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PREFÁCIO 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

sua origem no próprio Logos que preside à nossa Evolução. 
 

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

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

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

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

comum. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Junho de 1995 
 

Azagadir 
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MISTÉRIO DO SANTO GRAAL 
 

 
 

O GRAAL E O GOVERNO OCULTO DO MUNDO 
 

 

 CRIAÇÃO DIVINA E CRIAÇÃO HUMANA – Os estados desarmónicos, tais como as 

guerras, a fome, a miséria, os conflitos sociais, as injustiças, as doenças, as pragas e inúmeros 

outros aspectos negativos da existência, sejam eles de ordem pessoal ou de natureza colectiva, 

não são e não poderiam ser frutos da Criação Divina. Todos os aspectos negativos que 

observamos em torno de nós, são sempre o resultado do mau uso do livre-arbítrio de que o 

Homem dispõe. Esses estados agridem e violam a Lei da Harmonia Universal que está 

fundamentada no Amor, na Verdade e na Justiça, que é a tríade de princípios que norteia e rege o 

Governo Oculto do Mundo, que veladamente exerce o seu Poder através da Ordem do Santo 

Graal que é o instrumento directo da Divindade em Actividade nos Mundos inferiores. Assim, 

veja-se sempre o mal como uma criação humana e jamais da Divindade. 
 

 Deus é sempre Perfeito em Suas criações. Se observarmos atentamente a Natureza em 

torno de nós, verificaremos que ela é perfeita e bela em todos os seus aspectos. Quando, 

eventualmente, ela apresenta-se desagradável e mesmo violenta, é porque foi poluída e 

violentada pelo próprio Homem. Daí o ditado que diz: “A Natureza não se defende mas castiga 

quem a agride”. 
 

 A MENTE CÓSMICA SÓ CRIA O BOM, O BELO E O PERFEITO – A Ciência 

Sagrada ensina que elementos prejudiciais ao Homem, tais como, por exemplo, determinadas 

espécies de bactérias, germes, micro-organismos, insectos e até mesmo certos animais, são 

nocivos não somente à saúde como também destroem a produção de alimentos e outros bens. 

Aparentemente são produtos da Mãe-Natureza, porém, tal não ocorre, pois essas desagradáveis e 

nocivas criaturas jamais poderiam ser criadas pela Mente Divina. Na realidade, elas são produtos 

da criação inconsciente da Mente desajustada e ignorante do Homem. Quando emitimos 

pensamentos desarmónicos, estamos agindo como um deus criador perverso, embora nem nos 

apercebamos do fenómeno em si passar de irmos sentir, mais cedo ou mais tarde, os seus efeitos. 

Quando uma criação mental desarmónica é gerada por uma colectividade, formar-se-á então uma 

egrégora que actuará como verdadeira força demoníaca de natureza altamente destrutiva. O 

Supremo Criador nada tem a ver com isso, seria uma grande blasfémia atribuir-lhe alguma culpa 

ou participação no fenómeno. 
 

 CRIAÇÃO MENTAL – Quando estudámos a Cosmogénese, verificámos que estamos 

mergulhados num verdadeiro oceano de substâncias elementais, substâncias que se apresentam 

com diversas características de acordo com o Plano de que fazem parte. Os Iniciados hindus 

denominam genericamente essas substâncias de Chitta. Quando pensamos ou temos uma 

emoção, provocamos nesses elementos vórtices que a linguagem esotérica chama Vrittis. Assim, 

um processo que se inicia no Mundo subtil tende a plasmar-se e tomar forma no Mundo Físico. 

Daí dizer que o Homem é um ser eminentemente criador em todos os Planos, sejam Físicos ou 

não, muito embora a pessoa comum ignore o facto que é bem conhecido dos Iniciados. Por isso, 

é que os Mestres de Sabedoria recomendam o máximo cuidado com as nossas forças mentais. 
 

 

O PODER CRIADOR DO HOMEM 
 

 

 As tradições ocultas dizem que o abutre e outras aves de rapina não são criações da Mãe-

Natureza, mas produto de formas-pensamento geradas pelos atlantes decadentes que se 

objectivaram em formas repulsivas tão desagradáveis à vista humana. 
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 Quando os homens se equilibrarem internamente e passarem a exercer um maior controle 

sobre as suas acções, emoções e pensamentos, por certo a Natureza responderá positivamente 

gratificando a Vida que se tornará cada vez mais bela e dadivosa, fornecendo em abundância 

tudo quanto precisamos sem haver pragas daninhas que venham destruir os frutos do esforço e 

trabalho realizados. 
 

 TRABALHAR COM OS PLANOS CÓSMICOS – Segundo ensina a Sabedoria Iniciática 

das Idades, a matéria que forma os diversos Planos destina-se a ser trabalhada e burilada a fim de 

que o Corpo da Divindade, formado pelos mesmos Planos Cósmicos, se aperfeiçoe cada vez 

mais, e isso realizasse através da acção no Plano Físico, das emoções e sentimentos no Plano 

Astral, e dos pensamentos no Plano Mental. Sem dúvida, o Homem é elemento fundamental na 

execução do Grande Plano da Mente Universal. A matéria virgem da Natureza é neutra, e por 

sua permeabilidade pode assumir a forma que a nossa mente lhe imprima. Assim, podemos criar 

coisas boas ou más pelo exercício da nossa vontade. Também o Logos, através das diversas 

Hierarquias de Seres Celestiais, criou as criaturas e as formas que povoam os diversos segmentos 

da Criação, incluindo o Homem. O Homem, por também ser uma Hierarquia Criadora, possui o 

dom de criar. Infelizmente, nem tudo que ele cria é perfeito, ao contrário das criações oriundas 

da Mente Divina que só gera o Bom, o Belo e o Perfeito, para maior Glória de Deus manifestado. 
 

 AS CATÁSTROFES NATURAIS SÃO CRIAÇÕES DO HOMEM – Milhões de 

criaturas, por falta de conhecimentos iniciáticos e consequente evolução, usam indiscriminada e 

inadequadamente o seu poder mental, indo assim povoar a Aura da Terra com verdadeiras 

egrégoras ou conglomerados de matéria psicomental das mais baixas vibrações que ficam 

pairando no espaço astro-etérico como sombrias nuvens sinistras, que a qualquer momento por 

condensação podem materializar-se e manifestar-se como catástrofes demolidoras, tais como 

tempestades, enchentes, terramotos, secas, incêndios, pragas, calor ou frio excessivo e toda uma 

série mais de fenómenos que atormentam, infernizam a Humanidade. Sabemos que as forças 

elementais apresentam-se forma livre, como energia libertada na Natureza que constitui a 

matéria-prima dos Planos Cósmicos, e como forças encadeadas no Homem formando os seus 

diversos veículos (Físico, Astral e Mental). O objectivo da vida encarnada consiste em 

aprendermos esses elementais encadeados em nossos corpos. Este é o grande desafio que se 

apresenta à Mónada em sua jornada, quando mergulhada nos Planos Formais. A Sabedoria dos 

Deuses ensina que aquele que consegue dominar os elementais encadeados em seu ser é 

considerado um Vencedor do Ciclo, portanto, em condições de dominar os elementais livres da 

Natureza, fazendo com que a mesma, em todos os seus aspectos subtis e densos, lhe seja dócil e 

obediente. É este facto que explica os chamados “milagres” operados pelos grandes Profetas e 

Adeptos de todas as épocas. 
 
 

INÍCIO DO CULTO AO SANTO GRAAL 
 

 

 NA ATLÂNTIDA INICIOU-SE O CULTO AO GRAAL – Na Atlântida a Divindade 

convivia com a Humanidade na Face da Terra, pois os Mundos Subterrâneos de Duat e Agharta 

ainda não existiam, só passando a existir após a queda dessa civilização. Nessa gloriosa época, o 

Avatara apresentava-se através dos Gémeos Espirituais conhecidos pelos venerandos nomes de 

Mu-Iska e Mu-Ísis. Quando sobreveio a tragédia foi instituído o Culto do Santo Graal, a fim de 

ser mantida viva na memória dos povos a tradição relativa aos esforços da Divindade 

manifestada, trabalhando em prol da Evolução universal. O Culto do Santo Graal permanece até 

aos dias de hoje como simbologia viva do Sacrifício dos Avataras através dos Tempos. 
 

 Com o sacrifício de Mu-Iska e Mu-Ísis, que foram decapitados, uma fracção do Sangue 

Avatárico foi vertida na Taça do Santo Graal. A partir desse doloroso deicídio, a Divina Taça 

passou a ser depositária de fracção do Sangue de todos os Avataras que se manifestaram na Face 
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da Terra, a fim de manter a tradição da presença de Deus entre os homens que sempre teve um 

carácter sacrificial. Também no dealbar do actual Ciclo de Aquário o fenómeno repetiu-se, como 

sabem todos os envolvidos em tão profundo mistério. 
 

 Actualmente, a verdadeira Taça do Santo Graal está resguardada nos Mundos Interiores, 

ou mais precisamente no Templo Central do Caijah, a Oitava Cidade do Mundo de Duat. 

Contudo, como o mistério liga-se ao que acontece na Face da Terra, nesta existe uma legítima 

representação da mesma no Oitavo Templo Externo de São Lourenço, com projecções tulkuística 

nos sete Templos do Sistema Geográfico Sul-Mineiro. Assinala a História Oculta da 

Humanidade em todos os Sistemas Geográficos que demarcam o Itinerário de Io, que é o 

caminho percorrido pela Obra de Deus na Face da Terra, salientando-se ter sempre existido uma 

Oitava Cidade desempenhando o papel fulcral de ponto central em torno do qual adejam sete 

Cidades como expressões de um Sistema Planetário. Nessas Oitavas Cidades esteve sempre 

presente uma Taça Representativa da Grande Taça da Atlântida, actualmente em custódia no 

Mundo Interdito do interior da Terra. 
 

 O GRAAL ACTIVA AS FORÇAS CÓSMICAS – A rota solar segue sempre o caminho 

indicado pelo Manu, que é o Supremo Dirigente de todo o processo acompanhado da sua Família 

Espiritual ou Corte, tal como o fizeram os Manus Noé, Moisés, Kunaton, Vaisvasvata, Mora-

Morotin, etc. Onde se encontra a Taça do Graal, aí são lançadas as bases de uma nova Raça, de 

um novo Ciclo, de um novo Manuântara. A presença da Taça Divina dinamiza todo o espaço 

onde se encontra, atraindo para si as Forças Cósmicas transformando tais locais em regiões 

Jinas. As Oitavas Cidades que centralizam o Sistema estão sempre em conexão com o Templo 

Central do Mundo de Duat. Posto os Sistemas não serem fixos, isto é, mudarem de lugar de 

acordo com o Ciclo, concluiu-se que igualmente nos Mundos Interiores processam-se mudanças. 

Em outras palavras, o Itinerário de Io também se projecta em outras dimensões, para haver 

sincronia entre o que está em baixo e o que está em cima. 
 

 

O MISTÉRIO DO SANTO GRAAL ACTUALIZA-SE 
 

 

 OS GUARDIÕES DA TAÇA – O 7.º Bodhisattwa, conhecido 

pelo nome de Akdorge entre os Iniciados do Oriente, esteve 

pessoalmente no Oitavo Templo Externo de São Lourenço, na data de 

28 de Fevereiro de 1949. Estava acompanhado pelos Budhas Celeste e 

Terreno e os Munis da Montanha Moreb, e ritualisticamente verteu na 

Taça Externa o Sangue de todos os Bodhisattwas, além de o dos 

Gémeos Espirituais. Tal facto aumentou extraordinariamente a 

Vibração ou Sonido da Divino Cálice Externo. 
 

 A Obra dos Deuses é de natureza essencialmente dinâmica, e 

em virtude disso na gloriosa data de 11 de Fevereiro de 1954, logo 

após o Julgamento de 11 de Fevereiro de 1952 realizado por Akdorge 

em Agharta das Hierarquias dos Assuras, Makaras e outros que 

sonegaram cumprir o seu dever de Deuses encarnados, um grupo de 

Seres procedente do Meka-Tulan recolheu e conduziu para o Mundo 

de Duat o Santo Sangue dos Avataras que estava na Taça Externa para 

a Grande Taça Atlante, actualmente deposta no Primeiro Altar do 

Templo do Caijah mas que na época estava sob a guarda do Dalai-

Lama e do Traishu-Lama, tendo vindo do Tibete para se 

estabelecerem no Brasil em obediência à marcha oculta das 

civilizações. Também presidindo à guarda da Taça estava o Venerável 

31.º Budha-Vivo da Mongólia, o Bogdo Gheghen, Hutuktu de Narabanchi-Kuri. 
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 MISTÉRIO DA TÁVOLA REDONDA E O SANTO GRAAL – Como uma Bênção, a 

Taça do Santo Graal tem percorrido o Mundo espargindo as suas benéficas vibrações e 

melhorando assim o ambiente terrestre. Com a Tragédia do Gólgota, o Mistério do Santo Graal 

passou a ser mantido pelos Goros (“Sacerdotes, Mestres”) de 7 Catedrais do Ocidente, cada um 

sob a guarda e responsabilidade de 12 Goros, sendo que a sétima era a Catedral de São Salvador, 

localizada na capital do Estado da Bahia, sob a direcção do Goro Padre António Vieira, onde o 

ciclo foi encerrado em virtude da presença do Avatara na Face da Terra. 
 

 Esses Goros tinham funções Templárias, portanto, desempenhavam papel de carácter 

puramente sacerdotal ou espiritual, ou seja, uma actividade de natureza mística, passiva no 

sentido de subjectiva. Totalizavam o número de 84 Sacerdotes, distribuídos em grupos de 12 por 

cada uma das 7 Catedrais (12x7 = 84). Porém, no mesmo período outros Seres desempenham um 

trabalho de natureza activa, isto é, uma actividade objectiva, dinâmica junto à Humanidade, 

constituindo assim uma polaridade estratégica em função da Lei Divina. Esses Seres actuantes 

eram os 48 Tributários, mais conhecidos historicamente como “Cavaleiros da Távola Redonda” 

das tradições do Rei Arthur. Note-se que há uma inversão dos números em pauta, ou seja, 84 e 

48. Numa interpretação mais profunda, isso significa que o Mistério do Santo Graal tem as suas 

raízes no Mundo Espiritual do Segundo Trono com reflexos no Mundo Material do Terceiro 

Trono, formando, em última análise, o Hexágono Sagrado entrelaçando os dois Mundos, para 

que haja Perfeito Equilíbrio entre os dois Pratos da Balança Cósmica. 
 

 

A IGREJA DE MELKI-TSEDEK 
 
 

 A Cruz do Pramantha tem o sentido de Roda da Vida que faz movimentar a Evolução. A 

Cruz em que Cristo foi crucificado, esotericamente falando, expressa esse mistério, pois Cristo, 

como uma expressão do Logos, tinha por missão movimentar o Pramantha e jamais fundar uma 

religião, o que no entanto foi feito pelos seus seguidores, destacando-se nesse mister sobretudo o 

Apóstolo Pedro. 
 

 A Obra, na época de Cristo, realizava através dos envolvidos no processo um trabalho 

oculto, longe das vistas dos profanos. Desde há muito que funcionava um Sistema Geográfico 

cuja Oitava Cidade era Jerusalém, com mais sete orbitando em sua volta. Cidade, neste caso, 

tem o sentido de Centro, Núcleo, etc., e daí fazer-se referências às “Sete Igrejas do Oriente” de 

que fala o Apóstolo João Evangelista, como já vimos no Caderno que trata dos Sistemas 

Geográficos. Mais tarde, obedecendo aos ditames do Itinerário de Io, executou-se um trabalho 

paralelo nas “Sete Catedrais do Ocidente” (Catedrais Canónicas), dando realização a uma 

missão oculta no silêncio das suas criptas, ao mesmo tempo que no mundo exterior, profano, 

trabalhava-se nos sectores político, económico e religioso através dos reis, imperadores, papas, 

etc., com as Ordens Iniciáticas coadjuvando de maneira decisiva. Dentre as mesmas, podemos 

destacar a Ordem dos Cavaleiros da Távola Redonda, a Ordem dos Templários, a Ordem de 

Cristo, a Ordem de Malta, a Ordem de Calatrava, a Ordem dos Hospitalários, a Ordem Rosacruz, 

a Maçonaria Escocesa e muitas outras. Num Caderno específico estudaremos o tema das Ordens 

com maiores detalhes. 
 

 FUNDAÇÃO DA IGREJA DE MELKI-TSEDEK – Como fruto do esforço oculto de 

natureza altamente iniciática objectivando a preparação do Advento de Maitreya à Face da Terra, 

na data sagrada de 28 de Dezembro de 1951 foi fundada a Ordem do Santo Graal. Basicamente, 

ela é constituída por 10 Goros, 12 Cavaleiros e 12 Arqueiros, coadjuvada pelos Templários, 

Tributários, etc. Com essa efeméride foi lançada a pedra fundamental da “nova” Igreja de Melki-

Tsedek, como remate glorioso do trabalho iniciado há dois mil anos atrás, mas realmente com 

mais de um milhão de anos quando foi instituído o Culto ao Santo Graal, por ocasião dos graves 

incidentes de que resultou o fim da civilização atlante. A criação e fundação da verdadeira 
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Ordem do Santo Graal representa a Vitória de Deus no Seu trabalho construtivo no Terceiro 

Trono em harmonia com os Mundos Divinos, o que, em última análise, implica em trazer os 

valores de Shamballah para a Face da Terra. A Tradição do Santo Graal está estreitamente 

relacionada às Manifestações Avatáricas. A presença dos Avataras no seio da Humanidade numa 

Kali-Yuga ou Idade Negra, implica sempre num grande sacrifício que às vezes termina em 

tragédia para a Divindade e a sua Corte. Porém, essa presença é indispensável para que a 

Evolução prossiga, e daí falar-se, nos meios esotéricos de real valor iniciático, que a Divindade é 

obrigada a manifestar-se até que o último homem seja redimido. Expressando esta verdade, o 

Avatara do Ciclo pronunciou as enigmáticas palavras abaixo: 
 

 “Tantas vezes beberei neste Cálice quantas o Mundo exigir a Minha presença, como 

Espírito de Luz e de Justiça… 
 

 Dois pesos desiguais para duas medidas iguais. Assim está separado o Meu Corpo nas 

conchas da Balança, até que as mesmas se fundam naquele Cálice onde tenho bebido do 

Sangue…” 
 

 
 

AS SETE CATEDRAIS DO OCIDENTE 
 

 
 

 O mistério que vela o Rito do Santo Graal foi mantido ocultamente nos sacrários secretos 

das sete Catedrais Canónicas localizadas em diversas partes do Ocidente, sendo que o Oitavo 

Templo que sintetiza o trabalho do Governo Oculto do Mundo é apontado como o Templo 

Externo que existe na cidade de São Lourenço, no Sul do Estado de Minas Gerais, Brasil. As 

mesmas Catedrais estão assim distribuídas: 
 

 1.ª – Igreja de Santa Maria Maggiore, Roma, Itália. Nome oculto: Templo do Anjo 

Paciente. Nome sacerdotal aghartino (em português): Rainha ou Senhora das Águas. Tem dado 

cobertura aos Papas e é mantida pela Casa dos Loretos, com ligações à casa de Sabóia. 
 

 2.ª – Abadia de São Pedro de Westminster, Londres, Inglaterra. Nome oculto: Templo da 

Justiça. Nome sacerdotal aghartino (em português): Espada Flamígera. Onde esteve Lia-Fail, a 

verdadeira “Pedra da Coroação” dos Reis britânicos, com relações à Maçonaria Escocesa. 
 

 3.ª – Basílica do Precioso Sangue, Bruges, Bélgica. Nome oculto: Templo da 

Ressurreição. Nome sacerdotal aghartino (em português): A Taça de Deus. Mantida pela Casa 

dos Lem, sobretudo o luso-flamengo Martim Lem. 
 

 4.ª – Sé Patriarcal de Santa Maria Maior, Lisboa, Portugal. Nome oculto: Templo da 

Luz. Nome sacerdotal aghartino (em português): As Três Chamas ou Luzes. Mantida pela Casa 

de Avis ligada secretamente à Casa dos Souza, donde saiu Martim Afonso de Souza, primeiro 

Governador da Bahia, Brasil, tendo por “boca de fundo” a Ordem de Mariz. Por esta sede 

devocional lisboeta, os Gémeos Espirituais Henrique e Helena entraram para os Mundos 

Interiores após o acidente na Rua Augusta em 1899. 
 

 5.ª – Catedral de São Pedro e São Paulo, Washington, América do Norte. Nome oculto: 

Templo da Penitência. Nome sacerdotal aghartino (em português): Capacete de Bronze ou 

também Portal de Aço. Mantida pela Casa dos Moore ligada à família real inglesa através de 

Adeptos da Linha Morya como Ralph Moore e Albert Jefferson Moore. 
 

 6.ª – Catedral da Assunção da Virgem Maria, cidade do México, México. Nome oculto: 

O Templo Bipartido ou Aquele que tem Duas Faces (duas interpretações). Nome sacerdotal 

aghartino (em português): A Corte Ensombrada ou Envolvida em Água. Ligada aos mistérios do 
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Yu-Katan e mantida pela Casa Real Azteca, que traça as suas origens nos antigos Maias e 

Toltecas descendentes de Ketzalcoatl (“A Serpente Irisiforme”), Kukulcan na tradição azteca. 
 

 7.ª – Catedral de São Salvador, na capital do Estado da Bahia, Brasil. Nome oculto: O 

Trono de Deus. Nome sacerdotal aghartino (em português): As Barbas do Eterno ou do Ancião 

das Idades. Mantida pela Casa dos Souzas ligados a Portugal através do ramo Martim Afonso de 

Souza. Deus cobertura ao Professor Henrique José de Souza na sua infância e juventude. 

Relacionada aos mistérios da Ilha de Itaparica, o Goro dirigente era o Padre António Vieira. 

Nesta Catedral finalizou esta fase da Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 AS SETE TAÇAS E AS SETE PEDRAS SAGRADAS – No Passado, havia a tradição 

das Sete Taças em torno de uma Oitava. Tinham como complemento as Sete Pedras que lhes 

serviam de base. Esse facto estava relacionado aos dois Poderes, ou seja, o Poder Espiritual e o 

Poder Temporal. No final do Ciclo passado, com o nascimento dos dois Budhas Celeste e 

Terreno em 24 de Fevereiro de 1949, essas Taças e Pedras relacionadas aos dois Poderes foram 

recolhidas ao interior das Embocaduras do Mundo de Duat no Sistema Geográfico Sul-Mineiro. 

Estão relacionadas aos Dhyanis Kumaras e Budhas. Em cada Taça está cravada uma Pedra de 

cor diferente em conformidade ao seu Raio Planetário. 
 

 

O CÁLICE DE BUDHA 
 

 

 Diz a Tradição que o Sangue de Cristo foi recolhido num Cálice por José de Arimateia e 

Nicodemos, cujos nomes ocultos são Kadir e Akadir, a pedido do próprio Cristo, sendo o mesmo 

conservado em custódia em Shamballah. Ali ficou até ao ano 900 da nossa Era, quando 

novamente foi trazido para a Face da Terra no Tibete. Aí, Taça permaneceu 85 anos, ou seja, 
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desde o ano 900 a 985. Em 985 houve a grande revolta dos Bhante-Jauls, que resultou numa 

grande tragédia durante a qual foi destruído o Templo de Omphalo e os restantes sete Templos 

que compunham o Sistema Geográfico Tibetano. Novamente a Taça foi recolhida. Observe-se 

que havia dois trabalhos paralelos: um desenvolvia-se no Ocidente através das sete Catedrais e 

da actividade das diversas Ordens Iniciáticas, enquanto outro desenvolvia-se no Oriente através 

do Sistema Geográfico do Tibete. 
 

 JHS referindo-se ao Cálice de Budha na tradição oriental, assim se expressou: 
 

 “Purushapura ou Peshawar foi durante muito tempo a ‘Cidade do Cálice de Budha’. 

Depois da morte do Mestre, o Cálice foi levado para aí onde, por muitos anos, tornou-se 

objecto de veneração. Nos tempos do viajante chinês Fah-Sien, aí pelos anos 40 a. C., ele 

encontrava-se ainda no templo que lhe foi dedicado em Peshawar. Possuía diversas cores 

predominando, no entanto a negra. Quanto ao perfil dos ‘quatro Cálices’ que o compunham, 

eram vistos claramente. 
 

 Porém, Hsuan-Tsang, outro viajante chinês pelos 650 anos da nossa Era, afirma que 

tal Cálice já não se encontrava mais em Peshawar. Uns dizem achar-se o mesmo na Pérsia, 

enquanto outros em Karasha. 
 

 Não se pode desdenhar a ideia de uma Cálice no Oriente. As lendas de todos os países 

a conhecem a seu modo: ora é a ‘Taça de Lohengrin’, Taça Crística que interfere na 

Rosacruciana, ora é a ‘Taça da Amargura sorvida no Horto’ e dezenas de outras de que já nos 

temos ocupado por várias vezes. 
 

 O ‘Cálice de Budha’, segundo as lendas transhimalaias, era milagroso e inesgotável: 

um verdadeiro Cálice da Vida. 
 

 Recordemos o ‘Cálice de Aritha’ e a luta pela sua posse, como o relata de modo tão 

poético o Mahabharata: 
 

 ‘Indra apoderou-se do Cálice do Rei dos Nagas e levou-o para o Céu’ (Nagas ou 

Serpentes. Sri-Nagar ou Homens-Serpentes, Semideuses, Adeptos, Seres Aghartinos, etc., 

como estamos fartos de ensinar). 
 

 Segundo as tradições persas, ‘quando Jenishid começou a lançar as bases da cidade de 

Istaker (ou da Deusa Ísis…) encontrou-se um Cálice milagroso, o Jina-Jenishid. O Cálice real 

de turquesa estava cheio do precioso Néctar da Vida. 

 As lendas do Mosteiro de Solvetz, ao tratarem dos personagens do Antigo Testamento, 

mencionam o ‘Cálice do Rei Salomão’: 
 

 ‘Grande é o Cálice de Salomão, feito de uma só pedra preciosa. No Cálice existem três 

versos gravados em caracteres sumérios, que ninguém pôde explicar’. Com certeza são os 

mesmos versos a que se refere o famoso Livro de Kiu-Té no capítulo XXXV, que aqui 

aparecem pela primeira vez para o mundo profano: 
 

 ‘Tantas vezes beberei neste Cálice 

 quantas o Mundo exigir a minha presença, 

 como Espírito de Luz e de Justiça.’ 
 

 No referido Livro, só conhecido dos Adeptos, também existe uma outra passagem onde 

se compara o Cálice com a Balança: 
 

 ‘Dois pesos desiguais para duas medidas iguais… 

 Assim está separado o meu corpo 
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 nas conchas da Balança, 

 até que as mesmas se fundam 

 naquele Cálice onde tenho bebido 

 do sangue que é mais dele do que meu. 

 Até lá, outros o sorverão por mim.’ 
 

 Jataka conta a origem do ‘Cálice de Budha’: ‘Então, das quatro Terras vieram os 

quatro Custódios do Mundo e ofereceram quatro Cálices de safira. Porém, Budha os repeliu. 

Voltaram a oferecer quatro Cálices de Pedra Negra (Muggavana) e Ele, movido de compaixão 

pelos quatro Génios, os aceitou. 
 

 ‘Colocou um dentro do outro e ordenou que ‘se tornassem um só’, e as bordas dos 

quatro Cálices se tornaram visíveis como desenhos. E todos os quatro Cálices se fizeram um. 
 

 ‘Budha aceitou alimento no Cálice recém-formado, e havendo provado do que ele 

continha, rendeu graças.’ 
 

 A Lalita-Vistara, descrevendo os Sacramentos do ‘Cálice de Budha’, atribui ao Bem-

Aventurado este significativo discurso dirigido aos quatro Reis que trouxeram os Cálices: 
 

 ‘Tributa respeito ao Budha em nome do Cálice, e este será para ti como um Vaso de 

Sabedoria (Vaso, também, de Eleição. O mesmo ‘Vas Insignis Devotionis’ de que a Igreja se 

apropriou). 
 

 ‘Se ofereceres o Cálice aos teus iguais, não permanecerás nem em memória, nem em 

juízo. Mas quem oferecer o Cálice a Budha, não será esquecido, nem em memória, nem em 

sabedoria. Este Cálice, Arca da Vida (Arca da Aliança), Cálice de Salvação, de novo há-de ser 

descoberto…’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resta aos Iniciados nos Grandes Mistérios a decifração de tão misteriosas palavras. 

Lembramos apenas que as quatro Hierarquias em actividade na Terra algum dia se farão uma 

só, como o Cálice de Budha. 
 

 A letra mata e o espírito vivifica, só assim entenderemos a linguagem iniciática. 

Principalmente no que diz respeito à ‘Pedra Negra’ da segunda oferta que Budha, movido 

pela compaixão, aceitou. 
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 Quem for versado nas tradições esotéricas do Tibete, lembrar-se-á da ‘Pedra Negra’ 

enviada pelo Rei do Mundo ao Dalai-Lama, a qual foi depois transportada para Urga (ou 

Takura, capital da Mongólia) ao Budha Vivo, e isso como nas tradições das várias ‘Pedras 

Negras’, desde aquela que era o símbolo de Cíbele até à que foi engastada na Caaba de Meca. 
 

 Outrossim, o Budha Vivo possuía o anel de Gengis-Khan, sobre o qual se acha 

gravada uma Cruz Suástica (não confundir com a Sovástica nazi, considerada símbolo nefasto 

por Jainos e Budistas).” 
 

 DESVELANDO O ENIGMA DOS QUATRO CÁLICES DE BUDHA – Quando acima 

diz: “Se ofereceres o Cálice aos teus iguais, não permanecerás nem em memória, nem em juízo. 

Mas quem oferecer o Cálice a Budha, não será esquecido, nem em memória, nem em 

sabedoria”, entendemos que no caso o Cálice expressa os quatro veículos que formam a nossa 

Personalidade. Se só pensamentos comuns, da mesma natureza dos veículos, preenchem o nosso 

Cálice, estamos fadados a morrer, e assim “não permanecer nem em memória, nem em juízo”. 

Contudo, se “oferecermos o Cálice a Budha”, ou seja, se o mesmo for preenchido por vibrações 

da nossa Consciência Búdhica, “permaneceremos em memória e em sabedoria”, e assim nos 

imortalizaremos. Consoante a procedência e natureza dos nossos pensamentos, assim o nosso 

Cálice será eterno ou efémero. 
 

 AS TRAGÉDIAS SÃO MARCOS EVOLUCIONAIS – Para que a Obra da Divindade 

chegasse a bom termo, teve de passar ao longo da sua História por uma série interminável de 

tragédias que pontilham o seu rasto glorioso no percurso da nossa 4.ª Cadeia. São como marcos 

evolucionais assinalando a passagem dos Avataras e respectivas Hierarquias no cumprimento do 

dever perante o Eterno. Os astrólogos representam a Terra como um globo tendo uma cruz por 

cima ( ). Essa cruz simboliza as tragédias por que o nosso Globo tem passado. As tragédias 

recaem sempre sobre a Eterna Vítima, cujo Sangue precioso é sempre depositado na Grande 

Taça que vem desde a Atlântida e se encontra no Mundo de Duat, no Altar do Templo de Caijah, 

com uma réplica no Altar do Oitavo Templo Externo de São Lourenço. 
 
 

AS TRÊS TAÇAS 
 

 

 Na realidade, existem três Taças: a Taça Grande, a Taça Média e a Taça Pequena. A 

Taça Grande é a que tem um milhão de anos e está no Caijah. A Taça Média é a que se encontra 

no Altar do Templo de São Lourenço. A Taça Pequena é a Eucarística na qual os Assuras e 

Makaras, em processo de redenção, realizaram o Ritual Eucarístico com o Sangue do Quarto Rei. 

A respeito do assunto, assim se expressou o Quinto Planetário: 
 

 “Do Grande Cálice passaram ao Mediano, para que a Vossa própria Corte um dia 

caída bebesse na terceira Taça, a Menor, a Quinta Essência Divina.” 
 

 IMPLANTAÇÃO DO QUINTO IMPÉRIO – Tudo o que está relacionado com o Santo 

Graal tem uma razão profunda de ser. Assim, o sacrifício de Jesus, o Cristo, tinha um objectivo 

muito transcendente: Ele quis transformar Roma no Centro do 5.º Sistema através da 

implantação de um Sistema Geográfico para dar respaldo espiritual à sua Missão. Também o Rei 

Badezir perseguiu os mesmos objectivos nove séculos antes nas terras do Brasil pré-cabralino, e 

também não o conseguiu. 
 

 O facto revestia-se de dois aspectos: um oculto, de essência espiritual, e outro 

complementar, de natureza política. Com o lado oculto prendia-se o lançamento das bases do 5.º 

Sistema em Roma, portanto, um trabalho relacionado ao Poder Espiritual. No aspecto político e 

religioso, pretendia-se transformar o Império Romano no centro do Império Sinárquico 

Universal, Movimento relacionado ao Poder Temporal e que equilibraria os pratos da Balança 
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Cósmica. Com o fracasso do Movimento, mesmo assim o trabalho continuou ocultamente no 

seio da própria Igreja Romana, através dos Goros que mantiveram os Mistério do Santo Graal até 

à completa Vitória da Obra dos Deuses, o que foi logrado aqui no Brasil após muitos anos de 

árduo labor. 
 

 O SANTO GRAAL EM FORMA HUMANA – A Taça do Santo Graal também pode ser 

encarada como sendo o próprio Avatara que é a Taça Viva, que com a sua Hierarquia é como um 

Centro emissor de poderosas energias espirituais da mais alta potência vibratória, por a sua 

essência ser puramente de origem Divina. A presença da Taça Viva na Face da Terra significa 

uma Bênção, pois Ela actua sobre a estrutura mais íntima dos seres. Daí a lenda da sua eterna 

demanda, muitas vezes por quem não é digno da sua Augusta Presença. Se Ela contribui para 

que haja evolução através da transformação, também pode destruir aqueles menos dignos que 

ousem aproximar-se do seu Sacrário. Sobre o poder irradiador dos seres humanos, assim se 

expressou JHS: 
 

 “O Homem é como uma estação emissora podendo ser tanto boa como má, segundo os 

seus actos e pensamentos, e por isso mesmo é seu dever procurar irradiar tudo quanto se afinize 

com o Bem, o Bom e o Belo, criando, desse modo, no interior e no exterior de si mesmo, um 

ambiente que o fará feliz e a todos quantos de si se acercarem, já que a felicidade material é uma 

consequência lógica da espiritual.” 
 

 

GRAAL, A ESMERALDA VERTIDA DA FRONTE DE LÚCIFER 
 

 

 Segundo algumas tradições, Seres Angelicais teriam esculpido a Taça Sagrada de uma 

esmeralda vertida da fronte de Lúcifer, aquando da sua revolta e consequente queda 

acompanhado da sua Corte composta por 666 Anjos Revoltados. Já tivemos ocasião de abordar 

este assunto nos Cadernos dedicados ao estudo das Hierarquias. René Guénon, apreciando a 

questão sob a óptica da Cabala, observa: 
 

 “Alguns falam de uma esmeralda caída da Coroa de Lúcifer 

aquando da sua queda, mas há nisso uma confusão provinda de que 

Lúcifer antes da sua queda era o ‘Anjo da Coroa’, isto é, de Kether, a 

primeira Sephiroth, em hebreu Hakathriel, nome que tem por número 

o 666. 
 

 Essa esmeralda recorda, de uma maneira muito surpreendente, 

a ‘Umâ’, a pérola frontal que no simbolismo hindu (donde passou para 

o budista) ocupa o lugar do ‘Terceiro Olho de Shiva’, representando o 

que se pode chamar de ‘Sentido da Eternidade’. 
 

 Por outras palavras, a posse do ‘Sentido da Eternidade’ está 

ligada ao que todas as tradições denominam de ‘estado Primitivo’, cuja 

restauração constitui o primeiro período da verdadeira Iniciação, 

sendo condição preliminar da conquista efectiva dos estados ‘Supra-Humanos’.” 
 

 EXIGÊNCIAS PARA SE ENCONTRAR O SANTO GRAAL – O Santo Graal sempre 

esteve envolto num profundo véu mayávico. A esse respeito, tanto a literatura esotérica como a 

profana têm tecido concepções mais ou menos elaboradas, contudo, sem atingirem o âmago do 

mistério, o que leva o homem comum a pensar que o Rito do Santo Graal é apenas uma lenda 

como qualquer outra. No entanto, o Graal, em sua essência, encerra a verdadeira origem da 

Humanidade, com todos os seus dramas existenciais. Revela-se na demanda incessante do 

Paraíso Perdido que é o mesmo “estado Primitivo”, outro não sendo senão o regresso ao estado 

de pureza original, semelhante ao de uma criança inocente, que caracterizava, por exemplo, 
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Parsifal, o personagem lendário que encontrou o Santo Graal, e que também permitiu ao Rei 

Arthur arrancar a Espada Excalibur da rocha que era a sua Pedra Cúbica, ou o seu Quarternário 

Inferior purificado. Daí o sentido oculto da sentença de Cristo: “Deixai ver a Mim as 

criancinhas que delas é o Reino do Céu”, criancinhas que até podem ter oitenta anos, como já 

tivemos oportunidade de dizer. 
 

 AMOR – VERDADE – JUSTIÇA – Quando se fala que o Santo Graal se “perdeu”, 

devemos entender que a perda é apenas para os que ignoram a Verdade escondida por detrás do 

véu mayávico ou ilusório. Assim, não se trata propriamente de uma perda, porque o que é eterno 

nunca se perde, mas de um denso véu que oculta a Verdade que se encontra no interior de todos 

os homens. Contudo, isso não inibe ninguém de tentar encontrar o seu Graal, de acordo com a 

Lei da Justiça Universal, desde que o demandante esteja imbuído de Amor Universal e realmente 

empenhado na demanda daquilo que deve ser o objectivo máximo da sua vida. Daí a sentença 

decretada pelo Governo Espiritual do Mundo para o presente Ciclo, que diz: “Tudo deve estar 

inserido nos princípios do Amor, Verdade e Justiça”. 
 

 

O SIMBOLISMO DA TAÇA, DO LIVRO E DA PEDRA 
 
 

 O GRAAL NÃO ESTÁ PERDIDO, ESTÁ OCULTO – A Tradição do Santo Graal está 

directamente relacionada com o Governo Oculto do Mundo, que resguarda todas as informações 

a respeito a fim das mesmas não serem deturpadas por aqueles que mercadejam as coisas divinas 

em detrimento da Verdade, aliás, como sempre acontece com as coisas sagradas quando estas 

saem das suas criptas secretas. Nesse sentido, conclui René Guénon: 
 

 “Do mesmo modo que o Paraíso Terrestre se torna inacessível, o Centro Supremo, que 

no fundo é a mesma coisa, no decorrer de certo período pode não se manifestar exteriormente, 

e então pode dizer-se que a Tradição está perdida para o conjunto da Humanidade, porque ela 

é conservada apenas em certos Centros rigorosamente fechados e a massa humana já não 

participa dela de maneira consciente e efectiva, contrariamente ao que acontecia no ‘estado 

Original’.” 
 

 Segundo a Tradição, o Graal pode ser visto como uma Taça, um Livro ou uma Pedra. 

Também existe a tradição de Montsalvat, que significa Monte ou Montanha da Salvação, onde o 

Graal estaria em custódia. Como Caldeirão Mágico dos druidas celtas, o Graal ou Grial é o 

Vaso onde os Alquimistas realizam o fabrico do Elixir da Longa Vida. Também tem o 

significado de Grazale e Gradualis, que era o recipiente utilizado para medir a Poção Alquímica 

destinada a produzir o Licor Áureo. Quanto ao Livro de que fazem referência certas tradições 

sobre o Graal, para uns trata-se de certas inscrições misteriosas que dizem estar gravadas na 

Taça, mas para outros são as Revelações proferidas pelo Verbo manifestado. Quanto à Pedra, 

trata-se da própria Esmeralda emanada da fronte de Lúcifer. A respeito dessa Pedra, vejamos o 

que diz o Apocalipse (2:17): 
 

 “Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às Igrejas: – Eu darei ao vencedor 

o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e um novo nome escrito na pedrinha 

que não conhece senão aquele que o recebe.” 
 

 Essa “pedrinha” referida por São João no Apocalipse, não deixa de ser a mesma 

procurada pelos Alquimistas nas suas operações no Vaso Gradual expressivo da Taça do Graal. 

Provavelmente, é a mesma Pedra sobre a qual o Apóstolo Pedro deveria erguer a sua Igreja, pois 

o próprio nome Pedro ou Petrus significa Pedra.  
 

 Segundo as lendas do Santo Graal, nenhum mortal conseguiria subir ao pico do Monte da 

Salvação ou Mons Salvat, o Montsalvat. Esse Monte da Salvação estava numa “Ilha Sagrada” 
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onde “o Sol se levanta” mas também “se põe ou oculta”. Compreende-se que tal Sol a que as 

lendas fazem referência é o da Espiritualidade. Segundo René Guénon, a Ilha Sagrada e a 

Montanha Polar são equivalentes simbólicos da Terra da Imortalidade, naturalmente 

identificada como o Paraíso Terrestre. 
 
 

O GRAAL, O PODER REAL E O PODER SACERDOTAL 
 

 

 PODER REAL E PODER SACERDOTAL – Nas Iniciações do Antigo Oriente o Santo 

Graal era considerado a Taça do Sacrifício que originalmente continha o Licor de Soma, 

segundos os Vedas, o mesmo Nahoma dos mazdeístas, considerado a bebida da Imortalidade que 

conferia àquele que fosse digno o sentido da Eternidade. 
 

 Segundo alguns autores, o Santo Graal era a Taça de que Cristo se servira na Última Ceia 

com os seus discípulos e na qual depois José de Arimateia recolhera o Sangue e a Água 

(Lágrimas de Maria) que corriam do ferimento aberto no flanco do mesmo Cristo pelo centurião 

Longuino. De acordo com essa tradição, após a Tragédia do Gólgota a Taça Sagrada seria levada 

para a Grã-Bretanha por José de Arimateia com o apoio de Nicodemos. Estas duas personagens 

representavam, respectivamente, o Poder Real ou Temporal, e o Poder Sacerdotal ou Espiritual. 

Poderes depois representados pelo Rei Arthur (Poder Temporal ou Real) e pelo Mago Merlim 

(Poder Espiritual ou Sacerdotal) na Ordem da Távola Redonda, onde se iniciou a interacção entre 

as tradições celta e cristã. Sobre este tema e a ver com as duas Taças da Lua e de Vénus, disse 

JHS: 

 

 “Assim, o próprio Cálice da Amargura que Jesus procurou afastar da sua boca não 

querendo sorvê-lo, não é mais que o de ‘Soma’ ou da Lua, por ser o do Sacrifício. 
 

 O mesmo Cálice Ele o aceita já transformado no de ‘Shukra’ ou Vénus, por ser o da 

Exaltação Humana. 
 

 Também assim o discípulo deixa de beber na Taça Lunar ou de Soma para beber na 

Venusiana ou de ‘Shukra’, tornando-se um Adepto.” 
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 O SANTO GRAAL, MANTENEDOR DA ESPIRITUALIDADE NA FACE DA 

TERRA – Segundo António Castaño Ferreira, a Tradição do Santo Graal tem por fim perpetuar 

através de sete ciclos o Mistério da Renovação do Sangue e do Sacrifício. 
 

 Por exemplo, no actual ciclo cristão por que passa o Ocidente houve o Sacrifício do 

Bodhisattwa, mais conhecido profanamente por Jesus, o Cristo, cujo nome hierárquico em 

Agharta é Jeffersus. Submeteu-se ao Sacrifício para testemunho dos seus princípios. Tal 

comportamento permitiu que as suas ideias sobrevivessem através da sua Obra, fundada 

ocultamente por Nicodemos e José de Arimateia. O Sangue, no caso, representa a expressão do 

Sacrifício Avatárico. 
 

 O sangue vertido do coração do Amoroso do Segundo Trono era de natureza divina, e por 

isso foi recolhido e guardado na Grande Taça cuja origem remonta à Atlântida. Desde então, esse 

Supremo Sacrifício foi mantido em 7 Templos do Oriente e posteriormente em 7 Catedrais do 

Ocidente, como já vimos. Este Mistério foi mantido nas 7 Catedrais Canónicas por 84 Adeptos 

da Boa Lei. Em cada Catedral havia uma Taça símil da Grande Taça que está no Caijah, no 

Mundo de Duat. Essa exigência da Lei tinha o objectivo de manter viva a chama da 

espiritualidade, que havia sofrido um grave revés com a Tragédia do Gólgota. Graças a isso é 

que foi possível a Redenção das Hierarquias comprometidas e o possibilitar aos Munindras de 

hoje prosseguirem no trabalho tendo em vista firmar a Obra do Eterno na Face da Terra. 
 

 
 

O GRAAL É TAMBÉM UM FENÓMENO ÍNTIMO 
 

 
 

 Todas as sete Catedrais Canónicas tinham ligações com os Templos do Mundo de Duat, 

estabelecendo assim um contacto permanente entre o Mundo Exterior e o Mundo Interior, o que 

possibilitava a fluição das energias espirituais que de outro modo teriam mais dificuldade em 

espargir-se para o exterior e assim causar graves prejuízos à Evolução geral. É a Taça Sagrada 

quem mantém a chama da Imortalidade que se perdeu com a Queda Original. Daí dizer-se que o 

Licor de Shukra possui natureza Eucarística em sua essência, o que implica na possibilidade de 

lograr a Vida Eterna, preconizada pelos Alquimistas em todas as épocas, por aqueles que se 

fizerem dignos de beberem o Áureo Néctar dos Deuses. 
 

 O GRAAL É UM FACTO EXTERNO E UM PROCESSO PSICOLÓGICO – Depois da 

Taça Sagrada ser mantida nas sete Catedrais, foi exigida a construção do Oitavo Templo como 

uma expressão sintética desses sete anteriores. Observe-se que no mistério do Graal está presente 

em todos os momentos em que o assunto é tratado a inter-relação entre o facto histórico tratado 

pela tradição e o fenómeno que se opera na alma do homem, portanto, inter-relação entre o facto 

externo e o processo psicológico individual. Daí a necessidade de extremo cuidado e acurada 

vigilância dos sentidos quando se procura interpretar o mistério, sob pena de ficar-se perdido 

num emaranhado de lendas e mitos. Penetrar no âmago do Graal é, em última instância, 

mergulhar no mais profundo do nosso ser. Em contrário ficaremos como o Rei Minos de Creta, 

perdido no labirinto iniciático. Sobre o destino do Santo Graal, esclarece JHS: 
 

 “O Graal não será renovado, porque está presente desde o dia do ‘Consumatum est’ 

em 24 de Junho de 1948, que não é o dia da Tragédia passada e sim o momento da 

aproximação do Espírito Santo em forma de Avatara. O Graal não será aberto jamais. Não há 

mais necessidade disso, porque o Avatara está na Face da Terra. Não pode haver renovação 

quando o Espírito Santo se manifesta. E como Ele está aqui… todos terão que beber a 5.ª 

Essência, sem água, sem nada. É seco, é puro, é Essência. A 5.ª Essência está no próprio 

Filho e no Pai. Este Sacrário que contém a Taça JHS com que vários Irmãos já realizaram a 

sua verdadeira Eucaristia, irá para o Museu.” 
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 Na sua preciosa obra O Parsifal de Wagner, Almir de Oliveira diz: 
 

 “O Graal é uma Pedra preciosa, outrora guardada por Anjos que a confiaram à custódia 

dos Cavaleiros do Santo Graal. Isso lembra a Pedra Negra, objecto sagrado de adoração dos 

árabes, hoje na Caaba muçulmana. Anualmente, na Sexta-Feira Santa, uma Pomba, símbolo do 

Espírito Santo, depositava na Pedra uma Obreia ou Hóstia, renovando-lhe as virtudes prodigiosas 

que conferem a juventude perpétua e realizam os desejos em matéria alimentar dos que dela se 

socorrem.” 
 

 

OS PODERES DO GRAAL 
 
 

 Falando do mistério que envolve o Graal, Mário Roso de Luna, na sua obra O Livro que 

Mata a Morte, relata que Lohengrin ao despedir-se dos seus companheiros da Ordem da Távola 

Redonda contou que existia um Mundo inacessível conhecido por Montsalvat, ou Monte da 

Salvação. Nesse Monte Santo fora erigido um Templo indestrutível cujo fulgor existia outro 

igual. No Sanctum-Sanctorum desse Templo maravilhoso conservava-se uma Taça Augusta 

mantida pelos Jinas, cujo segredo só era revelado aos homens puros. A Ave de Hamsa, a Pomba 

protectora, surgia periodicamente aí para renovar os seus valores transcendentais… era o Santo 

Graal ressurgindo para renovar a esperança dos Cavaleiros que zelosamente o guardavam. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Quem tem a boa dita de servir ao Graal, diz a Tradição, fica investido de poderes sobre-

humanos que só o Poder Mágico do Espírito pode conferir, podendo com isso ser senhor do 

próprio karma, inclusive podendo restringir e impedir a influência dos perversos. A sua Força 

subsiste mesmo que o seu portador seja desprezado, ignorado pelo vulgo, porque ela está selada 

pelo segredo que protege todos os valores realmente iniciáticos. O verdadeiro Poder Espiritual é 

o sinete que garante a vitória final da Virtude, do Amor, da Verdade e da Justiça. Lohengrin, ao 

finalizar a sua revelação, conclamou aos Cavaleiros que era seu dever, antes de partirem para 

uma nova aventura no mundo, exclamarem como ele, ao levantar o véu diante da Taça: 
 

 “Eis-me aqui, Parsifal é meu Pai e o Santo Graal é a minha Pátria! 

 Eu sou Lohengrin!” 
 

 O Santo Graal e os Mundos Sagrados do Seio da Terra são expressões de uma mesma 

realidade eterna, afirmam os mais excelsos ensinamentos iniciáticos. A demanda do Santo Graal 

é a mesma do Iniciado subindo o Monte Santo da Iniciação e Imortalidade. Sobre o assunto, 

conclui Mário Roso de Luna: 
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 “ A propósito, seja dito que esse Monte Santo, como demostrámos no capítulo 

‘Parsifal’ do nosso livro ‘Wagner, Mitólogo e Ocultista’, não é nenhum vaso, taça, jóia ou 

pedra física, como dizem os necromantes falsificadores do augusto Mito Ário-Semita. E assim 

o afirmamos, porque esses falsificadores louvaram-se em algum dos 68 Evangelhos apócrifos, 

ao discorrerem sobre a lança de Longuino e sobre as prédicas de José de Arimateia, como se 

isso fosse algum estímulo para aqueles heróis da Távola Redonda: Gales, Boot, Galvão, 

Parsifal, etc., encarregados da referida demanda do Graal.” 
 
 

OS TEMPLÁRIOS E O GRAAL 
 

 

 Nos anais da História da Ordem dos Templários, consta que nove cavaleiros sob as 

ordens directas de São Bernardo de Claraval, mentor do Movimento, dirigiram-se ao Médio 

Oriente sob pretexto de vigiar e proteger os caminhos da Terra Santa que levavam a Jerusalém. 

Nessa ocasião, Hugues de Champagne (1074-1125), um dos 

precursores destacado do Movimento, cavaleiro pertencente à 

mais alta estirpe da nobreza gaulesa, resolveu partir em 

demanda à realização dos seus ideais de Cavalaria. Para cumprir 

os compromissos assumidos perante a Ordem, desligou-se da 

própria família renunciando a todos os seus bens materiais, 

inclusive do seu condado de Champagne que abarcava extensão 

considerável do sul da antiga Gália. 
 

 A História conta que Hugues de Payens, natural de 

Champagne, por ocasião do ano de 1124, foi juntar-se aos seus 

oito companheiros que já se encontravam acantonados próximos 

das ruínas do Templo de Salomão. Esse seu desprendimento 

completo tinha, contudo, uma razão muito mais profunda do 

que aparentava. Por certo não terá sido um acto abrupto 

impulsionado pelo fanatismo ou pela irracionalidade, 

muitíssimo menos para o exclusivo de proteger os caminhos 

perigosos percorridos por devotos cristãos, a maioria incultos, 

em busca de algo que eles mesmos não tinham consciência certa 

do que seria. Mas Hugues, como Iniciado, sabia: demandava o 

Santo Graal naquilo que de mais profundo o mistério encerrava. 
 

 OS DITAMES DA LEI – Tão nobres cavaleiros por certo não iriam fazer o enorme 

sacrifício de deslocarem-se das suas propriedades no continente europeu, onde reinavam como 

autênticos senhores feudais que eram, para arriscar as suas vidas a proteger rotas percorridas por 

peregrinos que nada sabiam dos mistérios que envolviam o Santo Graal. Esse mister já era 

desempenhado por outros mais afins à tarefa como militares de carreira, coisa que os 

supracitados nobres nunca foram. Ademais, o próprio Rei do Mundo na pessoa do lendário Velho 

da Montanha já comandava os seus intrépidos guerreiros da Ordem dos Assacis ou Ashashins, 

com a missão de protegerem os lugares santos onde os profanos não podiam ter acesso, isto 

aparte a opinião daqueles mal-informados que julgam que tais Cavaleiros do Deserto não 

passavam de simples assaltantes de estradas. Tais opiniões nada nos importam, pois sabemos 

bem que essa trama obedeceu os ditames da Lei que a tudo e a todos rege, ademais e sobretudo, 

as coisas pertinentes à Divindade sempre foram encobertas por denso véu mayávico. 
 

 ARCA DA ALIANÇA, REPOSITÓRIO DO SABER CÓSMICO – A Taça do Santo 

Graal, retirado o véu mayávico que a encobre, tem o sentido de ser Fonte do Saber Universal, ou 

seja, a Omnisciência absoluta. Por isso também é considerada como sendo uma Pedra e um 

Livro. Pedra e Livro que contêm gravadas em si todas as informações de valor real e perene. 
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Segundo a Tradição, fala-se que Moisés, que era um alto dignitário do Sacerdócio egípcio, 

portanto, um Iniciado nos Grandes Mistérios daquela civilização herdeira directa da atlante, 

detinha muitas informações restritas sobre a classe mais alta dos dirigentes egípcios, inclusive 

pelo seu acesso directo ao palácio e pessoa do faraó. Ora, as famosas Tábuas da Lei depositadas 

na Arca da Aliança e que foram retiradas do Egipto pelas mãos de Moisés, continham em seu 

cerne a fórmula codificada de como o próprio Universo fora criado. Segundo alguns, elas 

continham a fórmula da ordenação numérica pela qual tudo existe e pode ser criado, contudo, as 

coisas são mais complexas, porque as chaves que abrem os portais dos Grandes Arcanos além da 

Numérica perfazem o total de sete. 
 
 

ORIGEM DO FIM DA CIVILIZAÇÃO DO EGIPTO 
 

 

 RAÍZES DO PODER – Sabemos que aquele que aquele que possui o saber também 

possui o poder, principalmente quando se trata de um saber de origem cósmica. É um facto 

histórico que esse saber foi suprimido do Egipto através de Moisés que era um Manu, portanto, 

um agente da Lei Divina que sabia muito bem que esse país já havia completado o seu ciclo 

evolucional. Após a saída daí da Taça ou Arca, essa soberba civilização entrou rapidamente em 

decadência em todos os sentidos, inclusive no sector do Poder Temporal já para não se falar do 

Poder Espiritual, pois que esse binómio está sempre presente na Manifestação. Na simbólica 

Arca da Aliança estava sintetizado todo o Saber Universal em forma codificada, e só os altos 

Iniciados possuíam a chave da sua decifração. 
 

 ORIGEM DAS CONSTRUÇÕES ROMÂNICAS E GÓTICAS – Graças aos dados 

secretos fornecidos pelas medidas canónicas contidas no bojo da Arca da Aliança que a Ordem 

dos Templários trouxe do Médio-Oriente para o Ocidente, é que tornou-se possível a construção 

das soberbas catedrais românicas e góticas durante a Idade Média europeia, ficando para sempre 

como motivo de orgulho da civilização ocidental. Essas construções, com as suas dimensões 

rigorosamente canónicas, ergueram-se como uma espécie de formulário pétreo baseado em 

números e medidas áureas oriundos de uma ciência recolhida mas não perdida, que os actuais 

cientistas e matemáticos ainda estão muito longe de alcançar. Essas medidas áureas são 

geradoras de vibrações subtis capazes de alterar toda a estrutura subjectiva de quem tem a 

felicidade de ser penetrado por elas. Daí dizer-se que na Catedral de Chartres e na Catedral de 

Notre-Dame, ambas na França, além de em outras da mesma natureza, as pedras do piso, as 

paredes, colunas e abóbada da nave emitem ondas sonoras subtis que podem ser captadas por 

pessoas sensíveis, o mesmo dizendo-se a respeito das Pirâmides, como veremos com mais 

detalhes no decorrer deste estudo. 
 

 O comportamento do faraó do Egipto, aparentemente contraditório, permitindo a saída 

dos escravos hebreus do seu território para logo em seguida ordenar ao seu exército que fosse em 

perseguição dos mesmos, tem a sua razão de ser. Isso deveu-se ao facto de descobrir depois que 

Moisés levara consigo, no conteúdo da Arca da Aliança, todo o tesouro do Conhecimento Oculto 

que havia permitido o extraordinário progresso egípcio em relação aos outros povos, com 

destaque para a arquitectura onde perpetuou no granito as suas grandiosas realizações, sem as 

quais a civilização egípcia jamais se teria imposto ao Mundo mas que dela hoje não restam senão 

rochas e areias, como profetizara Hermes Trismegisto. O próprio rei Salomão, que possuía 

muitas informações acerca da Ciência Oculta os egípcios, por não ter construtores capacitados 

foi obrigado a apelar para o rei de Tiro, da Fenícia, para que lhe enviasse alguém capaz de 

arquitectar e construir o seu famoso Templo, no que foi atendido na pessoa no arquitecto Hiram 

Abiff. 
 

 A ARCA DA ALIANÇA ERA O GRAAL – O Graal sempre foi a Fonte de todo o Saber, 

e neste sentido compreende-se que aqueles nove Cavaleiros fundadores da Ordem do Templo 
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enviados à Terra Santa por São Bernardo, na realidade estavam em busca do Graal. Assim, ir em 

busca das Tábuas da Lei ou da Arca da Aliança, que eles sabiam estavam em custódia nos 

subterrâneos das ruínas do Templo de Jerusalém, era o mesmo que ir ao encontro da Fonte da 

Omnisciência absoluta e, consequentemente, também do Poder Material que chegou ao ponto de 

proporcionar à sua Ordem dominar todo o mundo antigo e, quiçá, o moderno… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRENTE DE TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO 
 
 

 Os nove Cavaleiros Templários originais não foram proteger exclusivamente, ao 

contrário que é crença geral, as rotas das peregrinações na chamada Terra Santa. O que eles 

pretendiam era absolutamente diferente: tinham como missão chegar a um tesouro que deviam 

remover para o Ocidente, aliás, em conformidade à marcha avante do Itinerário de Io, sempre se 

deslocando na direcção Norte-Sul e Oriente-Ocidente. Eles sabiam das Pedras Sagradas da Lei 

que encerravam importantes revelações que iriam mudar, com o tempo, a vida na Face da Terra. 

Desde há muito que a Arca da Aliança ou o Santo Graal estava guardada em custódia sob as 

ruínas do Templo de Salomão. A Arca constituía, na realidade, o próprio Sacrário do Templo. 

Esperava-se apenas o soar da Hora Cíclica para a sua remoção.  
 

 O TESOURO QUE OS TEMPLÁRIOS BUSCAVAM – Conforme assegura a Tradição, 

as coisas sagradas de real valor nunca se perdem, quanto muito são retiradas das vistas dos 

homens comuns, não havendo, portanto, interrupção na solução de continuidade da Obra do 

Eterno. De acordo com esse princípio, há uma continuidade na corrente de transmissão dos 

conhecimentos iniciáticos, como se fosse um archote de Luz passando de mão em mão até 

chegar ao seu destino. Tudo está pesado, medido e contado, segundo o verdadeiro sentido das 

palavras vistas no festim de Baltasar. Na Génese consta que tudo foi feito com “medidas, 

números e pesos”. Quem penetrar no âmago desses valores dominará as leis físicas e espirituais 

que assistem à própria estrutura essencial do Universo. São esses valores que constituem a 

essência do Graal, da Arca, das Pedras Sagradas que os conscientes Cavaleiros Templários 

buscavam com tanto empenho. 
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 DIFERENÇA ENTRE A SABEDORIA INICIÁTICA E A CIÊNCIA PROFANA – A 

Ciência Humana está muito longe de alcançar os níveis da Sabedoria Iniciática. Alguns 

Alquimistas e outros abnegados praticantes sob a orientação de um Mestre ou de uma Escola 

Iniciática, lograram alcançar um alto grau de conhecimento em virtude de se submeterem a uma 

rígida disciplina de transmutação da sua natureza humana. O Conhecimento Iniciático exige do 

pretendente a profunda realização interna, além da exigência de já possuir carácter imaculado, 

imposições sem as quais ele jamais penetrará o Santuário da Sabedoria Divina. No que respeita 

ao conhecimento humano, o mesmo está ao alcance de qualquer um que se disponha a uma 

relativa cultura intelectual sendo irrelevante a sua conduta moral, ao contrário do que acontece 

com o Iniciado a quem é exigido um comportamento imaculado. É por isso que os Adeptos são 

chamados de Homens Perfeitos, paradigmas da futura Raça que nos há-de suceder. Esta é a razão 

do véu do mistério que encobre a Sabedoria Arcana transmitida através dos mitos do Santo 

Graal, da Arca da Aliança, da Tábua Esmeraldina de Hermes e de tanto outros subterfúgios de 

que está pontilhada a História Oculta da Humanidade. Por detrás desses mitos e lendas veja-se 

sempre uma Organização Oculta, muitas vezes dirigida pelo próprio Manu que é o portador da 

Sabedoria Universal, por ser uma expressão do próprio Logos encarnado ou um seu Sub-Aspecto 

ou Tulku, segundo os tibetanos. Apesar das dificuldades e obstáculos, o caminho não está 

inteiramente interditado para quem realmente está disposto a sacrificar-se perante o Altar da Luz 

Eterna da Sabedoria. 
 
 

AS SETE CHAVES DA SABEDORIA 
 

 

 PORQUE SÃO NECESSÁRIAS AS PROVAS INICIÁTICAS – O ser humano que 

desenvolveu pelo seu próprio esforço determinados valores internos, tais como a Intuição, a 

Inteligência Superior ou Abstracta e o autocontrole da sua Personalidade, e está sob a orientação 

disciplinar dos Mestres de Sabedoria predisposto a penetrar na Senda da Alta Iniciação, percebe 

mais claramente as leis Universais, e consequentemente harmoniza-se com as mesmas. Torna-se 

assim digno de receber as chaves dos grandes segredos da Natureza. Esses homens excepcionais 

são os que impulsionam a Evolução sem o que a Humanidade comum não conseguiria avançar. 

Contudo, como ensinam os Mestres, a verdadeira Sabedoria traz consigo perigos que a 

experiência aconselha a necessidade de prudência, pois o Conhecimento abre para possibilidades 

e poderes os quais seria temerário deixá-los cair em mãos despreparadas. É por isso que as 

chaves do Conhecimento Iniciático estão severamente resguardadas, ou melhor, inacessíveis a 

quem não passou pelo crivo da Iniciação, esta que consiste em vencer rígidas provas mais de 

natureza interna do que externa. O Mestre observa a evolução do discípulo através do 

desenvolvimento do seu Corpo Causal, que cresce em tamanho e luminosidade à medida que os 

reais valores espirituais agregam-se à Personalidade do Aspirante ao Adeptado. Daí JHS dar 

ênfase ao Carácter e à Cultura como valores a serem cultivados por todos os discípulos. 
 

 AS SETE CHAVES DO CONHECIMENTO – A Cosmogénese ensina que a Suprema 

Unidade, Fonte da qual tudo promana, para manifestar-se quebra a sua Unidade polarizando-se, 

sem a qual jamais haveria Manifestação. Gradualmente, vai desdobrando-se do mais subtil ao 

mais denso multiplicando-se em miríades de formas, contudo mantendo a sua Unidade essencial. 

No Mundo Material em que estamos mergulhados, o que predomina é sempre a multiplicidade. 

Em virtude deste facto cósmico, para apreendermos o Universo de que fazemos parte temos que 

nos amoldar às diferentes facetas com que a Realidade Única apresenta-se no Mundo das 

Formas. Para fins de didáctica iniciática, os Senhores da Sabedoria ordenaram o Conhecimento 

em sete segmentos ou Sete Chaves, com as quais penetramos do Templo da Sabedoria Arcana. 
 

 O HOMEM SÉTUPLO – É através dessas Chaves ou das sete interpretações da Verdade 

Única que os Mestres de Sabedoria procuram retirar o véu que encobre a realidade, sempre em 
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conformidade com o estado de Consciência do peregrino para que assim este possa fazer vibrar 

em seu íntimo a Tónica que lhe corresponde. Algum dia, quando o Aspirante tornar-se aquilo 

que H.P.B. chamou de Homem Sétuplo, ele transformar-se-á num Ser Integral ou portador da 

Sabedoria Universal, senhor das sete Tónicas. Quando estudámos as Hierarquias nos Cadernos 

dedicados aos Dhyanis, vimos que os mesmos periodicamente realizavam um espécie de rodízio 

percorrendo as Sete Embocaduras ou os Sete Postos Representativos, a fim de assimilarem as 

respectivas Tónicas e assim tornaram-se Homens Integrais ou Sétuplos. Portanto, o ser humano 

só se integralizará quando tiver percorrido os sete caminhos que o conduzirão à meta final. 

Segundo a Tradição, o mistério que envolve este assunto estava sintetizado na Taça do Santo 

Graal, Tábuas da Lei, Arca da Aliança, Pomo de Ouro do Jardim das Hespérides, etc., ou 

qualquer outra designação que se lhe queira dar de acordo com a fonte donde promana. 
 
 

DO UNO-TRINO SURGIRAM OS SETE AUTOGERADOS 
 

 

 O INCONSCIENTE E O SUPRA-CONSCIENTE – À medida que o discípulo vai 

avançando na Senda Iniciática os véus vão sendo retirados até, finalmente, confrontar-se com a 

Verdade, que não é tão complexa como concebe a nossa fantasiosa Mente que vê ser retirada a 

Maya que obscurece a Verdade. Muitos obstáculos são criados pela nossa própria Mente, que 

apesar de ser um poderoso instrumento para a aquisição do conhecimento, também serve de 

“pedra de tropeço”, tudo dependendo do uso que fizermos dela. É a Mente quem serve de canal 

de comunicação entre a nossa Personalidade e os nossos Princípios Superiores, que os psicólogos 

chamam de “Inconsciente” e os Iniciados denominam de “Supra-Consciente”. 
 

 A NOSSA MÓNADA É UMA EXPRESSÃO DE DEUS – A nossa Mente está 

estreitamente relacionada ao cérebro, o órgão físico que coordena as informações captadas do 

exterior através dos sentidos. Por isto. Aristóteles afirmou que tudo o que chega ao cérebro vem 

através das sensações. Este é um conceito materialista que no entanto procede de algo muito 

mais profundo no nosso complexo mundo interior e que a ciência materialista ainda não 

consegue explicar, pois que está além da Mente e muitíssimo mais distante do cérebro que não 

deixa de ser um órgão físico, apesar de toda a sua complexidade. Há fenómenos que se 

processam sem a participação dos sentidos, do cérebro e da Mente, que ocorrem nos níveis mais 

elevados da condição espiritual. É quando o Mental Concreto cessa a actividade para dar lugar a 

outras acções de natureza transcendente procedentes não do exterior mas de algo que está além 

da própria Mente, ou seja, da própria Mónada, que em última instância é quem comanda a 

Mente, o cérebro e todo o universo orgânico que é o ser humano. A nossa Mónada é parcela da 

própria Essência Divina, e daí dizer-se que o Homem é um Deus encarnado, mesmo não tendo 

consciência imediata disso. Literalmente, ele procede directamente de Deus. O seu grande 

desafio é tomar consciência de que não é só e exclusivamente um conglomerado de Vida-

Energia, de que a Mente e o Corpo são partes, mas que também é uma Mónada como origem da 

Vida-Consciência individualizada, em suma, assumir conscientemente que é Deus encarnado 

com uma missão divina a cumprir, a favor do seu karma e dos seus semelhantes em 

Humanidade. 
 

 TRANSFORMAR A VIDA-ENERGIA EM VIDA-CONSCIÊNCIA – A Essência 

Primordial é inconcebível pelo nosso cérebro. O Absoluto, com o seu Tríplice Atributo, projecta-

se em todos os Planos da Manifestação através de sete grandes Correntes de Vida. Os sábios 

iniciados do Oriente concebem esses sete Princípios Cósmicos como sendo os Sete Autogerados, 

os quais expressam os sete Planos Cósmicos oriundos da Substância Primordial já diferenciada. 

No Ocidente, também se concebe que esses Planos são regidos por sete Consciências 

denominadas Sete Luzeiros, também conhecidos por Sete Anjos diante do Trono. Nesta fase da 

Manifestação, a Vida Una polarizou-se em duas outras: Vida-Consciência e Vida-Energia. São 
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essas Sete Consciências Cósmicas que no Terceiro Trono modelam as formas e os seres que vão 

transformar a Vida-Energia em Vida-Consciência através dos Sete Sistemas de Evolução 

Universal. 
 
 

O GRAAL ENCERRA AS SETE CHAVES 
 

 

 Todo o trabalho evolutivo é de natureza sétupla, sendo que a essência do seu 

conhecimento só chega à Humanidade de maneira fraccionada, porque a verdadeira Sabedoria 

pode levar os seres humanos a equipararem-se ao próprio Criador, o que num Passado longínquo 

gerou graves incidentes que afectou a própria Programação Cósmica, conforme já vimos quando 

estudámos o drama das Hierarquias Divinas rebeladas, ressaltando-se a heresia de revelarem 

segredos divinos a quem não era digno de recebê-los, de que resultou a tragédia que conhecemos 

como a Queda dos Anjos. A partir daí, houve a necessidade de se resguardar certas informações 

com mais zelo, porque se as mesmas forem usadas indevidamente poderão afectar o equilíbrio 

evolucional. Foi então instituído o Rito dos Mistérios, de que nos falam todas as tradições 

ocultas. As chaves dos Mistérios, para fazer jus ao aspecto sétuplo da Manifestação, também 

passaram a ser sete. É assim que o Mito do Graal ou da Arca da Aliança tem sete chaves 

interpretativas, que são: 
 

 1.ª Chave A Numérica (Matemática) 

 2.ª Chave A Geométrica 

 3.ª Chave A Astrológica 

 4.ª Chave A Alquímica 

 5.ª Chave A Histórica 

 6.ª Chave A Biológica 

 7.ª Chave A Metafísica 
 

 A Chave Numérica é uma Linguagem Universal, por isso fala-se que o Universo está 

estruturado em números, pesos e medidas. No nosso Sistema de Evolução o número 7 está 

presente em toda a parte. Presidindo ao Sistema, temos o Sol Central que se projecta em Sete 

Raios ou Sóis Menores. Cada um desses Raios representa 
1
/7 do Sol Central. Assim, entende-se 

porque o Sol Central é chamado de Oitavo Sol, síntese dos outros Sete. Este conjunto forma um 

Sistema Solar que, desdobrando-se, dá origem aos Sistemas Planetários, Cadeias, Rondas, etc., 

sempre baseado no valor 7, porque toda a Manifestação não deixa de ser uma réplica do Sistema 

Original, como já vimos quando estudámos as Cadeias e os Sistemas Planetários nos Cadernos 

n.
os

 2 e 3, respectivamente. 
 

 A Chave Numérica podendo abrir os Arcanos da Natureza contém o Número de Ouro 

que permite a passagem, em combinação com a Chave Geométrica, da linha recta à linha curva, 

ou seja, a passagem das Leis que regem a Terra ao nível do Céu. Esta linguagem secreta, 

chamada Linguagem Argoth ou Linguagem Gótica, e ainda Linguagem dos Pássaros, pelo 

famoso alquimista Fulcanelli, não tem sentido senão para quem possua a senha ou código para a 

decifrar. Todas estas Chaves estão expressas em medidas, números e formas nas Catedrais 

Canónicas dispersas pelo Mundo. 
 

 

AS DIVERSAS DENOMINAÇÕES DO GRAAL 
 

 

 Louis Charpentier, no seu livro Mistérios dos Templários, ao tratar do Graal diz o 

seguinte: 
 

 “Não se sabe com certeza de onde provinha a sabedoria egípcia, mas o facto é que ela 

surge de repente sem progenitores, pode-se dizer. É muito possível que as ‘Tábuas da Lei’ 
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tenham saído dos documentos sagrados egípcios, que Moisés levou por ocasião do Êxodo, e 

isso explicaria a perseguição movida pelo faraó aos hebreus tentando impedi-los de deixar o 

país. 
 

 Agora é preciso tomar conhecimento de uma coisa: Ordem Beneditina pensou, criou, 

construiu o ‘estilo Românico’, que impôs nos edifícios monásticos. Os Iniciados, não o 

público, nos mesmos se abrigaram para pensar a fundação de uma nova civilização, mas isso 

não bastava: eram necessários mais elementos que pudessem agir directamente mesmo fora 

do espaço religioso e litúrgico. 
 

 Nesse domínio, o Românico monástico não pôde ir mais longe. Para agir fora do seu 

âmbito era-lhe necessário o conhecimento de certas leis ocultas. Era-lhe necessário o 

conhecimento mais profundo da ‘aplicação da pedra’, conhecido dos construtores de 

determinados monumentos gregos, dos construtores de determinados dólmens, dos 

construtores de determinados monumentos egípcios, dos construtores do Templo de Salomão. 
 

 Herakles fora procurar os Pomos de Ouro no Jardim das Hespérides; Jasão, o Tosão 

de Ouro; Moisés, as Tábuas da Lei.  
 

 A Lei está conservada na Arca.  
 

 A Arca está em Jerusalém… 
 

 As Abadias beneditinas cederam pouco a pouco as suas terras aos Templários, e isso 

até à desaparição da Ordem. Os Hospitalários tomaram posse das Comendadorias. 

Revenderam a maior parte delas em tempo mais ou menos breve. Os bens desapareceram, e 

com eles muitos pequenos tesouros. Mas o tesouro do Templo continuou inencontrável. E 

ainda é procurado…  
 

 O que constituirá esse tesouro? 
 

 Ouro? Documentos? Possivelmente. Mas, quiçá, algo bem maior: o Graal. 
 

 Não há definição possível para o Graal, como também para o Caldeirão de Lug, para a 

Esmeralda de Lúcifer, para os Pomos de Ouro das Hespérides, para o Olho de Hórus, para o 

Tosão de Ouro, para as Tábuas da Lei, para a Taça Santa…” 
 
 

O SANTO GRAAL E A TÁVOLA REDONDA 
 
 

 Houve uma época na Europa em que o Mito do Santo Graal esteve muito em voga. A 

lenda sagrada persistia no facto da Taça Santa conter o Sangue Eucarístico de Jesus, o Cristo, e 

ter sido utilizada na sua Última Ceia com os Apóstolos. Dizia mais: que José de Arimateia e 

Nicodemos haviam sido incumbidos pelo próprio Jesus de recolher o seu Santo Sangue, que 

Cristo sabia com antecedência iria ser vertido no seu sacrifício que se avizinhava. As mesmas 

lendas dizem ainda que a Taça possuía uma série de poderes, e que após a Tragédia do Gólgota 

ela foi transportada para Inglaterra. Contudo, outras versões lendárias afirmam que a Santa Taça 

teria ido para França, talvez para Marselha, e que Maria Madalena estaria envolvida no mistério. 
 

 Segundo a saga do Rei Arthur, o famoso cavaleiro Parsifal passa por ser “Filho da 

Viúva”, idêntico ao das tradições maçónicas. Na companhia dos seus companheiros percorria o 

mundo em busca de aventuras, tão ao gosto daquela época de cavaleiros andantes cujas proezas 

eram proclamadas pelos menestréis e cantadas pelos trovadores. Porém, se atentarmos bem nas 

aventuras desses heroicos cavaleiros encontraremos sempre uma mensagem de cunho iniciático, 

portanto, de profundo sentido esotérico. No caso em pauta, Parsifal expressa o Peregrino em 
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busca da Verdade. Também as aventuras e lutas dos cavaleiros templários trazem sempre na sua 

narrativa uma mensagem oculta, na qual se afiguram os obstáculos que todos os Aspirantes à 

Iluminação e à Imortalidade terão que enfrentar. 
 

 PARSIFAL ENCONTRA O REI-

PESCADOR – Nas suas andanças aventurosas 

pelo mundo, certa ocasião Parsifal defrontou-

se com um misterioso personagem conhecido 

como Rei-Pescador, segundo o Mito da Quête 

du Saint-Graal, cujo nome iniciático era 

Amfortas, o senhor do feudo onde se 

encontrava o castelo onde a Taça do Graal 

estava guardada em custódia. Observe-se o 

sentido oculto da lenda quando diz que o Rei 

Amfortas havia sido ferido nos órgãos genitais 

durante uma batalha e que essa ferida nunca 

sarava, motivo pelo qual não podia ter filhos 

mas também não podia morrer. Daí JHS 

afirmar que a Humanidade está crucificada no 

Sexo, razão pela qual está presa à Roda do 

Nascimento e Morte, e assim permanecerá até 

ao dia da sua Libertação final, quando 

conquistar o estado do Androginismo Perfeito 

ou do Adeptado. Nesta caso, Amfortas 

representa a Humanidade, e Parsifal aquele 

que se curou da ferida que nunca sara no 

homem comum. 
 

 A FAMÍLIA DA TAÇA – Com o 

decorrer do tempo, aquela maldição foi desfeita, e por fim Amfortas pôde morrer em paz. 

Parsifal tornou-se o único herdeiro do castelo do Rei-Pescador e da Taça ali custodiada. Isto 

significa que Parsifal lograra alcançar a Imortalidade pelo referido Androginismo. Certa noite em 

que dormiu no castelo, presenciou uma visão deslumbrante: a Taça Divina revelou-se a ele com 

todo o seu esplendor. A lenda acrescenta que a Taça era portada por uma donzela. Raros tinham 

o privilégio de pertencer à chamada Família da Taça, e entre eles estava Parsifal como ficou 

sabendo nessa ocasião. Considerando que o Avatara é a Taça Viva, então esse episódio da lenda 

encobre o mistério do Oitavo Ramo Racial que encerra sempre um Ciclo Racial para dar 

nascimento a um novo Manuântara. Daí falar-se em Família Espiritual JHS, o que explica 

completamente o sentido do mistério da Família da Taça de que falam as tradições mais ocultas. 
 
 

OS DOZE CAVALEIROS DO REI ARTHUR 
 

 

 PARSIFAL E A TAÇA DO SANTO GRAAL – Como já vimos, a Taça também tem o 

sentido de Livro, Pedra, etc., e assim entendemos que Parsifal adquiriu, através da Iluminação, a 

Sabedoria Universal contida no misterioso Livro que sempre acompanha a Tradição do Santo 

Graal. Como a Arca da Aliança, também esse enigmático Livro deveria conter informações 

importantíssimas que podiam chegar ao conhecimento de um ser plenamente realizado 

espiritualmente. 
 

 À medida que Parsifal se entrosa nos segredos da Ordem do Santo Graal vai passando por 

uma Iniciação gradual, até finalmente puder participal das suas assembleias onde, certa vez, é 

aclamado com Vencedor pelos seus 33 companheiros, passando a ter o direito de usar das 
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insígnias dessa Ordem Templária – que depois a conhecida Ordem do Templo adoptaria no 

século XII – e a paramentar-se com o Manto branco com a Cruz vermelha imposta nele, como 

todos os Cavaleiros portavam. 
 

 O CAVALEIRO DO CISNE – No Ocidente, as lendas remotas de Lohengrin, de 

Parsifal, do Rei Arthur e os seus doze Cavaleiros da Távola Redonda, desenvolviam-se em torno 

dos ideais do Santo Graal. Lohengrin também era conhecido como o Cavaleiro do Cisne 

(Chevalier au Cygne), e não revelava a ninguém a sua identidade e a origem donde provinha. 

Mas, atendendo à insistência da sua esposa, acaba revelando o seu verdadeiro nome e a sua 

procedência: Avalon. Por ter revelado o seu segredo, foi obrigado a partir de regresso ao seu 

misterioso país. Também revelou que o seu pai era Parsifal, que significa “Sacerdote de Fail, 

Valis, Hall”, etc., designando uma região sagrada. Outrossim, esclareceu que doze Cavaleiros 

velavam pelo Santo Graal que continha o Sangue de Cristo, e que todos os anos uma Pomba de 

alvura imaculada descia dos Céus vindo renovar o Mistério. No mito, Parsifal representa o Pai 

que é o próprio Eterno; Lohengrin é o Filho, a expressão do Avatara; a Pomba é a manifestação 

cíclica dos Avataras, que a lenda configura a vinda da mesma todos os anos. Anos, neste caso, 

são os Ciclos em que é repartida a Evolução Universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 LICOR DE SHUKRA E LICOR DE SOMA – Segundo JHS, Arthur ou Artus, lido 

anagramaticamente, é Sutra, que significa “o Fio de Ouro que liga o Mental Superior à Mente 

Divina ou Consciência Universal”, sendo que o Rei Arthur provinha de Mons Salvat ou o Monte 

da Salvação. A lenda do Rei Arthur expressa o Sol e os doze signos zodiacais. Fazendo um 

paralelo com Jesus, o mesmo era o Sol Espiritual e os Apóstolos os doze signos zodiacais. 
 

 O mistério do Santo Graal envolve duas Taças ou Cálices. O nome Taça provém de 

tradições muito mais antigas que o de Cálice. A Taça está relacionada a Vénus, 

consequentemente, ao Licor de Shukra, enquanto a Lua ao Licor de Soma. Por Vénus ser o 

Espírito da Terra, a Taça de Vénus é a da Exaltação, enquanto a Taça de Soma é a da Amargura 

ou da Lua por ser a do Sacrificado, ao contrário da Taça de Shukra que é a da Redenção 

Humana. Em todas as tradições fazem-se sempre referências à Taça Sagrada. Assim, temos o 

Cálice de Budha nas tradições transhimalaias; o Mahabharata hindu descreve o Cálice Místico 

de Amritha e a luta pela sua posse; também temos o Cálice do Rei Salomão que esteve em 

custódia no Mosteiro de Solovetz. Os muçulmanos de Kandahar possuem o seu Cálice Sagrado, 

e no Mazdeísmo e na Vedanta é constante o uso do precioso símbolo do Cálice da Vida. 
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A LENDA DO GRAAL E A ALQUIMIA 
 

 

 Na lenda do Graal defrontamo-nos muitas vezes com princípios da Alquimia. Por 

exemplo, Parsifal foi instruído por um Mestre de Alquimia, trajando paramentos templários, que 

lhe dirigiu as seguintes palavras: 
 

 “Existem as cabeças seladas em prata e as cabeças seladas em chumbo, e os corpos aos 

quais as cabeças pertencem o senhor deve providenciar a cabeça do rei e a cabeça da rainha, 

eu lhe digo.” 
 

 O GRAAL E A ALQUIMIA – A um dos companheiros de Parsifal, Sir Gawain (Galvão), 

recomendou-se que tivesse o maior cuidado com os conhecimentos ocultos da Ciência Sagrada, 

com a seguinte advertência: 
 

 “Evite desvelar os segredos do Salvador, pois aquele a quem foi confiado este mistério 

está comprometido para sempre em mantê-los velados.” 
 

 Observa-se assim que o segredo da Taça envolve a própria pessoa de Jesus Cristo, sendo 

a natureza desse mistério confiada somente a uma selecionada elite espiritual. Segundo outras 

fontes, há a tradição de um grupo de Anjos ter deixado a Taça na Terra, e a partir de então um 

escol de homens puros têm-se dedicado ao empenho de a guardar. 
 

 O GRAAL E A PEDRA – As enigmáticas palavras pronunciadas por Amfortas, tio de 

Parsifal, abaixo transcritas, revelam claramente a sua essência alquímica. Fazem referências 

claras à Pedra Filosofal geradora da Eterna Juventude, à Medicina Universal que cura todas as 

enfermidades e à Imortalidade de todos aqueles que tiverem a boa dita de descobrir a 

maravilhosa Pedra ou o Graal: 
 

 “Eu sei que muitas Cavaleiros Templários lidam com o Cálice em Montsalvat. Sempre 

que cavalgam pelo mundo, como frequentemente o fazem, é para procurarem aventuras. Eles 

o fazem por causa do seu destino, seja o seu prémio a vitória ou a derrota. 
 

 Um valente anfitrião ali mora, e eu lhe direi como eles são amparados. Eles vivem de 

uma PEDRA da mais pura espécie. Se o senhor não a conhece, eu lha nomearei aqui: é 

chamada LAPIS EXILLIS. Pelo poder dessa Pedra a Fénix arde até às cinzas, mas as cinzas 

devolvem-lhe a vida. Então, a Fénix se metamorfoseia e muda de plumagem, que depois é 

intensa e luminosa e tão adorável como antes. Nunca houve um humano tão enfermo que ao 

ver um dia essa Pedra, não tenha vivido pelo menos mais uma semana. E em aparência ele 

não fenecerá. A sua aparência permanecerá a mesma, seja homem ou donzela, como no dia 

em que viu a Pedra, o mesmo em que começaram os melhores anos da sua vida, e embora ele 

veja a Pedra por duzentos anos nunca mudará, excepto os seus cabelos que poderão 

embranquecer. Tal poder dá a Pedra a um homem de carne e ossos que se tornará jovem de 

novo. A Pedra é também chamada de GRAAL.” 
 

 

O PODER DA TAÇA DO SANTO GRAAL 
 
 

 A Fénix, na linguagem altamente simbólica dos alquimistas, representa a Ressurreição e 

o Renascimento. A pseudo morte de Cristo também expressa a Morte e Ressurreição Alquímica 

ou Iniciática por que todos os Iluminados passam. Pedra, Livro, Taça, Cálice, Arca, etc., são 

termos que revelam sempre o mesmo mistério do Graal. Pedro significa Pedra, a mesma sobre a 

qual Jesus fundamentou a sua verdadeira Igreja. Outrossim, as tradições esotéricas falam de que 

“a pedra-chave foi negligenciada pelos construtores” na edificação do Templo de Jerusalém, 

razão de não ter prevalecido. Sim, quem negligenciar a sua Pedra Interna jamais transformará o 

seu corpo num Tabernáculo da Divindade, e o Templo não prevalecerá… 
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 Na obra O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, de Michael Baigent, Richard Leigh e 

Henry Lincoln, encontramos o precioso trecho que transcrevemos: 
 

 “Neste exacto dia chega a Ele (o Cálice) uma mensagem na qual reside o seu maior 

poder. Hoje é Sexta-Feira Santa, e eles esperam aí uma Pomba voando desde o Céu. Ela traz 

no bico um pequeno biscoito (hóstia) e deixa-o sobre a Pedra. Então, com o seu branco 

fulgurante, a Pomba sobe novamente ao Céu. Sempre na Sexta-Feira Santa ela traz à Pedra o 

que acabo de lhe contar. Da Pedra derivam todas as boas fragrâncias de comidas e bebidas da 

Terra com a perfeição do Paraíso, ou seja, de todas as coisas que a Terra pode dar. Além 

disso, a Pedra provê tudo quanto vive sob o Céu, ou seja, tudo que viva, corra ou nade. 

Também assim o Cálice dá suporte e poder à Irmandade dos Cavaleiros. 
 

 Ouça agora como aqueles que foram convocados a servir o Cálice se tornam 

conhecidos. Sobre a Pedra, ao redor da borda, aparecem letras inscritas dando o nome e a 

linhagem de cada um, seja donzela ou mancebo, que empreenderá esta abençoada demanda. 

Ninguém precisa apagar essa inscrição, pois uma vez lido o nome ali inscrito ele desaparecerá 

diante dos olhos. Todos os que hoje atingiram a maioridade chegaram lá como crianças. 

Abençoada é a mãe que gera uma criança destinada a lá prestar serviço. O pobre e o rico se 

regozijam se o seu filho for chamado a reunir-se à Companhia. Eles chegam lá de muitos 

lugares. Da vergonha pecaminosa eles são mais protegidos que os outros, e recebem boa 

recompensa no Céu. Quando a vida aqui morre para eles, é-lhes dada a perfeição de lá.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O PODER DA TAÇA – A Taça era velada pela Família Espiritual do Graal, constituída 

por pessoas escolhidas para determinadas missões de natureza oculta, actuando no mundo dos 

homens sem que os mesmos se apercebessem disso. Apesar de se falar muito em Deus, a 

Humanidade ainda está na fase da devoção passiva ou do chamado “misticismo em bruto”, 

portanto, inconsciente do verdadeiro Poder de Deus. A grande maioria prefere a adoração pela 

crença emocional ao invés da Fé pelo entendimento mental procurando entender a Deus e aos 

Seus desígnios, e assim procura-O fora e não dentro de si mesma. Mas aquele que realizar o 

desiderato da Fé será um membro legítimo da Família Espiritual do Graal, como pleno direito 

adquirido. 
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A FAMÍLIA DA TAÇA 
 
 

 OS QUE ESTÃO SOB A PROTECÇÃO DA TAÇA – Acredita-se que a Família da 

Taça percorra o Mundo para ocupar posições fundamentais na direcção dos acontecimentos 

mundiais, pois a Taça possui o poder de comandar todo o processo evolutivo. A respeito do 

assunto, diz a Tradição Secreta na linguagem que lhe é característica: 
 

 “Donzelas são nomeadas para cuidar do Cálice, este era o Mandamento de Deus, e 

estas donzelas realizam o seu serviço ao pé do Cálice. O Cálice só escolhe nobre Companhia, 

Cavaleiros devotos e bons são escolhidos para guardá-lo. A queda das estrelas das alturas traz 

a este povo grande tristeza, a novos e velhos por igual. A Ira de Deus contra eles dura há 

muito tempo. Quando dirão eles “sim” à Felicidade? 
 

 Eu lhe direi mais uma coisa, em cuja verdade pode acreditar. Uma dupla oportunidade 

é sempre deles, pois eles tanto dão como recebem benefícios. Ele (o Cálice) recebe lá jovens 

crianças, belas e de nobre linhagem. E se em algum lugar o território perde o seu senhor, se o 

povo reconhecer a Mão de Deus e buscar um novo senhor, é presenteado com um da 

Companhia do Cálice. Eles devem ser tratados com cortesia, pois a Bênção de Deus os 

protege.” 
 

 Segundo o dito acima, em algum tempo do Passado a Família do Cálice (Graal) incorreu 

na Ira de Deus, o que felizmente não ocorre mais actualmente em virtude do Julgamento das 

Hierarquias Comprometidas, facto auspicioso ocorrido nos gloriosos dias actuais, demonstrando 

que mesmo em plena Kali-Yuga a Lei pode manifestar-se beneficamente em sua plenitude. 
 

 MISTÉRIO DOS IRMÃOS GÉMEOS – O que caracterizava as chamadas crenças 

heréticas era a sua essência puramente gnóstica, que repudiava a hierarquia da Igreja ao 

considerar-se como a exclusiva intermediária entre Deus e a Humanidade. Os gnósticos 

exaltavam a supremacia da Iluminação individual, algo que dependia unicamente do estado de 

consciência pessoal que se conseguia mediante o esforço próprio, e não de uma questão de 

crença por norma imposta de fora por alguma autoridade eclesiástica. 
 

 Leonardo da Vinci (1452-1519), é tido como Iniciado 

nos Mistérios Maiores da Tradição Sagrada. Por isso, da Vinci 

era considerado “mente herética” pela Inquisição, sobretudo 

por acreditar que Jesus possuíra um irmão gémeo, de acordo 

com uma antiga tradição judaica mas considerada heresia pela 

Igreja. Na sua famosa tela “A Senhora das Rochas” (pintada 

entre 1483 e 1486), tema que repetiria numa outra tela idêntica 

pintada entre 1495 e 1508), ele retrata as figuras de dois 

Cristos infantes muito parecidos. Tal facto indica claramente 

que Leonardo da Vinci estava bem informado sobre o mistério 

que envolvia a “dupla personalidade” do Avatara de Piscis, 

nomeadamente naquilo que se refere ao Tulkuísmo, tradição 

tibetana bastante conhecida de todos os estudiosos da ciência 

esotéricas dos Lamas. Talvez fosse por essa razão que os 

romanos que ocupavam militarmente a Palestina tenham 

comparado Judas por trinta moedas, para que ele identificasse 

qual era dois Irmãos o verdadeiro Cristo, aquele que eles 

consideravam perigoso por pôr em xeque a soberania de 

Roma. Realmente, só um que pertencesse à Família Espiritual da Taça, como era o caso de 

Judas Iscariotes, estaria em condições realizar a identificação, mas que, diga-se de passagem, ele 

identificou errado… 
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A MORTE DE JESUS 
 
 

 Devido às suas origens sagradas o Egipto era um centro de tradições iniciáticas, apesar de 

já ter perdido muito do esplendor do período dos faraós iniciados. Mesmo assim, na época de 

Jesus era um país onde se cultuava a liberdade de culto religioso. Por isso era a região onde os 

chamados hereges e os movimentos discriminados sentiam-se mais livres, destacando-se a 

cidade de Alexandria que acolhia gente de todas as partes do mundo. Em virtude disso, era 

considerada a cidade mais cosmopolita da época. 
 

 EVANGELHO DE TOMÉ – No ano de 1952, o Governo Egípcio tomou providências 

para que fosse preservado o sobrou da colecção de pergaminhos de Nag Hammadi, descobertos 

em 1945 numa gruta na região do Alto Egipto por um pastor chamado Mohammed Ali Samman, 

e os mesmos fossem postos à disposição dos estudiosos. Esses manuscritos constituem uma 

colectânea de textos bíblicos de natureza gnóstica, possivelmente podendo ter pertencido ao 

mosteiro de São Pacómio localizado nas proximidades, e enterrados após o bispo Atanásio de 

Alexandria ter condenado o uso das versões não canónicas dos Evangelhos, nas suas Cartas 

Festivas do ano 367 d. C., logo após o Concílio de Niceia, no século IV. Os livros proibidos 

foram escondidos em potes de barro na dita gruta na base de um penhasco chamado Djebel El-

Tarif, onde ficaram protegidos e esquecidos por mais de 1500 anos. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Escritos em língua copta mas sendo traduções do grego, os manuscritos apresentam-se 

em segmentos bastante distintos, sendo que os três Evangelhos que constam da colecção – o 

Evangelho de Tomé, o Evangelho da Verdade e o Evangelho dos Egípcios – já eram 

mencionados pelos padres primitivos da Igreja, dentre eles Clemente de Alexandria. Os 

especialistas concluíram que esses documentos são coevos da época dos quatro Evangelhos 

sinópticos mas que escaparam à revisão censória eclesiástica, sendo considerados autênticos. 
 

 JESUS NÃO MORREU NA CRUZ – Segundo consta na obra O Santo Graal e a 

Linhagem Sagrada, Basilides, um dos primeiros professores religiosos gnósticos em Alexandria 

que ensinou entre os anos 117 e 138 d. C., veio a ser considerado um grande herege. Este distinto 

religioso e intelectual versado nas escrituras hebraicas e nos evangelhos cristãos sobre os quais 

escreveu 24 comentários, afirmou que a crucificação de Cristo fora uma farsa, que Jesus não 

morrera na cruz e um substituto – Simon de Cyrene – tomara o seu lugar. Há nisso meia-

verdade: o Cristo não morreu na Cruz mas Simon de Cyrene também não ocupou o seu lugar, 

acaso poderá ter sido crucificado, segundo a lei romana, mas depois da Tragédia do Gólgota. 
 

 Seja como for, os Manuscritos de Nag Hammadi contrariam a catequese da Igreja 

Romana em inúmeros aspectos. Um dos seus documentos, chamado Segundo Tratado do Grande 

Seth, reitera o que Basilides afirmava: que Jesus escapou à morte na cruz através de uma 

engenhosa substituição. Em virtude do que esses afirmam, acreditamos que o corpo de Jesus 

nunca foi encontrado pelo simples facto de nunca ter sido sepultado, o que confirma os 

ensinamentos dos Alquimistas sobre a imortalidade dos corpos de certos Seres. 
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JESUS, HERDEIRO DE DAVID OU MESSIAS? 
 
 

 No documento Segundo Tratado do Grande Seth, Jesus fala da sua experiência no 

drama em que esteve envolvido. Diz: 
 

 “Eu não pereci como planejaram… Realmente não morri senão aparentemente, para 

não ser humilhado por eles… A minha morte que eles pensam ter acontecido devem-na ao seu 

erro e cegueira, pois crucificaram o homem deles morto por eles… Foi outro, par deles, quem 

provou o fel e o vinagre, não eu. Não me feriram com a lança mas a outro, Simon, o que 

carregou a cruz nos ombros. Foi a outro que eles impuseram a coroa de espinhos… Ri-me da 

ignorância deles.” 
 

 Todos os que actualmente estão a par da verdade através das Revelações recebidas sobre 

a morte de Jesus, sabem perfeitamente que quem morreu na cruz não foi o verdadeiro Avatara e 

sim outro, conhecidos pelos Iniciados como o de “Peito Chagado”, ou seja, Crivatza. 
 

 GENEALOGIA DE JESUS – Somente os Evangelhos de Mateus e de Lucas referem-se à 

genealogia de Jesus. O Evangelho de Mateus assegura que Jesus era de estirpe nobre, um 

aristocrata da linhagem dos reis de Israel, descendente directo do rei David, e consequentemente 

de Salomão, que como poderoso soberano viera “trazer a espada e não a paz”. Segundo a 

versão do Evangelho de Lucas, a família de Jesus embora descendente da Casa de David não era 

nobre de primeira linha. Quanto ao Evangelho de Marcos, criou a lenda do “carpinteiro pobre”, 

que foi a mais explorada até hoje para a Igreja ganhar a submissão incondicional do povo 

ignorante. 
 

 A TRÍPLICE COROA AGHARTINA – Daí a razão de em determinados momentos, nos 

Evangelhos, Jesus dizer-se descendente do rei David, portanto, herdeiro directo do trono de 

Israel. Isso significa dizer: portador da Coroa, que é o símbolo do Poder Temporal, em outras 

palavras, com o direito legal de exercer o poder político, o que não agradava aos ocupantes 

romanos que exerciam o jugo político-militar dos césares e não se interessavam pelas crenças 

religiosas dos povos conquistados. Em outras ocasiões, Jesus confessava-se o Messias ou o Filho 

de Deus, o que expressava o Poder Espiritual ou Autoridade Sacerdotal, neste caso, o portador 

do Báculo, o mesmo que os lamas tibetanos chamam Dorge para com ele manifestarem o seu 

Poder Espiritual. Tamanha afirmação da legalidade Divina, obviamente punha em xeque o poder 

absoluto que o sacerdócio fariseu exercia sobre o povo ignorante e supersticioso, e daí o 

interesse do sumo-sacerdote Caifás em eliminar Aquele que lhe fazia sombra. Assim, os dois 

Poderes, o Imperial Romano e o Sacerdotal Judeu, uniram-se para eliminar Aquele que 

realmente representava na Face da Terra o Poder Sinárquico Aghartino, o único, portanto, com o 

direito de ser coroado com o Triregnum ou a Tríplice Coroa, a mesma que os papas usam até 

hoje de maneira simbólica. Este assunto será examinado com maiores detalhes quando 

estudarmos o Governo Oculto do Mundo. Foi em torno de todos esses factos que girou 

ocultamente todo o drama do Gólgota. 
 

 

POR QUE O GRAAL DESAPARECEU DURANTE MIL ANOS? 
 

 

 Há outras contradições a respeito da origem de Jesus. Segundo Lucas, Jesus foi visitado 

por simples pastores por ocasião do seu nascimento, mas segundo Mateus foi visitado por reis 

distintos que lhe prestaram homenagem. 
 

 De acordo com Lucas, a família de Jesus vivia em Nazaré, tendo viajado para Belém a 

fim de se recensear num censo imposto pelas autoridades romanas, censo que a História diz 

nunca ter ocorrido. Mas segundo Mateus, a família de Jesus era abastada e residiu em Belém 
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permanentemente, e que só depois do seu regresso da fuga para o Egipto, devido à perseguição 

de Herodes, é que se estabeleceu em Nazaré.  
 

 Transcrevemos as preocupações manifestadas pelo desaparecimento do Cálice durante 

quase mil anos pelos investigadores atentos da BBC de Londres, famosa cadeia de rádio e 

televisão britânica, no seu interessante livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada: 
 

 “Geralmente, relaciona-se o Cálice à pessoa de Jesus. De acordo com algumas 

tradições, foi a Taça utilizada por Jesus e os seus discípulos durante a Última Ceia. De acordo 

com outras tradições, foi a Taça na qual José de Arimateia recolheu o sangue de Jesus 

quando este estava na cruz. Às vezes, o Cálice aparece em ambas as situações. Mas se estava 

tão intimamente relacionado a Jesus e se realmente existiu, por que não houve nenhuma 

referência a ele durante cerca de mil anos? Onde esteve durante todo esse tempo? Por que não 

apareceu na literatura, no folclore e nas tradições mais antigas? Por que algo de tamanha 

relevância para a Cristandade permaneceu ignorado por tanto tempo? 
 

 E ainda mais intrigante: porque a ‘FAMÍLIA DO CÁLICE’ só emergiu no auge das 

Cruzadas? Esse objecto, inexistente para o público durante dez séculos, teria surgido e 

assumido a condição que assumiu só por coincidência, exactamente quando o Reino Franco 

de Jerusalém estava no auge da sua glória e os Templários estavam no auge do seu poder, 

quando a heresia Cátara ganhava um ‘momentum’ que ameaçava destronar o credo de 

Roma? Seria essa convergência de circunstâncias verdadeiramente uma coincidência? Ou 

existiria uma ligação entre elas?” 
 

 Segundo as tradições mais ocultas ainda não reveladas ao público, nem mesmo aos 

Iniciados Jivas, as interrogações dos ilustres investigadores justificam-se. Podemos adiantar, 

contudo dentro do quadro que a manutenção do mistério exige, que a Família Espiritual do 

Avatara que actualmente é designada como Família Espiritual JHS, possui as informações do 

por que da Tradição do Santo Sangue ter sido retirada da Face da Terra durante tanto tempo. No 

entanto, também podemos assegurar que a Humanidade nunca foi abandonada pelos Mentores 

Espirituais que velam sempre para que a Lei Divina seja mantida na Face da Terra. 
 

 

 

OS REIS MAGOS E O GRAAL 
 

 

 

 Realmente, a Taça foi retirada da Face da Terra para o seu Sanctum Sanctorum até ao ano 

900 da nossa Era, devido aos percalços sofridos pela Obra dos Deuses na Face da Terra com o 

Movimento de Jesus. Manifestou-se novamente em determinada região do Tibete após quase dez 

séculos de silêncio absoluto, a fim de realizar uma nova tentativa de que só resta uma triste 

memória para a Família Avatárica ou Família do Graal. Contudo, a Humanidade jamais foi 

inteiramente abandonada pelos seus Mentores Espirituais. A Tradição do Santo Graal foi 

mantida através das Sete Igrejas do Ocidente como anteriormente a fora nas Sete Igrejas do 

Oriente das tradições bíblicas, e ela existe activa deste a Tragédia Atlante. 
 

 O evangelista Mateus tem razão quando afirma que Jesus pertencia a uma família 

tradicional abastada e que na altura da sua “troca” fora visitado por Três Reis. Pertencendo à 

Realeza Divina, era natural que na Face da Terra também desfrutasse das condições sociais 

condizentes com a sua Hierarquia. No entanto, com o decorrer do tempo e para ganhar a simpatia 

do povo simples, criou-se a lenda da sua origem modesta. A posição social de Jesus ficou 

configurada no episódio das Bodas de Caná (João, 2:1-11), quando Maria, sua Mãe, comportou-

se como a dona da rica mansão onde se realizava o evento, providenciando o provimento de 

vinho através dos poderes do Filho. 
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 A respeito dos Três Reis que visitaram Jesus na data da sua “troca”, vejamos a opinião 

do abalizado autor do livro O Rei do Mundo, o ilustre cabalista René Guénon: 
 

 “Anteriormente fizemos alusão aos ‘Reis Magos’ do Evangelho como unindo neles os 

dois Poderes. Diremos agora que esses personagens misteriosos na realidade não representam 

nada mais que os Três Chefes de Agharta. Na verdade, Saint-Yves d´Alveydre diz que os Três 

Reis vieram de Agharta, mas não dá qualquer precisão a respeito. 
 

 Os nomes que geralmente lhes são atribuídos sem dúvida são fantasiosos, excepto o de 

Melki-Or (Melchior) que em hebreu significa ‘Rei da Luz’, o que é bastante significativo. 
 

 Mahanga oferece a Cristo o Ouro e saúda-o como Rei; Mahatma oferece Mirra, o 

bálsamo da Incorruptibilidade, imagem da ‘Amrita’, e saúda-o como Profeta ou Mestre 

Espiritual por excelência; Brahmatma oferece Incenso e saúda-o como Sacerdote do Altíssimo. 
 

 Quanto à Mirra ou o bálsamo da Incorruptibilidade, a ‘Amrita’ dos hindus ou a 

‘Ambrósia’ dos gregos, bebida ou alimento da Imortalidade, era também figurada pelo ‘Soma’ 

dos Vedas ou o ‘Haoma’ do Mazdeísmo. As Árvores de Cuchu ou resinas incorruptíveis 

representam um papel importante no simbolismo. Em particular, por vezes eram tomadas como 

emblemas do Cristo.” 
 

 Todas essas tradições descritas vêm confirmar a Trindade que sempre preside à 

Evolução, ou seja, o Governo Oculto Central e as suas duas Colunas como Poder Espiritual e 

Poder Temporal. 
 

 

O GRAAL E OS LIVROS SAGRADOS 
 

 

 O Livro acompanha sempre a Tradição do Santo Graal. Nos verdadeiros Centros 

Iniciáticos fala-se no Livro do Graal. É o Livro que regista a história da Redenção dos Seres de 

Hierarquia que em má hora sonegaram o seu dever cujo efeito chegou até aos nossos dias. Em 

verdade, há cinco grandes Livros. Foram escritos por Seres de diversas Hierarquias destinados à 

instrução dos Avataras e respectivas Cortes, nas diversas fases por que passa a Obra Divina na 

Face da Terra. São eles: 
 

 1.º Livro dos Arhats – Foi escrito pelos sete primeiros Arhats de Fogo, ou seja, os sete

       primeiros seres humanos que se transformaram em Adeptos. 
 

 2.º Livro dos Adeptos – Escrito pelos 7 Adeptos dirigentes das 7 Linhas do Pramantha. 
 

 3.º Livro dos Dhyanis – Escrito pelos 7 Dhyanis-Kumaras expressivos dos Planetários. 
 

 4.º Livro do Manu – Escrito pelo Manu da Obra e da Raça Humana. 
 

 5.º Livro da Luz – Relata a história secreta da 5.ª Hierarquia Assúrica, relacionada à

              formação do 5.º Sistema de Evolução. A sua elaboração começou

              no início da Raça Ariana e terminou nos nossos dias. 
 

 Esses preciosos Livros encontram-se no Mundo de Duat. Alguns já foram transcritos pelo 

Manu para uso dos seus discípulos na Face da Terra. O Livro do Graal é um deles, como síntese 

do grande Livro da Luz que se encontra no Mundo Jina. O Livro do Graal serve para estudo e 

meditação dos discípulos que tenham o privilégio de manuseá-lo. Destina-se a desenvolver a 

Sabedoria através do esforço próprio de acordo com a nova Tónica Iniciática. Exige do 

pesquisador muita acuidade, a fim de ir apreendendo aos poucos as mensagens cifradas contidas 

nele, assim promovendo o desenvolvimento da Intuição ou Budhi do discípulo. 
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 A leitura do Livro do Graal implica em responsabilidade perante a Lei Divina. 

Realmente, ele visa a redenção da nossa inteligência, emancipando o nosso Corpo Mental das 

amarras que prendem ao Corpo Astral, este que é o eterno gerador de conflitos psicológicos. 

Libertação é aqui sinónima de ruptura do Mental com o Astral, abrindo campo para que a Tríade 

Superior possa manifestar-se como um estado de Consciência permanente em nossa vida. As 

paixões são a nossa herança animal, cuja sede encontra-se no Corpo Astral. Essa libertação fará 

com que alcancemos os mais altos píncaros da Iniciação. Nesse sentido, o Livro do Graal é de 

natureza transcendental para fins de transformação individual. 
 

 Devido ao facto de Seres de Hierarquia Superior terem posto o Mental a reboque das 

paixões, é que houve as grandes tragédias que demarcam a marcha do Graal na Face da Terra. 

Desde a Atlântida até aos nossos dias, os Avataras têm sido as Grandes Vítimas sacrificadas pela 

ignorância e a maldade. 
 

 

O LIVRO DO SANTO GRAAL 
 
 

 O Livro do Graal foi consagrado como o 5.º Livro Sagrado, sendo que os outros quatro 

encontram-se no Mundo de Duat servindo para instruir a Corte do Budha Celeste, também 

conhecido como Aktalaya. No Livro do Graal encontra-se uma série de informações e 

transcrições oriundas de outros Livros Sagrados. Segundo o mesmo Livro do Graal, presume-se 

que o Mistério do Santo Graal está relacionado às Consciências que emigraram dos Mundos 

Celestes para a Face da Terra, bem assim como ao Planetário dirigente que sonegou o seu 

trabalho perante o Eterno, arrastando na sua queda outras Hierarquias Celestes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 O VALOR DO NÚMERO 32 – O Planetário da Ronda, na sua passagem pela Face da 

Terra, estruturou a sua Obra segundo a Mecanogénese Cósmica. Em virtude dessa estruturação 

criou diversas Ordens, sendo que a principal é a Ordem do Santo Graal representativa do Poder 

Espiritual, razão pela qual foi fundada na data de 28 de Dezembro de 1951 pelo Bodhisattwa 

Jeffersus e pelo Rei-Sacerdote Melki-Tsedek. A Ordem é constituída por 12 Goros, 10 Cavaleiros 
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e 10 Arqueiros, totalizando o primoroso número 32. Este número 32 é de suma importância 

cabalística: 32 são os Poderes de Budha, mas também é o número dos Budhas Vivos, sendo que 

o 32.º é o Budha Branco do Ocidente, pois o 31.º era oriental e findou a sua Missão no Oriente 

em 1924 para dar lugar a um novo Ciclo evolucional. O termo Melki-Tsedek, função do Rei do 

Mundo, profundamente ligado ao Mistério do Santo Graal, também é expresso pelas iniciais 

JHS, por sua vez representando a Tríade Cósmica. Assim, temos: 
 

 J = Júpiter   – Relacionado ao 7.º Senhor (Astarbel) 

 H = Hermes (Mercúrio) – Relacionado ao 6.º Senhor (Akbel) 

 S = Saturno  – Relacionado ao 5.º Senhor (Arabel) 
 

 O GRAAL E OS ARCANOS – A Ordem do Santo Graal expressa o trabalho Templário, 

portanto, o Poder Espiritual que dinamiza os Arcanos Maiores. A segunda Ordem é a dos 

Tributários que está relacionada ao Poder Temporal, com isso dinamizando os Arcanos 

Menores. Razão porque actua magicamente sobre as Forças Vivas da Natureza provindas do 

Seio da Terra e do Espaço Cósmica, ou seja, Kundalini e Fohat. Estas duas Energias conjugam-

se na Face da Terra que é neutra e onde se processa a Evolução. Em virtude dessa disposição é 

que os dois Poderes, Espiritual e Temporal, devem funcionar harmonicamente, a fim de que o 

trabalho do Eterno decorra sem maiores percalços. 
 

 A Ordem do Santo Graal possui o seu núcleo formado por 32 Membros, contudo, ela 

reflecte-se e expande-se através de mais 111 casais de Seres pertencentes à Hierarquia Makara, 

que também está relacionada ao trabalho Templário, ou seja, ao Poder Espiritual, e os quais 

deveriam viver na Cidade Sagrada de São Lourenço (MG). Eles são os Filhos da Obra e formam 

a Família do Santo Graal, de que falaram os três investigadores da BBC com as limitações 

naturais de quem desconhece a essência do mistério, pois este é muito mais profundo e esse 

número 111 amplia-se e abarca duas vezes o valor de 777, mais os Gémeos Espirituais. 
 
 

O GRAAL E O NASCIMENTO DOS DOIS BUDHAS 
 

 

 A TAÇA É O NINHO DA POMBA DO ESPÍRITO SANTO – Segundo as Revelações, a 

Taça do Santo Graal originou-se com os graves acontecimentos que antecederam o fim da 

Atlântida, tendo depois peregrinado através do Itinerário de Io percorrendo a Palestina, o Tibete, 

etc., até chegar aos dias de hoje. Daí se afirmar que o Graal no Templo que o abriga actualmente 

representa a Divindade na Face da Terra, é como se fosse o Coração de Deus cujo pulsar 

apresenta-se como um Sonido para aqueles dotados de maior sensibilidade para ouvir tão 

sublime vibração. Ela é como se fosse o ninho onde se abriga a Pomba do Espírito Santo do mito 

do rei Artus ou Arthur, Pomba cuja cauda possui 32 raios. 
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 A Taça Sagrada recolhe e guarda a Sabedoria Eterna sendo a fonte da Inspiração Divina, 

donde a sua incessante demanda pelos peregrinos que se acham na Senda da Iniciação. A Ordem 

do Santo Graal, que é a responsável pela Guarda da Taça na Face da Terra, em última instância 

não deixa de ser um resto kármico do Cristianismo, para não dizer, da própria Atlântida. Com o 

nascimento dos dois Budhas em 24 de Fevereiro de 1949, o Mistério do Santo Graal deixou de 

ser uma lenda para transformar-se numa realidade. A Taça contém condensada a essência de 

todos os sofrimentos e experiências vividos pelos Avataras de todas as épocas, donde a sua 

presença ser fonte donde emanam as mais portentosas vibrações para todo o Orbe, aliviando a 

pressão tamásica que envolve a Terra nesta Kali-Yuga. 
 

 O GRAAL E O SANGUE DOS BODHISATTWAS – No período compreendido de 1949 

a 1954, a Taça Sagrada abrigou o Sangue de todos os Bodhisattwas tanto do Passado como do 

Presente. O precioso Líquido contido numa galheta de vidro veio de Agharta trazido pelo 

Cavaleiro das Idades, conhecido no Oriente pelo nome de Akdorge. Na Taça foi depositada não 

só a essência do Sangue de Cristo como também a essência das Lágrimas de Maria, e de outros 

Aspectos Femininos da Divindade. O fenómeno do Sangue e das Lágrimas, do ponto de vista 

alquímico, é o que Sangue transformou-se em Carvão, e as Lágrimas transformaram-se em Sal. 

Carvão e Sal expressam coisas da Terra, aquilo que está relacionado ao Mundo, porque aquilo 

que diz respeito à Divindade a Ela voltou, e como elo de ligação entre Deus e o Homem ficou o 

Sonido que vibra dentro da Taça como se fosse a Voz do Logos. É como a Voz de Deus falando 

aos Eleitos. O sacrifício transformou-se em conhecimento e sabedoria. Processou-se assim uma 

sublimação alquímica. A Taça também simboliza o crânio contendo o cérebro humano onde se 

guardam toda a sabedoria e experiências vivenciadas, sendo o repositório físico dos 

conhecimentos iniciáticos adquiridos através das Idades transferidos e aumentados de vida para 

vida; daí a razão de no cérebro estarem localizadas as mais importantes glândulas de secreção 

interna e a presença dos chakras mais transcendentais. 
 

 Pelo que foi dito acima, ficam bem configurados os dois Poderes Espiritual e Temporal. 

Por isso, a Ordem do Santo Graal apresenta-se com dois aspectos: a Ordem propriamente dita, e 

a Ordem dos Tributários. A primeira trabalhando para Deus, e a segunda trabalhando para o 

Mundo. São como dois braços que trabalham harmonicamente porque, segundo JHS, servir à 

Humanidade é a melhor maneira de servir à Divindade. 
 

 

O GRAAL, OS LIVROS E AS PEDRAS SAGRADAS 
 

 

 SIMBOLISMO DO LIVRO – Vimos que a Taça do Santo Graal está relacionada a 

determinados Livros Sagrados, possuídos de simbolismo iniciático. O Livro significa 

Conhecimento, Sabedoria, Arquivo, etc., e por isso os Assuras são considerados como um 

“Livro” pelas Estâncias de Dzyan. Na linguagem dos alquimistas, um “livro aberto” significa o 

conhecimento que pode ser revelado, enquanto um “livro fechado” tem o sentido de 

conhecimento velado, reservado a escasso número de eleitos. São João, no seu Apocalipse, refere 

o Livro Selado com Sete Selos, portanto, é um Livro, um Segredo guardado a “Sete Chaves”, ou 

melhor, com as sete Chaves do Conhecimento de que já fizemos referência. 
 

 SIMBOLISMO DAS PEDRAS SAGRADAS – O mistério da Taça do Santo Graal não 

está somente relacionado aos Livros, mas também às Pedras Sagradas. Já vimos em estudos 

anteriores que cada uma das Sete Taças Representativas (da Original no Caijah) tem por base ou 

pedestal uma Pedra Sagrada, de profundo significado oculto. Sobre o assunto, diz o Professor 

Sebastião Vieira Vidal: 
 

 ‘Niunt Niat Silux’, frase aghartina, significa ao pé da letra: ‘Vitória da Pedra Una’. 

Debaixo de cada Taça há uma Pedra. 
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 Consoante a Tradição da nossa Obra, a Pedra, medindo 28 por 28 centímetros, onde 

Cristo (Crivatza) se ajoelhou no Jardim das Oliveiras, está no nosso Templo sob a Taça do 

Santo Graal, na Face da Terra. O pedaço da Pedra extraída da Montanha Sagrada, onde os 

Gémeos Espirituais estiveram ajoelhados no dia 28 de Setembro de 1921, está no Templo do 

Caijah, sob a Suprema Taça do Santo Graal. Logo, pode-se concluir que está expressando a 

‘Pedra Una’, digamos, Ag-Zin-Muni… 
 

 As próprias vibrações da Taça do Santo Graal – lá em baixo – a estão transformando 

em ‘Pedra Flogística’ à semelhança de Ag-Zin-Muni. Logo, trata-se da Pedra Cúbica da 

Obra, consequentemente, da Vitória da nossa Obra, da Vitória da Pedra Cúbica da nossa 

Obra. 
 

 Se a Pedra Cúbica da Montanha Sagrada se está transmutando, é muito lógico que as 

Pedras Vivas desta mesma Obra também passem por um processo de transmutação. Eis 

porque foi dada aos Makaras, Assuras e Jivas da Obra a Yoga de Akbel, que tem a finalidade 

de transmutar os veículos objectivos e subjectivos dos Irmãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


