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PREFÁCIO 
 

 

 O presente estudo é o resultado de anos de pesquisas em trabalhos consagrados de 

luminares que se destacaram por seu imenso saber em todos os Tempos. Limitei-me a fazer 

estudos em obras que há muito vieram a lume. Nenhum mérito me cabe senão o tempo 

empregado, a paciência e a vontade em fazer as coisas bem feitas. 
 

 A própria Doutrina Secreta foi inspirada por Mahatmãs. Dentre eles, convém destacar 

os Mestres Kut-Humi, Morya e Djwal Khul, que por sua vez trouxeram o tesouro do Saber 

Arcano cujas fontes se perdem no Tempo. Este Saber não é propriedade de ninguém, pois tem a 

sua origem no próprio Logos que preside à nossa Evolução. 
 

 Foi nesta fonte que procurei beber. Espero poder continuar servindo, pois tenciono, se os 

Deuses ajudarem, prosseguir os esforços no sentido de divulgar, dentro do meu limitado campo 

de acção, a Ciência dos Deuses. O Conhecimento Sagrado é inesgotável, devendo ser objecto de 

consideração por todos aqueles que realmente desejam transcender a insípida vida do homem 

comum. 
 

 Dentre os luminares onde vislumbrei a Sabedoria Iniciática das Idades brilhar com mais 

intensidade, destacarei o insigne Professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade 

Teosófica Brasileira, mais conhecido pela sigla J.H.S. Tal foi a monta dos valores espirituais 

que proporcionou aos seus discípulos, que os mesmos já vislumbram horizontes de Ciclos 

futuros. Ressaltarei também o que foi realizado pelos ilustres Dr. António Castaño Ferreira e 

Professor Sebastião Vieira Vidal. Jamais poderia esquecer esse extraordinário Ser mais 

conhecido pela sigla H.P.B., Helena Petrovna Blavatsky, que ousou, vencendo inúmeros 

obstáculos, trazer para os filhos do Ocidente a Sabedoria Secreta que era guardada a “sete 

chaves” pelos sábios Brahmanes. Pagou caro por sua ousadia e coragem. O polígrafo espanhol 

Dr. Mário Roso de Luna, autor de inúmeras e valiosas obras, com o seu portentoso intelecto e 

idealismo sem par também contribuiu de maneira magistral para a construção de uma nova 

Humanidade. O Coronel Arthur Powell, com a sua inestimável série de livros teosóficos, 

ajudou-me muito na elucidação de complexos problemas filosóficos. Alice Ann Bailey, teósofa 

inglesa que viveu nos Estados Unidos da América do Norte, sob a inspiração do Mestre Djwal 

Khul, Mahatma membro da Grande Fraternidade Branca, também contribuiu muito para a 

divulgação das Verdades Eternas aqui no Ocidente. E muitos outros, que com o seu Saber e 

Amor tudo fizeram para aliviar o peso kármico que pesa sobre os destinos da Humanidade. 
 

Junho de 1995 
 

Azagadir 
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DHYANIS 
 

 
 

OS DHYANIS SÃO EXPRESSÕES DO SEGUNDO TRONO 
 

 

 Os Sete Originais fazem-se presentes no Plano da Mãe Divina, também chamado de 

Segundo Trono, através dos Sete Ishwaras ou Luzeiros. Os Ishwaras não deixam de ser, em 

certo sentido, Shaktis dos Sete Sóis Originais. A Mitologia diz que a Mãe (Vénus) separa o Pai 

(Mercúrio) do Filho (Marte), até que este possa vingar a morte do Pai. 
 

 O Mundo da Mãe Divina ou Segundo Trono, é um Mundo Intermediário. É o que separa 

o Primeiro Trono, Mercúrio, do Terceiro que é Marte ou Terra. Antropogeneticamente falando, o 

ser humano também é uma criatura tríplice: a sua parte superior, ou espiritual, fica separada da 

parte inferior, que é a consciência física, pela Alma que é Kama-Manas. Assim, o que está em 

cima é como o que está em baixo.  
 

 Para compreender mais e melhor o papel desse Mundo Intermediário que é o da Mãe 

Divina ou Segundo Trono, citamos o trecho de um Livro Aghartino, A Voz do Akasha chega até 

Deus, que diz: 
 

 “Em cima, o Cosmos; em baixo, a sua forma materializada; no meio, a Grande Maya. 
 

 Se tu Me quiseres ouvir – falando o Eterno – beija antes os pés dos Sete e espera que 

cada um deles segrede no ouvido da tua Alma o que desejas saber e obter.” 
 

 Os Mistérios do Segundo Trono são muito preciosos, e por isso a Tradição Iniciática diz: 

“Quem atravessa o Akasha – sendo Kakim – é fonte de toda a riqueza”. 
 

 O Eterno só concede o direito ao ser humano de O ouvir através de Seres Representativos 

aqui na Terra. Esses Seres são os Dhyanis-Budhas. Após o ano 2005 Eles terão, ciclicamente, os 

nomes dos Tatwas: 
 

 Adi-Bel 

 Anu-Bel 

 Akasha-Bel 

 Vayu-Bel 

 Tejas-Bel 

 Apas-Bel 

 Pritivi-Bel 
 

 Isso significa que a partir do ano 2005 os Dhyanis-Budhas serão as Vestes ou Expressões 

do Quinto Ishwara ou 5.º Senhor. Por isso, Ele disse no Colóquio Amoroso: “Eu vibrarei no 

Budha Terreno e, ao mesmo tempo, noutros Seres”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assim, qualquer coisa que queira saber-se a respeito do 5.º Sistema, que será inteiramente 

diferente do actual 4.º Sistema, terá que ser através do 5.º Luzeiro e dos seus Dhyanis-Budhas 

que formam o seu Estado-Maior. O actual 4.º Sistema assenta, fundamentalmente, no 

conhecimento relacionado ao Mental Concreto, analítico, enquadrado no Quaternário Humano, 

enquanto o 5.º Sistema dinamizará os princípios superiores da Mente Humana, portanto, mais 

relacionados ao Mental Abstracto ligado à Intuição, denominado pelos Iniciados de Manas 

Taijasi.  



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 17 – Roberto Lucíola 

 6 

ESCALONAMENTO HIERÁRQUICO 
 
 

 Segundo a Grande Lei que a tudo preside, há um escalonamento hierárquico a que todos 

estão sujeitos. Assim, o que hoje é um ser humano em Ciclos passados já passou pelos Reinos 

Animal, Vegetal e Mineral, como vimos no Caderno n.º 4. Ao alcançarem o Reino Humano, as 

Mónadas terão acesso não mais a Reinos mas a Categorias acima dos mesmos que são as das 

Hierarquias Criadoras. De modo que os Dhyanis também ascenderão hierarquicamente. Virão a 

ser os Ishwaras dos 7 Reinos da Natureza. Presidirão aos próprios Tatwas como já vimos, 

portanto, serão as Vestes Representativas do 5.º Ishwara. 
 

 OS PRECURSORES DA NOVA ERA – Certa feita, JHS disse: “Trago para a 

Humanidade um novo estado de Consciência”. Os Dhyanis são Filhos do Grande Senhor Akbel e 

Daquela que expressa a Grande Maya, Allamirah, e serão eles que prepararão a Mente da 

Humanidade para o advento do Quinto Sistema. Eles implantarão o novo estado de Consciência 

a que JHS fez referência. Actuarão através das Sete Tónicas do Conhecimento, as quais serão 

direccionadas ao desenvolvimento do Quinto Princípio que será dinamizado no Novo Ciclo que 

iniciará a partir de 2005. Eles trarão a mensagem de que qualquer um que a isso se predisponha, 

poderá servir de Taça para acolher a Quinta Essência Divina em seu íntimo, com isso 

divinizando-se. 

 

 A MANIFESTAÇÃO É UM PROCESSO DE DESDOBRAMENTO DA DIVINDADE – 

Parabrahma, o Absoluto, o Grande Oceano Sem Praias, o Sem Nome, Deus ou qualquer outra 

designação, deu origem primordialmente aos Sete Sóis Originais, o conjunto de Essências que 

forma o Oitavo Sistema. Esses Sete Originais reflectem-se nos sete “Espelhos Cósmicos” que 

são os Sete Ishwaras que estão e formam o Segundo Trono. Assim, os Sete Originais fazem-se 

presentes no Plano da Mãe Divina através dos Sete Luzeiros ou Ishwaras. Por sua vez, estes 

Luzeiros reflectem-se nos Sete Planetários que actual no Terceiro Trono. Estes Planetários 

desdobram-se em Sete Kumaras ou Dhyanis-Kumaras. Daí, a Ciência Iniciática das Idades 

ensinar que Sete Kumaras totalizam um Planetário, também chamado de Kumara Primordial ou 

Kumara Rei. Observamos que todo o processo da Manifestação Divina consiste na projecção ou 

desdobramento de Consciências Superiores em fracções suas nos Mundos inferiores. Os orientais 

chamam a isso de desdobramento tulkuístico. Assim, compreende-se porque toda a Humanidade 

promana de uma Fonte Única. Esquematizando este processo cosmogénico, temos: 
 

 a) Oceano Sem Praias, Parabrahma, o Eterno, etc. 
 

 b) Primeiro Trono, Oitavo Sistema constituído pelos 7 Originais. 
 

 c) Segundo Trono, constituído pelos 7 Ishwaras ou Luzeiros. Projecções dos 7 Originais. 
 

 d) Terceiro Trono, formado pelos 7 Planetários. Projecções dos 7 Luzeiros. 
 

 e) Kumaras ou 7 Dhyanis. Desdobramento dos 7 Planetários no Terceiro Trono. 
 

 Para arrematar o que foi dito acima, transcrevemos a primorosa Revelação feita pelo 5.º 

Senhor Arabel que consta no Colóquio Amoroso, a qual traz alguma luz sobre o mistério do 

Oceano Sem Praias e os Originais: 
 

 “Sete Ishwaras e 49 Planetários, sete Originais formando um Sistema de Sóis em torno 

do Central que é o Oceano Sem Praias…” 
 

 

DUPLA FACE DOS PLANETÁRIOS 
 
 

 DIFERENÇA ENTRE BUDHAS E BODHISATTWAS – Um Sistema Solar é composto 

por sete Sistemas de Evolução. Em cada Cadeia do Sistema de Evolução forma-se um Budha 
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Síntese. Por estarmos na 4.ª Cadeia do 4.º Sistema, já temos 4 Budhas realizados. Cada Cadeia 

do Sistema de Evolução corresponde a um Luzeiro de cuja Essência Avatárica é portador o 

respectivo Planetário. Graças ao trabalho dos Planetários com os seus Dhyanis-Kumaras e 

respectivas Hierarquias, é que os Luzeiros realizam-se integralmente. 
 

 Como cada Planetário tem uma Corte de 7 Dhyanis-Kumaras, no final do Esquema ou 

Sistema Planetário, quando a Onda de Vida tiver percorrido as 7 Cadeias Planetárias e esgotado 

todas as possibilidades do Sistema de Evolução Planetária, teremos 49 Dhyanis, o que 

corresponde a 7 deles para cada Cadeia. Esses 49 Excelsos Seres são denominados na 

nomenclatura esotérica do Oriente como Bodhisattwas. Daí dizer-se que 7 Bodhisattwas formam 

1 Budha. É em virtude disso que as escrituras sagradas da Índia e do Tibete falam sempre em 49 

Bodhisattwas, contudo sem explicar as origens dos mesmos. 
 

 Há, como vimos, o Sol Central com os 7 Originais, correspondendo ao 8.º Sistema ou 

Primeiro Trono. Entre o Primeiro e o Segundo Tronos existe uma população de Devas que 

formam as Hierarquias Arrúpicas, por viverem em regiões onde não existem formas. Também 

entre o Segundo e o Terceiro Tronos, existe uma população de Devas já predisposta a tomar 

corpos físicos. É dessa espécie de Seres que fala o Anjo Maliak. No 5.º Sistema, esses Devas 

tomarão os Corpos Eucarísticos da Elite Inca-Tupi que se encontram no Mundo Subterrâneo do 

Monte Ararat, na região Roncador, Brasil Central. 
 

 Além dessas Hierarquias, temos os Munindras encarnados como expressões dos Makaras 

e Assuras, as Hierarquias caídos dos Sexto e Quinto Senhores, respectivamente. Deveriam estar 

ocupando os seus postos em São Lourenço e nas sete Cidades do Sistema Geográfico Sul-

Mineiro, a exemplo do que acontece nos sete Postos Representativos do Sistema Geográfico 

Internacional ou Mundial, já ocupados pelos Adeptos e as respectivas Fraternidades Ocultas. 

Tarefa dirigida e executada pelos Dhyanis-Kumaras. 
 

 Um Planetário não deixa de ser a Face do Luzeiro voltada para a Terra ou Terceiro 

Trono. Falando deste mistério, disse JHS: 
 

 “Os Planetários possuem a parte Divina e possuem a parte Material. Logo, possuem 

dupla Personalidade. Uma funciona como o Bem e outra como o Mal.” 
 

 Por isso, JHS possuía essas características estratégicas. Foi o Amoroso do Segundo 

Trono, mas também foi o Julgador. O Arcano 15 expressa bem essa Dupla Face do Eterno. Com 

a sua Face do Rigor, atrita o Jiva para que ele evolua e saia da sua natural inércia, e se prepare 

para viver no 5.º Sistema como um ser consciente plenamente individualizado, rompendo de vez 

com a tendência de Alma Colectiva que herdou do Reino Animal e ainda teima em sobreviver 

como estado de consciência. Para a ruptura desse estado de coisas, é que a Lei age rigorosamente 

impulsionando a Roda da Vida. Esse duplo aspecto da Divindade sempre se manifestou no 

decorrer da Evolução. Senão, vejamos: 
 

 Luzbel ________________ Lúcifer 

 Akbel _________________ Arabel 

 Cristo _________________ Crivatza 

 Henrique ______________ Honorato 

 São Germano ___________ Cagliostro 

 Júpiter Olímpico ________ Júpiter Plutónico 
 

 

POLARIZAÇÃO DOS PLANETÁRIOS 
 

 

 O PORQUE DAS QUEDAS DOS DEUSES – Actualmente, o trabalho da Divindade está 

sendo realizado no Plano mais denso do Universo, e assim sendo as dificuldades são imensas em 
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virtude de se operar com energias ainda virgens, muito pouco trabalhadas. Em virtude deste facto 

concreto, as Hierarquias Divinas e os seus Dirigentes, que nunca tinham passado por tal 

experiência em condições tão adversas, por vezes tropeçam e caem por motivos óbvios. Para 

equilibrar os acontecimentos, o Logos, através das suas expressões, realiza ciclicamente 

Julgamentos, a fim de aquilatar o trabalho realizado. Tudo é julgado, e por isso fala-se em quatro 

Grandes Julgamentos. A própria Lei do Karma não deixa de ser um Julgamento Antropogénico. 

Assim, dentre outras coisas, foram julgados os próprios Planetários em acção, as Hierarquias 

comprometidas e o todo da Humanidade, colectiva e individualmente. Este facto cósmico está 

expresso, como vimos, no simbolismo da Balança. 
 

 Segundo informações fidedignas, o quadro referente aos Planetários tem a ordenação 

seguinte: 
 

 1.º Planetário – Foi o primeiro a realizar a sua tarefa. Já está realizado, integrado. 
 

 2.º Planetário – Também já realizou a sua tarefa. Já está realizado, integrado. 
 

 3.º Planetário – Está como Guardião do Portal conhecido como Cone Sombrio da Lua. A 

sua função actual é vigiar as almas consideradas indignas de continuarem a evolução no próximo 

Ciclo. Segundo as Revelações, estão próximas do Sol Negro que fica no extremo oposto da 

elíptica do Sistema Solar, conforme já estudámos. Será Ele o condutor dessas almas infelizes 

para o Sol Negro, Oitava Esfera Negativa, Zero Dimensão, etc. Estão no Pólo Negativo em 

relação ao Oitavo Sistema. Este Planetário está só aguardando o momento dantesco de abrir os 

Portais Infernais para dar passagem às almas que não conseguiram superar o Ciclo, tendo sido 

julgadas incapazes de prosseguir a evolução no próximo Sistema. Muitas dessas almas são 

procedentes da 3.ª Cadeia Lunar e até hoje não se adaptaram às condições da Cadeia Terrestre. 

Mantiveram-se no estado de consciência lunar. É o 3.º Senhor quem comanda os As-Atmãs que 

formam a 3.ª categoria dos Assuras. São os formadores da Natureza. Astaroth é a vitória de um 

As-Atmã. Carregam os restos kármicos ou o Mal de um Sistema para outro. Vão formar a 

Natureza da futura Cadeia. 
 

 4.º Planetário – É o responsável pelas almas consideradas salvas, por terem 

acompanhado as exigências da Lei para o presente Ciclo. Está localizado, geograficamente, na 

região de Vila Velha, Estado do Paraná, Brasil. Porém, a sua 

actividade está relacionada a uma região especial do Plano 

Astral chamada Jina. As almas que aí permanecem, apesar de 

terem passado pelo crivo do Julgamento em 1956, ainda não 

se realizaram totalmente atingindo a condição de realização 

plena que é o estado de consciência do Jivatmã. Trata-se de 

uma região conhecida como Devakan. 
 

 5.º Planetário – Está no interior da Serra do 

Roncador, Monte Ararat. Não pode actuar na Face da Terra 

por determinação da Lei. Passa por uma fase de preparação 

depois do Julgamento a que foi submetido no interior de 

Pouso de Alto. Na ocasião oportuna se avatarizará no Budha 

Terreno. No momento ocupa o corpo do 31.º Budha Vivo da 

Mongólia, Takura-Bey, tendo por Colunas Rimpotche e 

Jahantzi. 
 

 6.º Planetário – Trabalhou na Face da Terra realizando muitas coisas que aí estão, no 

sentido de preparar a vinda de Maitreya. Trouxe à existência os próprios Dhyanis Budhas e 

Kumaras, suprindo o trabalho que devia ser feito por outro. Fundou a Instituição (Sociedade 

Teosófica Brasileira) e construiu os Templos. Estruturou os Sistemas Geográficos. Realizou os 
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Julgamentos. Preparou a sua Corte e a do seu Irmão para o futuro Ciclo. Assumiu todo o Karma 

Colectiva da Humanidade. Deixou de ser o Vigilante Silencioso para se encarnar como 

Planetário, antecipando-se à evolução normal. Por isso é considerado como a Eterna Vítima. 
 

 

TULKUS VERTICAIS E HORIZONTAIS 
 

 

 As lutas estratégicas entre o Bem e o Mal visam um objectivo transcendente. Assim, os 

choques entre os dois Irmãos Planetários que actualmente exercem as suas respectivas 

influências sobre a Humanidade, não têm carácter odioso e sim sentido estratégico, a fim de 

impulsionar a Evolução. É por isso que, segundo as Revelações, eles combatem-se e abraçam-se, 

consoante a necessidade do momento cíclico. 
 

 O 5.º Planetário teve a sua Consciência cristalizada no início dos Ciclos do actual 

Manvantara. O seu Irmão, o 6.º Senhor, agindo por ordem do Eterno ou do Pai, passou a realizar 

os seus Avataras cíclicos para suprir o trabalho em má hora sonegado pelo 5.º Planetário. Actuou 

como um “Atritador Cósmico”, a fim de que a Consciência do despertasse o que, finalmente, 

conseguiu, resultando daí as “Duas Bocas beberem na mesma Taça”. 
 

 OS DHYANIS FORMAM UM SISTEMA – Os Dhyan-Choans das Cadeias têm como 

expressões menores ou projecções no Mundo das Formas os Planetários das Rondas, que assim 

são sempre os Vigilantes Silenciosos das mesmas carregando consigo as experiências passadas e 

presentes para o Futuro. Experiências de uma Ronda para outra, de uma Cadeia para outra, de 

um Sistema para outro e assim por diante. 
 

 Por sua vez, os Dhyanis são Planetários numa oitava abaixo, sendo que cada Dhyani tem 

sete Dharanis em sua volta formando um Sistema, e por isso o número de Dharanis é 49. 
 

 JHS é um Manu Cíclico e não um Manu Racial, porque deu Vida a 7 Planetários 

Dhyânicos. Daí ser o Bijam ou a Semente dos Avataras, por ser a Origem dos Planetários do 

Futuro que são os Dhyanis. 
 

 Os Planetários, como já vimos, possuem duas Faces: a Face do Rigor e a Face do Amor. 

Neles vibram a parte Divina e a parte Material. Por vezes esses aspectos chocam-se, razão 

porque o Eterno manifestou-se sentenciando: “Eu venho com a Espada de dois Gumes, um que 

Abençoa e outro que Fere”. 
 

 Para manifestar-se, a Divindade desdobra-se tulkuisticamente em várias expressões. 

Assim, temos as duas expressões fundamentais: 
 

 Tulkus Verticais – São os que estão relacionados ao trabalho dos Avataras num nível 

superior. 
 

 Tulkus Horizontais – É quando a Divindade, agindo através de expressões humanas, 

realiza um trabalho junto da Humanidade. 
 

 Planetário – É o Luzeiro ou Ishwara objectivado no Terceiro Trono. É a manifestação de 

uma fracção do Eterno. 
 

 Cada Planetário reparte-se em 7 Kumaras, de modo que 7 Kumaras formam um 

Planetário. 
 

 Os Planetários apresentam-se com dois Aspectos ou duas Faces: a Face Divina e a Face 

Material. A Material está sujeita a evolução, portanto, sujeita a quedas. 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 17 – Roberto Lucíola 

 10 

 Krivatza – É uma expressão vertical do 6.º Senhor, mantenedora do Avatara na Face da 

Terra. Chefia os Tulkus Verticais. 
 

 São Germano – É uma expressão horizontal como desdobramento do 5.º Planetário. 

Trabalha junto à Humanidade. 
 

 

AKBEL – KRIVATZA – SÃO GERMANO 
 
 

 Diz o Professor Sebastião Vieira Vidal: 
 

 “A raiz ou origem dos Avataras e dos Kumaras está no Segundo Trono, por isso se fala 

na ‘Árvore de Kuma-Mara’. Como alegoria do Segundo Trono, temos os dois triângulos 

entrelaçados – o Hexágono Sagrado. O triângulo de vértice para cima representa o Planetário 

com todos os seus mistérios, e o de vértice para baixo representa os Kumaras. 
 

 O Segundo Trono é uma espécie de quadro distribuidor das energias para todo o 

campo manifestado. É onde se processa a transformação da Unidade na multiplicidade das 

consciências menores. 
 

 No Segundo Trono há a Balança de Akbel para medir, pesar o potencial da 

manifestação da Divindade em cada Ciclo, Raça, Plano, Globo, etc. Em baixo, no Terceiro 

Trono, há a Âncora e a Ampulheta de Saturno para medir o Tempo e o Espaço. Por isso se 

fala em Matratmã, a ‘medida de Atmã’.” 
 

Alegorias do Segundo Trono 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Em cima os Três Sóis – AKBEL – ASHIM – BELOI    
 

 Em baixo os seus reflexos – AKBEL – KRIVATZA – SÃO GERMANO  
 

 Akbel   É o Andrógino Perfeito. 

 Krivatza  É o Mantenedor do Avatara na Face da Terra. 

 São Germano  Prepara fisicamente o 5.º Kumara. 
 

 Esses três seres preparam conjuntamente o 5.º Universo e, consequentemente, o 5.º 

Luzeiro no 5.º Planetário. Akbel tem a designação de Bojam dos Avataras devido a ser Dele que 

se originam os Avataras. Ele serve sempre de Pai dos mesmos. Bijam tem o sentido de 

“Semente”. Assim, Ele é o Manu Vertical. Todas as vezes que há necessidade de Seres de 

origem Celeste ou do Segundo Trono encarnarem no Terceiro Trono, Akbel funciona com o seu 

Manu Primordial ou Melki-Tsedek, o Supremo Rei-Sacerdote. Também o Planetário da Ronda, 

em sua Essência, pode avatarizar-se no 5.º Kumara que é, no presente Ciclo, São Germano. 
 

 A respeito dos Planetários, recordamos: 
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 Ag-Zin-Muni  É o Planetário Mineral que já se transformou em Ishwara. 

 Mag-Zin-Muni É o Planetário Vegetal que já se transformou em Ishwara. 

 Tur-Zin-Muni É o Planetário Animal que já se transformou em Ishwara. 

 Rabi-Muni  É o Planetário Hominal em formação. 
 
 

SISTEMAS CÓSMICOS 
 

 

 Vamos apresentar, para fins didácticos, três esquemas ou aspectos da Manifestação 

Cósmica, segundo os ensinamentos da Ciência Iniciática das Idades. No primeiro esquema, 

temos a primeira Manifestação do Logos Criador. 
 

 A Fonte donde tudo promana é chamada de Oitavo Sistema, que é formado por um Sol 

Central com outros sete Sóis menores girando em sua volta. Este conjunto é chamado 8.º 

Sistema, Causa das Causas. Foi daí que surgiram os Universos manifestados. 
 

 O 8.º Sistema não pode ser visto como um Ser ou uma Consciência individualizada, como 

o Absoluto, Deus, Brahmã, porque mesmo sendo tudo isso está muito além disso. É o 

Incognoscível, está acima da compreensão humana. Está além de Brahmã porque é Parabrahmã, 

e está além de Parabrahmã porque é Mahaparabrahmã… Segundo os Mahatmas, o que se 

pressente aí é um ilimitado conglomerado de Vidas palpitantes como se fossem germes num 

caldo de cultura. A pulsação constante que aí vibra é a movimentação perene de Fohat e 

Kundalini em seu estado virgem de plena potencialidade, onde não se observa nenhuma Vida 

organizada ou com formas. Contudo, é a Fonte da Substância que poderá tomar forma em 

qualquer Plano, seja ele físico ou não. 
 

 

 

 

 

 

 1.º Trono (8.º Sistema) 

 

 

  

 
 

 2.º TRONO – Abaixo das Regiões Divinas do 1.º Trono, temos outro Esquema de 

Evolução também com um Núcleo Central e mais 7 Sóis girando em sua volta, formando-se um 

segundo Sistema Cósmico como se fosse projecção do primeiro. Nesse segundo Sistema já existe 

um princípio de Vida organizada, muito embora nada tenha de semelhante àquele que 

conhecemos aqui no Terceiro Trono. Já existe uma limitação das Consciências e dos Seres que 

habitam essa Região Celeste. Esse Sistema é denominado na Sabedoria dos Deuses de diversas 

maneiras, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

7 Originais (Paraishwaras) 

Sol Central (Mahaparaishwara) 

7 Luzeiros (Ishwaras) 

Logos Solar (Paraishwara) 

2. Trono 

2.º Logos 

Plano da Mãe Divina 

Plano do Paraishwara 

Plano da Ideação Cósmica 
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SISTEMAS CÓSMICOS E SISTEMAS DE EVOLUÇÃO 
 
 

 LAMPADÁRIO CELESTE – O Paraishwara, por ser uma Oitava Coisa, não deixa de 

ser uma projecção no Segundo Trono do Sol Central do Primeiro Trono, que por isso é também 

chamado de Eterno. O Paraishwara comanda os Luzeiros ou Ishwaras, o que é a mesma coisa. 
 

 Os sete Luzeiros girando em torno do Paraishwara formam o Lampadário Celeste. Os 

Luzeiros projectam-se no Terceiro Trono a fim de criarem o Mundo material, onde passam a ser 

designados de Planetários. É no Terceiro Trono onde se processa a formação dos Sistemas de 

Evolução. Assim, temos: 
 

 a) Sistemas Cósmicos – São formados pelos 1.º, 2.º e 3.º Tronos. 
 

 b) Sistemas de Evolução – É o trabalho realizado no 3.º Trono através das Cadeias e 

Rondas. 
 

 O trabalho realizado nos Sistemas de Evolução é feito pelas Hierarquias dirigidas pelos 

Planetários e suas projecções, os Dhyanis. 
 

 Os Planetários, como projecções dos Luzeiros, trabalham no Mundo mais grosseiro, 

portanto, estão sujeitos às contingências próprias do Plano Tamásico. Vão conquistando 

experiências através das Idades, dos Ciclos maiores e menores. No final dos Ciclos evolucionais, 

os Planetários terão alcançado a Consciência que não possuíam no início das coisas. No trabalho 

de projecção, ora são o Bem, ora são o Mal, para finalmente estabilizarem-se alcançando o 

equilíbrio exigido pela Lei. 
 

 O Segundo Trono é chamado de Mundo Intermediário, é a Grande Mãe que separa o Pai 

(Essência Espiritual) do Filho (Forma Física). Como vimos, o Segundo Trono é dirigido pelo 

Eterno que é o Oitavo. Ele actua como elemento Inspirador. Nesse Plano é onde está plasmado, 

em forma de Ideia, o Futuro ainda não materializado no Plano Físico. É a Região dos Avataras 

Celestes, o Plano das Revelações do Futuro e da Inspiração dos Iluminados e grandes Videntes. 
 

 As Consciências Angélicas, os Matra-Devas, Manas-Devas, Devas do Além-Akasha, têm 

aí o seu habitat. Algumas dessas Consciências são os Deuses conhecidos pelos nomes Aktalaya, 

Akdorge, Akgorge, Akadir, Kadir, Akbel, Aksashim, Akuarius, Kadmon, Akalib (nome do 3.º 

Luzeiro), Ak-Logos-Maya (nome de Mahimã), etc. Esse Trono é alegorizado por um Dragão, 

cujo dorso é luminoso e o ventre é sombrio. É onde está o Senhor das Duas Faces, uma voltada 

para o Primeiro Logos e outra voltada para a Terra. 
 

 TERCEIRO TRONO – É o Plano mais denso do Universo, portanto, é onde a Evolução 

se processa com maior dificuldade. É onde os Deuses do Segundo Trono encarnados lutam, 

caem, levantam e sofrem com todas as espécies de limitações. Como nos demais Tronos, 

também é constituído por um Supremo Dirigente Central que é a Autoridade Máxima conhecida 

por Supremo Arquitecto, Jehovah, Rei do Mundo… 
 

 Cada Sistema de Evolução, que se processa sempre no Terceiro Trono, é dirigido por um 

Ishwara ou Luzeiro tendo em volta 7 Planetários ou Kumaras Primordiais, manifestando-se 

ciclicamente através de cada um dos mesmos. Contudo, como se trata do Mundo Material onde 

terá efeito a plasmação, em termos de construção, da Ideação Cósmica, esses Seres actuam como 

Construtores através das suas respectivas Hierarquias Criadoras ou Construtoras. É em virtude 

desse fenómeno que também se usa o termo Supremo Arquitecto para designar esses Augustos 

Seres. Trata-se de um Mundo essencialmente Construtivo, de um Mundo onde o Eterno se 

manifesta como Construtor através das suas projecções, portanto, sendo um Plano 

essencialmente Construtivo e Realizador. Daí o sentido da sentença que consta num Livro de 
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Duat, que diz: “O Supremo Arquitecto caminha de Globo em Globo, de Sistema em Sistema, até 

alcançar o fim da sua longa jornada”. 
 
 

SUPREMO ARQUITECTO 
 

 

 O Supremo Arquitecto, Jehovah, é a expressão do Logos Único actuando no Terceiro 

Trono. Expressa a manifestação do Sol Central do Oitavo Sistema reflectindo-se no Mundo 

material relativo à Terra, porém, numa escala muito reduzida das suas potencialidades. 
 

 O que no Segundo Trono é chamado de Ishwara ou Luzeiro, aqui é conhecido como 

Planetário. No esquema evolucional do Terceiro Trono, temos Jehovah funcionando como Sol 

Central orbitando ao seu redor os Sete Planetários, como se fossem os Sete Luzeiros em torno do 

Eterno como ocorre, analogicamente, no Segundo Trono. 
 

 

 

 

 

 

 3.º Trono 

 

  

 
 

 

 No Terceiro Trono, por ser o Plano mais denso, as Consciências, evidentemente, são mais 

limitadas pelo pesado véu da Matéria que as sufoca. Na Face da Terra, numa escala relativa à 

evolução da Humanidade, os Planetários desempenham múltiplas funções. Orientam e dirigem as 

Civilizações, Raças, Rondas, etc., em seus diversos segmentos, sejam eles físicos, psíquicos ou 

espirituais. 
 

 No que diz respeito ao Plano Físico, actuam humanamente na Face da Terra dando 

origem, como Manus, às Raças, Sub-Raças, Oitavos Ramos Raciais, etc. No Plano Psíquico 

actuam no Mundo Astral, velando para que a saúde moral dos povos não se deteriore. No Plano 

Espiritual, actuam como elementos de ligação com os Mundos Interiores de Shamballah, 

Agharta e Duat através do processo avatárico. 
 

 Se a Evolução tivesse seguido a sua marcha normal, o 

Mundo deveria ter a seguinte configuração: 
 

 a) O 3.º Planetário estaria relacionado ao Passado; 
 

 b) O 4.º Planetário estaria relacionado ao Presente; 
 

 c) O 5.º Planetário estaria relacionado ao Futuro. 
 

 Em virtude das naturais dificuldades que caracterizam 

o Terceiro Trono, os ditames da Lei não seguiram a 

ordenação acima descrita. Foi preciso o concurso do 6.º 

Planetário que, atendendo a um apelo do Eterno, antecipou a 

sua vinda para a Terra. Ele deveria ser o Vigilante Silencioso 

do 5.º Sistema, portanto, houve aquilo que os Anais Secretos 

da História Oculta da Humanidade registam como sendo um 

“Saque contra o Futuro”. 

 

7 Planetários (Kumaras Primordiais) 

Logos Planetário (Ishwara, 

Supremo Arquitecto, Jehovah) 
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RABI-MUNI 
 
 

 Como já vimos, o Excelso Ser conhecido nos Santuários Secretos da Natureza por Rabi-

Muni é o Budha Hominal, isto é, do Reino Humano. Como a Hierarquia Jiva ainda está em 

formação, ou seja, o Homem ainda não completou a sua evolução, o seu Budha Síntese também 

não completado em todas as suas potencialidades, ainda que Ele seja, no final do Ciclo Humano, 

a expressão máxima do respectivo Reino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Rabi-Muni é o Arquivo de todas as experiências realizadas através de todos os 

Planetários. Quando o Sexto Planetário está avatarizado entre os homens, o Eterno fala através 

dele. Rabi-Muni é o escrínio do próprio Eterno, é o seu próprio reflexo aqui em baixo. Serve de 

Vice-Rei a todos os Luzeiros manifestados no Terceiro Trono. Por ser a Síntese do 4.º Reino 

Humano, Ele fala, na linguagem correspondente, com os Reinos inferiores. Por isso se diz que 

fala com a Pedra, com a Árvore e com o Animal. Ele possui todas essas Vidas dentro de si. 
 

 O Sexto Senhor é a Face da Misericórdia e do Amor. 
 

 O Quinto Senhor é a Face do Rigor e da Justiça Universal. 
 

 Rabi-Muni está no centro, serve de escrínio a todos os Senhores e ao próprio Eterno. 
 

 Rabi-Muni é dotado de um veículo humano capaz de resistir ao impacto da avatarização 

por um Planetário, porque Ele foi preparado para isso através das Idades. É por isso que Ele é 

sempre utilizado quando se torna necessária a vinda de uma Consciência Superior para a Terra.  
 

 Quando o Sexto Senhor deixou a Face da Terra em 9.9.1963 descendo para os Mundos 

Interiores, foi no Corpo de Rabi-Muni que Ele se avatarizou e nele permanece até hoje, até que 

soe a hora de novos eventos transcendentais. 
 

 O ARCANO N.º 1 – Este Arcano do Futuro, ainda não revelado ao público, é 

denominado o “Unilateral”. Apresenta um Ser com duas Faces, ou seja, a Face de um Ancião e 

a Face de um Jovem. Este Arcano está relacionado a Rabi-Muni,que também tem duas Faces. A 

metade barbada do Ancião (o Ancião das Idades) representa o 5.º Planetário, como expressão de 

todos os Planetários do Passado que, conforme as circunstâncias, têm o direito de avatarizar-se 

em Rabi-Muni, que é um veículo capaz de resistir a tão poderosas Potestades. O Ancião presenta 

o Oitavo do Passado, que outro não é senão o Quinto Luzeiro com toda sua experiência 

ancestral. 
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 Quanto à Face Jovem do “Unilateral”, como sugere o Arcano I, está relacionada ao 

Oitavo do Futuro que é o Sexto Luzeiro manifestado como 6.º Planetário na Terra, ou seja, como 

um Ser do Futuro projectando-se no Presente. É também no Venerável Rabi-Muni que o mesmo 

se avatariza com maior esplendor, pois que por Lei tem o direito de avatarizar-se em quem Ele 

quiser, desde que para isso limite o seu potencial. 
 

 O Oitavo do Passado é representado pelo símbolo do Infinito no sentido horizontal (∞), e 

quanto ao Oitavo do Futuro é representado pelo mesmo símbolo do Infinito no sentido vertical 

(8). Esses dois símbolos unidos formam a Cruz Mundanal que constitui a assinatura oculta de 

São Germano… 
 

 É Rabi-Muni quem dirige os Todes e Munis da Montanha Sagrada Moreb. Esses Munis 

representam colectivamente as experiências positivas da Terra, ou seja, da Humanidade, no que 

ela tem de melhor nas conquistas realizadas pelas sucessivas experiências operadas na Natureza. 
 
 

AKDORGE, DIRIGENTE DOS DHYANIS 
 

 

 Falando do destacado papel desempenhado pelo Supremo Budha Humano conhecido pelo 

nome de Rabi-Muni, assim se expressou o Professor Sebastião Vieira Vidal: 
 

 “No marco cíclico da Nova Era, na Montanha Moreb, aos 28 dias de Setembro de 

1921, houve a inauguração do Arcano Um construtivo da nossa Obra, por Aquele que é o 

Senhor do Hexágono Sagrado e traz no peito a Palavra Perdida. 
 

 O Excelso Rabi-Muni, mui digno representante do Eterno, tal como acontecera no 

início da Raça Ariana, com mais 12 Seres rodearam os dois jovens (um casal) no alto da 

Montanha, após 40 dias e 40 noites, quando fizeram descer do Céu o Raio do Fogo Celeste 

que fez gravar na Pedra de Asgard os Dez Mandamentos Aghartinos, à semelhança também 

do que acontecera no Egipto, enquanto Ele, o Excelso Rabi-Muni, à guisa de Mirkadef à 
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frente de 12 Goros, mantinha a cobertura do Avatara que foi Kunaton e Nefertiti. No dia 28 de 

Setembro de 1921, Ele estava à frente dos 12 Munis da Montanha Sagrada, ao lado dos 

Gémeos Espirituais, guarnecendo o Avatara do Eterno no Pai-Mãe Cósmico.” 
 

 RABI-MUNI E AKDORGE – O Senhor que rege o Mundo Celeste é Rabi-Muni. O 

Superior Incógnito do Mundo ou o que rege o Mundo Humano é Akdorge. 
 

 Akdorge – É o que cuida da parte física da Humanidade. É o Senhor da Espada e do 

Supremo Dorge. Vive num Palácio para os lados de Monte Ararat. Dirige os Dhyanis-Budhas, e 

estes, por sua vez, dirigem outros Seres de Hierarquia, inclusive os Yokanans chegando até à 

Humanidade. 
 

 Rabi-Muni – É o que cuida da parte espiritual da Humanidade. É o Senhor da Taça e 

vive no interior de uma Montanha, para as bandas de Moreb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 O Sexto Senhor está avatarizado em Rabi-Muni desde 1963. Com, isso o Venerável 

Budha Humano é portador de dois imensos valores, o dele próprio somado ao do Sexto Luzeiro. 

Assim, o seu potencial foi aumentado, digamos, em mil por cento. Por conseguinte, fica valendo 

por duas Potestades. 
 

 Em virtude desse facto cósmico, os Dois Irmãos, ou seja, o Quinto e o Sexto Luzeiros 

agindo como Planetários na Face da Terra, ficaram em Perfeito Equilíbrio. A Obra do Eterno na 

Face da Terra também terminará vitoriosa para glória e satisfação de todos os envolvidos nesta 

transcendental Trama Divina. 
 

 O 5.º Senhor domiciliado no Roncador, Monte Ararat, e o 6.º Senhor domiciliado em São 

Lourenço, Montanha Moreb, formam os dois Braços ou Colunas do Eterno na Face da Terra. 
 

 Rabi-Muni encerra um grande e insondável mistério, uma vez que por seu intermédio fala 

o próprio Eterno. É Ele que tem o poder de interpretar os próprios Planetários já convertidos em 

Ishwaras no Segundo Trono. A respeito do assunto, disse JHS: 
 

 “O Venerável Rabi-Muni é um Ser muito misterioso, posto que por Ele falava o 

próprio Eterno. Aquele que interpreta a Pedra Ag-Zin-Muni. Ele interpreta, também, os 

outros Reinos ou Rondas.” 
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CADA POSTO REPRESENTATIVO FORMA UM SISTEMA 
 
 

 Em obediência à Lei Cíclica o Eterno entra periodicamente em actividade, pondo em 

evidência os Três Aspectos do Logos. Do Sol Central do Sistema de Evolução projectam-se os 

Sete Filhos do Absoluta, que outra coisa não são senão um desdobramento tulkuístico da Causa 

das Causas. Daí dizer-se que Eles são os Filhos de si mesmos ou os Autogerados das Escrituras 

Sagradas. 
 

 Porque nada acontece por acaso, são essas sublimes Consciências Cósmicas que no 

Mundo Celeste elaboram a Ideação daquilo que no processo manifestativo tomará forma no 

Terceiro Trono, a fim de que a Vontade e a Sabedoria de Deus entrem em Actividade e se façam 

presentes em todos os segmentos da Criação.  
 

 Contudo, para que o subjectivo se objective, para que o abstracto se concretize, para que 

o Ideal se plasme no Mundo das Formas, necessário se faz o concurso de todas as Hierarquias 

Criadoras que, como o próprio nome o diz, colaboram na criação do Supremo Ideal, obedecendo 

a uma ordenação hierarquizada que preside a todas as Obras Perfeitas. 
 

 No Mundo Intermediário temos os Sete Luzeiros, e representando a Vontade do Eterno 

na Face da Terra temos as suas formas materializadas expressas pelos Sete Planetários, que por 

sua vez se desdobram nos Inter-Planetários ou Dhyanis-Kumaras com as respectivas Cortes. É 

através desses Excelsos Seres, os Dhyanis, que a Roda da Vida, o Pramantha se põe em 

movimento realizando no Concretismo Absoluto as excelsitudes do Mundo Divino, para que no 

Final dos Tempos o que está em cima se confunda ou se iguale com o que está em baixo, na mais 

perfeita simbiose. 
 

 Para a realização desse trabalho de natureza transcendental os Dhyanis-Kumaras têm 

papel de importância fundamental, pois adejam em torno do Kumara-Rei (Planetário da Ronda) 

formando um verdadeiro Sistema Planetário Humanizado, ajudando a Humanidade ainda 

inconsciente desse misterioso metabolismo que é o da actuação silenciosa dos Deuses 

encarnados. Essa Divina Genealogia esparge a Santa Sabedoria nos seus diversos aspectos, em 

conformidade às nunces ou tendências de cada um. Canalizam valores de essência espiritual para 

os Planos inferiores a fim de sublimá-los e, destarte, firmarem na Terra a Consciência do Eterno. 
 

 Como sabemos, cada Planetário desdobra-se em 7 Kumaras que, no nosso caso, agiram 

como Dhyanis-Kumaras servindo de Mestres aos Dhyanis-Budhas. Todo esse metabolismo 

objectiva, em última análise, a Redenção da Humanidade, ainda numa fase inconsciente da sua 

evolução, assim como a Redenção das Hierarquias caídas, pois redenção ou redimir-se, 

esotericamente falando, é reconquistar a consciência das coisas divinas que foram esquecidas 

devido à sua má aplicação. Referindo-se a esse mistério, disse JHS: 
 

 “De facto, há 49 Sistemas ou Universos. Em cada grupo de sete há um Sol Central ou 

Núcleo. Um Sol Central e, como satélites, sete Planetas ou Globos. Esses Sistemas estão 

objectivados no Planeta Terra, nos Sistemas Geográficos existentes no Mundo. 
 

 Além do Sistema Geográfico Sul-Mineiro, há muitos outros e mais antigos. Em São 

Lourenço a Mónada atinge a sua expressão máxima na Face da Terra. 
 

 Esses Sistemas a que nos referimos estão espalhados desde o Pólo Norte atingindo o 

Pólo Sul, através do primoroso Itinerário de ‘IO’. 
 

 Cada Dhyani – em seu Posto Representativo – expressa a apoteose do trabalho do 

Universo. Cada Posto, dirigido por um Dhyani-Kumara, representa a parte central de cada 

Sistema. No seu conjunto, os sete Dhyanis representam a apoteose dos Centros dos sete 

Sistemas.” 
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AS TRÊS VESTES DO ETERNO 
 
 

 Pelo visto, a Obra dos Deuses trabalha por intermédio de Santa Confraria Jina muito bem 

representada pelos Dhyanis das diversas Hierarquias, visando, em última análise, a fixação de 

Maitreya na Face da Terra. Maitreya não deixa de ser a síntese dos valores representados pelas 

Divindades Dhyânicas.  
 

 Por estarem relacionados ao Chakravarti, que é Aquele que faz movimentar a Roda da 

Vida a que estão presas as Mónadas peregrinas, os Dhyanis representam na Face da Terra a 

Suprema Neutralidade existente no Oitavo Sistema, e assim sendo são as expressões vivas de 

Dharma, a Boa Lei. 
 

 Como remate desse silencioso e sacrificial trabalho em prol da Evolução Humana, muito 

fizerem no sentido da redenção dos restos kármicos dos Bhante-Jauls e dos Assuras, hoje 

Munindras, a fim de que os mesmos também atinjam a Bem-Aventurança do Perfeito Equilíbrio 

existente no Oitavo Sistema.  
 

 Para que o maior número possível de Mónadas atinja os altos cumes da Evolução, 

difundem no Orbe Terráqueo os sete Aspectos da Verdade Una dos quais são os seus porta-vozes 

autorizados junto à Humanidade, muito embora a mesma ignore as suas Augustas Presenças. 

Para tanto, usam uma linguagem superior que induz à meditação e ao raciocínio sobre os 

assuntos transcendentais, levando o Discípulo a despertar a Mente Superior, Abstracta, 

Filosófica, e a Intuição, a fim de que floresça no pesquisador o valor integral da Mónada que jaz 

adormecida no seu inconsciente. Valor consubstanciado no estado de consciência relativo a 

Atmã-Budhi-Manas, segundo os ensinamentos dos sábios do Oriente. 
 

 Como ensinam as Revelações, cada Kumara ou Dhyani corresponde a um estado de 

consciência, sendo que o conjunto dos sete estados de consciência elabora um Pramantha. A 

correlação entre os Dhyanis-Budhas e os Dhyanis-Kumaras vem a constituir a manifestação 

integral do Ideal do Eterno na Face da Terra, cuja expressão máxima é o Tetragramaton. Assim, 

fica claro que o conjunto dessas Divindades humanizadas realmente constitui a manifestação 

plena da Divindade na Terra. 
 

 AS TRÊS VESTES DO ETERNO – O Eterno para se manifestar nos Três Tronos 

reveste-se, sucessivamente, daquilo que se denomina de Vestes, cada uma delas correspondendo 

a um dos Tronos. No Primeiro Trono, a Veste utilizada é de natureza sátwica tendo a 

denominação Dharmakaya, sendo a mais Divina ou a de Adi-Budha que é a portadora da 

Sabedoria Universal. Na segunda fase da Manifestação, o Eterno utiliza a Veste intermediária 

relacionada ao Segundo Trono, chamada Veste Shambogakaya. Segundo os ensinamentos da 

Sabedoria Tradicional das Idades, todos os Seres que se encontram nesse último estágio, ou seja, 

os que já possuem Corpo ou Veste Shambogakaya, estão no nível hierárquico de um Dhyani-

Budha. Daí JHS ter afirmado sobre as possibilidades infinitas do ser humano podendo qualquer 

um, mediante os seus próprios esforços, alcançar os mais altos píncaros da Evolução. A terceira 

Veste do Eterno é chamada Nirmanakaya. Esta Veste está mais relacionada ao Terceiro Trono, 

portanto, diz respeito ao que se desenrola no Mundo Humano. É um Aspecto do Logos 

relacionado à vida quotidiana do Homem, ao nosso dia-a-dia. Trata da Política, da Filosofia, das 

Artes, das Ciências, etc., em suma, das sete Tónicas do Conhecimento prático. Esta Veste está 

consubstanciada na Actividade dos Sete Filhos do Eterno em sua acção junto à Humanidade. É 

por isso que Eles juntos formam o Corpo de Deus. 
 

 A Ideia de Deus é plasmada de diversas maneiras. Por exemplo, o Dhyani-Kumara Anael 

é responsável pela Tónica da Filosofia. É operando com a Ideia através da Filosofia que o 

homem passa a perquirir, filosofar, buscar a solução dos grandes problemas da vida. Assim, 
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conscientiza-se da sua natureza mais íntima, da sua identidade com a Fonte de Vida, podendo 

descobrir que é um instrumento e colaborador, consciente ou não, da Grande Obra de Deus. A 

Filosofia é a ciência que conduz a razão na busca da verdade, na razão de viver, da procura da 

origem do Bem e do Mal. A Filosofia é a Árvore do Conhecimento plantada pelo Eterno no 

Jardim do Éden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OITAVA CADEIA DAS TREVAS 
 
 

 Só através da Sabedoria Iniciática é que o Peregrino logrará decifrar o segredo da 

Esfinge. A Meditação Iniciática conduz à profundidade do Ser e à solução dos mistérios que a 

realidade esconde dos olhos profanos. Não se conseguirá dar um passo na Senda da Iniciação se 

não se operar uma profunda transformação interna do Ser. Só ela propiciará a plenitude da 

realização espiritual. 
 

 Ninguém logrará alcançar os altos níveis da Consciência Interna se não aprofundar 

primeiro o conhecimento do Eu ou a Mónada, que é o verdadeiro Ser Imortal que caminha de 

encarnação em encarnação até à Libertação final. Felizes aqueles que lograram a ventura de 

realizar a União do Eu Real ao Eu personal ilusório, assim integrando a Personalidade com a 

Individualidade tornando-se um Andrógino Divino, um Jivatmã ou Atabimânico. 
 

 Os Kumaras chegaram à nossa 4.ª Cadeia Terrestre procedentes da anterior Cadeia Lunar. 

Vieram com as suas Cortes ou Hierarquias, ou seja, como os Dhyanis do 5.º Senhor que era o 

Oitavo do Passado, portanto, a “Sombra da Divindade”. Esse Luzeiro manifestado como 

Planetário era portador de grande luminosidade, e por isso o seu antigo nome era Luzbel, 

significando o Senhor da Luz. 
 

 O Eterno convocou-o, como já sabemos, para um novo trabalho mas que Ele sonegou 

devido à sua soberba hierárquica, alegando já ter cumprido o seu dever em Ciclos passados. Até 

certo ponto contrariava a sua alegação, porque sendo a Face Inferior do Eterno e estar 

mergulhado na Matéria bruta, a sua Luz era sufocada pelo ambiente em que se via forçado a 

operar. 
 

 Era, pois, um novo Ishwara de uma outra Cadeia e Sistema em formação, mas 

funcionando fora da sua Tónica Universal que era a Mental. Na ocasião em que se defrontou 

com o seu Irmão, o Sexto Senhor, brilhou-lhe na fronte o Pentagrama Sagrado, como a recordá-

lo da sua estirpe. Em virtude desse fenómeno, ganhou o direito de contemplar o Pai no máximo 

esplendor. 
 

 Há uma sucessão tulkuística segundo a qual os Dhyanis-Kumaras dirigentes de uma 

Ronda são sempre formados na Ronda anterior, iniciando-se sempre como Dhyanis-Jivas que 

são, por sua vez, produtos do trabalhos dos Adeptos do Ciclo vigente, porque ninguém atinge a 

altíssima categoria de Dhyani por um simples “passe de mágica”. Eles são sempre o produto de 
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muitos esforços em idades sem conta para terem alcançado o nível em que estão. São o produto 

sintetizado numa Ronda de uma Cadeia e Sistema. 
 

 Portanto, houveram Cadeias anteriores à nossa, expressando Sistemas antes do actual, 

que sintetizaram os seus esforços num ponto no espaço dimensional, que os altos conhecimentos 

esotéricos denominam Cadeia das Trevas. Esta misteriosa Cadeia será uma Oitava em relação às 

demais do nosso Sistema de Evolução. A referida Oitava Cadeia das Trevas era dirigida pelo 

Oitavo Ishwara, e por isto o mesmo é considerado, nos Anais da História Secreta da Obra do 

Eterno, como sendo o Oitavo do Passado, expresso pelo símbolo do Infinito na posição 

horizontal, como já vimos. Esse maravilhoso Ser era conhecido no Passado pelo nome de Luzbel, 

mas actualmente tem outro. H.P.B. fez uma referência rápida a Ele, sem entrar em detalhes. 

Depois dela, os acontecimentos precipitaram-se devido à presença do Avatara na Face da Terra. 

Hoje em dia tudo foi modificado radicalmente, inclusive com o Julgamento e Redenção de tão 

extraordinário Ser. 
 

 Dessa Oitava Cadeia, impulsionada pelos Senhores da Cadeia das Trevas, projectaram-se 

as 7 Cadeias do Futuro, das quais a 4.ª é a nossa. O Senhor do Pentagrama Luminoso como 

expressão da Face Obscura do Eterno, por mais luminoso que fosse caracterizava-se também por 

ser “trevoso”, conforme o “Oitavo Nódulo Trevoso” a que Ele pertencia e presidia, pelo que 

tudo era questão ligada às suas raízes e à missão que tinha de cumprir. Por isso, Ele disse um dia: 

“Não me arrependo de nada do que fiz”. 
 

 

OITAVO DO PASSADO 
 

 

 Segundo a seriação tulkuística, os Kumaras Primordiais começaram a ser formados na 

Oitava Cadeia Trevosa, talvez mesmo no 3.º Sistema anterior onde terão passado pela fase de 

Dhyanis-Jivas. Já na Cadeia das Trevas, começaram a organizar a 1.ª Cadeia do nosso 4.º 

Sistema Evolucional. É em virtude desse facto que a nossa 1.ª Cadeia também é chamada Cadeia 

das Trevas.  
 

 A Hierarquia dos Agniswattas, embora sendo da 2.ª Cadeia, saiu dos Kumaras 

Primordiais, logo foi formada na 1.ª Cadeia, ainda na condição de Barishad. Em virtude desse 

facto e por pertencerem a uma Cadeia já luminosa por sua proximidade ao Sol, veio a ser 

chamada de Leões Ardentes ou Leões de Fogo, a despeito desta ser uma Hierarquia Arrúpica. 

Dos Agniswattas Primordiais saíram os Dhyanis-Agniswattas que realmente são os 7 Reis de 

Edom. 
 

 Seguindo essa ordenação sequencial, os Barishads Primordiais da 3.ª Cadeia Lunar foram 

os Dhyanis-Jivas na 2.ª Cadeia Solar, portanto, houve uma promoção evolucional na passagem 

de uma Cadeia para outra. Dos Barishads Primordiais saíram os Dhyanis-Barishads que são as 7 

Rainhas de Edom, no presente Ciclo servindo de Mães aos Dhyanis-Jivas. 
 

 Actualmente, os Dhyanis-Jivas da nossa 4.ª Cadeia já passaram à categoria de Dhyanis-

Budhas, que é como actuarão no 5.º Sistema já a partir desta 5.ª Raça-Mãe onde se projecta a 5.ª 

Ronda e mesmo a 5.ª Cadeia. Devido a grave acidente ocorrido em Lisboa no ano final do século 

XIX (1899), houve uma antecipação dos acontecimentos cósmicos, em outras palavras, houve 

um “Saque contra o Futuro”. Por isso, os Dhyanis- Jivas que só deveriam estar formados perto 

do final da nossa 4.ª Ronda, lá para o ano 3005, apareceram antecipadamente no início do século 

XX, portanto, com mil anos de antecedência. 
 

 FORMAÇÃO DO 5.º SISTEMA – A realização integral do 4.º Sistema de Evolução é 

que dará origem ao 5.º Sistema. Os Dhyanis-Budhas constituem a Vitória do 4.º Sistema. Eles 

farão o transbordo de um Sistema para outro das experiências acumuladas, e por isso é que já 
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estão trabalhando para o futuro 5.º Sistema, portanto, são os seus precursores. Realizam a tarefa 

da escolha e separação das Sementes que formarão a Humanidade do Futuro. As Sementes Inca-

Tupis constituem a contribuição da 4.ª Raça-Mãe Atlante, enquanto os escolhidos pelos Dhyanis 

são os frutos benditos da 5.ª Raça-Mãe Ariana. 
 

 Há muitos anos que se vem trabalhando para o 5.º Sistema. Nesse sentido, desempenham 

papel importante os Dhyanis-Budhas, que são os Titulares das 7 Cidades do Sistema Geográfico 

Sul-Mineiro. Contudo, esse trabalho é feito em sincronia com os Dhyanis-Kumaras. Como 

sabemos, os 7 Centros Sul-Mineiros orbitam em torno de uma 8.ª Cidade que é a de São 

Lourenço. Em 28 de Setembro de 1930 foi fundada a Confraria Jina de São Lourenço, que está 

ligada a este mistério. Na Acta da Fundação constam as assinaturas de quatro Dhyanis-Kumaras 

ligados a um trabalho horizontal, portanto, na Face da Terra. Cada um deles está relacionado a 

determinada Tónica evolucional, como: Arte, Política, Ciência, Filosofia, etc. São eles: 
 

 Abraxis  pela Linha Hilarião (representando o seu Dhyani que é Rafael) 

 Ralph Moore  pela Linha Morya 

 Gulab Sing  pela Linha Kut-Humi 

 Bey Al Bordi  pela Linha Serapis 
 

 

777 ADEPTOS DESCEM PARA AGHARTA 
 

 

 Os Dhyanis-Budhas representam a Vitória do nosso 4.º Sistema. É o supremo esforço no 

sentido de proporcionar ao Homem, segundo as exigências da Lei, mesmo fora do tempo, o valor 

integral da Mónada, para que esta se manifeste no Terceiro Trono com todas as suas 

potencialidades. Valor integral da Mónada tem o sentido de se lograr o estado Atabimânico, 

como meta a ser alcançada no presente Ciclo Evolucional. É isso que se alcança com os estados 

de consciência Átmico, Búdhico e Manas Arrupa, Tríade Superior correspondendo à nossa 

Individualidade que, infelizmente, muito poucas pessoas podem orgulhar-se de possuir. 
 

 Os Dhyanis-Jivas, trabalhando arduamente até à idade de 40 anos, foram obrigados a 

frequentar as Universidades do Mundo, a fim de dominarem os sete Ramos principais do 

Conhecimento Humano. Armados com esse Saber, partiram para uma segunda fase, talvez a 

mais difícil: a de conseguirem transformar 777 Jivas em Jivatmãs ou Adeptos Perfeitos, Seres 

Atabimânicos, que por isso mesmo ganharam o direito de descerem para Agharta. Em conjunto 

com os Dhyanis-Budhas, esses 777 Atabimânicos formam a cúpula da Hierarquia Jiva, coisa que 

só deveria acontecer no final da Ronda. Tal desempenho foi, realmente, uma extraordinária 

Vitória da Obra do Eterno na Face da Terra, graças ao trabalho abnegado e silencioso desses 

Seres excepcionais. 
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 Entre os Dhyanis-Budhas e os Dhyanis-Kumaras existe uma ligação estreita, inclusive, os 

últimos foram os Mestres dos primeiros enquanto Dhyanis-Jivas. Cada Dhyani está relacionado a 

um dos sete estados de Consciência que devem prevalecer na Terra. Daí a grande 

responsabilidade que pesa sobre os ombros de cada um deles. Estes estados de Consciência 

foram trazidos pelos Dhyanis de cada Hierarquia. 
 

 Os Dhyanis-Budhas vieram ao Mundo só depois da 5.ª Raça-Mãe Ariana ter completado 

1.100.000 anos de existência, nascida no Planalto do Pamir, Ásia Central, sob a direcção do 

Manu Vaisvasvata. A 7.ª Sub-Raça Ariana terá a sua coroação aqui no Brasil, no momento 

oportuno. Será essa Sub-Raça quem fornecerá os fundamentos da futura 7.ª Raça-Mãe 

Atabimânica, também denominada dos Andróginos que devem florescer na próxima Ronda, 

Cadeia e Sistema seguintes. 
 

 O QUINTO SISTEMA SERÁ O DOS ANDRÓGINOS – Na Raça dos Andróginos o 

risco de quedas será bem menor que nos Ciclos anteriores, quedas que sempre tiveram como 

principal razão o problema do sexo, onde estiveram envolvidos os próprios Dhyanis. No Sistema 

dos Andróginos não haverá polarização sexual, o que logicamente elimina as causas das quedas 

anteriores, porque segundo JHS “o ser humano sempre esteve crucificado no sexo desde o 

nascimento, e daí a razão da sua queda”. Logo, perante a Lei as responsabilidade dos 

Andróginos do Quinto Sistema serão bem outras. Os Andróginos possuirão estruturas internas 

menos complexas, por exemplo, não terão o Princípio Psíquico fraccionado, ou seja, o Corpo 

Astral não mais interferirá no Mental como acontece actualmente. 
 

 Os Dhyanis-Budhas têm a missão de despertar nos seres humanos a consciência relativa 

ao 5.º Plano Cósmico, o da Inteligência Abstracta, Inventiva, Criadora. Para atingirem os seus 

fins usam a Linguagem Iniciática, a do Devanagari, a da Maya Budista, a da Maiêutica, a da 

Teosofia do Novo Pramantha. 
 

 AKBEL SUBSTITUI ARABEL – Os Dhyanis vieram formar o traço de união entre o 5.º 

Sistema e os Vitoriosos da 4.ª Raça-Mãe, o que possibilitou a formação dos Atabimânicos da 5.ª 

Raça-Mãe. Todo esse metabolismo cósmico era para ser conduzido pelo Excelso Quinto Senhor 

Arabel, que deveria ter descido para a Terra no início da 5.ª Raça-Mãe Ariana. Contudo, quem 

desceu em seu lugar foi o próprio Sexto Senhor Akbel que se fez Homem, o misterioso “Homem 

da Capa Preta” de que nos falam as tradições mais secretas. Para a consecução da sua Obra, o 

Sexto Planetário criou os Veículos ou Colunas conhecidos por Mahimã (Ak-Logos-Maya) e 

Kuvera (Mohimã). 

 
 

COMO FUNCIONAM OS KUMARAS 
 

 

 Os Kumaras são sempre solicitados quando a Lei exige um esforço suplementar para 

compensar qualquer percalço na programação da Obra. Neste 4.º Sistema estão em evidência 4 

Kumaras realizando um trabalho mais objectivo junto à Humanidade. Outros 3 estão mais 

relacionados aos Ciclos futuros, portanto, funcionam mais subjectivamente, acompanhando o 

Avatara, trabalham mais em conexão com os Mundos Aghartinos, e por isso são chamados de 

Dragões Dourado, Azul, Vermelho. Constituem a Maçonaria Aghartina que age muito subtil e 

discretamente, não se revelando ao mundo profano. 
 

 Segundo as Revelações, nesta 5.ª Raça-Mãe quatro desses Kumaras agem directamente 

junto à Humanidade. Como já vimos, Eles impulsionam a Evolução através da Arte, Ciência, 

Política, etc. Os outros três funcionam mais em conexão com o Avatara, e por isso na Obra fala-

se muito em Ralph Moore, Abraxis e Bey Al Bordi. 
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 Em Ciclos passados quatro deles dirigiram a Maçonaria dos Traishus-Marutas, no seu 

trabalho de Construção na Face da Terra, enquanto que os 5.º, 6.º e 7.º Kumaras estavam 

encarregados de estabelecer a ligação entre os Adeptos do Pramantha e os Mundos Interiores. 
 

 Sabemos que há permuta periódica de lugares entre os Dhyanis-Budhas e os Dhyanis-

Kumaras, facto que ocorre de sete em sete anos. Ou seja, os Dhyanis-Budhas vão para os Postos 

Representativos, espalhados estrategicamente pelos sete cantos do Mundo, vindo os Dhyanis-

Kumaras ocupar as Embocaduras do Sistema Geográfico Sul-Mineiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OS 777 ADEPTOS REGRESSAM À FACE DA TERRA – Em virtude do facto dos 

Dhyanis-Budhas deslocarem-se para os Postos Representativos, os 777 Adeptos que Eles 

levaram para Agharta regressaram à Face da Terra por ordem do Rei-Sacerdote de Melki-

Tsedek, o Rei do Mundo. Esses Adeptos, às 0 horas do dia 22 de Março de 1963, tiveram a 

oportunidade de contemplar os Manasaputras adormecidos no Templo de Caijah, por isso e 

graças aos esforços dos Dhyanis Atabimânicos tiveram o direito ao reconhecimento de Adeptos 

Independentes, logo, deixando de estar sujeitos às severas Regras do Pramantha. São e serão os 

Andróginos do quinto Sistema, não precisando de passar pela escala das sete Cidades Aghartinas. 
 

 A Antiga Maçonaria dos Traishus-Marutas que funcionava no Oriente, na época do 31.º 

Budha Vivo da Mongólia, sob a direcção do Traishu-Lama, está agora funcionando como a Nova 

Maçonaria dos Traishus-Marutas no Ocidente. Desses Adeptos Independentes, 434 funcionam 

ocultamente distribuídos pelos Estados do Brasil, e os restantes 343, perfazendo o total de 777, 

actuam no Sistema Geográfico Sul-Mineiro sob a direcção do Báculo de Abraxis (Dhyani-

Kumara Gabriel). Os 343 expressam o Poder Espiritual, enquanto os 434 expressam o Poder 

Temporal. 
 

 O Logos manifestado é denominado, na Tradição Iniciática, por Akbel – Ashim – Beloi. 
 

 Akbel  Relaciona-se com os 7 Dhyanis-Kumaras (Reis-Sacerdotes de Edom) 
 

 Ashim  Relaciona-se com os 7 Dhyanis-Agniswattas (Reis de Edom) 
 

 Beloi  Relaciona-se com os 7 Dhyanis-Barishads (Rainhas de Edom) 
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 No 4.º Sistema o Eterno passou a criar a multiplicidade de formas. Criou, gradualmente, 

as Hierarquias. Os Kumaras foram criados na 1.ª Cadeia, também chamada de Cadeia das Trevas 

e Cadeia do Corpo de Brahmã. Foi dado início a uma ordem de criações ou experiências 

baseadas no Poder da Vontade Criadora do Eterno. Esta Vontade do Eterno objectivou-se ou 

tomou forma através dos Kumaras. 
 
 

COORDENAÇÃO ENTRE OS DHYANIS 
 
 

 REALIZAÇÕES DO 4.º SISTEMA DE EVOLUÇÃO UNIVERSAL: 
 

 Hierarquia Assura  Foi criada na 1.ª Cadeia – Expressa a Vontade do Logos 

 Hierarquia Agniswatta Foi criada na 2.ª Cadeia – Expressa a Mente do Logos 

 Hierarquia Barishad  Foi criada na 3.ª Cadeia – Expressa a Emoção do Logos 

 Hierarquia Jiva  Foi criada na 4.ª Cadeia – Expressa o Físico do Logos 
 

 Os Jivas foram criados na 4.ª Cadeia do 4.º Sistema. Estão sendo elaborados para que seja 

fixada a Mente Universal no Homem. Por isso os seus Mentores, os Dhyanis, são chamados de 

Reis de Sabedoria. Através das suas actividades visam implantar nos Planos das Formas o estado 

de Consciência Atabimânico, e por isso também são chamados Dhyanis Atabimânicos. 
 

 ONDE VIVEM OS DHYANIS – Os 7 Kumaras Primordiais vivem em Shamballah. 

Projectam-se em Duat nos Dhyanis-Kumaras que são os seus Tulkus. Os 7 Dhyanis-Agniswattas 

são os mesmos Reis de Edom. Estão integrados aos 7 Agniswattas Primordiais nas 7 Cidades 

Aghartinas, indo projectar-se nos Dhyanis-Budhas. Isto porque Shamballah está para Duat como 

Agharta está para a Face da Terra. Os Kumaras Primordiais estão para os Dhyanis-Kumaras 

como os Dhyanis-Agniswattas estão para os Dhyanis-Jivas ou Budhas. 
 

 HIERARQUIA ASSURA: 
 

 Assuras de 1.ª categoria – 7 Kumaras Dirigentes Supremos 

 Assuras de 2.ª categoria – As-Suras  Lipikas, formadores do Destino 

 Assuras de 3.ª categoria – As-Atmãs  Elementais, criam a Natureza (Mental) 
 

 ASSURAS DE 1.ª CATEGORIA: 
 

 7 Kumaras 

 777 Makaras (Andróginos Femininos) 

 777 Assuras (Andróginos Masculinos) 
 

 ASSURAS DE 1.ª CATEGORIA – Foram os dirigentes da 

1.ª Cadeia. Os seus veículos mais densos eram de natureza Mental. 

Na 3.ª Raça-Mãe Lemuriana todos os 777 Seres que compõem a 

Hierarquia Assura foram obrigados a encarnar, sendo que 111 deles 

desceram voluntariamente e 666 rebelaram-se. 
 

 ASSURAS DE 2.ª CATEGORIA – Os Lipikas, sendo os 

Escribas do Destino. Catalogam as realizações de todas as Rondas e 

cadeias. No Mundo de Duat existe o Livro do Destino, no qual estão 

registadas todas as acções das criaturas. Os As-Suras ou Lipikas são 

em número de 777 milhões, sendo quem definem o dia do 

nascimento e o dia da morte de cada um. Estão sob a 

responsabilidade do Deus Karuna. Transferem as experiências de 

uma Ronda para a seguinte. 
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CONTRIBUIÇÃO DAS HIERARQUIAS NA FORMAÇÃO DO HOMEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formarão o 5.º Sistema: os julgados bons que estão em custódia no Mundo Jina de Vila 

          Velha, Paraná, sobre a guarda do 4.º Senhor e do Rei Omar. A

           esses se juntam as sementes inca-tupis que estão no Monte 

           Ararat, Roncador, indo todos esses formar o 5.º Sistema 

           dirigido por Arabel no corpo do Rei Saulo. 
 

 Formarão o 6.º Sistema: os 777 Assuras, os 222 Makaras e mais os Gémeos Espirituais,

           perfazendo o número 1001 indicativo do Itinerário de IO. 

           Formarão o 6.º Sistema. 
 

 COMO FOI FORMADA A HIERARQUIA JIVA – Na 3.ª Raça-Mãe Lemuriana os 

Barishads desenvolveram o Corpo Vital dos Jivas, enquanto os Agniswattas, por sua vez, 

desenvolveram o princípio de pensar e sentir, ou seja, Kama-Manas. Além disso, 111 Assuras 

cumpriram os desígnios da lei e encarnaram naqueles seres primitivos. Nesses 111 Assuras 

encarnados em corpos Jivas é que os Matra-Devas puderam, com o decorrer do tempo, 

desenvolver o princípio da Egoidade, o que só veio a acontecer no final da Raça Lemuriana. 
 

 Os seres que provieram do Globo Lua tinham formas de “medusas” ou “chayas”, 

segundo as Estâncias de Dzyan. Ocuparam o primeiro continente chamado Polar, donde se 

desenvolveria o segundo continente de Hiperbórea. O Senhor do 5.º Sistema queria que os 

referidos seres tomassem formas humanas para Ele e a sua Hierarquia os animarem. Como as 

coisas não aconteceram como era da sua vontade, deu-se a Revolta dos Anjos. Se não tivesse 

Dhyanis-Kumaras 
 

(Assuras) 
 

Mikael 

Gabriel  

Samael 

Rafael 

Sakiel 

Anael 

Kassiel 

 

Dhyanis-Agniswattas 
 

(Reis de Edom – Rishis) 
 

Astério 

Azaloth 

Ariáster 

Arténius 

Aziluth 

Ariomaster 

Artésius 

 

Dhyanis-Barishads 
 

(Rainhas de Edom – Plêiades) 
 

Azamore 

Azaleth  

Azilum 

Arténis 

Azimar 

Ariânia 

Artémis 

 

Dhyanis-Jivas 
 

(Budhas – Atabimânicos) 
 

António José Brasil de Souza 

Bento José Brasil de Souza 

Carlos José Brasil de Souza 

Daniel José Brasil de Souza 

Eduardo José Brasil de Souza 

Francisco José Brasil de Souza 

Godofredo José Brasil de Souza 
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acontecido a interrupção brusca da evolução na Cadeia da Lua, as Mónadas teriam chegado à 

Terra já com formas humanas. 
 

 Os Dhyanis-Budhas estiveram desde 24 de Junho de 1956 até 21 de Março de 1963 nos 

Postos Representativos, ano em que volveram às Embocaduras do Sistema Geográfico Sul-

Mineiro entronizando-se nos Mundos Subterrâneos, onde os seus primorosos corpos são 

protegidos dos desgastes da Face da Terra. Os Dhyanis-Kumaras retornaram para os Postos 

Representativos, onde dirigem as suas respectivas Confrarias Jinas nascidas da Hierarquia Jiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.º DHYANI-KUMARA MIKAEL 
 

 

 A Lei Divina exigiu que os Dhyanis-Jivas nascessem das Dhyanis-Barishads (Plêiades), 

como expiação do Karma pendente gerado na Atlântida onde as mesmas estiveram envolvidas. 

Elas foram mantidas em Shamballah até aos fins do século XIX, quando em 1899 fizeram parte 

da Companhia Teatral Infantil que levou a cena a peça Tim-Tim por Tim-Tim. Vieram de 

Portugal exibir-se em São Salvador, Estado da Bahia. Depois, retornaram novamente a 

Shamballah. 
 

 111 Seres Superiores integram a Hierarquia de cada Posto Representativo, sendo a sua 

disposição hierárquica a seguinte: 
 

 Dhyani (Titular do Posto)        01 

 Dwijas (Duas vezes nascidos)        24 

 Yokanans (Anunciadores)        24 

 Membros da Ordem que dá cobertura ao Posto Representativo   62 

 Total:         111 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 17 – Roberto Lucíola 

 27 

 1.º Dhyani-Kumara Mikael 
 

 Está relacionado com a 1.ª Embocadura de Pouso Alto, Minas Gerais, onde esteve desde 

24 de Junho de 1956 até 21 de Março de 1963. 
 

 Preside ao 7.º Posto Representativo de Machu-Pichu, Peru. 
 

 Foi Mestre do Dhyani-Budha António José Brasil de Souza, filho de Liziara. 
 

 A sua Tónica é a da Alquimia. 
 

 É conhecido como Bey Al Bordi (Senhor da Montanha Primordial). 
 

 Nasceu em 1 de Agosto de 1789, como 1.º Filho de Lorenzo-Lorenza. 
 

 Dirige a Linha dos Serapis. 
 

 Confraria Iniciática Secreta que lhe dá cobertura: Ordem dos Cavaleiros do Sol. 
 

 Missão: abrange desde o Peru toda a América do Sul menos o Brasil, que está sob a 

égide dos Gémeos Espirituais. 
 

 O 7.º Posto Representativo de Machu-Pichu, no Peru, é presidido pelo Dhyani-Kumara 

Mikael. Acerca disto, não se deve entender que os Dhyanis vivam ostensivamente na Face da 

Terra. Este Dhyani dirige a Linha dos Serapis e a sua expressão sideral é o Sol. Machu-Pichu 

está ligada subterraneamente ao Monte Ararat no Roncador, Estado de Mato Grosso, Brasil. É 

desta região brasileira que o Quinto Planetário comanda os Dhyanis-Kumaras distribuídos pelos 

Postos Representativos, desde a data de 22 de Março de 1963 quando o Livro do Kamapa se 

abriu. Essa Embocadura brasílica é ponto de saída para o Mundo inteiro… O Mestre Procion 

(Dharani de 1.ª classe) assistindo ao Posto de Machu-Pichu, está muito ligado à cidade de Santa 

Cruz de la Sierra, na Bolívia, de onde saiu para a Face da Terra a Coluna J do Divino Akbel 

fazendo as vezes de Rei do Mundo, a qual é conhecida profanamente como António Castaño 

Ferreira. 
 

 Com efeito, o Chefe Temporal da Ordem dos Cavaleiros do Sol que dá cobertura ao 

Posto de Machu-Pichu chama-se Procion. Está sob a jurisdição espiritual do Dhyani Mikael toda 

a América do Sul a partir do Peru, excepto o Brasil que é dirigido pelos Gémeos Espirituais El 

Rike – El Lena (Henrique e Helena), manifestações físicas de Akbel – Allamirah. 
 
 

2.º DHYANI-KUMARA GABRIEL 
 

 

 Está relacionado com a 2.ª Embocadura de Itanhandu, Minas Gerais, onde esteve desde 

24 de Junho de 1956 até 21 de Março de 1963. 
 

 Preside ao 6.º Posto Representativo de Itchen-Itza no Yukatan, México. 
 

 Foi Mestre do Dhyani-Budha Bento José Brasil de Souza, filho de Anadika. 
 

 A sua Tónica é a das Artes. 
 

 É conhecido como Abraxis (“O Arconte”). 
 

 Nasceu em 2 de Julho de 1790, como 2.º Filho de Lorenzo-Lorenza. 
 

 Dirige a Linha Kut-Humi. 
 

 Confraria Iniciática Secreta que lhe dá cobertura: Ordem dos Astecas Cabalistas. 
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 Missão: a partir do México é responsável pela espiritualidade de toda a América Central 

e Antilhas. 
 

 O Dhyani-Kumara Gabriel relaciona-se com a 2.ª Embocadura de Itanhandu, no Sistema 

Geográfico Sul-Mineiro. Preside ao 6.ª Posto Representativo de Itchen-Itza no Yukatan, México, 

tendo sido Mestre e Orientador do Dhyani-Budha Bento José Brasil de Souza. O Grão-Chefe 

Temporal da Ordem dos Astecas Cabalistas que dá cobertura este Posto, é o Dharani de 1.ª 

categoria chamado Perseu. Este Posto está localizado onde se deram importantes acontecimentos 

no Passado da História Oculta da Humanidade. Foi aí que viveu o Avatara Quetzalcoatl, e nas 

suas tradições secretas fala-se na “Serpente Irisiforme”, na “Serpente Emplumada”, no Colibri, 

no Avatara dos Pássaros – Ki-Nê-Mê-Lá-Rá-Tô-Zus. Houve também nessa região o trabalho da 

Linhagem dos Vegas, dentre eles Mores Vega. 
 

 Presidindo à Linha Kut-Humi, o Dhyani-Kumara Gabriel também é conhecido por 

Abraxis. Foi ele que ofereceu o Mantram Búdhico à Obra. Em Paris era conhecido pelo nome de 

Jean Dubonet Beauville, tendo nascido em 1790 na França, sendo o segundo filho do Casal 

Kumárico Lorenzo e Lorenza. 
 

 Foi professor de música, artes e línguas de Allamirah (primeiro corpo – Helena Iracy 

Gonçalves da Silva Neves). Fez companhia e tutoria ao Mestre JHS quando este esteve no Norte 

da Índia, Srinagar, no final do século XIX e início do seguinte. O dedicado companheiro de 

Missão de H.P.B., Coronel Henry Stell Olcott, chamava-o de Adepto de Pondicherry. Foi o 

dirigente do grupo artístico infantil provindo de Portugal para actuar no Brasil, no Teatro São 

João em Salvador, Bahia, levando a cena a peça Tim-Tim por Tim-Tim, que tinha como 

protagonistas as 7 Plêiades e os 7 Rishis. Foi incansável na aliciação dos Bhante-Jauls, hoje 

Munindras, portanto, um dos responsáveis pela redenção dos mesmos. Mais tarde foi para a 

Confraria de Kaleb, localizada no Deserto da Líbia, tendo também vivido algum tempo em São 

Lourenço, MG, para poder defender o APTA. 
 

 2.º DHYANI-KUMARA GABRIEL – Na efeméride de 28 de Setembro de 1800, na 

Serra de Sintra, Portugal, coube ao Dhyani-Kumara Gabriel, com 10 anos de idade acabados de 

fazer, a suprema honra de anunciar Jesus e Maria (Jeffersus e Moriah) que traziam em seus 

braços os recém-nascidos Gémeos Espirituais, que os apresentaram aos Veneráveis Membros da 

Ordem de Mariz, esta que viria a ser chefiada pelo Barão Henrique Álvaro Antunes da Silva 

Neves. Em seguida, nesse Avatara Momentâneo, as duas crianças (os Gémeos) foram recolhidas 

aos Mundos Interiores. O aspecto masculino, Akbel, foi para o Templo subterrâneo que 

geograficamente corresponde a Vila Velha, no Estado do Paraná, e o aspecto feminino, 

Allamirah, foi encaminhado para o Templo subterrâneo do Roncador, no Monte Ararat, onde 

permaneceram em Sono Paranispânico até à data de 15 de Setembro de 1883. 
 

 Quando, por exigência da Lei que a tudo e a todos rege, foi novamente necessária a 

aproximação entre si dos Gémeos Espirituais, o Barão Henrique Antunes da Silva Neves, Mr. 

Ralph Moore, o empresário Umbelino Martins e um outro Adepto da Ordem de Mariz, 

organizaram em Lisboa uma Companhia Teatral Infantil e rumaram para o Estado da Bahia, 

Brasil. O Dhyani Gabriel era o responsável pela direcção artística do elenco. Veio no navio de 

nome Minho uma comitiva constituída pelo que de mais excelso existia na Humanidade: 7 

Dhyanis-Kumaras, 7 Dhyanis-Agniswattas, 7 Dhyanis-Barishads, ou seja, a síntese humanizada 

de todo o trabalho evolucional do Sistema. 
 

 A Lei apresentou-se aos Gémeos Espirituais na Ilha de Itaparica sob a forma de Neptuno, 

ou seja, indicando a Rota a seguir. Note-se que a Embocadura de Itanhandu foi fundada no 

mesmo ano do nascimento dos Gémeos Espirituais, em 1883. O poder de imaginação conferido 

por Neptuno possibilita aos seres humanos a auto-realização através das Artes, que estão sob a 
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égide do Mestre Abraxis cujo planeta é a Lua. Enquanto os cães uivam para a Lua – fóssil sideral 

da 3.ª Cadeia – os Lobos ou Velsungos são sempre perseguidos, apesar da sua abnegação pela 

Humanidade. Os cães, por causa da sua preguiça mental e psiquismo inerme, acomodam-se, ao 

passo que os Lobos da Paz são os Rebeldes, que estão sempre em actividade não se conformando 

com a inércia estabelecida. Na Idade Média, impropriamente chamada “Idades das Trevas”, a 

Luz resplandecia através da Literatura de Cavalaria Andante, verdadeira Literatura Jina que 

veio arejar as mentes embutidas da Humanidade daquele período. O Padre António Vieira, por 

causa da musicalidade do seu Verbo, quase foi condenado à morte pela “Santa” Inquisição. 
 

 O Dhyani Gabriel ao oferecer o Mantram Búdhico à Obra, naquele tempo possuída do 

nome oriental Dhâranâ, estava contribuindo musicalmente para que a fusão do Oriente com o 

Ocidente se realizasse, ao mesmo tempo que estabelecia uma ponte entre o Budismo e o 

Cristianismo. 
 

 

3.º DHYANI-KUMARA SAMAEL 
 
 

 Está relacionado com a 3.ª Embocadura de Carmo de Minas, Minas Gerais, onde esteve 

desde 24 de Junho de 1956 até 21 de Março de 1963. 
 

 Preside ao 5.º Posto Representativo de El Moro, Estados Unidos da América do Norte. 
 

 Foi Mestre do Dhyani-Budha Carlos José Brasil de Souza, filho de Ranuka. 
 

 A sua Tónica é a da Ética e Política. 
 

 É conhecido como Tuit-Tit-Bey. 
 

 Nasceu em 3 de Abril de 1791, como 3.º Filho de Lorenzo-Lorenza. 
 

 Dirige a Linha Morya. 
 

 Confraria Iniciática Secreta que lhe dá cobertura: a verdadeira Ordem Rosa+Cruz. 
 

 Missão: a partir de El Moro é responsável pela espiritualidade da América do Norte, 

Alasca e Canadá. 
 

 O Dhyani-Kumara Samael preside à Linha Morya. Assiste ao Chefe Temporal da 

verdadeira Ordem Rosa+Cruz fundada pelo Kumara São Germano mas que neste Ciclo é 

dirigida pelo Dharani Nestor, pois São Germano encontra-se noutra missão. É responsável pela 

espiritualidade em toda a América do Norte, incluindo o Alasca e o Canadá. Preside ao 5.º Posto 

Representativo de El Moro, E.U.A., relacionado à 3.ª Embocadura de Carmo de Minas (MG). 

Estiveram nesse Posto: Krivatza, Helena Iracy, Akdorge, Hélio e Selene (antes de reencarnarem 

no Brasil), Allamirah (primeiro corpo), Ralph Moore e Albert Jefferson Moore. 
 

 Samael foi Mestre do Dhyani-Budha Carlos José Brasil de Souza. A sua Tónica é a da 

Ética e Política, Filosofia das Religiões e Artes Guerreiras, estas no bom sentido de proteger os 

fracos da prepotência dos fortes aplicando a Lei da Justiça Universal. O Dhyani-Kumara Samael 

é o 3.º Tulku do Senhor Akbel. Ficou conhecido como Tuit-Tit-Bey, segundo os historiadores 

profanos, um Adepto egípcio que colaborou com o Mestre Serapis Bey e ajudou muito a Obra de 

H.P.B. Essa cobertura espiritual, a pedido de Samael, partiu da Fraternidade de Itchen-Itza, na 

Península do Yukatan. Graças a esse trabalho oculto é que a Teosofia pôde firmar-se no 

Ocidente. Os fenómenos que H.P.B. produziu para chamar a atenção do Mundo, tinham o 

respaldo dessa Fraternidade herdeira dos poderes psíquicos que caracterizaram os primitivos 

atlantes. 
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 Sobre a Fraternidade Oculta do México e a sua relação com a Obra de Helena Petrovna 

Blavatsky, JHS teve ocasião de dizer: 
 

 “Na mesma razão, o nome actual de YU-KATAN que dá o nome à grande península 

mexicana, quando o pré-histórico é ANAUAC (anagramaticamente, é ‘Cauana, Canaana ou 

Canaan’), cujo significado é ‘salvo ou poupado das águas’, ou seja, da catástrofe atlante. 
 

 Desdobrando-se os termos YU, IO, etc., e KAT, KATAN, temos, em diversas línguas, o 

seguinte significado: ‘Lugar onde se acham os Eus ou pedaços de algo que se separou da 

restante’, seja no sentido geográfico, seja no cósmico ou da Mónada, da Consciência 

Universal, etc. 
 

 O termo KUT-HUMI, nome usado por uma Linha de Adeptos, significa ‘pedaço 

humano’, mesmo tratando-se de Mahatmas como muitos pensam. E isso porque até os mais 

elevados Seres sabem que têm muito para aprender. Portanto, estão subordinados a outros 

Seres de categorias ainda mais elevadas. É a isso que se denomina de ‘Tulkuísmo’ no 

Lamaísmo tibetano, e de ‘Hipóstase’ no Cristianismo ocidental. 
 

 QU-TAMY, por sua vez, foi o nome do autor da Escritura dos Nabateus, um Sábio, um 

Adepto, um Homem Perfeito. Tal nome significa ‘por acabar’, ‘faltando algo’, etc. Portanto, 

outro homem que adoptou um nome com significado idêntico ao primeiro, por não se julgar 

ainda o expoente do Saber, da Perfeição, etc. 
 

 Os sofrimentos de H.P.B. foram enormes na América do Norte, dos quais 

compartilhou o seu companheiro de missão, o Cel. Henry Steel Olcott. Também não é demais 

apontar que o surto de Espiritismo, com o auxílio da Fraternidade Jina de Yu-Katan, deu-se 

igualmente na América do Norte em 1847, tendo início na cidade de Hydesville, Estado de 

New York, numa casa onde acabava de instalar-se a família Fox.” 
 

 

4.º DHYANI-KUMARA RAFAEL 
 

 

 Está relacionado com a 4.ª Embocadura de Maria da Fé, Minas Gerais, onde esteve 

desde 24 de Junho de 1956 até 21 de Março de 1963. 
 

 Preside ao 4.º Posto Representativo de Sidney, Austrália. 
 

 Foi Mestre do Dhyani-Budha Daniel José Brasil de Souza, filho de Kimura. 
 

 A sua Tónica é a das Ciências Físicas e Naturais (Mecânica Universal). 
 

 Nasceu em 4 de Junho de 1792, como 4.º Filho de Lorenzo-Lorenza. 
 

 Dirige a Linha Hilarião. 
 

 Confraria Iniciática Secreta que lhe dá cobertura: a Antiga e Secreta Ordem de Malta. 
 

 Missão: a partir de Sidney é responsável pela espiritualidade da Austrália e toda a 

Oceânia. 
 

 Vibra na fronte do Dhyani-Kumara Rafael o Raio de Mercúrio que é a expressão da 

Sabedoria. Foi Mestre do Dhyani-Budha Daniel José Brasil de Souza. Está na cúspide da Antiga 

Ordem Secreta de Malta dirigida pelo Dharani Hephesto em Sidney, este que é um Posto 

Representativo de extrema responsabilidade por defrontar-se com o poderoso Centro dos 

Nirmanakayas Negros, provindos da Cadeia Lunar, que no Monte Arfak, Nova Guiné, têm aí sua 

Sede ou Embocadura Sinistra, Negativa, que leva às cavernas tenebrosas que se encontram sob 

Agharta, as chamadas Talas, como já tivemos ocasião de estudar. 
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 4.º DHYANI-KUMARA RAFAEL – Como dissemos, a localização na Face da Terra da 

supradita Tala situa-se no Monte Arfak, ilha da Papua na Nova Guiné. É também a região onde 

está localizado o Krakatoa, vulcão que entrou em actividade por ocasião do nascimento dos 

Gémeos Espirituais em 1883 como a resposta das intenções malévolas desses inimigos da Lei. 

Foi desse Monte que vieram para o interior do Pão de Açúcar, Rio de Janeiro – Brasil, oito 

monstros a fim de dar combate ao Avatara, e daí a razão da reacção do Krakatoa destruindo tudo 

naquela trágica mas também gloriosa época. Daí, igualmente, o sentido oculto de uma frase num 

Livro Aghartino, que diz: “Sobre as cavernas tenebrosas riam e confabulavam os Deuses”. 
 

 Em 1938, o Dhyani-Budha Daniel mais o Dhyani-Kumara Rafael e outros estiveram no 

Morro da Glória e na Pedra da Gávea, Rio de Janeiro, em seguida rumando para a Serra do 

Roncador por via subterrânea. Foram reverenciar a Pedra Dhara, relacionada à Queda Atlante. 
 

 O Dhyani-Kumara Rafael e o Dhyani-Budha Daniel são os abonadores que estão 

atendendo à Súplica de Deus, no sentido da Redenção do 4.º Senhor que é o Guardião do Portal 

da mansão onde aguardam as Almas Salvas que prosseguirão a sua evolução no próximo 5.º 

Sistema, muito embora ainda não tenham alcançado o estado de consciência Atabimânico. Esses 

dois Dhyanis e mais alguns Dhyanis Agniswattas e Barishads, atendendo ao apelo da Lei, dão 

cobertura ao 4.º Senhor Atlasbel, em virtude do Karma pendente acumulado em Sistemas 

anteriores. 
 

 
 

5.º DHYANI-KUMARA SAKIEL 
 

 
 

 Está relacionado com a 5.ª Embocadura de São Tomé das Letras, Minas Gerais, onde 

esteve desde 24 de Junho de 1956 até 21 de Março de 1963. 
 

 Preside ao 3.º Posto Representativo de Sintra, Portugal. 
 

 Foi Mestre do Dhyani-Budha Eduardo José Brasil de Souza, filho de Janina. 
 

 A sua Tónica é a Literatura – Linguística e História. 
 

 Nasceu em 5 de Dezembro de 1793, como 5.º Filho de Lorenzo-Lorenza. 
 

 Dirige a Linha Rakowsky (São Germano). 
 

 Confraria Iniciática Secreta que lhe dá cobertura: Soberana Ordem de Mariz. 
 

 Missão: a partir de Sintra é responsável pela direcção espiritual de toda a Europa. 

 

 O 3.º Posto Representativo, contando de cima para baixo mas que ao inverso é o 5.º, está 

situado na Serra de Sintra, Portugal. O Dharani Grão-Chefe da Ordem de Mariz chama-se 

Malaquias, e a mesma é responsável pela cobertura espiritual de todas as criaturas humanas que 

foram julgadas boas no último Julgamento da Humanidade (1956) e que vivem ou residem na 

Europa. Este Posto Representativo está muito ligado à História da Obra em virtude da sua 

localização no interior da Serra de Sintra, onde esteve por muito tempo 5.º Bodhisattwa 

Jeffersus, o Cristo, com a sua Excelsa Contraparte Maria ou Moriah (donde a Ordem Iniciática 

Secreta de Mariz herdou o nome). Também permaneceram nesse Santo Lugar, em 1899, os 

corpos desfalecidos ou adormecidos dos Gémeos Espirituais após o Acidente de Lisboa, 

verificado na Rua Augusta em 27 de Julho de 1899. Também Dhyananda Kumara e Sanat Sujat 

Kumara estiveram nesse Santuário mantendo a vida dos Gémeos após o dito acidente, quando 

ambos tinham 16 anos de idade e dirigiam-se para o Norte da Índia. 
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 Foi neste 5.º Posto Representativo que no ano de 1800 os Gémeos recém-nascidos foram 

apresentados ao Mundo no topo da Serra, no “Pico do Graal”. Estiveram presentes ao acto: o 

Bodhisattwa Jeffersus, a Divina Moriah, o Dhyani-Kumara Gabriel, Mr. Ralph Moore e vários 

Membros da Ordem do Dragão de Ouro. 
 

 OS DHYANIS SÃO EXPRESSÕES DA OMNISCIÊNCIA DE DEUS – Quando chegou 

o momento cíclico da Manifestação, o Eterno, a Causa sem Causa, aflorando da sua aparente 

imobilidade de um insondável Pralaya, deu início a um novo Manuântara através do seu Terceiro 

Aspecto, a Actividade. Assim começou o raiar de um novo Dia de Brahmã, como vimos quando 

estudámos a Cosmogénese. Como primeiro acto, foi elaborado o cenário onde se desenrolaria a 

Trama Cósmica, que consistiu na criação dos sete Planos Universais como fonte de origem de 

tudo que tomou forma nas respectivas dimensões. Numa segunda etapa da Manifestação, o 

Eterno expressou-se através do seu Segundo Aspecto, o Amor-Sabedoria. Tal fenómeno 

registou-se quando deram entrada no palco da Vida os sete Reinos da Natureza, dentre eles o 

Reino Humano como coroação do processo. 
 

 Para a materialização de tão elevados objectivos fez-se necessária a presença das 

Hierarquias Primordiais, das quais os Dhyanis são as suas expressões humanizadas. São Eles 

quem dinamizam a Omnisciência de Deus em todo o seu esplendor. Na Natureza, criada nessa 

fase da Manifestação, divisamos todo o Amor e Sabedoria do Supremo Artista, que está 

objectivado desde a simples e delicada flor silvestre perdida nos campos até à majestade sideral 

do Cosmos, com os seus infinitos corpos cintilantes num perpétuo e harmonioso movimento pelo 

orbe celeste. 
 

 OS KUMARAS E O HOMEM – As criações do Logos são sempre caracterizadas pelo 

Belo, pela harmonia das formas e ritmos vibratórios que mantêm a Vida em todos os níveis. 

Contudo, se a Natura Naturata é bela e perfeita, a sua Obra Magna que é o Homem ainda não 

possui tal magnitude, excepto um pequeno número de Eleitos por seus próprios esforços. O ser 

humano é a síntese do trabalho do Criador, e é precisamente sobre o mesmo que o Eterno volta a 

sua atenção com mais Amor e Sabedoria, o que se expressa através das suas expressões 

humanizadas que são os Dhyanis-Kumaras. 
 

 SAUDAÇÃO AOS DHYANIS – Transcrevemos aqui uma Saudação feita aos Dhyanis 

Sakiel e Eduardo na data de 5.7.1983: 
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 “Para movimentar a Roda do Pramantha, o Eterno toma forma humanizada através 

dos seus Filhos ou Tulkus. Esta sublime verdade está expressa nos primeiro e segundo 

Arcanos do Novo Ciclo. Nesses Arcanos o Pai e une à Mãe Divina para dar nascimento à sua 

Corte, à sua Genealogia, não só física como espiritual que, objectivada no Plano das Formas, 

passa a actuar como um prolongamento ou expansão do Manu Primordial. É por este 

processo que se cria uma verdadeira Hierarquia de Seres Celestiais que, actuando em todos os 

sectores positivos da Vida, estimulam e dinamizam as mais refinadas vibrações para que as 

mesmas, circulando pelos canais cósmicos invisíveis, purifiquem e dignifiquem a Criação. 
 

 Nesta preciosa data de 5 de Julho de 1983, data muito significativa por assinalar o 

centenário do nascimento Daquele que foi o Tronco da Árvore da Vida que deu origem à 

Dinastia dos Deuses encarnados, a estes todos homenageamos nas pessoas do Príncipe 

Dhyani-Budha Eduardo José Brasil de Souza e do seu Mestre, o Dhyani-Kumara Sakiel. 

Nesta oportunidade, enaltecemos o primoroso trabalho realizado pelos mesmos nos sectores 

da Literatura e da Linguística, Ramos do Conhecimento de que os mesmos são os seus fiéis 

Mentores. 
 

 É precisamente através do Verbo feito Letra que o Homem plasma graficamente as 

suas ideias, os seus pensamentos criativos, os seus mais íntimos e nobres sentimentos. A 

literatura influencia a Alma Humana. Essa influência pode orientá-la para a Vereda da 

Realização Interna, no sentido da transformação, sublimação, superação e consequente 

redenção. Como pólo oposto, também pode conduzi-la por tenebrosos caminhos que a levarão 

à sua própria destruição, tanto física como moral, não só a si mesma mas igualmente a outras 

Almas infelizes. 
 

 O Venerável Mestre JHS afirmava que é através da boa literatura, leitura que é um dos 

Passos da Yoga de Patanjali, que o Homem pode alcançar as maiores Alturas. Bendita, pois, a 

PENA que serve de instrumento evolucional; bendita seja a Literatura que eleva, enobrece, 

humaniza, purifica e aproxima os homens e os povos da Terra. Que traz em seu bojo 

elementos de Luz e de Sabedoria que abrem as consciências às Verdades Universais, que 

desvenda os Segredos da Natureza, que fornece ao Peregrino sedento de Saber a água 

preciosa, para que ele sacie a sua sede de Saber e se eleve às Alturas. Saber Sagrado que 

possibilita a expansão do seu estado de consciência. 
 

 Conforta-nos saber que o Venerável Dhyani-Kumara Sakiel e o seu querido Discípulo, 

o Venerável Dhyani-Budha Eduardo José Brasil de Souza, realizam silenciosamente a 

tessitura da Realização Divina, ora no Posto Representativo de Sintra, ora na Embocadura da 

Cidade Santa de São Tomé das Letras, também designadas por Sura-Loka, Tassu e Grande 

Pedra, tal qual a Aranha de Ouro dos Alquimistas tece a sua malha transcendental. 
 

 Os Dhyanis têm sido incansáveis na dignificante mas difícil tarefa de estimular e 

desenvolver essa Tónica do Saber Humano que é a Literatura, e, pari passu, não deixam de 

combater sem trégua os maus escritos por seu aspecto destruidor e dissolvente de todos os 

valores humanos. Má literatura que tem conduzido, por diversas vezes, a Humanidade pelos 

tenebrosos caminhos da autodestruição, da desunião de irmãos em Humanidade, à dissidia e a 

sangrentos conflitos entre os povos, que tanto envergonham a História da Civilização através 

das Idades. 
 

 O Povo é o produto directo da Criação Divina através das Famílias, Ramos Raciais, 

Sub-Raças, Raças-Mães, Rondas, Cadeias, Sistemas, etc. Origina-se do Tronco Único que é o 

Manu Primordial, o Planetário, o Luzeiro, Ishwara ou o nome que se lhe queira dar, e que 

algum dia a Ele terá que retornar como Filho Pródigo, pois que este é um desígnio da Lei que 

a tudo e a todos rege. 
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Os Dhyanis, como extensões do Sol Central, são verdadeiros Tulkus do Grande Pai. São os 

Vigilantes Silenciosos e Guardiões dos mais preciosos Tesouros da Sabedoria Arcana. Velam 

pela Humanidade como o mais precioso Tesouro da Manifestação. A Humanidade é a Filha 

Bendita de Deus. É graças a esse trabalho incessante que se tem logrado importantes e 

decisivas conquistas em todos os sectores da Vida, realizações capitalizadas pelo Eterno para a 

criação de novos Universos mais esplendorosos no Futuro, porque serão os frutos do que foi 

realizado de bom e positivo no presente Manuântara. 
 

 Como auxiliares invisíveis, Eles intuem aqueles que se afinizam com as Suas vibrações 

ao nível Búdhico, no sentido de estimular a Evolução através dos diversos sectores da 

Criatividade Humana, consoante a sua Tónica, seja ela a das Artes, Filosofias, Política, 

Literatura, Ciências, Tecnologias, etc. Como exaltação a tão transcendente data, nada como 

citar um primoroso trecho do Salmo de Defesa da Obra de Deus, que diz: 
 

 ‘Nós vos amamos Excelsos Tulkus do Senhor JHS, Valiosos Dhyanis-Kumaras, 

Divinos Kumaras… que dais cobertura e grande apoio à Obra do Eterno na Face da Terra e 

aos componentes do APTA, como a sua origem. Que a nossa confiança na Obra de JHS, e nos 

seus incansáveis Tulkus e nos de Allamirah, promova em nós muita coragem, firmeza, 

segurança, união, a fim de libertar as nossas forças internas e despertar a nossa Consciência 

Crística.’ 
 

 Que o estado de Consciência da Humanidade, e consequentemente dos homens que 

detêm responsabilidades, os governantes, os senhores que têm nas suas mãos os meios de 

comunicação, não permita quaisquer pretensões senão aquelas preconizadas pelos 

homenageados de hoje, o Dhyani-Kumara Sakiel e o Dhyani-Budha Eduardo José Brasil de 

Souza, e as suas respectivas Estirpes ou Cortes. Que a Vontade do Eterno se firme na Terra 

através dos seus Príncipes e os da sua Hierarquia. Bijam.” 
 
 

6.º DHYANI-KUMARA ANAEL 
 

 

 Está relacionado com a 6.ª Embocadura de Conceição do Rio Verde, Minas Gerais, onde 

esteve desde 24 de Junho de 1956 até 21 de Março de 1963. 
 

 Preside ao 2.º Posto Representativo do Cairo, Egipto. 
 

 Foi Mestre do Dhyani-Budha Francisco José Brasil de Souza, filho de Morirá. 
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 A sua Tónica é a Filosofia, as Línguas e Religiões. 
 

 Nasceu em 6 de Outubro de 1794, como 6.º Filho de Lorenzo-Lorenza. 
 

 Dirige a Linha Nagib (Bigam ou Crística). 
 

 Confraria Iniciática Secreta que lhe dá cobertura: Ordem dos Cavaleiros de Alborj. 
 

 Missão: a partir do Cairo é responsável pela orientação espiritual de todo o continente 

africano. 
 

 O Dhyani-Kumara Anael está relacionado à Embocadura de Conceição do Rio Verde, no 

Sistema Geográfico Sul-Mineiro, onde periodicamente exerce a função de Titular consoante as 

exigências cíclicas. Preside ao Posto Representativo do Cairo, capital do Egipto. Foi o 

Orientador do Dhyani-Budha Francisco José Brasil de Souza. 
 

 Os Dhyanis Anael e Francisco, assim como o Dharani Anael (com nome idêntico ao do 

Kumara), Grão-Chefe da Ordem dos Cavaleiros de Alborj ou Al Bordi, apreciavam muito a 

cidade de Veneza, na Itália, onde se reuniam os grandes artistas do Mundo inteiro. O Cairo, 

Posto Representativo presidido pelo Dhyani-Kumara Anael, está localizado num dos pontos mais 

explosivos do Mundo que é o Médio-Oriente. Trata-se de uma região muito tamásica onde se 

fixaram dois Ramos do Povo Semita, as duas Tribos Judaica e Árabe que carregam consigo os 

restos kármicos das 12 Tribos originais, uma vez que 10 delas já foram redimidas e por isso 

mesmo encaminhadas para os Mundos Sagrados do Interior da Terra, estando assim a salvo de 

qualquer cataclismo, seja ele de ordem telúrica, religiosa, política ou bélica. O Povo Semita 

dessa região está resgatando o pesado karma pendente de ter cometido o crime de matar os seus 

dois Avataras: o primeiro foi o do 5.º Senhor na pessoa de Moisés, que foi morto e enterrado de 

cabeça para baixo nas areias do deserto de Sinai, e por isso nunca chegou a entrar na chamada 

“Terra Prometida”; o segundo foi o de Jesus, o Cristo, que passa por ter sido crucificado por 

esse mesmo povo. 
 

 Pesa sobre o Dhyani Anael a pesada responsabilidade de velar pela espiritualidade no 

continente africano, onde vibra a Egrégora da primitiva Lemúria que está patente nas práticas do 

animismo que já naquele tempo levou aquela Raça à ruína através dos chamados “Anjos 

Revoltados”. O Dhyani Anael é a cúspide espiritual da Ordem dos Cavaleiros de Al Bordi que dá 

cobertura à Obra do Eterno nessa região para todo o continente africano. 
 

 O Egipto é detentor de um passado glorioso, como herdeiro directo da antiga Atlântida de 

quem assimilou a Sabedoria dos Deuses na sua época áurea. Encontravam-se lá (e ainda se 

encontram) admiráveis Confrarias de natureza Solar ou Evolucional. Dentre elas, destaca-se a 

Confraria de Kaleb, onde foram criados os Dhyanis-Kumaras e onde viveram durante vários 

séculos os Kumaras Lorenzo e Lorenza. Foi ali que o Venerável Cagliostro recebeu as 

determinações destinadas a serem executadas na Europa por volta de 1789, durante a Revolução 

Francesa. Também Napoleão Bonaparte, no interior da Grande Pirâmide de Kheops, 

comprometeu-se a criar os Estados Unidos da Europa, mas fracassou por culpa própria, da 

mesma maneira que Hitler fracassaria flagrantemente séculos depois. 
 

 Foi da Confraria Jina de Kaleb, situada a 23º de latitude Norte no Trópico de Câncer, no 

Deserto da Líbia, que saíram para preparar o Mundo a fim de receber o Avatara, os Egos de 

Honorato José de Souza, Hercília Gonçalves, Weller Van Hook, Rudolf Steiner, Mário Roso de 

Luna, Ferdinand Ossendowsky e Jinarajadasa. Deveriam anunciar no Ocidente, como Arautos 

que eram, a vinda de Maitreya, o que infelizmente não aconteceu, com excepção honrosa de 

Mário Roso de Luna. Externamente, funcionava nessa região, como círculo defensivo a temível 

Ordem dos Cavaleiros Tuaregues Azuis, que eram invencíveis no deserto. O Dhyani Bey Al 
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Bordi (Mikael) dirigiu essa Ordem de Guerreiros durante muito tempo, até ser convocada a vir 

para o Ocidente auxiliar o Rei do Mundo. 
 
 

 

7.º DHYANI-KUMARA KASSIEL 
 
 

 

 Está relacionado com a 7.ª Embocadura de Aiuruoca, Minas Gerais, onde esteve desde 

24 de Junho de 1956 até 21 de Março de 1963. 
 

 Preside ao 1.º Posto Representativo de Srinagar, Índia. 
 

 Foi Mestre do Dhyani-Budha Godofredo José Brasil de Souza, filho de Sesóstris. 
 

 A sua Tónica é a Medicina como Taumaturgia, e também a Teurgia. 
 

 Nasceu em 7 de Janeiro de 1795, como 7.º Filho de Lorenzo-Lorenza. 
 

 Dirige a Linha Ab-Allah (Mafoma). 
 

 Confraria Iniciática Secreta que lhe dá cobertura: Maçonaria dos Traishus-Marutas 

(Ordem dos Irmãos Asiáticos). 
 

 Missão: a partir de Srinagar é responsável pela evolução espiritual de todo o continente 

asiático. 
 

 O Dhyani-Kumara Kassiel é quem dirige o Posto Representativo de Srinagar, na 

Província de Cachemira no Norte da Índia. A sua Coluna Viva, o Dharani Daniel, dirige a 

Ordem dos Irmãos Asiáticos (Traishus-Marutas) ou Maçonaria Construtiva dos Três Mundos. 
 

 Quando JHS tinha 16 anos, em Setembro de 1899 esteve neste Posto Representativo no 

Norte da Índia. Acompanharam-no fazendo parte da comitiva as 7 Plêiades, Mães dos Dhyanis-

Budhas, Sanat-Kumara e Satya-Kumara. Também estiveram presentes Akadir e Kadir e muitos 

outros Seres de Hierarquia. 
 

 Dava cobertura ao Srinagar-Templo-Budista (S.T.B.) o próprio Maharaja da Província, 

que recebeu a comitiva em audiência. Nesta cidade existe uma estátua de JHS inaugurada por 

Rimpotche, este que actualmente encontra-se no Templo Interno de Ararat servindo de Coluna J 

a Baal-Bey, o 1.º Budha Vivo do Ocidente e 32.º da Linhagem Avatárica. 
 

 O Círculo Interno da Obra está directamente ligado à manutenção dos Manus Primordiais 

na Face da Terra, consistindo na augusta presença do Budha Terreno e dos demais membros do 

APTA. Este evento verifica-se em São Lourenço, que desempenha o papel de Centro do Sexto 

Sistema Geográfico com o seu oitavo Templo, Secção Externa. Ao seu redor florescem as sete 

Cidades Sagradas que formam o Sistema Geográfico Sul-Mineiro. Oportunamente deverão ser 

cidades universitárias, fundamentalmente para o aprimoramento científico, dedicadas às 

pesquisas técnicas do Conhecimento, englobando a Política, a Filosofia, as Artes, os estudos da 

essência das Religiões e a Medicina Teúrgica, onde a cura será baseada nas Energias Vitais do 

Indivíduo e do Universo, e no próprio esforço do paciente na sua redenção físico-espiritual. 
 

 Desse Círculo Interno irradiarão todas as informações transcendentes procedentes dos 

Mundos Interiores para as Hierarquias que trabalham para a Obra junto à Humanidade. Esse 

Centro será uma fonte perene de conhecimentos relativos ao Futuro, pois este Sistema, cujo 

fulcro é São Lourenço, já é o Futuro plasmado no Presente. Portanto, só daí poderão emanar as 

Revelações daquilo que a Humanidade ainda desconhece. 
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 Um segundo Círculo da Obra será constituído pelos Arautos da Nova Era ou os Agentes 

da Lei, que actuarão como um filtro. Espargirá para o Mundo todos os conhecimentos gerados 

pelo primeiro Círculo. Este trabalho será feito pelas Instituições de carácter maçónico ou não. 

Ocultamente, o trabalho será feito através dos Postos Representativos espalhados pelo Mundo e 

que formam o terceiro Círculo, que actualmente é o que está mais activo. Os Arautos tributam os 

seus esforços para a formação do Homem Novo, têm a função de transportar, de dar passagem, 

de pôr em prática os resultados obtidos nas pesquisas das Universidades do Sistema Geográfico 

Sul-Mineiro, pois um Sistema, Ronda, Raça, etc., não começa por um grande e numeroso núcleo 

e sim por um pequeno grupo, chamado ocultamente Oitavo Ramo Racial… que já existe 

embrionariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O PRAMANTHA E OS POSTOS REPRESENTATIVOS 
 

 

 COMO FUNCIONA A MAÇONARIA DOS TRAISHUS-MARUTAS – O Sistema 

Internacional dos Postos Representativos é um dos mais secretos, forma o cerne da Grande 

Fraternidade Branca agindo no Mundo sem que os homens tomem conhecimento. Tem uma 

função mundial, pois funciona integralmente em harmonia com as determinações que regem o 

Pramantha. Os seus dirigentes estão em ligação directa com Agharta. Os Postos localizam-se em 

lugares Jinas especiais onde os Sedotes, habitantes dos Mundos Jinas, fazem parte do processo 

como elemento de ligação. Esta é a verdadeira Maçonaria dos Traishus-Marutas, onde, quando é 

necessário, são postas em funcionamento as forças elementais da Natureza. 

Esquema de V.M.A. 
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 Este Sistema Internacional do Pramantha está distribuído por sete regiões Jinas que têm 

ligações com os Mundos Interiores. Estes Postos deveriam ser governados pelos Dhyanis-

Budhas mas, devido aos desequilíbrios promovidos pelos homens nas três dimensões da Face da 

Terra, ora os Dhyanis-Budhas estão na direcção dos Postos Representativos e os Dhyanis-

Kumaras no Sistema Geográfico Sul-Mineiro, ora dá-se precisamente o contrário. Portanto, há 

troca de lugares a cada sete anos. No ano de 1963, os Dhyanis-Budhas foram para o Sistema 

Geográfico Sul-Mineiro na companhia da Oitava Dhyani Adamita como a mesma Mãe Divina 

Allamirah, que se encontra na Oitava Cidade que é São Lourenço. Trata-se, portanto, de uma 

verdadeira tessitura cósmica, cujo resultado é a manutenção da Espiritualidade na Face da Terra. 
 

 PREPARAÇÃO PARA A VINDA DO MESTRE – Os Sete Dhyanis-Kumaras são 

expressões dos Sete Raios Planetários, os quais se manifestaram através do Planetário da Ronda 

nas sete semanas que antecederam a Fundação Material da Obra do Eterno na Face da Terra. 

Durante aquele período, realizavam um Avatara Momentâneo vibrando cada um durante sete 

dias seguidos em JHS. No final de sete semanas, ou seja, de 49 dias, a Obra objectivou-se 

materialmente aqui no Ocidente. Uma nova e gloriosa página da História Oculta da Humanidade 

foi aberta para maior Glória do Rei-Sacerdote de Melki-Tsedek. 
 

 Esses Sete Kumaras deixaram consignadas uma série de Revelações nos Anais da Obra, 

que ainda são mantidas fora do alcance da Humanidade comum. Os preciosos ensinamentos que 

esses Excelsos Seres deixaram consignados, tinham por finalidade preparar o Oitavo Ramo 

Racial e os seus dirigentes para o novo Ciclo que se iniciava. Nesses preciosos documentos, os 

Dhyanis assinaram como Chefes das respectivas Linhas que são as seguintes: 
 

 Ab-Allah  Júpiter  Adi-Tatwa   Átmico 

 Nagib   Mercúrio Anupadaka-Tatwa  Búdhico 

 São Germano  Vénus  Akasha-Tatwa  Manas Arrupa 

 Hilarião  Saturno Vayu-Tatwa   Manas Rupa 

 Morya   Marte  Tejas-Tatwa   Kamas Rupa 

 Kut-Humi  Lua  Apas-Tatwa   Linga Sharira 

 Serapis  Sol  Pritivi-Tatwa   Stula Sharira 
 

 Para que a Mãe Divina Allamirah pudesse tomar veículos humanos, foi necessário que os 

Kumaras, detentores dos imensos poderes de que são portadores, criassem uma Alma afim com 

os elementos humanos. Para tal, tiveram que reunir os restos kármicos de um Tulku de H. P. 

Blavatsky e de outras personalidades ligadas a ela, e com isso formaram uma base psíquica para 

servir de suporte humano ou Alma a Allamirah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Esquema V.M.A. 
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RELAÇÃO GERAL DOS DHYANIS 
 

 

 Na Atlântida     Na Atlântida 

 Reis de Edom     Rainha de Edom 
 

 Astério      Azamore 

 Azaloth     Azaleth 

 Ariáster     Azilum 

 Arténius     Arténis 

 Aziluth      Azimar 

 Ariomaster     Ariânia 

 Artésius     Artémis 
 

 Filhos de Lorenzo-Lorenza   Amas, Paraninfas dos   

 Dhyanis-Kumaras (1789)   Dhyanis-Kumaras em 1789 
 

 Mikael (1)     Liziara 

 Gabriel (2)     Anadika 

 Samael (5)     Ranuka 

 Rafael (3)     Kimura 

 Sakiel (6)     Janina 

 Anael (4)     Morirá 

 Kassiel (7)     Sesóstris 
 

 Dhyanis-Budhas    Nomes humanos 

 Nascidos em 1900    Adoptados de 1900 a 1949 
 

 António José Brasil de Souza   Choang Thang Chang 

 Bento José Brasil de Souza   Chandra Mahat Nagara 

 Carlos José Brasil de Souza   Abdul Chaib Rachid 

 Daniel José Brasil de Souza   John Henry Smith 

 Eduardo José Brasil de Souza  Leonel da Silva Neves 

 Francisco José Brasil de Souza  Paolo Krakowsky Pantagalos 

 Godofredo José Brasil de Souza  Israel Gordon Smitch 
 

 Plêiades – Dhyanis-Barishads  Rishis – Dhyanis-Agniswattas 

 Mães dos Dhyanis-Budhas (1900)  Pais dos Dhyanis-Budhas (1900) 
 

 Carmen Roldano (Liziara)   Mário Roldano (Anadir) 

 Ana Maria Lunes (Anadika)   Eugénio Augusto (Limuka) 

 Maria Ortega (Ranuka)   César Gastão (Ajasa) 

 Consuelo Ramirez (Kimura)   Ulisses Dâmaso (Jinasaka) 

 Maria Joana Dolores (Janina)  António Carvalho (Rismuk) 

 Madalena Susana del Castillo (Morirá) Francisco de Mello (Mazanir) 

 Lúcia Maria do Sacramento (Sesóstris) Celestino de Souza (Tamury) 
 

 Dhyanis-Budhas    Sistema Geográfico Sul-Mineiro 
 

 António José Brasil de Souza   Dirigente da Embocadura de Pouso Alto 

 Bento José Brasil de Souza   Dirigente da Embocadura de Itanhandu 

 Carlos José Brasil de Souza   Dirigente da Emb. de Carmo de Minas 

 Daniel José Brasil de Souza   Dirigente da Embocadura de Maria da Fé 

 Eduardo José Brasil de Souza  Dirigente da Emb. de São Tomé das Letras 

 Francisco José Brasil de Souza  Dirigente da E. de Conceição do Rio Verde 

 Godofredo José Brasil de Souza  Dirigente da Embocadura de Aiuruoca 
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 Dhyanis-Kumaras  Sistema Geográfico Internacional     Tónica 
 

 Dhyani-Kumara Mikael Machu-Pichu, Peru       Alquimia 

 Dhyani-Kumara Gabriel Itchen-Itza, México       Artes 

 Dhyani-Kumara Samael El Moro, América do Norte      Ética – Política 

 Dhyani-Kumara Rafael Sidney, Austrália       Mecânica 

 Dhyani-Kumara Sakiel Sintra, Portugal       Literatura 

 Dhyani-Kumara Anael Cairo, Egipto        Filosofia 

 Dhyani-Kumara Kassiel Srinagar, Índia       Medicina – Teurgia 
 

 

 

O EMBRIÃO DO 6.º SISTEMA 
 

 

 

 Os Rishis e as Plêiades vivem na parte central de Agharta. Os Rishis são filhos de Thu-

Thin e de This-Thais, isto é, de Thutmés III e de Nereb-Tit; as Plêiades são filhas de Akenaton e 

Nefer-Tit. As Plêiades são as contrapartes dos Rishis. O Eterno exigiu que os Dhyanis-Jivas 

(Dhyani-Budhas) nascessem das 7 Plêiades como uma expiação daquelas relativa ao Karma 

pendente do que aconteceu na Atlântida, quando as mesmas sofreram uma grande queda, o 

mesmo acontecendo com as demais Hierarquias. 
 

 As Plêiades foram mantidas em Shamballah até ao ano de 1899, quando fizeram parte do 

elenco artístico que levou a cena a peça Tim-Tim por Tim-Tim no Teatro São João, em Salvador, 

Bahia. 
 

 O Quinto Sistema é o fruto do que está sendo realizado no Quarto. Assim, os Dhyanis 

não deixam de ser uma realização do actual Sistema o que constitui uma grande vitória do 

trabalho que se está realizando, apesar de todos os percalços. No Presente, os Dhyanis estão 

trabalhando para o futuro 5.º Sistema. São os percursores do que vai ser a esplendorosa 

civilização que nos espera. No momento já estão sendo separadas as sementes do Futuro, não 

esquecendo que ainda corremos muito perigo pelo que entretanto possa acontecer. JHS disse 

uma vez a António Castaño Ferreira, Coluna J do 5.º Senhor: “Eu disse uma vez ao Ferreira que 

era no meio da Via Láctea onde ele deveria ver o Sol do 5.º Sistema”. 
 

 OS DISCOS-VOADORES E O 6.º SISTEMA – JHS denominou de Grande Maya o 

Livro Sagrado que trata da constituição do 6.º Sistema de Evolução. Nele estão registados todos 

os Mandamentos, Códigos, Leis e tudo o mais que esteja relacionado com aquele Sistema. É uma 

síntese dos conhecimentos relacionados com o mistério das Mónadas, das Estrelas, dos Devas e 

dos Corpos Flogísticos dos Imortais. Falando do 6.º Sistema, assim se expressou JHS: 
 

 “O Sexto Sistema não existe como Natureza activa, porque o seu desenvolvimento 

pertence a um futuro remoto. O que existe dele?... Apenas um Embrião no meio do Universo, 

expressando a Causa das Causas… Nele a criatura humana possuirá seis sentidos, seis 

constituições orgânicas e a Natureza terá seis Reinos. Os Makaras de hoje formarão a 

Humanidade daquele Sistema, embora já adquirindo experiências nos campos emocional e 

mental… Nessa ocasião, os seres humanos não andarão… voarão… é isso que se pretende 

quando se fala em Espaço Sem Limites. Enquanto os Gémeos Espirituais, como já ocorre, o 

Aspecto Masculino estará expresso pelo Dragão Celeste, e o Aspecto Feminino pela Coroa 

Boreal. 
 

 Os Discos-Voadores já expressam, na nossa época, os veículos daquele Sistema, ou em 

outras palavras, eles são constituídos de elementos, de moléculas que formam o sexto Reino 

da Natureza… São impulsionados pelas Energias de Fohat e Kundalini.” 
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 Na Atlântida, em virtude dos graves acontecimentos qua abalavam a civilização, houve a 

necessidade da descida de 777 Assuras a fim de reforçarem a Obra de Deus na Face da Terra. 

Esses Devas do Além-Akasha manifestaram-se no Terceiro Trono, ou seja, foram obrigados a 

tomar veículos humanos, o que muito os desagradou e ao seu Chefe. Repartiram-se em 7 grupos 

de 111 cada, perfazendo os 777 da Hierarquia Celeste. Um grupo de 111 desdobrou-se em 

masculinos e femininos para dar origem à genealogia do 6.º Sistema. Se aqueles 111 casais que 

deveriam morar em São Lourenço tivessem cada um 7 filhos, o 6.º Sistema estaria plasmado no 

Terceiro Trono com os 777 Seres exigidos pela Lei. Se isso tivesse acontecido, a situação do 

Mundo seria bem outra. 
 

 

ENTRA EM ACTIVIDADE O 5.º SISTEMA 
 
 

 ONDE ESTÃO ACTUALMENTE OS 5.º, 6.º E 7.º SISTEMAS? – Na Atlântida, o 

Quinto Senhor ficou como Vigilante Silencioso até ao momento da sua queda, quando então 

bafejou o Quarto Senhor. Em virtude desse incidente, projectou sobre o mesmo a sua influência, 

arrastando-o também à queda. Uma das razões da queda do Quarto Planetário foi a ascendência 

que exercia sobre ele o Quinto Planetário. 
 

 Com a ida do Quinto Senhor para a Sede Interna do 5.º Sistema sob o Roncador (MT), no 

Mundo dos Badagas ou dos Sedotes, o Vigilante Silencioso do Futuro despertou abrindo as suas 

asas, portanto, entrou em actividade. Sabemos que toda a Esfinge ou Anjo com as asas fechadas 

significa que está em estado latente, e quando essas se abrem indica que o mesmo entrou em 

actividade. Olhando mais profundamente o assunto em pauta, compreende-se que os Devas da 

Corte do Quinto Senhor estão no Monte Ararat, no Roncador; os da Corte do Sexto Senhor estão 

no Caijah, sob a Montanha Moreb, em São Lourenço (MG); e os da Corte do Sétimo Senhor, 

actualmente desempenhando a função de Vigilante Silencioso dos Mundos Internos, encontram-

se em Shamballah. 
 

 Como já sabemos, os Matra-Devas estão para o 6.º Sistema como os Manasaputras estão 

para o 5.º Sistema. Actualmente já estão sendo preparados os veículos, as personalidades, para 

que os Matra-Devas tenham por onde se manifestar na Face da Terra. Quem está realizando esse 

trabalho, como não podia deixar de ser, é o Senhor do 6.º Sistema. Esses veículos são os 

Makaras e Assuras encarnados (Munindras). Esses veículos, depois de bem preparados, ficarão 

em estado de inércia num determinado local dos Mundos Interiores, talvez na Sede do 6.º 

Sistema no Caijah. Essa preparação consiste numa série de Rituais transcendentais, Yogas do 

Futuro, Mantrans especiais, onde as vibrações sonoras e os chakras desempenham papel 

importante nesse mister. Após essa preparação, os discípulos do Sexto Senhor ficarão 

aguardando a sua volta nos meados da 6.ª Raça-Mãe, quando então retornará à Face da Terra 

Esquema V.M.A. 
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para encerrar a 4.ª Ronda do 4.º Sistema de Evolução, posto que a 6.ª Raça virá acompanhada da 

7.ª como Gémeas que são, tal qual Budhi não se manifesta sem Atmã. 
 

 DESDE 24 DE JUNHO DE 1956 COMEÇOU A FUNCIONAR O 5.º SISTEMA – 

Estamos no 4.º Sistema de Evolução, portanto, o próximo será o 5.º Sistema que entrará em 

actividade. Shamballah era a Morada de 608.000 Devas que estão sob a chefia do Anjo Maliak. 

Esses Devas formavam aquilo que é denominado de parte inferior do Segundo Trono, ou seja, a 

parte voltada para baixo, para a Terra, portanto, a parte que vai encarnar. 
 

 O 5.º Sistema já está em função (internamente) desde 24 de Junho de 1956, ano em que 

foi realizado o Grande Julgamento da Humanidade. Em função da entrada em actividade do 5.º 

Sistema, os 608.000 Devas deslocaram-se de Shamballah aproximando-se da Face da Terra, indo 

para o Roncador que é a Sede Interna do 5.º Sistema. No Roncador, como sabemos, já existem os 

veículos físicos onde esses Devas irão encarnar ou avatarizar-se, e que são as Sementes Inca-

Tupis mais a Semente Anglo-Saxónica da Raça Ariana na pessoa do Cel. Fawcett e do seu filho 

Jack, este que desempenha o papel de Manu Racial na preparação da Raça Dourada. Estes 

personagens foram considerados como mortos pelos índios em alguma das florestas do Estado de 

Mato Grosso, contudo, os que assim pensam ignoram os grandes mistérios que envolvem a Obra 

dos Deuses na Face da Terra. Com a saída de Shamballah dos Anjos de Maliak, a Cidade Eterna 

passou a ser habitada por outra categoria de Devas sob a direcção de Astarbel, o 7.º Luzeiro ou 

Ishwara, por enquanto exercendo o papel de Vigilante Silencioso dos Mundos Interiores e que 

será o Vigilante Silencioso do longínquo 6.º Sistema em formação, apoiado pelos Devas da sua 

Hierarquia. 
 
 

 

FUNDAÇÃO DO SISTEMA GEOGRÁFICO DE MATO GROSSO 
 

 

 

 OS SISTEMAS NA FACE DA TERRA – Enquanto nos Mundos Interiores tudo funciona 

bem, na Face da Terra as coisas tornam-se mais difíceis. São Lourenço, expressando o 6.º, o 7.º e 

o 8.º Sistemas em conexão com Duat, Agharta e Shamballah, conduz as Mónadas através dos 5.º, 

6.º e 7.º Sistemas. Isto significa que todos os conhecimentos relativos a esses Sistemas emanam 

do Centro irradiador de Luz, como Conhecimento, Sabedoria e Revelação. Daí o valor oculto 

desta Cidade Santa. Este trabalho de natureza transcendental exigiu dos comprometidos com o 

mistério que os mesmos completassem o Sistema Geográfico Sul-Mineiro, e por isso a Lei exigiu 

que 111 casais perfazendo 222 pessoas viessem morar em São Lourenço, enquanto 777 casais, 

111 em cada Embocadura, completariam o Sistema Geográfico Sul-Mineiro, perfazendo o total 

de 1.554 Irmãos da Obra. Como isso não foi feito em tempo hábil, a Lei tomou outras 

providências através da acção dos Dhyanis actuando no Mundo, aliciando Seres que se tornaram 

Adeptos e, posteriormente, foram elevados à Hierarquia dos Assuras pelo Rei do Mundo, Melki-

Tsedek. 
 

 Actualmente, é no Sistema Geográfico Sul-Mineiro que se dão os mais transcendentais 

factos ocultos da Humanidade. Em 13 de Maio de 1934, por exemplo, foi inaugurada a 

Embocadura de Pouso Alto. Nesse dia, o Sexto senhor saiu para a Face da Terra avatarizado em 

Jeffersus (o verdadeiro Cristo que não morreu na cruz), e do Posto de Pouso Alto abençoou a 

Terra. Foi também nesta Embocadura que entre os dias 24 e 25 de Dezembro de 1940, à meia-

noite, Akbel (Sexto Senhor) avatarizado em Jeffersus (o verdadeiro Cristo Imortal) fez o 

Julgamento de Lúcifer, Ser que por sua vez estava avatarizado no corpo de Rigden-Djyepo, o Rei 

do Mundo e antigo Rei da 4.ª Cidade Atlante. Foi a partir desse momento que começou a 

derrocada de Hitler, por lhe ser retirada a cobertura em virtude do Julgamento de Luzbel.  
 

 Sobre os Sistemas Geográficos do Passado, JHS disse: 
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 “Acerca dos Sistemas Geográficos, a Grécia foi a nação que muito concorreu para a 

formação do Centro Iniciático greco-romano, como expressão do Quinto Senhor. Por isso, a 

Grécia foi a mãe do Ocidente. Falando sobre a Grécia, tivemos ocasião de dizer que era 

constituída por uma plêiade de sábios, ou que os seus homens ou filósofos expressam uma 

chuva de estrelas caídas do céu, enquanto o seu arquivo era Portugal, com os seus 

monumentos e profecias gravadas na pedra.” 

 

 INAUGURAÇÃO DA EMBOCADURA DA “LUZ DE CHAITÂNIA” – No dia 7 de 

Maio de 1961, foi inaugurada a Embocadura e estabelecida a ligação entre o Templo Subterrâneo 

de Meka-Tulan e o Oitavo Templo Externo de São Lourenço. Melki-Tsedek baptizou esse Túnel 

de Luz de Chaitânia, que significa “Luz Divina, Luz de Deus, Luz da Sabedoria”. 
 

 FUNDAÇÃO DO SISTEMA GEOGRÁFICO DE MATO GROSSO – Aos 14 dias de 

Maio de 1961, 49 Adeptos Independentes procedentes do Mundo de Duat vieram para a Face da 

Terra, para a região da Serra do Roncador, para viveram maçonicamente mas como se fossem 

seus habitantes comuns. Nesse dia, fundaram o 5.º Sistema Geográfico Matogrossense. Os dois 

Arautos e Colunas do Templo Interno do Roncador, Saulo e Basílio, deslocaram-se ao Meka-

Tulan, sob São Lourenço, onde permaneceram durante 49 dias ao lado de Akgorge, Jefferson e 

Hermes, representando aquela Montanha Sagrada do Norte do Brasil ainda coberta pela selva 

bravia. 
 

 O 5.º Sistema Geográfico do Roncador possui como Oitava Cidade a Embocadura 

consagrada com o precioso nome de Arakunda, palavra de origem tupi-sânscrito que significa: 
 

 Ara = Altar  
 

 Kunda = Fogo, Kundalini 
 

 

 

O NOVO PRAMANTHA JÁ COMEÇOU A LUZIR 
 

 

 

 A respeito do Sistema Geográfico, JHS disse: 
 

 “Todos sabem que em 3005 Agharta e Shamballah virão ter à Face da Terra, onde 

hoje é o Sistema Geográfico Sul-Mineiro. O Sistema Geográfico é o reflexo do Planetário 

Celeste. 
 

 Não é só o Sistema Geográfico que não se afina com o Planetário, para fazer jus ao 

que diz a Tábua Esmeraldina sobre ‘o que está em baixo é como o que está em cima’, mas 

também no interior da Terra o fenómeno processa-se. Nem os 222 do centro do Sistema e 

muito menos os 777 das sete cidades sul-mineiras. São Lourenço está com muitas bocas, mas 

faltam-lhes os dentes. 
 

 … A superfície da Terra é o lugar para onde transita a Mónada, a Humanidade, se o 

quiserem, cujo Itinerário, chamado de IO, vai marcando as suas etapas, procedentes do Pólo 

Norte ou Calota Polar até chegar ao final que será o Pólo Sul. À medida que vai se 

aproximando de determinada região, aí se forma um Sistema Geográfico, ficando por baixo, 

no Mundo de Duat, outro Sistema correspondente. Nesse lugar conserva-se toda a tradição da 

evolução daquele mesmo Itinerário de IO. E assim vem vindo até encontrar-se no ponto onde 

nos encontramos, isto é, procedente do Trópico de Câncer, hoje assinalado no Deserto da 

Líbia, para o Trópico de Capricórnio, cujos vinte e dois para vinte e três graus de latitude sul é 

bem o nosso Ponto. Por isso Cabral (Capris, Capricórnio) foi o descobridor do Brasil, pois ele 

era um Jina Aghartino.” 
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 Os Dhyanis-Budhas não deixam de ser actualmente Planetários em escala menor, mas 

algum dia também serão Planetários de primeira grandeza. Toda a Evolução obedece a uma 

escala gradual hierárquica, começando pelo mais inferior até atingir o máximo. Assim, segundo 

JHS, os actuais Dhyanis-Budhas serão os Planetários da Sexta Ronda, por isso que são os 

Vigilantes Silenciosos da Quinta Ronda como actuais Construtores da mesma. Eles dirigindo o 

Novo Pramantha que já começou a Luzir, significa que embora ainda estejamos na Quarta 

Ronda os valores da Quinta Ronda já se fazem presentes através do Novo Pramantha como 

Núcleo funcionando com um “Saque contra o Futuro”. Quanto à Sexta Ronda, é ainda um 

embrião. 
 

 Os 7 Rishis e as 7 Plêiades actualmente vivem na parte central de Agharta. Eles são, 

como sabemos, os Dhyanis-Agniswattas e os Dhyanis-Barishads, respectivamente. Segundo as 

Revelações, eles se fundirão entre si deixando de ser masculinos (Agniswattas) e femininos 

(Barishads), transformar-se-ão em Andróginos Perfeitos, fundir-se-ão nos 7 Tulkus de Akbel e 

serão os Dhyanis do Sexto Sistema. Já os Dhyanis-Budhas vivem na Face da Terra e nos Mundos 

Interiores, a fim de preservarem os seus preciosos Corpos Imortais até ao ano 3005. Por Eles não 

existirem no Passado, o que só se deu depois do Acidente de Lisboa em 1899, é que os Dhyanis-

Kumaras ocupavam e ocupam os Postos Representativos. 
 

 Os Dhyanis-Budhas surgiram em consequência de um acidente, portanto, vieram com 

1000 anos de antecedência, pois só deveriam aparecer em 3005 tendo como Pai o Senhor do 5.º 

Sistema. Como Budhas, teriam que ser o resultado de um trabalho de natureza evolucional já 

realizado, portanto, só deveriam aparecer no final da Ronda. Esse aprestamento, embora trágico 

e doloroso, acelerou a evolução da Humanidade que ganhou muito com isso. Basta verificar o 

progresso alcançado no presente século em comparação com os milénios anteriores… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


