haverá recriminação daqueles que se abstiverem de participar
das atividades do grupo, mas certamente haverá recompensas para aqueles que se dedicarem mais.
3.2

Todos os litígios internos são sumariamente desencorajados pelo Templo de Satã, sendo pedido às
partes envolvidas para que os resolvam sem envolver a Ordem ou quebrar a unicidade da mesma.
3.3

3.4

O Templo se desenvolve em três graus:

3.4.1

O Círculo Externo:

Formada pelos membros recém filiados e ainda em observação. Os membros do Círculo Externo têm
acesso ao material do Site, ao Newsletter periódico e ao material impresso do Templo marcado com o
Sigillum Albus (selo branco)
3.4.2

O Círculo Interno:

Formada pelos membros do Circulo Externo que mostrarem, através de seus atos e de sua
participação, um interesse em contribuir pessoalmente com o desenvolvimento do Satanismo. São
membros que participam do Templo de Satã de maneira ativa contribuindo para o crescimento e
fortalecimento do grupo, comparecendo aos concílios e encontros organizados, participando das Listas
de Discussão, dos fóruns do Grupo e especialmente participando do Newsletter com matérias e criando
material próprio, além de contribuições com traduções, ensaios originais, arte satânica, panfletos, livros,
etc...
Os membros do Círculo Interno têm acesso a todo material não administrativo do Templo, inclusive a
material não disponível ao Círculo Externo marcado com o Sigillum Niger (selo negro). No Circulo
Interno também se tem acesso a eventuais descontos em eventos pagos como palestras, workshops,
etc., promovidos e desenvolvidos pelo Templo de Satã.
3.4.3 Conselho

Administrativo:

Formado pelos membros fundadores e membros apontados por estes. A Junta Administrativa é
responsável por divulgar todo material oficial impresso ou virtual do Templo, assim como organizar os
concílios, avaliar novos membros, acompanhar e supervisionar a criação de novas Capelas e dar o
apoio necessário em sua administração e organização.
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4.0 - Práticas .'.
Através da criação e divulgação de material próprio, desenvolvido pelos membros, e de reuniões e
encontros o Templo de Satã visa criar um ambiente saudável para o progresso de todos os seus
membros através da senda satânica.
4.1

O grupo promoverá regularmente encontros chamados de Concílios nas cidades em que se
formarem as capelas. Os concílios ordinários celebrarão os dias de festas satânicos e os concílios
extraordinários serão usados para recusa ou aceitação de novos membros, estudos de tópicos
relevantes e debates e palestras e workshops sobre assuntos de interesses dos membros presentes.
As capelas regionais também possuem autonomia para celebrar entre si encontros da maneira como
acharem desejável.
4.2

O Templo de Satã celebrará também, todos os anos, o Concílio Geral, em dias tão próximos do
Halloween (31 de outubro) quanto for possível. Nesta data membros de todo o pais poderão se reunir
em um evento maior, a ser usado para celebrar a existência do grupo, promover debates de
importância nacional, e incentivar uma maior integração de todos os membros.
4.3

De forma a manter o grupo unido por toda roda do ano, serão mantidos recursos digitais via internet
como fóruns, listas de discussão e eventuais chats. Mais especificamente teremos portanto: um fórum
aberto, destinado a esclarecer dúvidas do grande público externo, uma lista fechada para o Círculo
Interno, uma lista fechada para o Círculo Externo e uma lista de caráter organizacional para o conselho
administrativo. Lembramos contudo que a participação pela internet não é essencial para efetivação
como membro do Templo de Satã, nem para a evolução do Círculo Externo para o Círculo Interno.
4.4

O Templo de Satã dá às suas capelas total liberdade para desenvolver e promover suas próprias
atividades mas deixa claro que todo material oficial (textos, rituais, matérias, publicações, comunicados,
etc.) estará sujeito à aprovação da Capela Central. O objetivo disto não é criar uma forma de controle
ou mesmo censura e sim de manter uma hegemonia do material produzido por seus membros com a
filosofia original do Templo. As capelas vindouras deverão, portanto prestar contas de atividades
internas e externas (palestras, workshops, etc...) para o Conselho Administrativo. A organização é um
dos fatores mais importantes para o crescimento de um grupo e a disciplina será cobrada de membros
que se julguem capazes de organizar e administrar capelas próprias. Satã representa responsabilidade
para os responsáveis.
4.5

O Templo de Satã promoverá internamente alguns grupos de estudos específicos para diferentes
áreas do satanismo. Qualquer membro pode sugerir a criação de um novo grupo de estudo, mas caberá
ao Conselho Administrativo organizar e mensurar a viabilidade do mesmo. A participação em qualquer
grupo nunca será obrigatória, mas a presença e participação em algum grupo certamente contará a
favor dos interessados em ingressar no Circulo Interno do Templo.
4.6

4.7 – Inicialmente

o Templo de Satã já nasce com um grupo de estudo sobre magia satânica, tendo claro
seus objetivos de magia materialista esclarecida e desconectada do barroquismo hermético e da
metafísica pueril que caracteriza o meio ocultista vulgar. Para isso será criado entre seus membros
diversos matérias de apóio com destaque para um grimório contendo a ata ritualística que será aberta
para a apreciação dos filiados de acordo com seus graus.
5.0 - Exigências .'.
Exige-se dos membros um conhecimento mínimo do Satanismo, a ser avaliado como satisfatório
pelos membros responsáveis a filiação. Será fornecida literatura básica para qualquer interessado
externo. Nosso objetivo não é educar as pessoas sobre o Satanismo, de modo que mesmo que hajam
discussões sobre as premissas básicas da crença a pessoa interessada deve ter a carga mínima de
conhecimento já amadurecida.
5.1

Exige-se também, que os membros respeitem as leis de nosso país. O Templo de Satã não
incentiva nenhuma prática ilegal ou que fira a Constituição Brasileira e/ou Internacional vigente. O pior
pecado satânico é a estupidez e quem infringe uma lei, traz transtornos para si e para seus
entes queridos. Idéias limítrofes como sacrifícios humanos ou animais, molestar animais ou crianças,
queimar templos de outras religiões, violar cemitérios, cometer estupros, o uso indiscriminado de
5..2
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drogas, estão ligados ao Satanismo graças à literatura medieval baseada no medo e na ignorância que
marcaram esta época e à propaganda controladora e hipócrita da Igreja Cristã que acabou
contaminando com suas invencionices a mentalidade de todo o mundo ocidental. De forma alguma a
religião e a filosofia satânica toleram essas formas de abuso e imposição da própria vontade sobre a
vontade alheia. Assim, todo ato criminal é portanto totalmente condenado, o Templo de Satã não se
responsabiliza pelo comportamento e atividades de seus membros que não façam parte de seu
currículo.
6.0 - Taxas .'.
Não será cobrada qualquer taxa de filiação. A religião deveria ser livre e gratuita, a cobrança de
dízimos originou o grande mercado negro do caminho da mão direita, cujo único objetivo do praticante é
o de parecer uma "boa pessoa" perante seus confrades e o enriquecimento dos clérigos: nada senão
comércio hipócrita. As únicas cobranças financeiras serão relativas ao reembolso de material produzido
pelo Templo e eventuais assinaturas de material periódico, além de inscrições em eventos pagos
desenvolvidos pelo Templo.
6.1

Caso seja necessário, o aluguel de um local para encontros, as despesas serão divididas entre
TODOS os membros do grupo em parcelas comuns a todos, até que um espaço próprio seja
conseguido.
6..2

A contabilidade do Templo deve ser aberta para apreciação de todos que integram a ordem. Deste
modo tanto a Capela Central como a demais capelas deverão, manter os registros da "tesouraria"
acessível para todos os interessados.
6..3

7.0 - Filiação .'.
O primeiro passo para a filiação ao Templo de Satã é entrar em contato com o grupo e solicitar o
questionário de filiação, no qual por meio de perguntas fechadas será feita uma primeira triagem dos
interessados.
7.1

Após isso é absolutamente necessário a presença em pelo menos um dos eventos para adesão final
Templo de Satã. Isso garante um maior compromisso e dá aos membros já efetivos oportunidade de
julgar melhor o caráter e a intenção do neófito. Nestes encontros será feito um processo criterioso de
análise, onde serão avaliadas a veracidade das intenções apresentadas pelo aspirante, bem como, sua
sintonia à nossa filosofia.
7.2

7.3 A

admissão de novos membros será feita através da votação feita pelos presentes nos concílios. Um
único voto "negativo" é suficiente para eliminar o candidato. A razão é simples: plena sintonia entre o
grupo.
É permitida a saída a qualquer momento de quaisquer membros do Templo de Satã caso seja de
sua Vontade. O termo de silêncio contudo juramentado durante a adesão deverá ser eternamente
mantido e o material do Templo devolvido, sobre pena de sofrer as conseqüências da traição.
7.4

Este material é propriedade do Templo de Satã e destinado ao uso pessoal de seus membros. Não pode ser reproduzido total ou parcialmente, através de qualquer
forma ou meio seja eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação, nem exposto em local público, sem a permissão por escrito do Templo de Satã.
Circulação exclusiva para membros do Templo de Satã do Círculo Interno e Círculo Externo. Ele não pode ser DE NENHUMA MANEIRA alterado, editado ou
distribuído, nem usado com fins lucrativos. Distribuição exclusiva do Templo de Satã.
Para entrar em contato com o Templo de Satã escreva para caixa postal 66307, cep 05311-970, São Paulo – SP, ou mande um e-mail para
templodesata@yahoo.com.br
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