
 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 18 – Roberto Lucíola 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIAT  LUX 

ROBERTO LUCÍOLA 

  CADERNO 18                SISTEMAS GEOGRÁFICOS                     FEVEREIRO 1999 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 18 – Roberto Lucíola 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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SISTEMAS GEOGRÁFICOS 
 

 
 

CONSTELAÇÕES – MONTANHAS – SISTEMAS GEOGRÁFICOS 
 

 

  Muita Glória às Sete Constelações Primordiais do Céu! 

 Glória a Fohat! 

 Muita Glória às Sete Montanhas Sagradas do Mundo! 

 Glória a Kundalini! 
 

 

 Diz um Livro Sagrado: 
 

 “No início, quando o Globo Terrestre surgia nas brumas da Matéria ainda como 

embrião, embrião capaz de produzir homens seres e coisas, o céu que envolvia a Terra tinha 

inicialmente uma só constelação, a Constelação Mater. 
 

 As inúmeras constelações e estrelas que hoje vemos, não existiam. Uma só constelação 

existia, e estava relacionada com o Pólo Norte e a Primeira Montanha, a Montanha 

Primordial. Era o Poder mais alto que se manifestava. Crisálida Celeste ou Coroa Boreal, 

ainda hoje percebida no hemisfério norte sob a forma de Diadema do Poder Criador. É o 

reflexo de Deus tornado visível. Deste Constelação Mater, como da Montanha Primordial, 

saíram sete outras com o evoluir dos Ciclos. Sete Constelações relacionadas com as Sete 

Montanhas, e todas elas ligadas aos Sete Poderes Criadores.” 
 

 As sete Constelações Primordiais relacionam-se, pois, às sete Montanhas Sagradas, que 

por sua vez cada uma demarca na Face da Terra um Sistema Geográfico onde as Mónadas atinge 

o máximo de desenvolvimento num determinado Ciclo, pois é nesse lugares sagrados onde 

também se faz presente a manifestação humanizada da Divindade através do Avatara do Ciclo e 

da sua Corte ou Hierarquia. Ocultamente, essas constelações são as seguintes: 
 

 Grande Ursa 

 Dragão Polar 

 Boieiro 

 Pequena Ursa 

 Orion 

 Cão Maior 

 Cruzeiro do Sul 
 

 Segundo a Tradição Iniciática, deverá surgir no Pólo Sul uma nova constelação que 

formará com a constelação do Pólo Norte a Dupla Coroa, que assinalará o “Sinal dos Céus” 

para o surgimento de um novo Ciclo Evolucional. 
 

 Os Iluminados, quando entram em Samadhi, vêem 

a Terra como se ela tivesse uma projecção, um 

prolongamento em forma de montanha, e daí os Iniciados 

fazerem referência ao “Umbigo da Terra” por onde 

fluem as Energias Cósmicas que alimentam a Vida 

Planetária. Este Centro é conhecido pela denominação 

Montanha Primordial em todas as tradições esotéricas. 

Com o decorrer do tempo, vão surgindo da Montanha 

Mater as sete Montanhas que dão origem aos Sistemas, Ciclos, Idades, etc. No momento, as sete 

Montanhas Sagradas espalhadas pelo Mundo são conhecidas ocultamente pelos nomes de: 
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 Ararat 

 Meru 

 Tabor 

 Himalaia 

 Sinai 

 Líbano 

 Moreb 
 
 

FUNÇÃO DAS MONTANHAS SAGRADAS 
 

 

 Cada uma das Montanhas Sagradas preside a um Ciclo Evolucional, onde determinados 

Seres de Hierarquia elevada se concentram a fim de realizaram um trabalho de natureza oculta, 

obedecendo aos ditames da Lei. Em geral, funcionam sete Centros Iniciáticos de altíssimo 

potencial orbitando em torno de uma Oitava Montanha que expressa a própria Lei. Actualmente, 

o fenómeno repete-se. As pessoas ligadas a esse mistério estão encaminhando-se para a Oitava 

Montanha Moreb, que é a síntese e expressa os esforços e experiências das sete Montanhas que 

já cumpriram o seu papel na História Oculta da Humanidade. 
 

 A primeira Montanha, segundo as tradições, surgiu na região do Pólo Norte e deu origem 

às demais. A última deverá manifestar-se no Pólo Sul, e será uma Oitava Montanha para a qual 

as outras convergirão. 
 

 A Montanha Moreb, na região de São Lourenço no Sul de Minas Gerais, Brasil, tem o 

significado de “A Montanha que Ouve” e será a última do Ciclo Ariano. Ela acumula em seu 

seio os valores e glórias das sete que a antecederam. Todos os valores do Passado ecoarão por 

Moreb. Será o Sinal dos Tempos. Sobre o assunto, assim se expressou JHS: 
 

 “Todas as glórias das Montanhas falarão por Moreb. Será o sinal da Consolidação. 

Depois, quando o Ciclo Ariano estiver completo, abrir-se-á um Portal através de um vulcão no 

Monte Moreb. Formar-se-á em São Lourenço um dos mais famosos vulcões do Mundo, cujas 

lavas formarão a montanha mais alta do Globo Terráqueo.” 
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 Abaixo, damos os nomes das constelações com as denominações conhecidas e os 

respectivos nomes de origem aghartina: 
 

 Pequena Ursa (Estrela Polar) Mir-Eb   Olho Aceso 

 Grande Ursa (Rishis)   Mar-Eb  Olho Duplo 

 Dragão Polar    Mor-Eb  Monte que Vê 

 Boieiro    Taf-Col  Tubo que Limita 

 Órion     Zainat   Espírito de Deus 

 Grande Cão (Sirius)   Kaliba   Cão Maior 

 Cruzeiro do Sul   Ziat   Centauro 

 Coroa Boreal    Bad-Edel  Coroa Celeste 

 Perseu     Ak-Alim  O Sábio Guerreiro 

 Cocheiro    Gurat   Condutor ou Guia (de Carro) 

 Serpente    Mor-Caf  Montanha de Fogo 

 Pégaso     Cab-Sig  Cavalo de Asas 

 Andrómeda    Mari-Alim  Mulher Prisioneira 

 Cão Menor (Procyon)   Sib-Kalib  Pequeno Cão 

 Argos (Arga ou Navio)  Arga-Moreb  Arca de Ouro 

 Hidra     Mir-Sat  Serpente de Sete Olhos 

 Taça     Ziat-Cof  Vaso Sagrado 

 Altar     Tara-Moreb  Montanha Sonora 

 Coroa Austral    Graj-Badrac  Monstro de Asas 

 Peixe Austral    Pas-Adim  Sumido nas Águas 
 

 

A MITOLOGIA E AS CONSTELAÇÕES 
 
 

 As designações das constelações com nomes mitológicos têm a sua razão esotérica de 

ser. Por exemplo: 
 

 Orfeu entre os Argonautas, no navio Argos em busca da ilha de Cólchida para se 

apoderar do Tosão de Ouro, não deixa de representar a Demanda do Santo Graal, 

mitologicamente falando. 
 

 Hércules cortando a cabeça da Hidra, que possuía sete cabeças ou tentáculos, expressa a 

coragem do Aspirante ao enfrentar as provas iniciáticas com todos os seus obstáculos. 
 

 Órion correndo atrás das suas irmãs sendo transformado em cão e elas em Plêiades, 

significam a queda das Hierarquias na Atlântida. 
 

 Perseu ao salvar a princesa do Dragão que a queria devorar junto à porta do palácio, deu 

origem à lenda de São Jorge que é muito mais antiga do que se pensa. No caso, o Cavaleiro 

simboliza a Tríade Superior cavalgando o Quaternário purificado, expresso pelo cavalo branco, 

enquanto a Donzela representa a Alma humana. Contudo, existem muitas outras interpretações 

desse importante simbolismo iniciático. Perseu e Andrómeda figuram entre as constelações. 
 

 Centauro está relacionado ao Cruzeiro do Sul. O mito desse animal 

vem a ser expresso pela Esfinge cuja origem recua à 3.ª Raça-Mãe 

Lemuriana. Trata-se de um ser metade homem e metade animal ou Taurus, 

Centaurus, etc., relacionado com o período em que a Humanidade 

atravessava a fase intermediária entre os Reinos Animal e Humano, ou seja, 

quando os Kumaras proporcionaram aos seres humanos daquela época 

recuada o divino privilégio de pensar e agir por conta própria. A respeito do 

assunto, assim se expressou JHS: 
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 “Por exemplo, a constelação do Centauro traduz perfeitamente a origem dos primitivos 

seres que habitavam a Terra, as duas primeiras Raças que tinham formas ovais e eram de 

consistência etérica, com traços visíveis do Reino Vegetal a ponto de não possuírem pés e 

serem levados pelas correntes de ar, como se fossem verdadeiros aeróstatos… Nessa ocasião, 

no início da 3.ª Raça-Mãe, os seres já se manifestavam metade homens e metade animais 

(centauros), até que chegados ao meado da Raça passaram a reproduzir-se por meio de ovos, 

efectuando-se a seguir a separação dos sexos, etc. 
 

 A Esfinge, como padrão desse grande momento da Evolução Humana, representa os 

quatro Animais e mais um, totalizando cinco Seres que deveriam descer para dirigir a própria 

Evolução. Daí a afirmação de que os Kumaras são os Dirigentes da Evolução Humana, 

dirigindo as respectivas Hierarquias. 
 

 A Esfinge era a forma animal e humana dos próprios Gémeos Espirituais. Dessa 

Esfinge surgiu um dia a Divina Parelha em forma humana, de cuja tradição, embora 

ninguém saiba, surgiu também o mito de Rómulus e Rémulus, mas em verdade, de Rómulus e 

Kapura, cujos filhos, estes sim, chamaram-se Rómulus e Rémulus. Romakapura era o antigo 

nome da Roma moderna. Roma, Amor, Mora, Mors ou Morte… 
 

 Naqueles tempos afastados da História, os próprios seres da Terra tanto nasciam como 

viviam e, portanto, morriam. A solução do magno problema da Vida Humana está em tornar-

se IMORTAL. Com vistas à Virgem Universal, à Virgem Imaculada ou a Pureza Divina. A 

Virgem, Vach (Vaca), Sarasvati, etc., a Deusa da Sabedoria, é quem amamenta os Adeptos da 

Boa Lei ou Irmãos de Pureza, também designados por Bhante-Jauls.” 
 
 

 

A TERRA SERÁ UM SOL 
 
 

 

 O CÉU REFLECTE O TRABALHO REALIZADO PELA DIVINDADE NA TERRA – 

As constelações não surgiram de repente no céu, como se lê literalmente na Bíblia. Segundo 

ensina a Doutrina Teosófica, elas foram surgindo consoante o processamento da Evolução, ou 

seja, de acordo com as Leis da Cosmogénese e da Antropogénese. O que está no Céu é o reflexo 

do que ocorre na Terra, segundo um dos mais secretos ensinamentos ocultos. Assim, o mapa 

sideral ainda não está completo em virtude da Terra ainda não estar completamente construída, 

como demonstram os movimentos telúricos registados como sísmicos que mais não são do que 

manifestações de doenças internas, ou de transformações bioquímicas que um dia tornarão o 

nosso Globo num Corpo Ígneo, ou um verdadeiro Sol. A respeito do assunto, disse JHS: 
 

 “As transformações por que passa a Terra a levarão um dia a ser um Corpo Ígneo, 

melhor dito, a transformar-se num Sol… Donde a minha velha afirmação de que ‘a Terra vive 

em estado gravídico de um outro Sol’ que, espiritualmente falando, é o seu Dirigente 

Choânico, sob a feição de ‘Marte’ com a sua capa vermelha, espada, etc., na mais sublime de 

todas as alegorias. 
 

 Certas tradições dão o Centauro como sendo o próprio Cruzeiro do Sul, porque, como 

já dissemos, o segundo nasceu do primeiro. Alegoricamente falando, daquela forma 

esfingética cósmica que é o Centauro nasceu a Cruz Redentora do Sexo: a Rosa e a Cruz do 

Segundo Trono, com o nome conhecido e sublime de Ziat ou Zait. Nesse caso, não podiam 

deixar os cinco Seres da própria Esfinge, o Tetragramaton esplendoroso, de ser a fonte ou 

origem dos cinco Tatwas ou Forças subtis da Natureza que, além do mais, naquela época não 

podiam fluir como na 4.ª Raça-Mãe, muito menos como na 5.ª, pois que esta, sim, é que 

concorre para o equilíbrio perfeito do Grande Mistério Cósmico. 
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 No entanto… a Pequena Ursa, a Grande Ursa e o Dragão Polar existiam desde o 

começo, como verdadeiros faróis a luzir… no cimo do Monte Meru. 
 

 E assim, eis que os Céus publicam a Glória de Deus, e o Firmamento anuncia as 

Obras das Suas mãos.” 
 

 Quando a 3.ª Raça estava chegando ao seu término, qual acontece actualmente com a 5.ª 

Raça Ariana, a maioria dos seus filhos caiu na degradação sexual, enquanto uma minoria fez-se 

Adepto por seus próprios esforços. Que isso nos sirva de exemplo e alerta, para não termos de 

arrepender-nos amargamente. 
 

 O Aspecto Vontade firmará a Omnipotência do Eterno na Face da Terra. Sob o ponto de 

vista da Antropogénese, essa faceta cósmica é a que caracteriza os Vitoriosos do Ciclo e aqueles 

que aspiram sê-lo, porque sem uma férrea vontade esclarecida jamais ser algum se porá em 

movimento internamente vencendo a natural inércia. Só isso é que pode conduzir avante, 

inexoravelmente, o Aspirante no Caminho da Iniciação. 
 

 O Amor Universal, que é o Segundo Aspecto do Logos manifestado, está patente em toda 

a Criação. Se pararmos um momento para observar a Natureza, divisaremos a Omnisciência do 

Amor e da Sabedoria com que a mesma foi elaborada pelo Supremo Arquitecto. Estes valores 

estão presentes no esplendor e beleza singela de uma simples flor perdida na imensidão do 

campo, na fragrância perfumada da brisa refrescante, no sorriso de uma criança, na majestade de 

um pôr-do-Sol e, numa escala maior, o Supremo Amor-Sabedoria também está presente na 

grandiosidade de um Sistema Planetário. Não cabe nenhuma dúvida de que a Omnisciência em 

harmonia com o Amor Universal presidem à formação dos Mundos. 
 

 

 

SISTEMA GEOGRÁFICO: UMA REALIZAÇÃO CÓSMICA 
 

 

 

 UM SISTEMA GEOGRÁFICO É A MAIOR REALIZAÇÃO DO LOGOS NA FACE 

DA TERRA – Ninguém logrará alcançar a Divindade sem antes despertar no seu coração a 

chama do Amor que arde em todas as coisas, e ao mesmo tempo possuir uma Mente Iluminada 

pela Luz da Sabedoria Divina. Só o Saber pode proporcionar ao discípulo as condições 

subjectivas e objectivas para conseguir decifrar os enigmas do Grande Arcano que cerca a todos. 
 

 O Aspecto Actividade reflecte a eterna Omnipresença de Deus em tudo quanto está 

manifestado. Preside a tudo o que representa movimento, acção, vida, realização, trabalho, etc. 

Não fora isso, não haveria Manifestação Divina. O Aspecto Actividade está presente nas menores 

como nas maiores coisas. Defrontamo-nos com a Eterna Actividade que tanto faz vibrar um 

minúsculo átomo como movimenta os astros na sua órbita sideral; divisamo-la tanto no lento 

desabrochar de uma semente como na rapidez de um pensamento, enfim, tudo é movimento 

vibratório, tudo palpita em perene vida. A Actividade tanto promove o farfalhar das folhas de 

uma árvore como faz vibrar os nossos corações. 
 

 O homem que vive em harmonia com os impulsos oriundos do seu Ser Interno, 

transforma esses superiores movimentos internos em actividades externas, ou seja, vivência na 

Escola da Vida o que lhe é induzido pela Voz do Silêncio, que nunca se cala para aqueles que já 

têm os sentidos interiores despertos para as coisas do Espírito. A Actividade expressa o Terceiro 

Aspecto do Logos Criador, a sua Omnipresença na Existência manifestada, destacando-se um 

trabalho macro em termos de realização como é o caso da formação de um Sistema Geográfico, 

que é a plasmação na Face da Terra de uma Actividade Cósmica da mais alta importância em 

virtude dos objectivos colimados, como o de poder dar vida e forma a um Ciclo Evolucional. 
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 No mais íntimo de todos os seres humanos crepita o Fogo Sagrado que alimenta todas as 

formas de vida. Essa Centelha, Mónada, Espírito de Deus no Homem ou o nome que se lhe 

queira dar, contém em si um imenso potencial expansivo que procura, através de um vibrar 

constante, libertar-se do estado passivo ou letárgico em que se vê limitada. Não obstante 

encontrar-se sufocado por uma Personalidade obstaculizante, o Espírito esforça-se por libertar-se 

e romper com as limitações impostas por um estado primário de inconsciência. De maneira que 

esse Princípio Monádico é a única coisa que merece ser chamada de “Consciente”, muito 

embora, devido ao estágio evolucional que a Humanidade atravessa, seja considerado como o 

“Inconsciente”. 
 

 OS SISTEMAS GEOGRÁFICOS DEMARCAM O CAMINHO EVOLUCIONAL – A 

Mitologia faz referência a esse fenómeno psicológico representando a Consciência Espiritual 

como sendo Prometeu, o qual está acorrentado no Cáucaso e num esforço titânico tenta libertar-

se das amarras que o prendem ao cárcere carnal ou da personalidade. Esse é o imenso drama em 

que está imersa a maioria das pessoas. Busca-se a libertação interior pelos mais diversos 

caminhos: uns dando vazão aos seus mais desencontrados impulsos emocionais; outros através 

da cultura intelectual; outros através dos cultos religiosos, com muitos esperando encontrar a 

libertação final na vida além-túmulo. Os caminhos são infinitos, são tão numerosos quanto os 

homens. Cada ser carrega consigo um insondável universo. Essa busca constante acompanha o 

ser em todas as épocas. Este presente no Passado longínquo como estará presente no Futuro, 

porque faz parte do xadrez da própria existência. É a Voz da Consciência sempre impulsionando 

para a frente as Mónadas na sua longa jornada vida após vida. 
 

 Os Mentores Ocultos da Humanidade, por serem conscientes do que se passa no 

inconsciente colectivo, procuram dar rumo certo aos que realmente procuram um caminho. 

Nesse sentido, traçam um Itinerário a fim de facilitar a jornada, pois como Consciências Sínteses 

de todas as experiências já vivenciadas estão em condições de servirem de Orientadores e Guias 

da Humanidade. Nesse sentido, demarcam os baluartes onde as Mónadas podem atingir o 

máximo de consciência exigido pelo Ciclo. Esses preciosos marcos sempre foram assinalados 

pelos Sistemas Geográficos que pontilham o Itinerário a ser seguido pelos Édipos heróicos que a 

Mitologia celebra. 
 

 

OS SISTEMAS GEOGRÁFICOS E OS VITORIOSOS DO CICLO 
 

 

 SISTEMAS GEOGRÁFICOS, SEMENTEIRAS DE CIVILIZAÇÕES – Os Sistemas 

Geográficos são sempre formados pelos Seres Vitoriosos nas Rondas anteriores, conhecidos 

como componentes das Hierarquias Criadoras. Por isso é que esse conjunto de Mónadas 

privilegiadas pelo seu imenso Amor e Sabedoria adquiriu o direito de conduzir as Almas de valor 

pelo primoroso Itinerário de IO, ou da Divindade na Face da Terra. Esses Hierarcas estão em 

condições de ajudar os homens a vencer as forças opositoras que tentam impedir o desabrochar e 

a plena expansão de um novo estado de Consciência que caracteriza o surgimento de um novo 

Ciclo de Civilização, sempre demarcado pela instauração de um Sistema Geográfico assinalando 

o lugar onde terá palco as suas realizações futuras. Portanto, um Sistema Geográfico pode ser 

visto como uma sementeira onde é semeada nova civilização, fruto das experiências do Passado. 
 

 Inúmeras ilusões e fantasias antepõem-se ao aspirante na sua busca pela Libertação. 

Verdadeiras forças elementais subjectivas tentam desviar a atenção do peregrino da rota do 

Recto Caminho que o conduzirá à meta apontada por todos os Iniciados em todos os tempos. Tal 

fenómeno acontece em virtude da natural inércia em procurar-se dentro de nós mesmos o que 

inutilmente procuramos fora, pois as forças elementais, sejam elas de natureza psíquica ou 

mental, resistem a qualquer tipo de transformação, pelo seu natural instinto de conservação que 

caracteriza todas as formas de vida. Daí a necessidade de auxílio espiritual procedente dos 
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Centros Iniciáticos, que estão sob a égide dos respectivos Sistemas Geográficos fundados sempre 

pelo próprio Manu. 
 

 Na civilização contemporânea, os apelos para a vida exterior são inumeráveis e 

tentadores no sentido de conduzirem as Mónadas à distracção, ao falso lazer, ao doce engano de 

si mesmo gerando e mantendo o adormecimento espiritual. De um modo geral, a vivência 

mundana caracteriza-se por se levar uma vida de inteira inconsciência das coisas de real valor, 

para no fim encerrá-la na mais triste das melancolias que são a velhice e a morte, como se isso 

fosse o exclusivo objectivo irreversível da existência, como teimam em inculcar na mente do 

povo as filosofias e religiões exotéricas, herdeiras das falsas concepções filosóficas e religiosas 

do Antigo Egipto na época da sua decadência, onde se desprezava os valores reais da Vida e se 

cultuava a Morte com pompa e vaidade na tentativa vã de a «comprar». A morte, em última 

instância, não deixa de ser o prémio do homem irrealizado espiritualmente, vendo nela só o 

tenebroso portal a que faz referência Dante Alighieri na sua Divina Comédia. 
 

 OS SISTEMAS GEOGRÁFICOS E A SABEDORIA INICIÁTICA – Triste fim é o 

daqueles a quem falta a verdadeira Sabedoria Iniciática das Idades, que embora velada sempre 

esteve ao alcance dos que realmente procuram a verdadeira Vida digna de ser vivida, aquela que 

induz ao estudo dos Grandes Mistérios e ao estudo de si mesmo, à introspecção, à transformação 

interior, em suma, à busca do seu Deus Interno que é a sua própria Mónada, fazendo disso a 

verdadeira razão da sua existência e com isso permitindo que o inconsciente se torne consciente, 

a fim de que o seu Lótus Sagrado desabroche para a Vida. Como é natural, a Sabedoria Sagrada 

da Iniciação nas coisas respeitantes à Vida Espiritual está resguardada nesta Era Sombria da 

Kali-Yuga ou Idade Negra, contudo, a mesma não está destruída e encontra-se à disposição do 

pesquisador sincero. Daí falar-se nas enormes Bibliotecas existentes nas chamadas Embocaduras 

dos Mundos Subterrâneos que estão em sintonia com os respectivos Sistemas Geográficos na 

Face da Terra. 
 

 A Sabedoria Iniciática ensina que para efectuar-se o divino encontro entre o Eu e o não-

Eu, ter-se-á que realizar um duplo esforço convergente, um partindo de fora para dentro e outro 

de dentro para fora, para puder realizar-se o encontro ou a vinda do Mestre de que nos falam 

todos os ensinamentos esotéricos. No entanto, para a realização desse desiderato faz-se 

necessário vencer os inúmeros obstáculos constituídos pelas forças conflituosas antepondo-se ao 

aspirante que terá de superá-las, pois em contrário jamais logrará alcançar o fim colimado, 

segundo ensinam os Mestres. 
 
 

O TEMPO E OS SISTEMAS GEOGRÁFICOS 
 
 

 As forças obstáculos da evolução assumem dois aspectos: um proveniente do mundo 

exterior, que está fora de nós, e outro oriundo das profundezas do nosso ser, ainda tão pouco 

conhecido mesmo pelos psicólogos mais sábios. O mundo exterior é uma fonte inesgotável de 

apelos sempre tendentes a distrair-nos, e com isso retardar o nosso progresso no sentido de uma 

realização mais profunda e permanente. Por isso mesmo, é que os Iniciado do Oriente designam 

esse mundo como sendo uma Maya, que significa “ilusão dos sentidos”, algo que realmente não 

existe a não ser na nossa mente que é extremamente mutável. São apenas impressões mentais 

que, uma vez passadas, não deixam senão lembranças, que com o tempo vão esmaecendo até 

desaparecerem como uma sombra. Contudo, essa Maya exerce um papel altamente danoso, pois 

leva à dispersão das nossas energias psicomentais e a uma perda apreciável de tempo gasto 

inutilmente em futilidades que não conduzem a nada. 
 

 O VALOR OCULTO DO TEMPO – Como já tivemos oportunidade de estudar em 

Cadernos anteriores, o Tempo é algo aparentemente subjectivo, mas realmente representa um 
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valor que conta muito na Mecanogénese Cósmica e é muito difícil de explicar-se. Toda a 

Manifestação está atrelada a esse princípio cósmico. Toda a nossa vida é regulada pelo Tempo, 

pois a cada um foi dada uma quantidade de Tempo. O Tempo pode ser mensurado em anos, 

Ciclos, Rondas, Sistemas, etc. A Lei que a tudo e a todos preside é inexorável na cobrança do 

Tempo que Ela nos concedeu! Todos teremos que prestar contas daquilo que não é nosso, mas 

que nos foi legado para a realização de determinado trabalho de natureza transcendental. Pelo 

exposto, que é o do ponto de vista da Sabedoria Iniciática, podemos aquilatar da imensa 

responsabilidade que temos perante a Lei em relação ao Tempo. Daí a necessidade de 

aproveitarmos bem o Tempo no sentido de usá-lo convenientemente, sob pena de termos de 

prestar contas aos Senhores do Karma. 
 

 Obedecendo a esta Lei, o Sistema Geográfico Sul-Mineiro foi inaugurado no ano 1000 da 

nossa Era e está relacionado com o trabalho que será desenvolvido pelo Avatara Síntese 

conhecido desde há muito pelo precioso nome de Maitreya, que por sua vez tem um Tempo 

prefixado pela Lei para realizar a sua Obra. Em virtude deste facto da mais alta transcendência, é 

que o Relógio Cósmico assinalou o Tempo que demarcou o fim da supremacia espiritual do 

Oriente, finalizando o trabalho realizado pelo Sistema Geográfico Tibetano que teve os seus 

valores espirituais transferidos para o Ocidente, ou mais precisamente, para as regiões brasileiras 

demarcadas pelos Sistemas Geográficos do Sul de Minas Gerais e do Roncador, em Mato 

Grosso. 
 

 Assim como individualmente temos sérios obstáculos a vencer na evolução através da 

Senda Iniciática, o mesmo acontece em relação a um trabalho macro. Para a instauração do 5.º 

Sistema aqui no Ocidente, houve uma verdadeira luta entre os Deuses, em que se defrontaram os 

Filhos da Luz contra os Irmãos da Sombra. Felizmente, essa fase já está superada para a maior 

Glória da Obra de Deus na Face da Terra. 
 

 Quanto às forças internas que se antepõem à ascensão 

espiritual do ser, são de natureza mais subtil. Geralmente 

apresentam-se inopinadamente vindas das profundezas da 

nossa alma, aparecem quando menos se espera, às vezes 

escondem-se atrás de uma fantasia, de um desejo, de um 

impulso emocional, de complexos, traumas, vícios, 

pensamentos negativos, pessimismo, revolta, têm diversas 

facetas. Constituem uma infindável colectânea de tudo que é 

indesejável e trazem em seu bojo somente dores e sofrimentos 

como karma negativo. 
 

 Daí a recomendação da necessidade de Vigilância dos 

Sentidos, sentidos estes mais internos que externos. Para 

enfrentar tais forças faz-se necessário o uso considerável da força de vontade, que só a rígida 

disciplina iniciática pode proporcionar ao discípulo. Determinadas Escolas costumam designar 

essas forças internas de sombras, que como o nome indica tentam encobrir com o seu aspecto 

sombrio o brilho fulgurante da Mónada que é Luz Pura, por ser oriunda do próprio Sol Central 

que ilumina o nosso Sistema Solar, como ensina a Cosmogénese. 
 

 

SISTEMA GEOGRÁFICO E COSMOGÉNESE 
 

 

 O imenso acervo negativo herdado pela Humanidade de Ciclos anteriores, acumulado em 

Idades sem conta através das Rondas, Cadeias, etc., constitui forças ou energias vivas oriundas 

do imenso Reservatório Cósmico. É Vida-Energia que precisa ser burilada no cadinho da 

Evolução. Portanto, não constituem propriamente um mal, pois são aspectos da Vida-Energia a 
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serem transformados um dia em Vida-Consciência. Por outras palavras, tudo faz parte da 

Divindade, tudo forma o Corpo do Logos. Não são para ser destruídos, como se tal fosse 

possível, mas para ser transformados. Fazem parte do Grande Plano da Mente Divina, ademais 

nada se perde, tudo passa por um processo de transformação. Cabe ao Homem, como suprema 

manifestação da Divindade, como seu agente consciente ou inconsciente, realizar a ingente tarefa 

dessa transmutação. 
 

 A imensa Consciência Incognoscível, o Sol Central do nosso Sistema, responsável pela 

criação de tudo o que existe, na sua imensa Sabedoria ao manifestar-se desdobrou-se ou 

fraccionou-se em miríades de fragmentos que são as nossas Mónadas. É em virtude desse 

fenómeno que, segundo um conceito iniciático, Deus é formando pelo conjunto de Eus, 

Centelhas Divinas que foram revestidas pelas energias ainda brutas ou virgens da Natureza e que 

formam os nossos veículos ou corpos. Daí dizer-se que as nossas diversas vestes são constituídas 

por forças elementais encadeadas. Cabe ao Homem, de per se, realizar a transformação das 

forças elementais da quota que lhe coube por bom ou mau karma. 
 

 OS SISTEMAS GEOGRÁFICOS E A OBRA – O Supremo Arquitecto, em seu Aspecto 

Actividade, trabalha a “Pedra Bruta” através das suas próprias criações. O Homem é um 

construtor nato, constrói em todos os Planos: Físico, Astral, Mental e Espiritual. É um 

colaborador consciente ou inconsciente da Grande Obra. Quanto mais evoluído é um ser, mais 

consciente e responsável se torna perante a Lei Divina. Maiores serão as suas responsabilidades. 

Contudo, como acontece sempre que se constrói algo, é indispensável que haja um comando, 

uma direcção, uma hierarquia dirigente sob pena de se estabelecer o caos. A direcção de todo o 

processo construtivo está a cargo, como não podia deixar de ser, de Seres de Hierarquias 

Superiores. Estão organizados em forma de Ordens, Confrarias, Fraternidades, etc. Os Centros 

de natureza material e espiritual que presidem a toda esta Obra de natureza transcendente, estão 

localizados nos Sistemas Geográficos. Cada um deles, como já vimos no Caderno anterior, está 

sob a égide de uma Ordem Oculta, sendo que a Oitava Cidade ou Oitavo Templo Externo do 

Sistema Geográfico é dirigida pelo próprio Eterno na pessoa de Melki-Tsedek. 
 

 Essa Oitava Cidade é a plasmação, no Mundo Material, do Sol Central ou Oitavo 

Sistema. Quando estudámos a Cosmogénese, vimos que existe um Núcleo donde tudo se origina, 

também chamado de Mahaparabrahmã, Oceano Sem Praias, Causa sem Causa, etc. Núcleo que 

cristaliza em si a essência de toda a manifestação dos Sistemas já realizados no Passado. Este 

incomensurável Núcleo é o foco da Substância Primordial, que é a raiz do Espírito e da Matéria 

(Purusha e Prakriti). No processo criativo, a Substância Primordial (Svabhâvat) tem a 

propriedade de diferenciar-se infinitamente dando origem aos sete Planos Cósmicos e 

respectivos Sub-Planos. É nessa Matéria diferenciada que o Espírito, como Mónada, vai 

infundir-se imprimindo a consciência que lhe é inerente na matéria inconsciente de que se 

revestiu. Não fora isso, a Matéria não evoluiria e continuaria sempre Vida-Energia nunca 

transmutando-se em Vida-Consciência. 
 

 Por analogia, os sete Planos Cósmicos gerados a partir do Oitavo Sistema cristalizam-se 

nos Sistemas Geográficos que configuram a mesma formação, ou seja, sete Cidades ou 

Embocaduras sob a égide de uma Oitava Cidade que é a expressão do Oitavo Sistema, para fazer 

jus à sentença hermética que diz: “O que está em baixo é como o que está em cima, para a 

realização das maravilhas da Coisa (Causa) Única”. 
 

 

OS SISTEMAS GEOGRÁFICOS E A INICIAÇÃO 
 

 

 A Mónada Universal ao entrar no período da Manifestação, que as Estâncias de Dzyan 

chamam de “Ciclo das Necessidades”, projecta-se ou multiplica-se, sem se dividir, em miríades 
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de Partículas, Centelhas, pequenas Mónadas, Átomos do Eterno, etc. Fracções da Divindade que 

revestem-se sucessivamente de formas veiculares cada vez mais densas, até atingirem o máximo 

de materialidade quando chegam ao Plano Físico. Nesta fase, a Consciência Monádica perde 

quase inteiramente a noção da sua Origem Celeste, de tal modo se acha mergulhada na Matéria 

densa. 
 

 Após essa queda do Espírito na Matéria, fenómeno designado nas tradições religiosas do 

Ocidente como “o Verbo se fazendo Carne”, inicia-se o penoso caminho de retorno à origem, ou 

“a volta do Filho pródigo à Casa paterna” das mesmas tradições. Esse processo de reversão 

faz-se custa precisamente dos veículos que envolvem a Essência Monádica. Veículos que 

constituem, como já vimos, a personalidade da entidade que evolui. Assim, no processo da queda 

ou descida do Espírito na Matéria a Essência é envolvida de substâncias cada vez mais densas 

passando, portanto, pelo fenómeno da materialização. No caminho reversivo dá-se precisamente 

o contrário, ou seja, a espiritualização da Matéria, o que se efectua mediante a transformação 

profunda dos veículos grosseiros, que na sua totalidade são constituídos de substâncias 

elementais nos mais diversos graus de subtileza e que formam a Alma Humana. 
 

 O esplendor do Espírito, que potencialmente traz consigo todos os valores da Divindade, 

ir-se-á ampliando à medida que os diversos segmentos da sua Personalidade forem sendo 

transmutados. Essas substâncias elementais fornecem o combustível que alimentará a Luz do 

Espírito à medida que a divina Alquimia Interna vá realizando a transformação no mais íntimo 

do Ser. Nessa Metástase, a Luz Espiritual se infundirá primeiramente na Mente, que sofrerá a 

influência benéfica dos Princípios Arrúpicos, que esclarecida e escudada pela Vontade se 

iluminará com pensamentos de natureza criadora, tornando-se um fulcro de sabedoria. No 

aprofundamento do processo iniciático, a Luz do Espírito penetrará também no Corpo Astral, 

que sob o impacto vibratório superior sublimará todas as ordens de emoções transmutando-as em 

sentimentos sublimes, eliminando por completo as paixões animalescas. Desabrochará então, no 

campo da consciência astral, o Amor Iluminado pela Luz da Razão, em outras palavras, o 

homem será dotado de Amor-Sabedoria, que é o Segundo Aspecto do Logos manifestado e 

apanágio dos que vão formar a Humanidade futura, cujo Núcleo está sendo germinado a partir 

dos Centros localizados nos três Sistemas Geográficos sediados no Brasil, que são: São 

Lourenço, Itaparica e Roncador. 
 

 Após essa união interna entre a Mente e o Coração, como decorrência natural do processo 

iniciático a Luz chegará finalmente ao Corpo mais denso que é o Físico. O Corpo Físico bafejado 

pela Luz Espiritual, passará por profunda transformação realizando uma verdadeira Eucaristia. 

Em primeiro lugar, a Luz Espiritual banhará o seu cérebro, que é a região mais elevada, sensível 

e nobre do seu Corpo; em seguida, essa Energia sublime se expandirá pelos três sistemas 

nervosos: cérebroespinal, vago e simpático em sintonia com o sistema endócrino, espraiando-se 

daí por todo o organismo numa verdadeira Metástase.  
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 Os que lograram atingir a união do Espírito, Alma e Corpo tornaram-se Seres Imortais. 

Efectuaram a União Mística entre a Alma, que é feminina, e o Espírito, que é masculino. 

Passaram, portanto, à Hierarquia dos Andróginos Perfeitos ou Adeptos da Boa Lei, que são os 

precursores da Nova Era que de há muito vem sendo anunciada por todas as tradições, sejam elas 

do Oriente ou do Ocidente. Tal elite de Seres constituirá o núcleo da Civilização que terá por 

berço a Terra de Agni ou o Brasil, pois que abrigará em seu seio a futura Civilização de 

Maitreya, cujas sementes já estão sendo resguardadas nas regiões Jinas dos três Sistemas 

Geográficos. 
 
 

SISTEMA GEOGRÁFICO DE ROMA 
 

 

 A TAÇA DO SANTO GRAAL E OS SISTEMAS GEOGRÁFICOS – O trabalho 

realizado pelo 5.º Bodhisattwa, conhecido popularmente por Jesus, o Cristo, exerceu-se através 

de dupla função: uma de carácter espiritual, relacionada aos Essénios, em sintonia com o Poder 

Espiritual; outra de natureza mais material, com fim político destinado a estabelecer o Poder 

Temporal em Roma. Contudo, a Obra do Eterno na Face da Terra sofreu sérios percalços, e o 

Sistema Geográfico que teria por centro Roma não chegou a firmar-se devido ao que houve com 

a Tragédia do Gólgota. Esse contratempo levou a Lei a transferir o trabalho para o Tibete. Nesse 

entretanto, a Taça do Santo Graal sob a guarda das Colunas Kadir e Akadir, na época conhecidas 

pelos nomes de José de Arimateia e Nicodemos, foi recolhida a Agharta onde permaneceu até ao 

ano 900 da nossa Era. No Tibete, a Taça subiu novamente à Face da Terra, onde esteve durante 

85 anos. Foi recolhida aos Mundos Interiores no ano 985, onde permanece até aos dias de hoje 

no Templo do Caijah. Contudo, actualmente existe uma expressão do Divino Cálice no Altar do 

8.º Templo de São Lourenço, que difunde por todo o Orbe as suas potentes vibrações. 
 

 PORQUE O SISTEMA GEOGRÁFICO DE ROMA NÃO FUNCIONOU – 

Considerando a universalidade do império romano, a sua primorosa organização, o seu poderio 

político e militar, as suas riquezas, a sua posição geográfica que abarcava praticamente todo o 

mundo civilizado, só Roma tinha condições materiais para levar a efeito a fundação da Sinarquia 

Universal, objectivo primordial da Grande Fraternidade Branca. Apesar de todas as condições 

materiais para concretizar tão nobres e elevados objectivos, o Sistema Geográfico Romano não 

logrou realizar as metas estabelecidas. Tal aconteceu devido ao fracasso do Movimento de Jesus, 

o Cristo, porque sem o devido respaldo do Poder Espiritual, expresso pela pessoa do 

Bodhisattwa, não era viável qualquer tentativa de estabelecer-se um legítimo e duradouro Poder 

Temporal nos moldes exigidos pela Lei Divina. Os dois Poderes deviam e devem completar-se 

harmoniosamente, para que houvesse e haja o equilíbrio dos pratos da Balança da Lei. Assim, os 

graves acontecimentos ocorridos no Oriente repercutiram de modo desastroso no Ocidente. 

Outrossim, esclarecemos que quem fracassou não foi a pessoa de Jesus, que cumpriu até aos 

limites a sua espinhosa Missão: quem fracassou foi o Movimento que não logrou estabelecer as 

suas bases aqui no Mundo Humano. O seu Titular, muito pelo contrário, saiu glorificado pelo 

imenso sacrifício a que se submeteu e foi até às últimas consequências. 
 

 Nesse meio tempo, o Mistério do Santo Graal foi mantido ocultamente até aos dias de 

hoje por um grupo de altos Iniciados que se resguardavam e protegiam nos Santuários de Sete 

Catedrais do Ocidente da própria Igreja Católica, sem que os fiéis desta desconfiassem de nada. 

O mesmo fenómeno já tinha ocorrido quando do Mistério da Grande Taça do Graal Atlante, com 

um milhão de anos de existência, onde tinha sido recolhido o sangue precioso dos Avataras Mu-

Iska e Mu-Ísis, cujo segredo foi mantido nas Sete Igrejas do Oriente de que nos fala, muito 

veladamente, o Apóstolo João Evangelista. 
 

 O Sistema geográfico Tibetano, que deveria dar prosseguimento ao trabalho do 

Bodhisattwa, era formado por um conjunto de Sete Mosteiros dispostos em torno do Oitavo 
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Templo. Os sete Mosteiros abrigavam cada um 111 casais de seres da Hierarquia Assura, 

enquanto o Templo Central de Mercúrio, que era o Oitavo, servia de base a 222 seres da 

Hierarquia Makara. Os Gémeos Espirituais, que eram as Taças Vivas na época, conviviam com a 

sua Hierarquia no Oitavo Templo de Mercúrio. 

 

SISTEMA GEOGRÁFICO TIBETANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Como já sabemos, os Assuras, naquela época chamados Bhante-Jauls, sonegaram o que 

lhes foi exigido pela Lei, que era o de criarem uma descendência a fim de que Maitreya pudesse 

manifestar-se e fundar a sua civilização. Em consequência dessa rebeldia, o Sistema Geográfico 

Tibetano foi desfeito. O próprio Templo de Mercúrio na Face da Terra foi destruído, enquanto o 

Templo subterrâneo nada sofreu por estar em outra dimensão. Os Gémeos Espirituais, mais uma 

vez, foram as grandes vítimas, foram sacrificados de maneira indigna e dolorosa, o que gerou 

pesado karma para os envolvidos no Mistério Avatárico. 
 

 

SISTEMA GEOGRÁFICO DE TERESÓPOLIS 
 

 

 Com os graves acontecimentos ocorridos no Sistema Geográfico Tibetano, os Bhante-

Jauls ou “Filhos da Pureza” foram dispersados. Então, a Lei determinou a criação de um Sub-

Sistema Geográfico a partir da Ilha de Itaparica, no Estado da Bahia, a fim de equilibrar os 

Pratos da Balança Cósmica. A criação dos Sub-Sistemas visa facilitar a transferência dos valores 

espirituais de um Sistema para outro. Servem de ponte entre o Sistema passado e o novo a ser 

implantado. 
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 SISTEMA GEOGRÁFICO DE TERESÓPOLIS – A primeira tentativa de implantar-se 

um Sistema Geográfico no Brasil, foi feita 800 anos antes de Cristo. Realizou-a o Rei fenício 

Badezir com os seus filhos e a sua corte. Nessa tentativa, foram sacrificados dois dos seus oito 

filhos, os primogénitos que eram gémeos. Tinham os nomes de Yeth-Baal-Bey e Yeth-Baal-Bel. 

Para a fixação do 5.º Sistema por estas plagas foi então fundado o Sistema Geográfico de 

Teresópolis, no actual Estado do Rio de Janeiro. A partir do Sistema de Teresópolis o Manu 

Mora-Morotin, com o decorrer do tempo, conduziu o seu povo para a região de Aiuruoca onde 

seriam lançadas as bases do actual Sistema Geográfico Sul-Mineiro, que se firmou graças à 

acção decisiva dos Dhyanis e Adeptos com a colaboração activa dos Membros da S.T.B. Abaixo, 

damos a localização do Sistema Geográfico de Teresópolis cujos lugares que o formavam 

correspondem geograficamente às actuais cidades: 
 

 8.ª Cidade Teresópolis CHARMA, “Supremo Guerreiro” 

 7.ª Niterói   NISH-TAO-RA, “Caminho Iluminado pelo Sol” 

 6.ª Nova Friburgo  KARIÇURA, “Nascido do que é Um e Três” 

 5.ª Cantagalo   SMURGA, “Ave de Ouro” 

 4.ª São Fidélis   NANA-ANAS, “Unido e Separado” 

 3.ª Paraíba do Sul  BALA-BANA, “Poder do Vencido” 

 2.ª Marquês de Valença MELK-ZIR, “Senhor Firme” 

 1.ª Barra do Piraí  NUM-BAL, “Deus Peixe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDO DE DEUS 

Petrópolis está fora do referido Sistema 
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 FUNDAÇÃO DO SISTEMA GEOGRÁFICO DE JERUSALÉM – Em virtude das 

dificuldades encontradas aqui no Brasil nessa época recuada, restam somente dois monumentos 

de pedra que são o Dedo de Deus, em Teresópolis, e a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Com 

o fim da tentativa de implantar o Sistema Geográfico de Teresópolis, a Obra transferiu-se 

novamente para o Oriente. Foi então criado o Sistema Geográfico de Jerusalém, cuja 

constituição foi a seguinte: 
 

 8.ª Cidade Jerusalém 

 7.ª Laodiceia 

 6.ª Filadélfia  

 5.ª Sardes 

 4.ª Tiátira 

 3.ª Pérgamo 

 2.ª Smirna 

 1.ª Éfeso 
 

 

ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA GEOGRÁFICO GRECO-ROMANO 
 
 

 Posteriormente à fundação do Sistema Geográfico de Jerusalém que deu cobertura ao 

trabalho do 5.º Bodhisattwa Jesus, o Cristo, tratou-se do Sistema Geográfico a partir da cidade de 

Roma, a antiga Romakapura atlante fundada pelos Gémeos Espirituais, conhecidos na História 

oficial pelos nomes de Rómulo e Rémulo. Visava-se a fundação do Império Sinárquico Universal 

sob a égide da Lei. Foi fundado Sistema Geográfico Greco-Romano que teve por balizas sete 

catedrais cristãs obedecendo à seguinte estrutura oculta: 
 

 Roma   Mare-Mat  O Templo do Anjo Paciente 

 Londres  Sila-Dax  O Templo da Justiça 

 Bruges   Sat-Zain  O Templo da Ressurreição 

 Lisboa   Laisin   O Templo da Luz 

 Washington  Bat-Ros  O Templo da Penitência 

 México   Ana-Sat  O Templo Bipartido 

 São Salvador  Zain-Gros  O Templo do Trono de Deus 
 

 O Centro Espiritual de São Salvador, no Estado da Bahia, cujo Templo (do Trono de 

Deus) foi o último a ser inaugurado, manteve o Mistério do Santo Graal sob a responsabilidade 

de 12 Goros ou Sacerdotes liderados pelo Padre António Vieira, que transferiu essa 

responsabilidade a Melki-Tsedek quando se iniciou o trabalho da Obra no Brasil. 
 

 O fruto de tão penoso trabalho realizado através das Idades, passou então a estar sediado 

no Brasil. Para tanto, foi estruturado o Sistema Geográfico Sul-Mineiro, no Estado de Minas 

Gerais, tendo como Centro ou Oitava Cidade São Lourenço, localizada a 23 graus de latitude Sul 

no Trópico de Capricórnio, em oposição geográfica aos 23 graus de latitude Norte no Trópico de 

Câncer, ao Oeste do Tibete. 
 

 31.º BUDHA-VIVO DO ORIENTE – Até ao início do século XX vivia na região do 

Tibete o 31.º Budha-Vivo do Oriente, que mantinha a Tradição Espiritual das sete cidades 

sagradas do seu Sistema, coadjuvado pelas suas duas Colunas Vivas: o Dalai-Lama e o Traishu-

Lama, tríade que era a mais fiel expressão representante do Governo Oculto do Mundo. A partir 

de 1921, o mistério passou à responsabilidade do 32.º Budha-Vivo, 1.º do Ocidente, que actuava 

no Sistema Geográfico Sul-Mineiro. 
 

 O Sistema Geográfico Sul-Mineiro foi organizado pelo Manu Lorenzo Prabasha 

Dharma, o qual levou as sementes escolhidas para a Montanha Moreb a fim de ocuparem o 
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Sistema e fazê-lo funcionar conforme os ditames da Lei Divina. Pela ordem de inauguração das 

Embocaduras, o Sistema Sul-Mineiro obedece às seguintes datas: 
 

 Aiuruoca   Ajur-Loka inaugurada no ano 1000 

 Conceição do Rio Verde Itiquirá inaugurada no ano 1200 

 São Tomé das Letras  Tassú  inaugurada no ano 1500 

 Maria da Fé   Ia-Passê inaugurada no ano 1789 

 Carmo de Minas  Araçaranã inaugurada no ano 1800 

 Itanhandu   Inhacundá inaugurada no ano 1883 

 Pouso Alto   Ceçary  inaugurada em 1940 
 

 

SISTEMA GEOGRÁFICO BRASILEIRO E INTERNACIONAL 
 
 

 Um Sistema Geográfico funciona como Centro onde se promove determinada etapa da 

evolução por que passa a Humanidade. Basicamente, o Conhecimento que estimula o 

desenvolvimento da Sociedade Humana ramifica-se em sete segmentos que se expressam através 

dos sete estados de Consciência que caracterizam a Humanidade. Contudo, para que a evolução 

se processe torna-se necessário haver uma directriz, e neste caso os mentores do processo são os 

sete Dhyanis-Budhas e respectivas Hierarquias que actuam nos Postos localizados nas sete 

Cidades que compõem o Sistema Geográfico Sul-Mineiro. No caso do Sistema Geográfico 

Internacional, como já vimos, os Postos Representativos são dirigidos pelos Dhyanis-Kumaras. 
 

 Periodicamente, de sete em sete anos, os Dhyanis-Budhas e os Dhyanis-Kumaras 

revezam-se, a fim de estabelecerem uma tessitura entre os Postos Representativos dispostos 

estrategicamente em sete lugares predeterminados nos vários continentes e as sete Cidades que 

compõem o Sistema Geográfico Sul-Mineiro. 
 

 As sete Tónicas das Cidades do Sistema Geográfico Sul-Mineiro e dos Postos 

Representativos, são: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 São Lourenço (Zoaracy, “Sol Central”) é a 8.ª Cidade Central. Engloba e dirige tanto o 

Sistema Geográfico Sul-Mineiro como o Sistema Geográfico Internacional. Coordenada toda a 

Obra Avatárica na Face da Terra. Expressa a síntese dos sete estados de Consciência. Daí a razão 

do Avatara ter escolhido essa Cidade para dirigir o trabalho do Novo Ciclo por que vai passar a 

Humanidade. 
 

 Assim, verificamos que o Sistema Geográfico Sul-Mineiro está estreitamente relacionado 

ao Sistema Geográfico Internacional, a fim de que as Energias Espirituais possam fluir por todo 

o Mundo e beneficiar a Humanidade como um todo. 
 

 PAPÉIS DOS DHYANIS-KUMARAS E DOS DHYANIS-BUDHAS – Os Dhyanis-

Kumaras expressam o trabalho evolutivo da colectividade humana na 4.ª Ronda ou na actual 5.ª 

Raça-Mãe Ariana. O fruto desse trabalho é aproveitado no seu aspecto positivo e será vertido nas 

6.ª e 7.ª Raças-Mães, conhecidas pelas respectivas denominações de Bimânica e Atabimânica. 

Esta mecanogénese está sendo realizada através do trabalho realizado pelos Dhyanis-Budhas, 

que representam a Evolução futura da 5.ª Ronda. 

Pouso Alto 

Itanhandu 

Carmo de Minas 

Maria da Fé 

São Tomé das Letras 

Conceição do Rio Verde 

Aiuruoca 

Machu-Pichu – Peru 

Itchen-Itza – México 

El Moro – E.U.A. 

Sidney – Austrália 

Sintra – Portugal 

Cairo – Egipto  

Srinagar – Índia  

Jiva-Loka 

Ananda-Loka 

Rishi-Loka 

Karana-Loka 

Sura-Loka 

Jina-Loka 

Ajur-Loka 

Alquimia 

Artes em geral 

Política, Ética 

Mecânica, Física, Tecnologia 

Literatura, Linguística 

Filosofia, Religiões 

Medicina, Teurgia, Magia 
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 É em virtude desse entrosamento hierárquico que os Dhyanis revezam-se entre si entre os 

Postos Representativos e as Cidades Sul-Mineiras. Quando os Dhyanis-Budhas estão nos Postos 

Representativos, os Dhyanis-Kumaras estão no Sistema Geográfico Sul-Mineiro, e vice-versa. 

Esse revezamento processa-se de sete em sete anos. Segundo Allamirah, uma dessas trocas 

efectuou-se em 1963. 
 
 

OS DHYANIS E OS RESTOS KÁRMICOS 
 
 

 PAX PROFUNDIS – Existe uma Lei Cósmica que é Justa e Perfeita em todas as suas 

manifestações e que a tudo e a todos rege. Daí a confiança e o contentamento com que os 

Adeptos encaram a Vida. É esse contentamento interno que gera a Paz Profunda pontuando de 

alegria as suas provectas existências. Embora estando sujeito às contingências desarmónicas 

características da Kali-Yuga, o Ser Realizado evita que o seu coração seja tomado pela justa 

revolta e indignação que as injustiças sociais provocam na alma do justo. 
 

 Um dos aspectos da vida social que mais fere a sensibilidade de um ser evoluído é a 

política degenerada que impera na actualidade, onde importantes e fundamentais sectores que 

dizem respeito aos altos interesses do povo encontram-se nas mãos dos indignos e corruptos que 

governam as nações. Contudo, o coração do justo não deve nunca ser atingido pelo ódio ou a 

revolta, a fim de que a sua mente não se turve envolvendo-se no caos tenebroso em que o mundo 

está mergulhado. Devemo-nos pôr de guarda contra qualquer tipo de polarização irracional 

contra políticas, religiões, credos, etc., por mais que discordemos delas, porque tudo tem a sua 

razão de ser. 
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 OS SISTEMAS GEOGRÁFICOS E O PASSADO – Quem faz mau uso dos poderes de 

que dispõe, sejam eles de carácter político, económico, religioso ou outro qualquer, terá que 

responder pelos seus actos perante o Karma. Esta Lei aplica-se tanto individual como 

colectivamente, como é o caso das nações, civilizações, regimes, religiões, etc. A História está 

repleta de exemplos de grandes civilizações do Passado que após atingirem o apogeu da glória, 

poder e domínio, desapareceram como uma sombra ou poeira no Tempo. O mesmo deu-se com 

os Ciclos transcorridos de que é composta a Evolução com as suas Cadeias, Rondas, Raças, etc. 

Como tristes resquícios do que foi dito, temos os exemplos da Lemúria e da Atlântida. Os restos 

kármicos dessas Raças, outrora tão poderosas, estão aí para quem tem olhos para ver. Na 

actualidade, são constituídos pelos povos da raça negra e pelos indígenas de todo o Mundo. Hoje 

oprimidos e impiedosamente explorados, não só pessoalmente como pela espoliação praticada 

por uma ínfima minoria que se está apossando das suas riquezas naturais e que mascara a sua 

pirataria sob o manto do “globalismo” e do “neoliberalismo”, infelicitando tão cruelmente não 

só o Brasil como o resto do Mundo. Verdadeiro escárnio às Leis Cósmicas. 
 

 Como saldo positivo do Passado longínquo, cuja História profana não faz registo por tão 

afastado se encontrar de nós, temos os Dhyanis de todas as categorias como repositórios 

sagrados das experiências dessas portentosas civilizações. 

Esses valores não se perderam, são dinamizados pelas 

Hierarquias nos respectivos Sistemas Geográficos. Contudo, 

nunca é demais lembrar o que disse o Manu Mu-Ka, nos 

últimos dias da Atlântida, ao povo em desespero total diante 

da gigantesca catástrofe que devorava aquela civilização, 

outrora tão soberba. Respondendo ao apelo desesperado do 

povo, Mu-Ka, que tinha dedicado toda a sua vida ensinando 

as boas regras de viver e que não tinha sido ouvido, limitou-

se apenas a dizer: “Eu sempre vos adverti, que o homem vale 

pelo que dá e não pelo que recebe, toma ou se apropria. No 

entanto, vós sempre vos prendestes às vossas riquezas, 

escravos, jóias, prazeres e ostentações. Agora, nada mais 

posso fazer senão morrer convosco. Que isto sirva de 

exemplo para as civilizações que nos hão-de suceder, 

porque se agirem como vós por certo terão o mesmo 

destino”. E as suas últimas palavras foram sufocadas pelos 

elementos enfurecidos… 
 

 Segundo a Grande Lei que regula a Manifestação, ninguém é responsável pelos actos 

praticados por outros, e por isso existe a Lei Justa e Perfeita do Karma presidindo aos destinos de 

todos. No caso acima, estamos informados de que o Venerável Manu Mu-Ka dedicou toda a sua 

preciosa vida no sentido de prevenir para a grande catástrofe que vitimou a Atlântida. Portanto, 

nenhuma culpa lhe cabia pela tragédia. Quando ele afirmou que nada mais podia fazer senão 

morrer também com os faltosos, estava encobrindo mayavicamente o seu desaparecimento, pois 

ao invés de ser tragado pelos elementos enfurecidos desceu, sim, não para o seio das águas mas 

para o Mundo Interdito dos Imortais que é Agharta… 
 

 

CRONOLOGIA RACIAL 
 

 

 A actual 5.ª Raça-Mãe Ariana está sob a égide da 5.ª Sub-Raça Atlante, chamada na 

época de Semita. Assim, cabe aos povos Semitas da actualidade a imensa responsabilidade na 

condução da Civilização Ariana, por ser uma imposição condicionante de Dharma, a Boa Lei. 

Caso não cumpram com o seu dever kármico, por certo terão o mesmo destino dos excluídos 
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negros e índios da actualidade. Segundo a cronologia oculta, é a ordem numérica quem 

determina a liderança racial dos Ciclos futuros obedecendo ao seguinte critério: 
 

  

 

 

 

 OS SISTEMAS GEOGRÁFICOS E A NATUREZA – Através dos Sistemas Geográficos 

actualmente em actividade, os Dhyanis e as suas respectivas Hierarquias estão tentando 

implantar um novo estado de Consciência, baseado no altruísmo pelo qual nos afinizamos com 

as benesses da Vida. A apropriação indevida e egoísta dos bens da Natureza, que é património de 

todos e não de poderosos grupos económicos, como quer o actual governo do Brasil, constitui 

grave afronta às Leis do Pramantha. As riquezas naturais pertencem a Deus, portanto, pertencem 

a todos, à totalidade dos seres humanos, porque Deus é constituído pelo conjunto das Mónadas 

em evolução nos seus momentos cíclicos. Assim, a Humanidade é a expressão máxima da 

Divindade manifestada. Quem violar os direitos da colectividade estará atingindo a própria 

Divindade, no que Ela tem de mais sagrado e autêntico. Por certo terá que responder por esse 

crime de lesa-Divindade. 
 

 A SEMENTE INDESEJADA – Uma paixão é como uma semente plantada no coração do 

discípulo, e se a cultivar ela vai criando raízes e se desenvolvendo passando por uma série de 

metamorfoses. Por exemplo, o apego pode gerar, com o tempo, a avareza, e assim por diante. 

Sob o ponto de vista macro, uma benéfica e bem-vinda expansão económica quando sai dos 

limites normais pode conduzir ao imperialismo e domínio dos mais fracos, o que vai ferir as Leis 

do Manu. Assim, o que se processa individualmente na psique do ser, do ponto de vista mais 

amplo também pode ferir os interesses das multidões. Os Adeptos recomendam o equilíbrio 

interno para que o mal não medre nos nossos corações, e o que é pessoal no início, expandindo 

não se transforme num mal social. Daí a recomendação de não se apegarem imoderadamente os 

bens de consumo, para que não se criem falsos conceitos de felicidade e bem-estar. O luxo nem 

sempre é sinónimo de conforto. A distância entre os extremos é como um fio de navalha. À 

medida que o ser avança no Caminho da Iniciação, as suas aspirações vão tornando-se cada vez 

menos exigentes, e a sua vida tornar-se-á, por certo, cada vez menos complicada e mais fácil de 

ser vivida.  
 

 A MENTE E O CAVALO PÉGASO – A Mente desempenha papel importante na vida de 

todos os seres humanos. Através do Poder Mental, o ser poderá alcançar os mais altos páramos 

iniciáticos. Contudo, isso só ocorre quando a Mente está sob o controle da Mónada. A Mente é a 

“pedra de toque” que assinala a evolução do Aspirante. A Mente é como o Cavalo Alado 

Pégaso, dificílimo de ser cavalgado, mas uma vez lograda a façanha ele voará conduzindo o 

felizardo ao Jardim das Hespérides, ou seja, aos mais elevados e transcendentes estados de 

Consciência, apanágio dos Vencedores do Ciclo, os Heróis da Evolução, os Percursores que 

romperam todas as amarras à Roda de Samsara, ou seja, libertaram-se do “Ciclo das 

Necessidades” de que nos fala a Venerável Helena Petrovna Blavatsky, citando as Estâncias de 

Dzyan. 
 

 

POLARIZAÇÃO INTERNA 
 

 

 O PODER DA MENTE – A Mente é um precioso veículo de que se serve a Mónada para 

poder contactar a consciência física. Não obstante, a Mente mesclada com o Corpo Emocional 

(Kama-Manas) forma uma poderosa força interna obstaculizante que dificulta a serenidade, que 

é estado indispensável para quem medita e pretende ouvir a Voz do Mestre. Daí dizer-se que a 

Mente é o “Lúcifer Interior” que todos trazemos e impede uma realização cabal. Contudo, sem a 

4.ª Raça-Mãe Atlante  A sua 5.ª Sub-Raça era a Semita           É a mentora da 5.ª Raça-Mãe Ariana 
 

5.ª Raça-Mãe Ariana A sua 6.ª Sub-Raça é a Bimânica          Será a mentora da 6.ª Raça-Mãe Bimânica 
 

6.ª Raça-Mãe Bimânica A sua 7.ª Sub-Raça é a Atabimânica        Será a mentora da 7.ª Raça-Mãe Atabimânica  
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participação da Mente não é possível avançar na Senda Iniciática. Esse é um paradoxo que todos 

temos de enfrentar. A Mente e a Consciência Monádica formam uma polaridade, e só a fusão 

desses dois princípios pode conduzir à unidade libertadora; daí a necessidade de se conseguir o 

controle mental pelo Espírito para poder-se progredir no Caminho da Iniciação. Segundo a 

Filosofia Taoista, o ser humano é constituído por uma trindade, ou seja, o Espírito, a Vitalidade e 

o Poder Gerador. A união desses três princípios promoverá a Iluminação do Discípulo. 
 

 Todos os Ocultistas sabem que o ser humano é formado por uma dualidade. Esta 

polarização é a fonte de todos os conflitos internos e geradora de todas as tragédias que 

infelicitam a existência do homem comum. Esse estado exterioriza-se produzindo uma série de 

atritos que infernizam não só o homem individualmente como a sociedade no todo, podendo 

mesmo assumir aspectos catastróficos como guerras, revoluções, choques de natureza social, etc. 

Tudo isso tendo por origem os estados desarmónicos e conflituantes da alma humana. Daí a 

importância que os Adeptos dão ao autocontrole mental-emocional, por saberem dos extremos a 

que pode ser conduzido um homem desajustado, mormente quando ocupa alguma posição de 

destaque ou de poder, e dos males que ele pode causar à colectividade. 
 

 OU VENCE O ESPÍRITO OU VENCE A PERSONALIDADE – Psicologicamente, 

somos constituídos de uma Personalidade muito mutável e mortal, e por um outro segmento que 

é o Princípio Espiritual, de natureza imutável e imortal. Na arena da vida, ou predomina um ou 

predomina outro. O objectivo da encarnação é fazer com que o homem fique sob a supremacia 

do Espírito. Enquanto não lograr esse desiderato, terá que submeter-se a inúmeras encarnações, 

muitas delas extremamente dolorosas. Dura é a Lei mas é a Lei. A ninguém é dado o direito de 

eximir-se perante a Lei Divina. Ou ele vence a batalha ou é vencido, não há meio-termo. 
 

 DIFERENÇA ENTRE REINO E HIERARQUIA – Quando a consciência humana logra 

contactar a Supraconsciência Espiritual, que é um direito comum a todos, diz-se que o ser se 

Iluminou, que se transformou num Adepto, num Super-Homem. Deixou de ser apenas um 

componente do Reino Humano para ingressar no Mundo das Hierarquias Superiores. Portanto, 

deixou de ser apenas membro de um Reino para ser um Hierarca Imortal, que são coisas bem 

diferentes do ponto de vista iniciático. Como Hierarca, passou a ter o direito de influir nos 

acontecimentos e de governar aqueles que ainda são apenas componentes de um Reino em 

evolução, sem terem a plena consciência de quem realmente sejam e por que estão encarnados. 

Como coroamento desse processo, temos os Adeptos e Hierarcas que formam os Sistemas 

Geográficos a fim de auxiliarem os demais que se disponham a trilhar o Itinerário de IO, ou o 

caminho trilhado por Deus na sua peregrinação pela Terra. 
 

 O caminho para se alcançar tão elevado objectivo é longo e penoso, exige muito 

sacrifício e uma poderosa Vontade constantemente exercitada, pois a Vontade é o mais poderoso 

instrumento de que dispõe a Mónada para atingir o seu alvo. A Vontade faz parte da natureza 

essencial do Ser. Dizem os Adeptos, escudados nas suas experiências pessoais, que todos, mais 

cedo ou mais tarde, estão destinados a lograrem alcançar tão alto galardão. O Logos Criador, ao 

gerar a Humanidade, idealizou esse destino glorioso para todos os seus filhos, como sendo a 

Vitória da Sua Obra. 
 

 

OS SISTEMAS DE EVOLUÇÃO E OS MUNDOS SUBTERRÂNEOS 
 

 

 O 6.º Sistema Geográfico expressando o 6.º Sistema de Evolução, está relacionado com o 

Futuro. Os Rishis e Plêiades actualmente vivem na parte central de Shamballah. Eles tomaram 

parte, como artistas, na peça teatral Tim-Tim por Tim-Tim por ocasião da Fundação Espiritual da 

Obra na Face da Terra, em 24 de Junho de 1899, na Ilha de Itaparica. Serão os Dhyanis do 6.º 

Sistema. 
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 Por não haverem elementos humanos em São Lourenço, Itaparica e Roncador, a Lei 

exigiu a ida para esses lugares sagrados de três Yokanans para cada um dos Sistemas, 

posteriormente assinalados pelos três Templos da Obra do Eterno na Face da Terra. Os 

Yokanans são de uma Hierarquia de Seres que desempenham o papel de Arautos ou percursores 

da realização de uma tarefa transcendental. A instauração e consolidação dos Sistemas 

Geográficos implicam muito sacrifício, e às vezes resultam em tragédias dolorosas. Cristo foi 

crucificado por tentar instaurar em Roma o Centro do 5.º Sistema Geográfico, expressando o 5.º 

Sistema de Evolução. Esse trabalho se apresentaria com duas faces, a saber: 
 

 Aspecto Oculto – Roma seria a Sede do 5.º Sistema. 

 Aspecto Político – Roma seria o Centro do Império Sinárquico Universal. 
 

 Infelizmente a intenção fracassou, o que redundou em mais uma tragédia sangrenta de 

que o Avatara foi a primeira vítima. O 1.º Sistema Geográfico da Era de Piscis foi o Sistema 

Tibetano, que tinha como fulcro o Templo de Omphalos o qual, como já vimos, foi destruído 

fisicamente no ano 985 da nossa Era pelos Bhante-Jauls. Depois do fracasso da tentativa romana, 

o Movimento trasladou-se para o Tibete. Aí, Mahimã transformou-se numa estátua a 777 passos 

do Templo de Omphalos. O trabalho do Traishu-Lama, Coluna Viva do Rei do Mundo, era 

transformar os discípulos dos Bhante-Jauls em verdadeiros Bhante-Jauls. 
 

 TRANSFERÊNCIAS DE LOCAIS 

DOS SISTEMAS GEOGRÁFICOS – O 6.º 

Sistema Geográfico deveria ser instaurado na 

América do Norte com sede em El Moro, e por 

isso o corpo de Krivatza, o 5.º Bodhisattwa que 

passa por ter morrido na cruz, lá se encontrava 

em estado Paranispânico. Em virtude desse 

Corpo Eucaristificado estar correndo perigo 

eminente devido à presença dos Magos Negros 

muito actuantes na América do Norte, a Lei 

providenciou a transferência de todos os 

valores espirituais, inclusive do corpo do 

Bodhisattwa, para o Monte Ararat no 

Roncador, Brasil, em 15 de Novembro de 

1956. Em seguida, as foram fechadas as 

galerias subterrâneas que ligavam El Moro a 

Machu-Pichu. 
 

 Os Sistemas Geográficos não são fixos, como já vimos, deslocam-se em razão das 

mudanças que se processam no Interior da Terra. Existe uma estreita correlação entre os Mundos 

Sagrados Subterrâneos e os Sistemas de Evolução Universal. Assim, temos: 
 

 Face da Terra  – 4.º Sistema 

 Mundo de Badagas – 5.º Sistema 

 Mundo de Duat – 6.º Sistema 

  Mundo de Agharta – 7.º Sistema 

 Shamballah  – 8.º Sistema 
   

 Para que as tradições mais secretas e sagradas não se percam da memória dos homens na 

Face da Terra, todas as experiências e realizações ficam registadas. Nos Mundos Subterrâneos 

existe um verdadeiro Museu em que tudo está registado vividamente, onde até os animais 

antediluvianos são conservados vivos. Na Face da Terra esses valores são preservados, às vezes 

de modo mayávico, dos Livros Sagrados dos povos do Mundo. Assim, temos: 
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 Na Índia Vishnu-Purana; 

 No Egipto Livro dos Mortos; 

 Na Grécia Livro dos Mistérios; 

 No Brasil Livro da Luz (do 5.º Sistema); 

 No Brasil Livro da Grande Maya (do 6.º Sistema). 
 
 

MAÇONARIA AGHARTINA 
 

 

 Falando da Organização Aghartina e a sua influência sobre a Face da Terra, disse JHS: 
 

 “O Grande Senhor que está à frente do trabalho para a América Latina, como de 

outras vezes lançou mão das duas maiores Correntes Ocultas – Budismo e Maçonaria – 

porque, de facto, elas representam as duas Colunas do Templo de Salomão que mantém firme 

e de pé a Grande Obra da Humanidade. 
 

 Elas representam ainda os dois caminhos que conduzem o discípulo até aos pés do 

Mestre, ou melhor, ao conhecimento de si mesmo. 
 

 O Budismo representa Bhakti-Marga (Caminho Devocional) e a Maçonaria, Jnana-

Marga (Caminho do Conhecimento). Karma-Marga, o pseudo terceiro caminho, não passa de 

uma Maya Budista ou Sombra que separa as duas partes da Divindade adormecida – o 

Andrógino Divino. Todos os caminhos são verdadeiros para a aquisição da Sabedoria Divina, 

desde que o homem não a busque fora mas dentro de si mesmo. 
 

 À frente do Budismo encontra-se um dos maiores Homens da Terra. Ele representa um 

papel importantíssimo na História do Espiritualismo. Esse mesmo Senhor, cujos poderes em 

mão são muito maiores do que se pensa, não só é o Chefe Supremo do Lamaísmo como 

também da gloriosa e pouco conhecida… Agharta, a da verdadeira Maçonaria da Índia, 

complemento da do Egipto, onde Christian Rosenkreutz e alguns outros foram beber na fonte 

da Sabedoria Eterna todos os benefícios espirituais e materiais que vêm lançando no mundo, 

durante séculos e mais séculos até aos dias de hoje. 
 

 Agharta mantém 22 Templos ou os 22 Arcanos Maiores de Hermes, ou as 22 letras de 

certos alfabetos sagrados (tal como o hebraico), e representa o Zero Místico ou o 

Incognoscível. O Zero é Tudo ou Nada – Tudo pela Unidade Harmónica, Nada sem ela. Tudo 

pela Sinarquia, Nada pela Anarquia. 
 

 Um outro Templo encobre esse: é o da Maçonaria dos Traishus-Marutas, cujos Ramos 

se estendem secretamente na Ásia e em muitos países cristãos. 
 

 Essa Maçonaria cujo Templo compõe-se de 33 Lojas, cada Loja sendo composta por 

um Mestre e 33 Obreiros e cada Obreiro tendo 33 Discípulos, possui por detrás das suas 33 

Lojas um Conselho presidido pelo mesmo Senhor a que me referi. 
 

 GORO, termo tibetano, quer dizer ‘Sacerdote’, donde a expressão ‘Goros do Rei do 

Mundo’ que são em número de doze. No seu sentido cósmico, são comparados aos doze signos 

do Zodíaco. Jesus, por sua vez, teve ‘doze Apóstolos’; Carlos Magno com os seus ‘doze Pares 

de França’, e outros tantos Iniciados não fizeram outra coisa senão formar uma 

representação das ‘doze Hierarquias Criadoras’ em seu redor… O 13.º Dalai-Lama, que 

também era Chefe da Maçonaria dos Traishus-Marutas, não podia deixar de fazer a mesma 

coisa, como o fez o próprio Bogdo Gheghen como Coluna Central, e também a outra Lateral 

em oposição ao Dalai-Lama, ou seja, o Traishu-Lama, aquele que tinha ao seu redor o 

chamado ‘Conselho Circular’ formado pelos grandes Namahans ou Nomekans. 
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 Christian Rosenkreutz, ou melhor, o seu verdadeiro Ego, está sendo representado nas 

duas Américas, onde actualmente é a sua verdadeiro Missão, na preparação do advento das 6.ª 

e 7.ª Sub-Raças por abnegados discípulos de outrora que O servem conscientemente e… sem 

temores nem restrições.” 
 

 

HIERARQUIAS GOVERNANTES 
 

 

 Annie Besant, sucessora de H.P.B. na presidência da Sociedade Teosófica, referindo-se 

às Hierarquias Superiores que governam o Mundo, teve ocasião de afirmar: 
 

 “O fundamento de todo o Movimento Espiritualista deve-se a Christian Rosenkreutz, 

que procedente do Oriente criou com outros doze Mestres a célebre Instituição Rosa+Cruz. 
 

 Cada um desses doze Mestres trazia a Missão de facilitar o desenvolvimento da Ciência 

moderna (Renascença), impulsionando o cultivo da antiga Terapêutica com a fundação da 

Ciência Médica actual; o da Astrologia, base da Astronomia; o da Alquimia, base da Química. 

Cada um desses doze Mestres tinha, por sua vez, um discípulo adequado, apto a perpetuar a 

respectiva Ciência do Mestre. 
 

 Christian Rosenkreutz reencarnou depois em Hunyadi Janos, o célebre defensor da 

Hungria contra os turcos, e depois em Bacon de Verulâmio, o grande escritor e filósofo inglês 

fundador de uma Organização de carácter Rosacruciano, e em seguida no húngaro 

Rakowsky, príncipe real que desaparecendo a tempo da cena do mundo, salvou o seu país na 

guerra com a Áustria. A sua personalidade, continuando através dos séculos, é a mesma do 

Conde de Saint-Germain no século XVIII, preclaro Mestre da Loja Branca ou dos Arhats. Um 

amigo e discípulo, por sua vez, de Saint-Germain foi o austríaco Zimnsky, também conhecido 

por o ‘Irmão José’, encarnação anterior da nossa H. P. Blavatsky. 
 

 Saint-Germain e Zimnsky trabalharam juntos no século XVIII fundando muitas 

Sociedades Secretas, algumas delas de carácter maçónico nas quais eram admitidos, 

indistintamente, homens e mulheres. As ditas Lojas e outras fizeram quanto lhes foi possível 

para estender o ideal da Fraternidade entre os povos, porém, a Europa não estava preparada 

para semelhante Movimento. Este ensaio teve êxito, sim, na América, que estava mais bem 

preparada para recebê-lo, com a instauração e a independência da sua grande República, 

enquanto fracassava na Revolução Francesa. Transcrevendo as misteriosas palavras do 

Conde de Saint-Germain, a Condessa de Adhemar consignou nas suas ‘Memórias’: – Ele 

voltará a apresentar-se no começo do século XX. Alguns teósofos O puderam ver no final do 

século XIX e a mim própria ratificou a sua promessa…” 
 

 Conclui JHS: 
 

 “Os Grandes Seres que dirigem os destinos da Humanidade, principalmente Aquele 

que se acha à frente da Grande Obra para a América Latina, servem-se neste momento de 

todos os grandes Centros de actividades espiritualistas, desde que estejam em condições de 

prestar serviços relevantes à Causa actual, isto é, a preparação do advento da sétima Sub-

Raça que há-de sair da América do Sul. 
 

 A Maçonaria será, talvez, a que maiores serviços prestará à Causa que ora nos 

empolga, porém, já está entendido… passando pela grande reforma de que ela tanto se vem 

ressentindo há tanto tempo… Mister se faz que o ‘Ramo de Acácia’ de todos os Tempos não 

venha a secar sobre os túmulos gloriosos dos seus antepassados!... 
 

 Os Tempos são chegados, Irmãos, e Hiram vai ressuscitar dentro de cada um daqueles 

que quiserem imitar o eterno gesto do Supremo Arquitecto: construir, edificar coisas belas e 

perfeitas para a Grande Obra da Humanidade.” 
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FUNDAÇÃO MATERIAL DA OBRA EM NITERÓI 
 
 

 10 DE AGOSTO DE 1924: FUNDAÇÃO MATERIAL DA OBRA EM NITERÓI – 

Segundo as mais venerandas tradições, sabe-se que a Luz Espiritual, que é conduzida por um 

conjunto de Seres de Alta Hierarquia, nunca permanece perpetuamente num mesmo lugar. 

Seguindo este princípio, os portadores dos conhecimentos eternos ora desempenham a sua 

função no Oriente, ora se transladam para o Ocidente. Essa marcha ou caminhar da Divindade na 

Face da Terra é denominada, ocultamente, de Itinerário de IO. Quando se vai firmar um trabalho 

de natureza transcendental em determinado local do Planeta, aí se estabelece um Sistema 

Geográfico, sempre constituído por sete cidades em torno de uma oitava à semelhança de um 

Sistema Planetário. Essas cidades nem sempre são grandes centros do ponto de vista económico, 

político ou social. Contudo, encerram grande potencial vibratório, e por isso são considerados 

lugares sagrados ou Jinas. Tal fenómeno dá-se, como já vimos, em virtude do que ocorre no 

interior da Terra, onde também se processa um movimento de natureza espiritual, cujas potentes 

vibrações dos Mundos Interiores passam a incidir sobre as referidas cidades. Além do mais, para 

elas se dirige a elite mais evoluída da Humanidade. Ela forma uma Humanidade aparte, em todos 

os sentidos. 
 

 Esse fenómeno materializou-se 

precisamente aqui no Brasil, na data 

solene de 10 de Agosto de 1924, na cidade 

de Niterói, capital do Estado do Rio de 

Janeiro. Na época, como ainda estávamos 

sob a égide e influência do Oriente, a 

Instituição que representava e expressava 

esses valores transferidos do Oriente para 

o Ocidente, tomou um nome genuinamente 

oriental, ou seja, Dhâranâ – Sociedade 

Mental-Espiritualista, sendo que o termo 

Dhâranâ expressa o 6.º Passo da Yoga de 

Patanjali e significa “supremo controle da 

Mente, ou concentração profunda num 

objecto interno”.  
 

 Para que tão auspicioso acontecimento ocorresse, foi necessária não só a presença dos 

Gémeos Espirituais mas também a participação de muitos Adeptos, inclusive a actuação firme 

dos sete Dhyanis-Kumaras que se manifestaram durante sete semanas seguidas, trazendo as 

mensagens e conhecimentos das respectivas Tónicas. Cada um desses Kumaras apresentou-se 

como Senhor de um dos Sete Raios Planetários. Além de manifestarem-se através de JHS, foi 

detectada também a presença física de pelo menos num deles. Tudo isso foi para preparar o 

ambiente para os acontecimentos de natureza cósmica que iriam se efectuar aqui no Ocidente.  
 

 Na ocasião, um Ser de elevada estirpe que se apresentou com o pseudónimo de Justus, 

prestigiou os transcendentais acontecimentos que foram os da Fundação Material da Obra aqui 

no Ocidente, saudando o evento com as magníficas palavras que constam dos Arquivos Internos 

da Instituição S.T.B. e com as quais temos o prazer de brindar os leitores dos nossos Cadernos. 
 

 “Salve, Dhâranâ, rebento novo mas vitalizado pela uberdade do tronco gigantesco 

donde nasceste! Vieste do Oriente como Rama extensa florescer as mentes dos filhos deste 

País grandioso, que tiveram a dita de ouvir o cantar mavioso da ave canora que lhes segreda, 

internamente, Amor a todos os seres! Os teus Triunfos já são cantados em melodiosas estrofes 

no Grande Concerto Universal da Cadeia Septenária. Porque Tu, excelsa Potência 
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materializada pelos teus ingentes esforços, começaste a dar crescimento nas tuas frágeis 

hastes às folhagens verdejantes, onde futuramente amarelados frutos serão colhidos por todos 

aqueles que se acham famintos e perdidos na grande floresta da Vida! 
 

 E então, com as cores do Pavilhão da Pátria de teus filhos, terás também o teu Hino 

glorioso cantado pelos Querubins que adejam em torno da Silhueta Majestosa do Supremo 

Instrutor do Mundo! Om Mani Padme Hum.” 
 

 

O MISTÉRIO DOS TODES E SEDOTES 
 
 

 HABITANTES DOS MUNDOS INTERIORES – Consoante o grau de evolução 

alcançado aqui na Face da Terra, pode-se aquilatar dos níveis de acesso dos Seres nos Mundos 

Interiores. Como sabemos, os Mundos Subterrâneos não são uniformes, as suas características 

variam tanto como o Mundo exterior. Os Mundos Interiores, também chamados de Jinas, são 

habitados por inúmeras categorias de Seres consoante as suas Hierarquias. O que caracteriza toda 

a Manifestação é a Lei da Justiça Universal, onde cada um ocupa o lugar a que faz jus. Assim, 

não existem privilégios e sim os valores conquistados com os esforços próprios. 
 

 A Literatura Ocultista faz referências aos Todes e Sedotes como uma categoria de Seres 

que habitam os Mundos Paralelos, contudo, sem entrar em detalhes talvez devido à natural 

complexidade do assunto.  Assim, achamos de bom alvitre transcrever o que disse o eminente 

Sábio conhecido pela sigla JHS, que com a sua autoridade e saber poderá fazer luz sobre um 

assunto tão obscuro como o dos habitantes de outros Mundos. Diz ele: 
 

 “Sedotes – Todas as vezes que eu classificar certa região do Brasil ou de qualquer outro 

lugar do Mundo de Região Jina, Submundo, Mundo dos Sedotes, pouco importando que sejam 

do Passado ou do Presente, porque as do Futuro ainda não existem uma vez que acompanham a 

própria evolução da Mónada, estou ensinando como caminha a Evolução. Pois bem, os que 

evoluíram na Face da Terra passam para o Mundo dos Sedotes, deste para Duat, de Duat para 

Agharta e desta para Shamballah, fundindo-se nos Manasaputras. 
 

 Todes – São de Agharta e expressam as experiências das Cadeias anteriores, auxiliando 

a evolução do presente Sistema.” 
 

 A jovem Hierarquia Jiva em desenvolvimento 

neste 4.º Sistema de Evolução corresponde, portanto, 

ao Presente e é filha do Passado e pai do Futuro. A 

Hierarquia Jiva que se acha em formação está 

calcada na soma das experiências dos Ciclos ou 

Sistemas anteriores. A Divindade para manifestar-se 

teve que tripartir-se em Hipóstases como Pai, Mãe e 

Filho. No sentido cosmogénico, essa tripartição 

expressa-se como Prana, Fohat e Kundalini, ou 

Satwa, Rajas e Tamas que se expressam como os 

estados de Consciência de Atmã, Budhi e Manas. 
 

 Na constituição dos actuais três Sistemas Geográficos dinamizados no território 

brasileiro, também esses três Aspectos ou Hipóstases estão presentes: o Sistema Geográfico Sul-

Mineiro está consagrado ao Pai, Akbel; o Sistema Geográfico de Itaparica está consagrado à 

Mãe, Allamirah; o Sistema Geográfico do Roncador, com Sede em Nova Xavantina, está 

consagrado ao Filho, Maitreya, que incrementará o 5.º Sistema de Evolução Universal. 
 

 Assim, verificamos que tudo funciona em plena harmonia com o Triângulo Indeformável 

que preside à inteira manifestação do Logos. 
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 Temos também, como sementes da Raça Síntese, os Inca-Tupis resguardados no seio do 

Roncador entrelaçados às Mónadas Brasileiras ou Sul-Americanas, isto como complemento do 

trabalho iniciado por Badezir e o seu casal de filhos com a participação posterior dos Ibero-

Ameríndios, dentre eles João Ramalho, Padre José de Anchieta e outros. 
 
 

QUANDO OS ADEPTOS JIVAS SE TORNAM ASSURAS 
 

 

 OS ASSURAS LUMINOSOS – Como sabemos, é a Corte de cada um dos Sete Dhyanis 

que forma e dirige o Sistema Geográfico Sul-Mineiro. Cada uma das 7 Linhas é formada por 111 

Adeptos Vitoriosos do Ciclo, totalizando 777 Adeptos Independentes que, por determinação 

directa do Avatara, passaram à categoria de Assuras Luminosos. Conquistaram tão elevada 

dignidade em virtude de terem-se oferecido voluntariamente para realizar o trabalho que não lhes 

competia, que deveria ter sido feito pelos Filhos da Obra, ou seja, pelos verdadeiros Assuras e 

Makaras. Isso vem demonstrar que novos Pramanthas e Hierarquias podem ser formados no 

decorrer da Evolução, podendo o Manu lançar mão de recursos não previstos pela Lei mas que se 

tornam necessários para que haja solução de continuidade. 
 

 A FORMAÇÃO DO SISTEMA GEOGRÁFICO SUL-MINEIRO FOI UMA VITÓRIA 

DA DIVINDADE – No actual momento cíclico, o Sistema Geográfico Sul-Mineiro é o espaço 

abençoado pela Divindade para servir de berço a uma nova Raça e ao respectivo novo estado de 

Consciência, que nem as mais brilhantes inteligências conseguem conceber como serão. Com o 

passar do tempo, a Humanidade deverá absorver o que em silêncio se elabora nesse verdadeiro 

laboratório alquímico da Sabedoria Eterna. Foi necessário prepará-lo adequadamente no decurso 

de milhares de anos com enormes sacrifícios, como tudo o que se realiza nos Planos mais 

grosseiros da Manifestação. Daí os imensos obstáculos que a Obra do Eterno e os seus dirigentes 

terrenos tiveram que enfrentar ao longo do tempo. Felizmente, tudo já está consumado e, 

segundo as palavras do próprio Rei-Sacerdote Melki-Tsedek, a Vitória da Obra foi completa e 

integral. Agora, tudo é uma questão de tempo. Quando o Relógio Cósmico assinalar a hora certa, 

tudo se concretizará no Plano das Formas, e isso enche de alegria e confiança os corações 

daqueles que estão envolvidos nesse transcendental mistério. 
 

 MAITREYA E OS SISTEMAS GEOGRÁFICOS – Daí a importância de fazer-se uma 

tessitura permanente entre as cidades que compõem os Sistemas Geográficos e as demais regiões 
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do Brasil. Esse trabalho mágico efectua-se através das visitas periódicas a esses lugares santos e 

pelas práticas de rituais e outras realizações de carácter social e místico. A peregrinação a esses 

lugares sagrados nada tem a ver com o turismo descomprometido e o lazer, pois constitui uma 

elevada realização transcendental de carácter cósmico. Com tais realizações, a aura das cidades 

santas aumenta muito a sua potencialidade, contribuindo para a formação de um ambiente 

favorável a grandes realizações futuras. 
 

 Com a presença das Mónadas comprometidas em tais paragens, as vibrações oriundas dos 

Centros de Shamballah, Agharta e Duat encontrarão ressonância nos seres da Face da Terra, o 

que facilitará a vinda dos valores espirituais destinados a consolidar a nova Raça e o novo estado 

de Consciência e o próprio advento do Senhor Maitreya. Se este trabalho não se executar 

conforme os ditames da Lei, a Humanidade poderá sofrer consequências traumáticas e cumprir-

se o que está dito nas Profecias do Rei do Mundo: “Eu virei dos Mundos Subterrâneos de 

Agharta à frente do Meu Povo, e arrancarei as ervas daninhas que vicejam…” 
 

 Os Sistemas Geográficos são reflexos na Face da Terra do que ocorre nos Sistemas 

Planetários no Cosmos. No 2.º Trono temos o Sol Central rodeado pelos sete Ishwaras ou 

Luzeiros, que se projectam no 3.º Trono como um Planetário rodeado pelos respectivos Dhyanis. 

Também um Sistema Geográfico é constituído por sete cidades ou cantões rodeando uma Oitava 

Cidade que comanda espiritualmente todo o Sistema. Isto faz jus ao princípio hermético que 

sentencia que “o que está em baixo é como o que está em cima”, embora em Planos diferentes. A 

Sabedoria dos Deuses ensina que o que está no meio é ilusório ou mayávico. O ilusório é o lugar 

dos trabalhos e sacrifícios, mas também é onde se processam as transformações. É onde se 

encontra a Escola, onde se aprende a Sabedoria, o Teatro onde é posto em prática o que se 

aprendeu, e o Templo onde o fruto do trabalho realizado é consagrado à Divindade. 

 
 

INTERACÇÃO ENTRE OS CENTROS INTERIORES E EXTERIORES 

 
 

 Cada Cidade do Sistema Geográfico Sul-Mineiro tem a função de plasmar na Face da 

Terra um estado vibratório correspondente a um Centro do Interior da Terra. Contudo, isso só 

será possível através de um trabalho de carácter mágico ou ritualístico, consoante a vibração de 

um dos sete Tatwas que presidem às diversas Tónicas e o qual permite a formação de um 

determinado estado de Consciência da Mónada. Essas vibrações deverão contagiar o cidadão 

comum através de um convívio social sadio. Destarte, é necessária a presença de Obreiros 

Iniciados que sirvam de veículos através dos quais o fluxo vitalizador do Interior da Terra se 

expanda, formando uma verdadeira Egrégora que com o tempo envolverá a tudo e a todos. 

Portanto, um Sistema Geográfico não deixa de ser uma espécie de dínamo irradiador das mais 

altas vibrações energéticas de natureza espiritual capazes de modificar a própria alma do 

Homem. É assim que se formam novos ciclos de civilização ou raciais. No caso do Sistema 

Geográfico Sul-Mineiro, por exemplo, São Lourenço é o Centro coordenador que está 

relacionado ao Caijah, que por sua vez é o Oitavo Centro do Sistema do Mundo de Duat. 
 

 Esses Centros que formam o Sistema dos Mundos Interiores são governados, cada qual, 

por um dos sete Reis de Edon que governaram os sete Cantões que formavam a antiga Atlântida. 

Esses Reis eram e são ladeados por duas Colunas Vivas. Comandando todo esse mecanismo 

organizacional, temos o Oitavo Rei conhecido ocultamente como o Rei-Sacerdote Melki-Tsedek, 

com as suas duas Colunas.  Este conjunto organizacional é que forma o Governo Oculto do 

Mundo, que outrora actuava em Centros localizados no Oriente. Como reflexo dessa organização 

na Face da Terra, em cada uma das sete Cidades que formam o Sistema Geográfico também há 

uma Tríade Governadora, constituída por um Coordenador, um Governador e um Sacerdote 

escolhidos dentre os Munindras ou Assuras. 
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 PREPARAÇÃO PARA A VINDA DO AVATARA – É com muita antecedência que se 

prepara um Sistema Geográfico. Por exemplo, o Sistema Sul-Mineiro iniciou-se há cerca de mil 

anos atrás, com a fundação oculta do primeiro Centro que foi, como já sabemos, Aiuruoca, pelo 

Manu Mora-Morotin. A criação do Sistema Geográfico Sul-Mineiro visa fundamentalmente 

preparar a vinda do Avatara cíclico Maitreya, já preconizada pelas antigas tradições do Oriente 

que embora sabendo da sua vinda por uma região sagrada, ignoravam completamente onde a 

mesma se daria. Só agora é que o Grande Revelador retirou parcialmente, para os da sua Corte, o 

espesso véu que encobria tão profundo segredo. 
 

 Para esses lugares santos, onde são lançadas as bases do novo Sistema Geográfico, são 

levadas as Sementes escolhidas, adredemente preparadas a fim de formarem o núcleo do Povo 

Eleito, ou seja, a Família Espiritual do Avatara que constituirá o Oitavo Ramo Racial, assunto 

que estudaremos mais detalhadamente na ocasião aprazada. Dessa maneira e por esse motivo, é 

que foi formado e está sendo preparado desde há longa data o Sistema Geográfico Sul-Mineiro, a 

fim de que se criem as condições para a manifestação do Avatara do Ciclo de Aquarius, o que 

deverá ocorrer a partir do ano 2005 da nossa Era, com a preciosa designação de Maitreya Budha. 

Assim, num trabalho de tal magnitude não se pode pensar em improvisações, acasos ou atitudes 

precipitadas, porque nas coisas respeitantes aos Deuses tudo está Pesado, Medido e Contado. 
 

 Por ser São Lourenço o Centro do Sistema Geográfico Sul-Mineiro é aí que se encontra 

sediada a Ordem do Santo Graal, responsável insubstituível pela Guarda da Taça do Santo 

Graal, que é a expressão legítima da Grande Taça que já tem um milhão de anos e encontra-se 

no Altar do Caijah, cuja existência procede desde os trágicos acontecimentos que abalaram a 

Atlântida quando os Gémeos Espirituais foram sacrificados. Taça cujo conteúdo é formado pela 

estratificação do Sangue de todos os Avataras que já se manifestaram na Face da Terra. Portanto, 

São Lourenço é a Capital Espiritual do Mundo, onde também se acha a representação da Chefia 

Suprema do Governo Oculto do Mundo. 
 

 

SÃO LOURENÇO, CENTRO DE TODOS OS SISTEMAS ACTUAIS 
 

 

 Por ser o Sistema Geográfico Sul-Mineiro a expressão do Sistema Planetário sideral, as 

Cidades ou Embocaduras que o formam estão relacionadas aos sete Planetas Sagrados. Assim, 

temos: 
 

  
 

 Pouso Alto   Sol (1) 

 Itanhandu   Lua (2) 
 Carmo de Minas  Marte (5) 

 Maria da Fé   Mercúrio (3) 

 São Tomé das Letras  Júpiter (6) 
 Conceição do Rio Verde Vénus (4) 

 Aiuruoca   Saturno (7)   

 

 

 

 BUDHA TERRESTRE E BUDHA CELESTE – Antes do Sistema Geográfico Sul-

Mineiro entrar em actividade, foi criado o Sistema Geográfico do Estado da Bahia, cuja Oitava 

Cidade corresponde à Ilha de Itaparica. Foi nesta que se deu a Fundação Cíclica da Obra, 

ocorrida em 24 de Junho de 1899. Nessa ilha Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, e a índia 

Catarina Paraguassu, deram início à formação da Raça Brasileira com a fusão Ibero-Ameríndia, 

ou seja, a mescla da Raça Ariana com a Raça Atlante. Assim, Caramuru é um Manu Racial. 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 18 – Roberto Lucíola 

 32 

 O Sub-Sistema Baiano serviu de trampolim para o actual Sistema Sul-Mineiro. Na época 

do rei Badezir, como já vimos, fundou-se também um Sistema Geográfico, cujo reduto ficava na 

região de Teresópolis. Com o correr do tempo, serviu de semente para o actual Sistema 

Geográfico Sul-Mineiro. No território brasileiro também funciona o Sistema Geográfico do 

Roncador, onde se desenvolve ocultamente o trabalho em prol da Raça Bimânica sob a égide do 

5.º Senhor, o Budha Terreno. Enquanto isso, no Sistema Geográfico Sul-Mineiro o trabalho 

desenvolvido corresponde à formação da Raça Atabimânica dirigida pelo 6.º Senhor, o Budha 

Celeste. Como marcos desse trabalho de natureza cósmica, construíram-se, erigiram-se três 

Templos assinalando o evento da Obra do Eterno na Face da Terra. 
 

 Cada Cidade do Sistema Geográfico Sul-Mineiro está em relação não só com cada uma 

das Cidades dos Mundos Subterrâneos como também com os Postos Representativos localizados 

em diversos países, o que configura São Lourenço como um Centro Espiritual de primeira 

grandeza que abarca toda a Terra. Daí se afirmar que é de São Lourenço que irradiarão para todo 

o Orbe Terrestre todos os conhecimentos e revelações concernentes ao Novo Ciclo Evolucional 

por que passará a Humanidade. Esses Postos Representativos servem de “traço de união” entre o 

Sistema Geográfico Sul-Mineiro e o resto do Mundo, através das sete Tónicas do Conhecimento 

Humano. 
 

 O TRABALHO DOS DHYANIS NA FORMAÇÃO DA NOVA RAÇA – Os Dhyanis-

Kumaras representam e expressam o trabalho realizado pela 5.ª Raça-Mãe Ariana e semeiam a 

7.ª Raça-Mãe Atabimânica. Os Dhyanis-Budhas são a projecção da evolução da futura 6.ª Raça-

Mãe Bimânica nesta 5.ª Ariana. Por isso, os Dhyanis-Kumaras são considerados os Mestres dos 

Dhyanis-Budhas a quem cabe a responsabilidade pela evolução da Hierarquia Jiva. 
 

 Os Dhyanis criaram e mantêm uma tessitura entre as Cidades do Sistema Geográfico Sul-

Mineiro e os Postos Representativos, a fim de estabelecerem e manterem o equilíbrio e a 

harmonia entre os valores em evolução. Como os Dhyanis necessitam ter uma visão geral da 

Evolução, mudam de Cidade para Cidade, de Posto para Posto a fim de dominarem todos os 

Ramos do Conhecimento, de que cada Cidade e cada Posto são portadores de um aspecto. Isso 

resulta na conquista da Consciência Integral de todas as Tónicas do Conhecimento. Tal faz-se 

necessário porque num futuro longínquo eles serão elevados à categoria de Planetários, o que irá 

exigir deles uma grande soma de experiência e saber para desempenharem bem a sua tarefa 

cósmica. 
 
 

 

O SANTO GRAAL E OS SISTEMAS GEOGRÁFICOS 
 

 

 

 O Itinerário de Io significa o “Caminho percorrido pelo Sol”. Firma-se sempre onde é 

estabelecido um Sistema Geográfico, que é o lugar demarcado pela Lei Divina para a realização 

de um trabalho de natureza evolucional. Tal metabolismo é sempre regido pelo Mistério do 

Santo Graal. É em razão disso que sempre na Oitava Cidade, ou Sol Central do Sistema, se 

cultua o Santo Graal, que é a Taça bendita das tradições que expressa todas as dores e 

experiências vividas pela Divindade quando em actividade na Face da Terra. No Oitavo Templo 

Externo, está sempre presente uma representação da Grande Taça existente nos Mundos 

Interiores. Por essa Taça-Tulku ecoa o Sonido que vibra na Cidade Eterna. Da mesma maneira, 

em cada Templo das sete cidades satélites que formam o Sistema Geográfico, existe uma 

Pequena Taça-Tulku que serve de receptáculo às vibrações oriundas da Taça Central. Por esse 

processo, estabelece-se misticamente uma tessitura transcendental que cobre toda a região 

abarcada pelo Sistema, por isso passando a ser considerada de Terra Jina que fica sob a 

protecção das forças ocultas da Natureza. 
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 O CULTO DO SANTO GRAAL – O Santo Graal acompanha sempre a marcha 

evolucional consubstanciada nos Sistemas Geográficos. É no Santo Graal que estão 

consubstanciados todos os valores positivos de cada Ciclo findo, por isso é que Ele se enriquece 

cada vez mais potencializando os novos Ciclos e gerando novos estados de Consciência. Daí 

dizer-se que onde se encontra a Taça do Santo Graal aí também está presente o Manu cíclico, 

que não deixa de ser a própria Taça Viva por ser o doador e coordenador de todo o processo de 

mudanças. Segundo as tradições mais sagradas, periodicamente gotas de Sangue do Manu são 

depositadas ritualisticamente no Vaso Sagrado, a fim de renovar e manter o Mistério do Santo 

Sangue. Esse Ritual é conhecido como o do Culto ao Santo Graal. Quando José de Arimateia e 

Nicodemos recolheram o Sangue do Bodhisattwa Jesus, o Cristo, estavam realizando esse 

metabolismo, sendo que após o Rito a Taça foi recolhida a Agharta onde permaneceu cerca de 

900 anos, como já sabemos. 
 

 Roma com as suas sete Colinas expressava bem o mistério do Sistema Geográfico que o 

5.º Bodhisattwa ali queria implantar, como Centro do Império Sinárquico Universal. Assim, 

Roma, tendo como ponto central o Vaticano que significa “Lugar dos Vaticínios”, seria a Oitava 

Cidade rodeada pelas sete Colinas. Naquela época, o Caijah estava ligado directamente a Roma. 

O fracasso do Sistema Geográfico do Médio-Oriente, cuja Oitava Cidade era Jerusalém, 

repercutiu negativamente sobre o Sistema Romano. Assim, o 5.º Bodhisattwa não logrando levar 

avante o seu projecto deu-se em holocausto, e com isso, mais uma vez, a Taça teve que ser 

recolhida ao Mundo Interdito dos Deuses… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Para se estabelecer um novo estado de Consciência, os Apóstolos espalharam-se pelo 

Mundo. Foram dirigidos primeiro por Pedro e depois por Paulo. Não pouparam nos esforços e 

entusiasmo. Lançaram as bases do Cristianismo, que chegou até aos nossos dias muito 

desfigurado pelos seus continuadores. Contudo, o cerne do Mistério foi mantido nas criptas 

secretas das sete Catedrais canónicas do Ocidente. O Ciclo encerrou definitivamente com a 

decretação do Finis Ecclesiae, ou seja, com o julgamento das religiões em 12 de Novembro de 

1959, quando foi decretado o Anátema sobre as mesmas. Na ocasião foi exterminada a Egrégora 

do Anti-Cristo, sendo que da parte positiva das religiões resultou a criação de 777 Devas. 
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 O MISTÉRIO DO CAIJAH – O Caijah é a Oitava Cidade que rege as sete Cidades de 

Duat que orbitam em seu redor qual um Sistema Planetário. Esse Sistema Interno reflecte-se na 

Face da Terra como um Sistema Geográfico, o qual irradia para todos os seres um novo estado 

de Consciência. Assim, por esse processo que é subjectivo nos Mundos Jinas ele se objectiva na 

Face da Terra. O Caijah tem sempre o seu reflexo nas Oitavas Cidades dos Sistemas 

Geográficos. São Lourenço é onde as Mónadas peregrinas atingem o máximo de Consciência 

para o Ciclo actual, devido ao facto de aí vibrarem as energias espirituais promanadas 

directamente do Caijah. 
 

 

O SISTEMA GEOGRÁFICO E O ITINERÁRIO DE IO 
 
 

 Transcrevemos abaixo o que disse JHS sobre o Itinerário de Io: 
 

 “A superfície da Terra é o lugar por onde transita a Mónada (a Humanidade, se o 

quiserem, cujo Itinerário, chamado de IO, vai conduzindo-a de etapa em etapa) procedente do 

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 o Sistema Geográfico, ficando por baixo, no 

Mundo de Duat, outro Sistema correspondente. Neste conserva-se toda a tradição da evolução 

daquele mesmo Itinerário de Io. E assim vem vindo até nos encontrar no ponto em que nos 

encontramos, isto é, procedente do Trópico de Câncer, hoje Deserto da Líbia, para o Trópico 

de Capricórnio, cujos vinte e dois para vinte e três graus é bem o nosso ponto. Por isso, Cabral 

(Capris, Capricórnio) foi o descobridor do Brasil, pois ele era um ‘Jina Aghartino’.” 
 

 O SANGUE DOS AVATARAS E O SANTO GRAAL – Com a queda da Atlântida foi 

criado o Culto do Santo Graal, a fim de manter vivo na memória dos povos os esforços e 

sacrifícios dos Avataras que são expressões da Divindade humanizada. Assim, o Santo Graal 

representa o sacrifício de todos os Avataras através das Idades. 
 

 Com o sacrifício dos Gémeos Espirituais na época da Atlântida, que se apresentavam 

como os Avataras Mu-Iska e Mu-Ísis, uma parte do Precioso sangue foi vertida na Grande Taça 

que actualmente encontra-se sob custódia no primeiro Altar do Templo do Caijah. A partir daí, o 

Cálice Sagrado passou a receber o Sangue de todos os Avataras cíclicos, com a finalidade de 

manter viva a Tradição e o Mistério do Santo Graal. Também o Sangue do actual Avatara foi aí 

depositado, a fim de encerrar o Ciclo de Piscis sob a égide de Cristo, e dar início ao Ciclo de 

Aquarius sob a direcção de Maitreya. 
 

 Uma expressão da Grande Taça encontra-se na Face da Terra, no Templo de Maitreya em 

São Lourenço, por ser este o lugar da Oitava Cidade do Sistema Geográfico Sul-Mineiro que tem 

sob a sua responsabilidade o 6.º Sistema de Evolução no 4.º Globo da 4.ª Cadeia do nosso 4.º 

Sistema de Evolução. 
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 Os povos aghartinos não podem actuar directamente sobre os seres humanos, contudo, 

podem emitir os seus benéficos impactos vibratórios sobre os Eleitos do Ciclo que peregrinam 

ou residem nas sete Cidades Sagradas que formam o Sistema Geográfico. Daí a necessidade das 

visitas periódicas a esses locais privilegiados. É dessa maneira que os Seres Aghartinos podem 

agir na Face da Terra através das suas expressões humanas que são os Munindras. A falta de 

elementos humanos para que essa tessitura se opere entre os Mundos Internos e a Face da Terra 

pode resultar em graves consequências, que se manifestam como desequilíbrios na Natureza tais 

como cataclismos ecológicos, crises, revoluções, guerras, etc., porque o que não é feito com 

amor, carinho, idealismo, será feito com dor, sofrimento e sacrifício. O Sangue dos Avataras 

contido na Grande Taça emite poderosas vibrações da mais alta espiritualidade, ou seja, de 

Energia Sátwica que se esparge para o Mundo através das Taças-Tulkus e das Taças Vivas que 

são os Munindras, portando em suas mãos a Tocha que na sua andança pela Face da Terra 

iluminará o Brasil. 
 

 

FRACASSO DO SISTEMA GEOGRÁFICO NORTE-AMERICANO 
 

 

 MUDANÇAS QUE SE FIZERAM NECESSÁRIAS – Os quatro Animais da Esfinge 

formam a base da Pirâmide da Evolução. Esta base deveria apoiar-se em quatro lugares muito 

especiais relacionados ao Itinerário de Io. São eles: El Moro (América do Norte), Machu-Pichu 

(Peru), Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) e Porto Seguro (Brasil). Contudo, esse delineado sofreu 

alteração e actualmente a base da Pirâmide apoia-se no Roncador (Mato Grosso), Vila Velha 

(Paraná), Santa Cruz de la Sierra e Porto Seguro, enquanto a Tríade está relacionada a São 

Lourenço, Itaparica e Arabutan, formando assim o Septenário. 
 

 Quando o Manu, por ter uma visão panorâmica e ser portador da Ideia permanente, 

anteviu que a Obra iria passar por percalços, providenciou que os obstáculos fossem superados e 

o Itinerário de Deus pudesse alcançar os fins colimados. 
 

 Houve uma época em que a direcção do 5.º Sistema esteve 

sediada em El Moro, na América do Norte. Aí preparava-se o advento da 

6.ª Sub-Raça Ariana que seria a semente da longínqua 6.ª Raça-Mãe 

Bimânica. A direcção desse trabalho de sementeira estava entregue aos 

seguintes Seres: Krivatza, Ethel Moore (Helen Gordon Smith), Dhyani-

Kumara Paolo Krakowsky, Maximus Tertius e muitos outros, sendo que 

de vez em quando Krivatza permutava com São Germano. 
 

 SEDE DOS 5.º E 6.º SISTEMAS DE EVOLUÇÃO – Os Jinas 

Construtores, para a consecução do trabalho a ser realizado em El Moro, 

já tinham providenciado a abertura de galerias subterrâneas provindas de 

El Moro até Machu-Pichu, no Peru, daí estendendo-se até ao Monte Ararat no Roncador. Com 

isso visava-se ligar o 5.º Sistema sediado na América do Norte ao 6.º Sistema, localizado no 

Brasil. Segundo as Revelações, a galeria que ligava El Moro ao Monte Ararat via Machu-Pichu, 

devia ser inaugurada no dia 14 de Maio de 1961. Contudo, devido ao fracasso que se verificou na 

América do Norte em virtude das explosões experimentais subterrâneas com artefactos atómicos 

no deserto próximo de El Moro, a Lei houve por bem introduzir profundas modificações nas 

directrizes que norteavam o Itinerário de Io. 
 

 Na data de 21 de Março de 1954, o Bodhisattwa Jeffersus fora de Agharta para El Moro, 

e Akdorge deslocara-se da 7.ª Cidade de Agharta para o Templo de Mercúrio, no Tibete, 

enquanto Rigden-Djyepo, antigo Rei da 4.ª Cidade Atlante onde se iniciara a revolta, transferira-

se do Tibete para Agharta. Com essas mudanças tudo estava pronto e os principais personagens 

nos seus respectivos lugares. No entanto, era preciso que a Face da Terra também realizasse a 

sua parte. 
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 CONSEQUÊNCIAS DO FRACASSO DA AMÉRICA DO NORTE – Na Face da Terra, 

o Presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt e outros estadistas tentaram realizar a 

ligação político-social e de intercâmbio cultural, preconizando a política de boa vizinhança, entre 

as duas Américas. Para a concretização desse ideal ele fez diversas visitas à América do Sul, 

principalmente ao Brasil onde esteve com o Presidente Getúlio Vargas, que como ele também 

era um Assura. O Presidente Roosevelt era muito amigo do Papa Pio XII, um Ser de Alta 

Hierarquia ligado ao Governo Oculto do Mundo que no Passado estivera ligado ao trabalho de 

implementação do Sistema Geográfico de Roma, por ocasião do fracasso do Sistema Geográfico 

de Jerusalém na época do Bodhisattwa Jesus ou Jeffersus. Com o desaparecimento de Roosevelt 

e do Papa, o sucessor daquele na presidência norte-americana, Harry S. Truman, autorizou a 

detonação da bomba atómica, desfazendo todos os esforços feitos. Assim, a Kali-Yuga agravou-

se assustadoramente. 
 

 O Presidente Roosevelt e o Papa Pio XII, auxiliados pelo poderio bélico das Forças 

Aliadas, conseguiram vencer moralmente o Eixo Roma-Berlim-Tóquio. Com isso foi dado um 

golpe mortal nas forças obscuras dos Magos Negros que tentavam apossar-se da Terra e 

implantar o Império do Anti-Cristo. 
 

 Não fora o fracasso da América do Norte em relação ao Itinerário de Io no relativo à 

implantação da Nova Raça aí, prejudicando as providências já tomadas pela Lei a favor da 

evolução das Mónadas, o contacto oficial entre o Mundo Aghartino e os seres da Face da Terra 

teria se efectuado através do planeado encontro entre o Pastor Angélico (Pio XII) e o Monarca 

Universal (Melki-Tsedek), com repercussão em todo o mundo profano. 
 

 

CONTACTO ENTRE DOIS MUNDOS 
 

 

 REMOÇÃO DOS CORPOS EUCARÍSTICOS – Devido às experiências com artefactos 

atómicos levadas a efeito nas proximidades do Templo de El Moro, cujos efeitos catastróficos 

quase destruíram o Corpo Eucarístico do 5.º Bodhisattwa Jeffersus, a direcção do Governo 

Oculto do Mundo achou por bem remover os corpos não só do Bodhisattwa como de outros 

Seres de Hierarquia que ali se achavam para a Embocadura de Yu-Katan, na península mexicana 

do mesmo nome. Mais tarde, esses corpos divinizados foram removidos para o escrínio do 

Monte Ararat, no Roncador. 
 

 No interior da Terra tudo já estava pronto, faltando apenas as respectivas ligações entre 

os Templos Internos e os Templos Externos, ou seja, o estabelecimento da ligação directa entre 

os Templos Externos de São Lourenço e do Ararat com os respectivos Templos Subterrâneos, a 

fim de haver um intercâmbio directo entre os Assuras da Face da Terra e os Seres Aghartinos. 
 

 A respeito do assunto, dizem as Revelações: 
 

 “Na parte externa do Templo do Roncador, no dia 14 de Abril de 1957, o Quinto 

Senhor apresentou-se, pela primeira vez, perante o Mundo exterior. 
 

 No dia 7 de Maio de 1961, domingo, ao meio-dia foi inaugurada a Embocadura 

estabelecendo a ligação entre o majestoso Templo de Meka-Tulan e o Templo de São 

Lourenço, a qual foi baptizada pelo Rei-Sacerdote Melki-Tsedek com o precioso nome de ‘Luz 

de Chaitânia’. Chaitânia quer dizer ‘Luz Divina, Luz de Deus, Luz da Sabedoria’.  
 

 Aos 14 dias do mês de Maio de 1961, tivemos conhecimento de que 49 Adeptos 

Independentes vindos do Mundo de Duat saíram para a Face da Terra no Roncador, para 

viverem como se fossem habitantes daquela região. Esses Seres existem desde a Quarta Raça-

Mãe Atlante. Esses 49 Adeptos Independentes com as suas 49 Shaktis e mais 13 Munis 
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Primordiais formam o número 111, que somado ao dos 777 Seres do Pramantha forma o 

número 888 que é o de Cristo. 
 

 No dia 14 de Maio de 1961, esses 49 Adeptos Independentes fundaram o Quinto 

Sistema Geográfico de Mato Grosso. As duas Colunas Vivas do Templo Interno do Roncador 

foram ao Meka-Tulan na representação daquela Montanha Sagrada, que ainda está coberta 

pelas selvas bravias. 
 

 O Quinto Sistema Geográfico possui como Centro a Embocadura consagrada pelo 

Sexto Senhor com o valoroso nome de Arakunda. Arakunda é um termo sânscrito e tupi ao 

mesmo tempo, ou seja, Ara = Altar e Kunda = Fogo, Kundalini.” 
 

 MATRATMÃ – Significa Fracção de Atmã. É o Deva que todos os Munindras possuem. 

Na realidade, trata-se de uma Egrégora criada através de Idades sem conta. É para Ela que se 

fazem todos os grandes Rituais da Obra. Este mistério está relacionado com a Manifestação 

Avatárica. 
 

 Como sabemos, a obra do Eterno não é de natureza Jiva, mas diz respeito a uma 

Hierarquia que deveria governar a Humanidade até que a mesma pudesse andar com os seus 

próprios pés, inclusive criando a sua próprio Hierarquia com os respectivos dirigentes. A Obra 

do Eterno foi criada para fins específicos, ou seja, para levantar ou redimir aqueles Seres de 

Hierarquia Superior que caíram, e em consequência da queda fragmentaram-se e mesclaram-se 

com o Homem comum, confundindo-se com ele. Esses Seres Divinais são conhecidos na 

Tradição Esotérica pelas denominações de Assuras, Makaras e Kumaras. 
 

 

VESTE AVATÁRICA 
 
 

 OS DOIS SECTORES BÁSICOS DA HUMANIDADE – Quando se fala na evolução do 

Homem, observa-se existirem dois grandes segmentos paralelos que actuam independentemente, 

muito embora estejam vinculados ao desenvolvimento geral da Humanidade. Um desses 

segmentos está relacionado directamente à evolução da Humanidade, portanto, diz respeito à 

Hierarquia Jiva através da sua direcção constituída pelos Dhyanis-Budhas e pelos Adeptos, e 

futuramente, como coroação do trabalho, pela criação dos Jivatmãs que somarão milhões de 

Seres. 
 

 O outro segmento, que se confunde com o dos homens, é o do trabalho de reunir os 

Tulkus ou restos kármicos dos Assuras e Makaras caídos, para restituir-lhes a noção perdida da 

sua Hierarquia integrá-los ao estado de Consciência original que lhes era inerente e lhes foi 

retirado como resultado catastrófico da Rebeldia Celeste. Redimida, essa Hierarquia poderá 

prestar um grande auxílio à Hierarquia Jiva que ainda está em formação. Poderá dar um grande 

impulso à Evolução por já ser uma Hierarquia completa em Ciclos anteriores. Uma vez 

completas essas duas Hierarquias Divinas de Dhyanis e Assuras, deixará de haver dualidade e 

haverá apenas uma Grande Hierarquia trabalhando para a Humanidade, principalmente através 

dos Núcleos constituídos por Adeptos de origem humana já formados integralmente e hoje estão 

organizados em verdadeiro Pramantha. 
 

 CRIAÇÃO DAS VESTES AVATÁRICAS – Cada Ciclo Avatárico ou da manifestação 

do Logos está ligado à história dos grandes Movimentos Ocultos. Tais Ciclos são sempre 

orientados por um Pramantha, que visa aproximar e dar consciência aos membros da Obra. É um 

trabalho que objectiva, também, trabalhar para a manifestação do Avatara. Contudo, para que 

isso seja possível é preciso que seja criada uma Veste ou uma Alma, que é uma Egrégora ou 

Tessitura constituída de Substância Bimânica (Budhi e Manas) gerada pelas realizações de 

carácter esotérico, tais como Rituais, Mantrans, Mentalizações, Peregrinações, etc., e tudo 
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praticado colectivamente pelos membros das Hierarquias comprometidas. Essa Veste ou 

Egrégora da Obra será o ponto focal para a manifestação do Espírito de Verdade. 
 

 No Tibete, no Templo dos Bhante-Jauls, no século X da nossa Era, já se estava 

trabalhando para a formação da Veste Avatárica. Esta Veste foi usada para a manifestação do 

próprio Maitreya. Contudo, o trabalho foi interrompido devido à revolta dos Bhante-Jauls. Essa 

Veste era perfeita e por isso foi conservada pelos Mahatmas que a cobriram com o Véu Akáshico, 

a fim de que a mesma não fosse prejudicada. Foi mantida em custódia até ser trazida para o 

Templo de São Lourenço poder-se dar continuidade ao trabalho. 
 

 Por analogia, os Dhyanis também são uma Veste do Eterno, porque sendo Budhas são 

uma Síntese, ou uma espécie de Egrégora das mais elevadas Energias Sátwicas. São Energias 

que se objectivam, que tomam formas, que se plasmam em formas humanas através do Manu. 

No caso dos Dhyanis-Budhas, o facto deu-se através do Quinto Kumara em Projecção ou 

Formação que é São Germano. Os Dhyanis são o resultado de todas as experiências e realizações 

de um dado Ciclo evolutivo. Assim, esses portentosos Seres encarnam e reflectem, em seus 

augustos veículos, todas as Tónicas das Mónadas em evolução no presente Manuântara. 
 

 Por estarem ligados à Humanidade por laços subtis de grande proximidade, sofrem 

profundamente as consequências dos actos, sentimentos e pensamentos desarmónicos produzidos 

pela mesma Humanidade inconsciente. Eles são como uma caixa-de-ressonância onde ecoam 

todas as vibrações geradas pela alma da multidão. Tal facto resulta em grandes sofrimentos, não 

só para Eles mas principalmente para o seu Pai comum que é o próprio Planetário da Ronda, que 

por isso mesmo é designado nos Centros da Alta Iniciação como A Grande Vítima. 
 
 

FORMAÇÃO DOS VEÍCULOS DOS DHYANIS 
 

 

 As Hierarquias já realizadas sofrem e lutam a fim de que o seu sacrifício concorra para 

que a Hierarquia Jiva, da qual os Dhyanis e os Adeptos são a expressão sublimada, modifique o 

seu estado de consciência e complete a sua própria evolução, cumprindo o Plano da Ideação 

Cósmica de acordo com o objectivo do Logos. 
 

 Os Dhyanis como Budhas, como Seres Representativos, como soma dos valores reais, só 

deveriam dar entrada na Corrente da Vida no final da Ronda canalizando todas as experiências 

positivas da Humanidade, tal qual acontece, na escala cósmica, com os Ishwaras, que só existem 

potencialmente como Bijam e só no final da Cadeia sob a sua égide tomam forma, como 

resultado do trabalho já realizado. 
 

 No entanto, os Dhyanis-Budhas vieram para o Mundo das Formas com mil anos de 

antecedência, nas memoráveis datas de 1 a 7 de Julho de 1900. Tal saque contra o Futuro deu-se 

em consequência do imprevisto acidente na Rua Augusta, em Lisboa. Mais uma vez, o Manu 

Primordial, Tronco donde se originam todos aqueles que ocultamente dirigem os destinos da 

Humanidade, usando da Sabedoria que lhe é inerente transformou o Mal em Bem, promovendo a 

vinda antecipada dos Dhyanis. Mas a Humanidade lucrou com essa divina Alquimia, com esse 

saque contra o Futuro que mudou o destino do Mundo. Basta olharmos o progresso por que 

passou a Humanidade no século XX em relação aos milénios anteriores. 
 

 Os veículos do homem comum são formados e modelados segundo os seus arquétipos 

kármicos, onde pesam muito as skandhas e nidanas, as tendências boas e más adquiridas ao 

longo da cadeia de vidas sucessivas, enquanto os veículos internos dos Dhyanis são verdadeiras 

Vestes formadas pela Egrégora como produto da soma do que existe de mais representativo num 

Ciclo. Tal Egrégora é o resultado do trabalho consciente de 777 Iluminados, repartidos em igual 

parcela entre os 7 Filhos do Eterno. Em outras palavras, cada um dos 7 Dhyanis representa o 
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fruto do trabalho iniciático de 111 Adeptos ou Homens Perfeitos. No sentido de fazer girar a 

Roda do Pramantha, nunca medindo sacrifícios, ora estão nas Embocaduras do Sistema 

Geográfico Sul Mineiro, oram actuam nos Postos Representativos espalhados pelos sete cantos 

do Mundo. Como Forças Conscientes ao serviço da Lei, impulsionam a Evolução através das 7 

Tónicas do Conhecimento Humano. Além disso, recolhem as contas do Colar Assúrico que se 

partiu e extraviaram. Assim, recolhem os Munindras, sem que os mesmos tenham consciência de 

que estão perdidos na floresta da vida, e encaminham-nos para a Obra, a fim de que sejam 

redimidos e recuperem a sua consciência hierárquica perdida. 
 

 EGRÉGORA DAS RELIGIÕES – Para puder nascer na Face da Terra, cada Dhyani 

necessitou de uma Veste de um Bodhisattwa. Como Seres Representativos, sintetizam um 

conjunto de Almas de valor. São as Skandhas de 111 Personalidades santificadas, como, por 

exemplo, São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, José de Anchieta, etc., e assim são 

também a Egrégora positiva de tudo o que de bom e construtivo foi realizado pelas religiões. Tal 

como a malignidade da colectividade humana gerou um Budha Negro, o Anti-Cristo das 

religiões, pelo contrário os bons sentimentos e pensamentos geraram um Budha Branco, um 

Cristo, do qual os Dhyanis procedem. Esse conglomerado de energias positivas psíquica-mental- 

búdhica é que forma a estrutura anímica dos Dhyanis. Em termos de personalidade, os Dhyanis 

são a síntese do esforço humano – positivo ou negativo – e é em virtude desse fenómeno que eles 

não têm karma individual, mas têm karma do ponto de vista colectivo, e por isso sofrem com a 

infelicidade humana. Segundo o Arcano XXI Aghartino, o Planetário da Ronda carrega nas 

costas um saco contendo pedras que representam o Karma Colectivo. Como sabemos, os 

Dhyanis são originários do Planetários, e por isso cada um deles também carrega o seu 

respectivo saco. Neste trabalho de Redenção Humana estão envolvidos não só os Dhyanis mas 

todos aqueles que participam do mistério. Quanto mais evoluído é um Ser, mais consciente e 

responsável se torna em relação aos problemas que afligem o Mundo. Daí a razão porque todos 

os Seres de Hierarquia participam directamente na engrenagem social, muitas vezes pondo em 

risco a sua própria vida. 
 

 

ASCENSÃO HIERÁRQUICA 
 
 

 SERPENTE IRISIFORME – É o nome simbólico da Grande Fraternidade Branca em 

seu trabalho a favor da Hierarquia Jiva, ou seja, da evolução da Humanidade como um todo. 

Segundo as Revelações mais sagradas, a Serpente Irisiforme tem a sua cabeça no Monte Ararat, 

na Serra do Roncador, e a sua cauda no Templo Tibetano de Jara-Khan-Lhagpa, também 

chamado Templo de Mercúrio. O seu dorso estende-se pelos Postos Representativos. É o Dragão 

que liga Arabel a Akdorge, o Oriente ao Ocidente. Os Dhyanis tomam parte activa nessa 

Organização que abarca o Mundo inteiro. Eles criam as condições para que se operam as 

transformações, estas que são um dos grandes obstáculos que se apresentam na consciência do 

homem comum cuja estrutura psíquica é muito complexa, em virtude de ser um ser bipartido 

com graves problemas devidos à polaridade sexual que o levam a retrair-se perante qualquer 

transformação, criando obstáculos à condição para a mesma. Essa Organização Suprema 

preconiza transformar o Homem num Ser Andrógino, que será a característica básica da 

Humanidade do Quinto Sistema de Evolução Universal. Por isso, os Dhyanis são os percursores, 

são os Vigilantes Silenciosos do Futuro. Eles representam o esforço do Logos no sentido de dar 

aos seres da Face da Terra o valor integral da Mónada, que actualmente só têm activado o seu 

Quaternário Inferior. Por conseguinte, visam dinamizar a Tríade Superior Atmã-Budhi-Manas, o 

que tornará o Homem um Ser Sétuplo à semelhança Deles. 
 

 Tudo o que se realiza no Mundo é registado nos Mundos Interiores. O Mundo de Duat, 

por exemplo, é constituído por 7 Cidades em torno do Caijah. Em cada Cidade existe uma 
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Biblioteca onde estão encerrados os conhecimentos relativos à Tónica do Dhyani que a preside. 

Na 8.ª Biblioteca relativa ao Caijah, é onde está registada toda a História da Obra. Em cada 

Cidade de Duat existe uma Tríade Governadora: um Dhyani como dirigente e dois Dharanis 

como Colunas, a Coluna J, exercendo a função Sacerdotal, e a Coluna B, que é o Governador 

com função Administrativa, além de uma Corte composta de 111 Assuras. 

 

MUNDO DE DUAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA – Dhyani é uma palavra sânscrita que significa Anjo, 

Espírito Angelical. Na Sociedade Teosófica Brasileira, eles representam as expressões 

humanizadas dos 7 Luzeiros ou Ishwaras, os 7 Logos da Teosofia. Como Hierarquia estão 

sujeitos à evolução, a mudanças de graus. Por isso vão acedendo a níveis cada vez mais elevados 

consoante o estado de Consciência alcançado. Esses estados não são alcançados de repente, são 

um processo demorado e trabalhoso. Trata-se da evolução da Consciência dentro das Leis 

Cósmicas, das quais ninguém pode eximir-se até atingir o estado hierárquico preconizado. 

Assim, passam por diversas graduações: 
 

 Dhyani-Jivas – É o estado máximo de Consciência alcançado na Terra. São os Sete 

Dons, os Sete estados de Consciência, os Senhores das Sete Ciências. Quando actuavam nos 

Postos Representativos, diplomaram-se na Ciência Humana frequentando universidades e 

academias nos países onde residiam. Quando completaram 40 anos de idade, passaram a 

pertencer ao Pramantha sob as ordens do Rei-Sacerdote Melki-Tsedek, retirando-se da Face da 

Terra com os nomes portugueses actuais. Possuíam 25% da Consciência Integral da Divindade. 
 

 Dhyanis-Budhas – São os Budhas Humanos. Representam os Sete Dons mas numa 

escala acima da Consciência Dhyani-Jiva. Por isso são Deuses em relação à Humanidade da 

Ronda Terrestre. A partir de 2005 adoptarão os nomes dos Tatwas, possuindo 50% da 

Consciência Integral da Divindade. 
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 Dhyanis-Bodhisattwas – São de Coração Compassivo. Possuem os Sete Dons duas 

vezes duplicados em relação aos Dhyanis Jivas e Budhas. Estão no limiar da Absorção no 

Absoluto ou do Mundo Sem Formas de que participam os Budhas Primordiais, como Sidarta 

Gautama Sakya Muni, por exemplo. Possuem 75% da Consciência Integral da Divindade. 
 

 Dhyanis-Kumaras – Possuem a Consciência das Rondas da Cadeia e estão no limiar de 

tornar-se no próximo Manvantara Kumaras Primordiais ou Planetários de Rondas. Por isso, 

os seus nomes (Mikael, Gabriel, Samael, Rafael, Sakiel, Anael, Kassiel) estão relacionados aos 7 

Planetas Sagrados. Possuem 100% da Consciência Integral da Divindade. 
 

 Dhyan-Choans – São os Luzeiros ou Ishwaras, os Logos Planetários que são a própria 

Consciência Absoluta de Deus manifestado. 
 
 

PREPARANDO O 5.º SISTEMA 
 
 

 O que seja um veículo num ser humanizado, da perspectiva cósmica é visto como um 

Plano, um Tatwa, uma Veste, etc. Assim, as Vestes do Eterno são os Planos Cósmicos. 

Basicamente, essas Vestes Cósmicas estão agrupadas em três segmentos: a superior é 

denominada de Satwa, a inferior de Tamas, e a intermediária corresponde à qualidade subtil da 

matéria Rajas. Equivale ao valor dos Bodhisattwas. Está relacionada ao Segundo Trono. 

Segundo a Filosofia Budista, todos que se acham nesse estágio evolucional onde predomina a 

substância Rajásica, são denominados indistintamente de Bodhisattwas e Dhyani-Budhas. É 

também chamada de Veste Shambogakaya do Eterno, ou daqueles que estão nessa fase, isto é, 

que já lograram formar o seu Corpo Espiritual. 
 

 Provavelmente, os actuais Dhyani-Budhas começaram a funcionar como Dhyani-Jivas no 

5.º Globo Trevoso da 3.ª Cadeia, realizando a avatarização na 4.ª Cadeia com esse mesmo 

escalão, ou seja, vindo como Dhyani-Jivas. Desde então foram preparados para serem elevados a 

Dhyani-Budhas do 5.º Sistema. Por isso estão em formação da actual 4.ª Ronda da 4.ª Cadeia do 

4.º Sistema. 
 

 O TRABALHO OCULTO PARA A PREPARAÇÃO DO 5.º SISTEMA – A Obra está 

realizando um trabalho paralelo no Sistema Geográfico Sul-Mineiro e nos demais Estados do 

Brasil. Assim, há 343 Seres de Hierarquia trabalhando no Sistema Geográfico Sul-Mineiro, ora 

estando em baixo, nos Mundos Internos, ora estando em cima, na Face da Terra. Trabalham sob 

a orientação dos Dhyanis. Paralelamente, há 434 Seres mais dois Dirigentes trabalhando nos 

Estados brasileiros. Além desses Seres, há ainda 49 Adeptos Independentes organizando o 5.º 

Sistema Geográfico com sede no Monte Ararat, no Roncador. Além dos Seres referidos, existem 

mais 62 Seres Aghartinos da 4.ª Cidade de Agharta trabalhando para o mesmo fim. Assim, 

temos: 
 

 Seres trabalhando no Sistema Geográfico Sul-Mineiro   343 

 Seres trabalhando nos Estados do Brasil     434 

 Seres Aghartinos da 4.ª Cidade trabalhando       62 

 Adeptos Independentes trabalhando para o 5.º Sistema no Roncador   49 

 Total:          888 
 

 O Kumara-Rei, visando preservar o futuro Quinto Sistema, criou a sua Corte composta 

pelos Dhyani-Budhas e as suas Colunas, os Dharanis, mais os Dwijas, os Druwas e os Draragues 

ou Filhos do Pecado, as chamadas Folhas Soltas… da Árvore da Vida. Os Dhyanis são 

descendentes directos do Rei-Sacerdote Melki-Tsedek, cabe a eles a manutenção dos Sistemas 

Geográficos e do Circuito Internacional formado pelos Postos Representativos. 
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 Entre a Face da Terra e o Mundo de Duat existe a região intermediária chamada Mundo 

Jina ou Mundo de Badagas, onde vivem os componentes dos Avataras Integrais em diferentes 

Ciclos. No Oriente, os Iniciados localizam nesse Mundo os Retiros Privados onde se refugiam os 

Avataras e as suas Cortes, quando se torna necessário escapar das vistas inconvenientes. São sete 

as entradas principais para o Mundo Interno, não só para Agharta como para os demais Lugares 

Jinas, embora também hajam outras entradas secundárias de menor importância. 
 

 Essas 7 Embocaduras, Retiros Privados, etc., estão em relação com os Postos 

Representativos ligados às 7 Linhas do Pramantha em actividade no Mundo. Trata-se de um 

trabalho oculto realizado maçonicamente, envolto pelo mistério natural das coisas sublimes. 

Segundo os Iniciados, o termo Mistério deriva daquele Muo, significando “boca fechada”, e é de 

“boca fechada” ou no maior segredo o que aí se celebra. Tratam-se, evidentemente, dos Postos 

chaves da Maçonaria Universal dos Traishus-Marutas. 
 

 

FRATERNIDADES INICIÁTICAS SECRETAS 
 
 

 Por força de Lei, estão localizados no Brasil os últimos Sistemas. Em virtude desse facto 

é que se tornou necessária a construção dos três Templos. Assim, temos: 
 

 4.º Sistema em Vila Velha, Paraná 

 5.º Sistema em Roncador, Mato Grosso 

 6.º Sistema em Itaparica, Bahia 

 7.º Sistema em São Lourenço, Minas Gerais 
 

 Para a consolidação da Obra no Ciclo actual, houve muitos obstáculos a serem vencidos. 

Para tanto, houve a necessidade da contribuição de uma série de Fraternidades Iniciáticas 

Secretas espalhadas pelo Mundo. Abaixo damos os nomes das mesmas: 
 

 Srinagar  no Norte da Índia – Maçonaria dos Traishus-Marutas 

 Simlah   no Norte da Índia 

 Leh   no Norte da Índia 

 Ladak – Gartok no Norte da Índia 

 Lhassa   na capital do Tibete – dirigida pelo 13.º Dalai-Lama 

 Tjigad-Jé  no Oeste do Tibete – dirigida pelo Traishu-Lama 

 Narabanchi-Kure em Urga, na Mongólia – dirigida pelo 31.º Budha-Vivo 

 Monte Líbano  no Líbano, Médio Oriente 

 Baalbeck  na antiga Heliopólis, no Médio Oriente 

 Kaleb   no Deserto da Líbia – Trópico de Câncer a 23º Latitude Norte 

 Cairo   no Egipto – Ordem dos Cavaleiros de Al Bordi 

 Karnak  no Egipto 

 Luxor   no Egipto 

 Sidney   na Austrália – Ordem Secreta de Malta 

 Sintra   em Portugal – Ordem Soberana de Mariz 

 El Moro  no Novo México, América do Norte – Ordem Rosacruz 

 Itchen-Iza  na Península do Yukatan, México – Ordem Astecas Cabalistas 

 Machu-Pichu  no Peru – Ordem Cavaleiros do Sol 

 Roncador  em Mato Grosso, Brasil 

 Vila Velha  no Paraná, Brasil 

 Itaparica  na Bahia, Brasil 

 São Lourenço  em Minas Gerais, Brasil – Ordem do Santo Graal 
 

 Dentre as Fraternidades Iniciáticas Secretas assinaladas acima, destacaram-se na 

consecução da Obra do Eterno os Postos Representativos com as Ordens Ocultas que lhes dão 

cobertura. 
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O LICOR ALCAESTRE 
 
 

 As tradições mais sagradas falam em determinados licores que actuam sobre o sistema 

nervoso com reflexos profundos na sua contraparte etérica, ou seja, através do corpo físico pode-

se atingir os veículos mais subtis, a fim de determinados valores espirituais ainda inconscientes 

puderem fluir na consciência física do discípulo. Daí falar-se no Licor de Soma nas Iniciações na 

Antiga Grécia, o mesmo Licor de Shukra nas Iniciações da Antiga Índia. Os Alquimistas 

também falam, com muita reserva, desse segredo. Embora os Dhyanis e outros Seres de natureza 

Jina não possam interferir directamente na Iniciação dos Munindras, contudo, em casos especiais 

eles procuraram ajudar através dos Gémeos Espirituais. 
 

 Transcrevemos abaixo o episódio onde o Dhyani-Budha António José Brasil de Souza, 

que no mundo profano era conhecido pelo nome de Choang-Thang-Chang, nome adoptado 

quando se especializou em sua Tónica no Japão, trouxe para os Munindras o Licor Alcaestre. 
 

 “Aos 28 dias do mês de Outubro do ano de 1935, às 19:35 horas, o Excelso Senhor 

Akbel ordenou ao Mordomo que fosse ter à porta do prédio situado na Rua Buenos Aires, 81, 

Rio de Janeiro. Quando o Mordomo chegou à porta, já estava aguardando um Ser alto, 

espadaúdo, com tez de oriental trajando um terno ‘tissor’ de seda japonesa: era Sua Alteza o 

Dhyani-Budha António José Brasil de Souza, aguardando o sinal pragmático e iniciático. Foi 

dado a Sua Alteza o cumprimento segundo as instruções do Grande Senhor dos Três Mundos. 

O Mordomo do Templo subiu a escada em caracol daquele prédio acompanhado por Sua 

Alteza. 
 

 Chegando à porta em frente do elevador, tirou os sapatos. Descalço, entrou na 

secretaria da S.T.B., deixando sobre a mesa uma pequena caixa trabalhada. Na mesma havia 

uma frasqueira de licor, que fora manipulado por Sua Alteza no Outeiro da Glória onde 

residia. Deu ao conteúdo da frasqueira o nome de ‘Alcaestre’.  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 A porta que separava o grande salão da secretaria estava fechada. Tão logo depositou 

a caixa trabalhada na mesa, Sua Alteza bateu na porta do salão nobre o toque maçónico (três 

pancadas). O nosso Excelso Senhor Akbel respondeu com as palavras ‘Om Mani Padme 

Hum’. Em seguida foi executado o Mantram de Agni. 
 

 A Excelsa Allamirah distribuiu ritualisticamente o Licor entre os presentes. Este Licor 

Alcaestre teve a finalidade de preparar os Munindras para o Ritual Eucarístico, o primeiro 

realizado na Obra, que teve início em 20 de Maio de 1936. 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 18 – Roberto Lucíola 

 44 

 O Dhyani António José Brasil de Souza ofereceu um estudo sobre as proporções da 

Pirâmide de Gizeh. Funcionou como elemento de confiança do imperador Hirohito na 

Embaixada do Japão, Departamento Comercial, no Rio de Janeiro. Defendeu as terras do 

Amazonas e Mato Grosso contra as aspirações ocupacionistas do ‘Eixo’. Foi designado para 

servir a Embaixada Japonesa no Peru, e foi o primeiro Dhyani a viver junto de JHS. 
 

 Deu assistência a Akadir quando este foi acidentado próximo do Hotel Glória, no Rio 

de Janeiro. Foi orientado por Bey Al Bordi (‘Senhor da Montanha Primordial’), o Dhyani-

Kumara Mikael. No Oriente, passou muito tempo em companhia de Sua Santidade o Budha 

Vido Bogdo Gheghen, Hutuktu de Narabanchi-Kure, e depois também no Ocidente, na régia 

residência da Glória. 
 

 No dia 1.º de Julho de 1900, houve a ‘Ruptura do Céu’ e por ela desceu o Primeiro 

Planetário do Quinto Sistema.” 
 

 

CONTRIBUIÇÕES DOS DHYANIS 
 

 

 Vimos anteriormente a contribuição que o Dhyani-Budha António José Brasil de Souza 

trouxe para os Munindras com a oferta que fez do Licor Alcaestre. Agora, para encerrar este 

Caderno n.º 18, prestamos singela homenagem ao Dhyani-Budha Eduardo José Brasil de Souza, 

transcrevendo as suas valiosas palavras sobre o mistério desses desconhecidos Centros de Forças 

que os Iniciados hindus chamam de Chakras. 
 

 O Dhyani Eduardo, cujo nome oculto é Jovai, é o Titular da Embocadura de São Tomé 

das Letras no Sistema Geográfico Sul-Mineiro. Estudou em Portugal, sendo a sua Tónica a 

Literatura, as Escrituras Antigas, as Relíquias, etc. Era conhecido pelo nome profano de Leonel 

da Silva Neves. Actuou muito tempo em Sintra. Nasceu na data de 5 de Julho de 1900. A sua 

Mãe é a Dhyani-Barishad Janina, cujo nome profano era Maria Joana Dolores. Ele presenteou-

nos com as seguintes valiosas palavras sobre os Chakras: 
 

 “Chegou o momento cíclico em que todos os homens devem pensar e procurar ver 

dentro, e não fora, a Divindade. Mas em que Céu a Divindade se oculta?... Em que Mundo Ela 

se esconde?... E com que olhos as criaturas humanas poderão vê-La?... Com os Olhos da Alma, 

diria qualquer pessoa de certo desenvolvimento espiritual. Quais são esses Olhos? Quais serão 

esses sentidos? São os Chakras. 
 

 Com o Chakra Coronal, os homens verão a Luz de Deus. 
 

 Com o Chakra Frontal, fitarão o Nome de Deus. 
 

 Com o Chakra Laríngeo, verão o Verbo transformar-se em Carne, em Som, em 

Sabedoria, em Luz. E este mesmo Verbo transformar-se em Sentença, para julgar a semente 

humana capaz de seguir o Carrossel da Evolução. 
 

 Com o Chakra Cardíaco, com esse fulgurante Olho, poderão ver diariamente o nosso 

Deus e conversar com Ele. Com ele deveremos olhar carinhosamente as criaturas humanas, a 

nova geração. Se todos os homens se vissem uns aos outros com esse magnânimo Olho, como 

seria o mundo agradável, harmonioso. 
 

 Precisam ter muito cuidado com o Chakra Umbilical, porque os Olhos deste Chakra 

constituem as nossas janelas abertas para o Mundo Astral ou intermediário. Com eles serão 

guiados no Mundo da Grande Ilusão ou Maya. Com esses Olhos poderão divisar os irmãos que 

desapareceram do cenário humano e estão no abscôndito trevoso e bem trevoso do mundo das 

almas penadas por falta de vida, de alento… e lá deverão ir com esses Olhos bem vivos para 
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salvá-los. Com esses Olhos poderão realizar, ainda, a tessitura da ponte entre o mundo dos 

mortais e o dos imortais. Que é isso senão a Realização de Deus? 
 

 Com os Olhos do Chakra do Baço, poderão contemplar devidamente todas as vidas 

anteriores. Por Eles verão o Fio de Ariadne que liga os seres humanos ao Universo. Com Eles 

verão a Corrente da Vida circular por todos os Veículos ou Planos. Com Eles estão vendo, a 

todo o instante, os sidhis ou fragmentos de passados ciclos, de passadas experiências, 

transformando-se em algo útil à própria Evolução. 
 

 Com o Chakra Raiz, verão a Serpente de Kundalini mover-se agitadamente, 

pressentindo a hora de encontrar-se com a sua divina Irmã, a Luz de Deus, do Chakra 

Cardíaco. Esses são os Olhos do Fogo do Espírito Santo, com os quais os homens deverão ver 

as sublimes Obras da Mãe-Natureza. Com esses Olhos o Eterno, sentado em seu Trono, 

contempla em baixo a Obra da Geração Humana, o Trono de Deus.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


