
 

Apresentação da Igreja Expectante 

 

A IGREJA SEM RELIGIÃO 
 
A Igreja Expectante não é uma religião, como muitas pessoas pensam. Uma religião segue um Precursor 
que dita e ensina um conjunto de práticas e princípios que regem as relações entre o Homem e a 
Divindade, tornando-se assim dogmática em sua essência. Entretanto, sem pretensão, a Igreja 
Expectante procura ser uma Condensação das Religiões, procurando DAR, ENSINAR, PREGAR E 
DIFUNDIR TODAS AS REVELAÇÕES, todos os EVANGELHOS, todos os Ensinamentos dos Grandes 
Avataras, Mestres e Instrutores de todos os Raios, Tempos e Lugares do Oriente e do Ocidente que 
orientaram os planos passados e orientam os planos desta época. Desta forma, a Igreja Expectante 
pretende dar à criatura humana uma possibilidade de encontrar-se dentro de sua própria maneira de 
ser, de sua tônica para a sua evolução na Via Espiritual. Enfim, a Igreja Expectante busca possibilitar a 
reestruturação de homens e mulheres para a vida moderna, porém plena de conhecimentos que 
facilitarão o encaixe de cada qual junto a seus semelhantes e seus familiares, fazendo com que atinjam 
um maravilhoso campo de compreensão, tolerância e trabalho na organização da comunidade. Com 
isso, a Igreja Expectante se apresenta como um possível exemplo para que algumas pessoas possam 
segui-lo e ter dias de grande Paz e Amor. 
 
Pelo exposto, a Igreja Expectante é ECUMÊNICA, GNÓSTICA e de base ESSÊNIA. 
 
ECUMÊNICA (conforme o dicionário Lello): da terra habitada, do mundo inteiro. Relativa ao Universo, à 
toda terra habitada. Universal. 
 
ECUMENISMO: Tendência para a União de todas as Igrejas Cristãs numa só. 
 
Assim, pelo visto, já ficaram bem claros o nosso objetivo e o porquê de a Igreja Expectante, além de ser 
Ecumênica, praticar o Ecumenismo. 
 
GNÓSTICA: Partidária do Gnosticismo. 
 
GNOSTICISMO: Sistema de filosofia religiosa, cujos partidários dizem ter conhecimentos completos de 
transcendência da natureza e dos atributos de Deus. 
 
Sendo amantes da natureza, e com seus múltiplos conhecimentos, a Igreja Expectante também é 
Gnóstica porque pratica o Gnosticismo. 
 
ESSÊNIA: Como seguidora da Força Crística, a Igreja Expectante é fundamentalmente Essênia pela sua 
formação, pois o grande Avatar Crístico, Nosso Senhor JESUS, teve sua vida Material entre os Essênios e 
sua existência, de acordo com nossos conhecimentos, foi vivida entre eles. Assim, não poderíamos 
deixar de seguir as pegadas do Divino Mestre, procurando pautar a nossa maneira de ser nos códigos 
oriundos dessa profunda filosofia e formação Crística. 
 
CERIMONIAL 
Nosso cerimonial, apesar de sua singeleza, é lindo, como também todo o seu ritual. 
Efetuamos batizados, casamentos e Consagrações de Noviços(as), Sacerdotes e Sacerdotisas de 
Urgência e Sacerdotes e Sacerdotisas de 2º Grau, dando, assim, pleno direito à mulher para a Via 
Sacerdotal. 
 
Para maiores conhecimentos e detalhes estamos prontos para atendê-los da melhor forma possível. 
Apraz-nos abrir-lhes a oportunidade de ampliar seus conhecimentos Espirituais. 
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BREVE HISTÓRICO 
 
A Igreja Expectante foi fundada em 1919 pelo insigne e ilustre Mestre “CEDAIOR”. Seu nome civil era 
Visconde Albert Raymond Costet de Mascheville, pertencente à nobreza francesa, que, tendo 
abandonado o título nobiliárquico e as posições sociais, veio para a América do Sul em 1910. Anos mais 
tarde, depois de muitas lutas militando no Martinismo de Papus, Maçonaria, Ordem Rosa+Cruz 
Kabalística, esoterismo e muitas outras correntes espiritualistas, fundou, junto com um grupo de 
discípulos, a Igreja Expectante, na cidade de Buenos Aires, Argentina, onde foi amparada pelo artigo 14 
da Constituição daquele país e a registrou no “Livro das Leis de Vayu”. 
 
Cedaior veio depois para o Brasil, trouxe a Igreja Expectante para cá e, ao falecer, deixou como 2º 
Patriarca e sucessor seu filho Visconde Léo Alvarez Costet de Mascheville, que foi um dos nove 
fundadores, conhecidíssimo com o nome místico de Sri Sevãnanda Swami, que a registrou com 
personalidade jurídica no Brasil, com sede e fórum na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 
1953. 
 
Portanto, além de ser francesa, por ser um francês que a fundou, foi iniciada na Argentina e tem sua 
Sede Patriarcal e função no Brasil, sendo atualmente reconhecida como brasileira e de amplitude 
internacional. 
 
A Igreja tem um vasto Programa de LABOR interno e externo. É considerada a Igreja da Nova Raça ou 
da Nova Era, igual a muitas outras igrejinhas que estão aparecendo agora, porém  todas minoritárias. 
 
E a Nova Raça ou Nova Era é aquela que estamos preparando para o seu Advento, que se dará com os 
grandes acontecimentos geográficos, demográficos e atmosféricos, com a Terceira Guerra Mundial. Esta, 
inevitavelmente se dará, devido ao nosso pesado CARMA acumulado, por já ter sido prevista por 
diversos profetas e pelo Apocalipse de São João. Mais detalhes, estamos prontos a esclarecer. 
 
Sugerimos ao leitor que consulte o site www.igrejaexpectante.org para ter a completa trajetória do 
grande Mestre Cedaior, bem como informações mais detalhadas sobre a nossa Obra. 
 
A CRUZ EXPECTANTE 
 
É uma cruz que por si só e por seu simbolismo já é bastante eloquente. Conforme já foi dito, somos 
uma Igreja Ecumênica, que pratica o Ecumenismo, procurando condensar, fundir todas as Religiões 
numa só Igreja. Assim sendo, para nós não há DIFERENÇAS profundas nas Essências Filosóficas, mas, 
sim, nas criaturas humanas, que procuram se adaptar às filosofias que mais coisas têm para as suas 
conveniências. Ou permanecem simplesmente onde foram batizadas por questão de seguir os seus 
familiares. Porém, quantos há neste estado que não frequentam as suas próprias Igrejas? 
 
A nossa Cruz é equilátera por acharmos que, de Norte a Sul, Leste a Oeste, todos os ângulos são os 
mesmos. Assim, as supostas diferenças são do indivíduo para o indivíduo, de acordo com suas 
convenções e maneiras de ser. 
 
Mas a Essência fundamental é que viemos do mesmo PAI pelo processo de INVOLUÇÃO e atingimos o 
PAI pela nossa EVOLUÇÃO. De forma que, insofismavelmente, somos todos irmãos. O resto são 
concepções e adaptações para os interesses pessoais em prejuízo muitas das vezes da coletividade. 
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O símbolo que entrelaça a Cruz vem do sânscrito. Representa o Nome do Criador na Letra Sagrada AUM, 
que nós pronunciamos OM, sendo o princípio das nossas preces. 
 
Então, até agora temos a Cruz, símbolo aceito amplamente em todas as partes, especialmente no 
Ocidente, ABRAÇADA pelo AUM oriental. Ocidente e Oriente abraçados... Nada mais propício às 
necessidades do mundo de hoje... 
 
O Triângulo, o Ponto e o Bindhú são: o Material, o Imaterial e o Infinito. O Triângulo pode ser 
interpretado também como representação do trino Pai, Filho e Espírito Santo e, ainda, dos princípios 
de Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 
 
O Ponto, em termos místicos, configura a única forma gráfica de representar Deus: o ponto de onde 
emanam todas as outras coisas. 
 
Juntando o Ponto com o Bindhú temos o OLHO QUE TUDO VÊ, Deus Onipresente, Onipotente, 
criador e sabedor de tudo. 
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ABERTURA INTERIOR 
 
É preciso ter o seu campo Mental aberto no sentido de máxima amplitude para o conhecimento genérico 
das Religiões, Credos, Seitas e Filosofias de vida. 
 
Só sendo liberto dos preconceitos pessoais é que se pode abraçar a análise lógica do raciocínio livre e 
chegar à constatação de que “TUDO É IGUAL A TUDO”. 
 
Qual o objetivo a ser alcançado quando se chega a esta conclusão? Ao atingirmos e aceitarmos a visão 
de que TUDO É IGUAL A TUDO abrem-se as fronteiras, as barreiras que nos impediam de reconhecer 
que o nosso semelhante é nosso irmão, independentemente de cor, raça, credo, posição política e 
social, pois o mendigo que passa, o estropiado, o esquálido que cruza nosso caminho,  aquele que está 
atrás das grades como preso ou louco, os que dormem na sarjeta, TODOS, TODOS são nossos 
semelhantes e nossos irmãos que necessitam de afeto, amor, carinho, muitas vezes mais do que de um 
pedaço de pão. Ao chegarmos a esse ponto, passaremos a ter mais solidariedade, mais fraternidade e 
compreensão. E possivelmente a repugnância e o desdém caem por terra quando se chega a esse 
conhecimento. 
 
Qual seria a melhor maneira de dar? Há várias maneiras de ser caridoso, de aplicar a fraternidade. Não 
é somente em meter a mão na carteira e tirar minguados níqueis para dar a alguém que se está fazendo 
a caridade, porém toda obra meritória merece profundo respeito. No entanto, qualquer gesto deve ser 
acompanhado de intensa onda de Amor Interno. 
 
É preciso ser humilde ao se fazer uma caridade, porque é sempre doloroso para quem a recebe. Jamais 
devemos olhar alguém com sentimentos de dor, pena, piedade, chamá-lo de coitado e de outros 
adjetivos semelhantes, porque isso leva uma onda de negativismo para o ser que já está sofrendo tanto, 
e a presumível pena que se emite ainda será pior para o indivíduo. No lugar de proceder desta forma, 
devemos procurar emitir vibrações de grande amor, felicidade, alegria e pedir às Forças Superiores e ao 
Criador para que, se possível for, seja diminuído o pesado fardo daquele Irmão. Assim estamos 
fazendo uma grande caridade e trabalhando no campo vibracional positivo para ajudar aquela criatura. 
 
Cuidado, porém, pois essa modalidade é uma faca de dois gumes e pode levar o operador para um 
campo falso de insensibilidade, tornando-o um indivíduo frio e indiferente se não proceder dentro da Lei 
do mais puro e fraternal Amor Universal. 
 
Ser Expectante é ter sempre diante de si o seu Lema, que é o seu oráculo, a sua Meta, a sua Bandeira, 
o seu Caminho Reto e seu modo de viver corretamente. Porque vivendo dentro do lema “VIVA A 
EXPERIÊNCIA PROCURANDO REALIZAR A PUREZA” você estará construindo sempre uma nova 
vida, através da sua Plena Observação, Plena Vigilância de todos os seus pensamentos, palavras e 
obras, razão pela qual o grande Avatar Crístico Senhor Jesus ensinou mui sabiamente: “VIGIAI E 
ORAI”, dando assim grande importância ao ato de Vigilância do EU INFERIOR. 
 
Ser Expectante é viver em observação constante. 


