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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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O GRAAL E AS PEDRAS SAGRADAS 
 

 
 

INFLUÊNCIA PLANETÁRIA DAS PEDRAS 
 

 

 O Mito do Santo Graal sempre esteve relacionado às Pedras Sagradas, bem como ao 

Livro, sendo que geralmente o Livro é a própria Pedra onde constam inscrições de carácter 

oculto, como foi o caso das Tábuas da Lei expressas numa Pedra que Moisés recebeu no Monte 

Sinai. Como já vimos, Moisés revoltou-se contra a heresia do seu povo, e por isso a Pedra foi 

partida em duas partes. O sentido oculto desse gesto era mostrar que os Mistérios da Lei 

passavam a ter dois segmentos: um, o revelado ou exotérico, ou seja, a Verdade transmitida para 

todos em forma de religião destinada às massas pouco afeitas ao raciocínio mais profundo; a 

outra parte dos Mandamentos foi conservada em oculto, pois tratava-se da parte secreta ou 

esotérica da doutrina destinada à elite espiritual dos Iniciados levitas. 
 

 Na história do Conhecimento Secreto as pedras assumem diversos aspectos. Atribui-se a 

Hermes, o Trismegisto, um tratado sobre Medicina Teúrgica intitulado O Livro das Ciranidas, 

que trata dos poderes mágicos curativos de inúmeras pedras preciosas, assim como da técnica de 

como usá-las para que as mesmas surtam o efeito desejado. 
 

 No famoso Palácio de San Lorenzo de El Escorial, em Madrid, Espanha, existe um 

precioso tratado conhecido sob o nome de Lapidário de Afonso X, o Sábio. Compõe-se de 

extractos retirados dos Livros de Enoch, de Salomão e de Ptolomeu, onde é tratada a influência 

planetária das pedras. 
 

 Consta que determinados cristais colocados sobre os Chakras activam os mesmos, por 

meio da energia que acumulam, com efeitos positivos para a saúde psicofísica. Contudo, com o 

decorrer do tempo, a ignorância, a superstição e o fanatismo vêm sempre deturpar e desacreditar 

preciosas informações transmitidas pelos Sábios Iniciados. Verdadeiros tesouros que nos foram 

legados pelos Iniciados do Passado, vão sendo encobertos por crendices as mais absurdas que só 

servem para cumular de ridículo certas verdades arcanas de valor inestimável. Alquimistas como 

Paracelso, por exemplo, nas suas obras sobre Medicina deram grande importância a 

determinadas pedras como elementos de cura taumatúrgica. Demócrito teve ocasião de 

sentenciar: 
 

 “Há nas pedras uma alma elementar, a qual é a causa da sua geração onde, pouco a 

pouco, as ideias abstractas tomam corpo. Em Roma, como na China, existe a tradição das 

Pedras Vivas que estão presentes no Universo e que naturalmente devem parir.” 
 

 Não resta a menor dúvida de que com essas palavras tão enigmáticas, Demócrito 

expressava uma profunda verdade cosmogénica ensinada pela Sabedoria Oculta. Trata-se do 

processo de diferenciação do Plano e Sub-Planos do qual a Matéria é parte integrante, ou seja, 

onde a “alma elementar” a que Demócrito se refere vai, pouco a pouco, infundindo a Vida- 

Consciência na Matéria ainda no estado primário da sua evolução. Mesmo porque a Matéria, em 

última instância, não deixa de ser a Essência Espiritual condensada e cristalizada no seu estágio 

mais denso, conforme ensina a Cosmogénese. 
 

 Conta-se ainda, a respeito da influência e poderes das pedras, que Napoleão Bonaparte, 

enquanto viveu em harmonia com Josefina a quem amava, a qual era possuidora de um anel 

talismânico de grande poder, em virtude disso, tudo lhe decorreu bem. Contudo, foi-lhe nefasta a 

companhia de Maria Luísa, sua segunda esposa, com quem casou por motivos políticos. A 

mesma era portadora, segundo se diz, de um colar que encerrava vibrações maléficas, por ter 

sido feito com pedras extraídas do túmulo de Julieta, em Verona, Itália, que fora vítima de cruel 

destino no seu desventurado amor por Romeu.  
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A PEDRA DA COROAÇÃO 
 
 

 Uma das mais afamadas Pedras sem dúvida que é a Lia-Fail, ou a Pedra da Coroação, 

cuja fotografia publicámos no Caderno n.º 20. Segundo a tradição, os monarcas britânicos 

possuíam o poder de curar os enfermos quando estavam sentados sobre a referida Pedra 

milagrosa. Até hoje ainda existe uma réplica da Lia-Fail na Abadia de Westminster, em Londres, 

pois a original foi recolhida aos Mundos Sagrados do Interior da Terra, muito embora o povo 

inglês, e até escocês e gálico no geral, ignore tal facto aqui revelado. 
 

 Segundo consta no Beautiful Britain Specially, approved by her Majesty Queen 

Victoria – The International  League, London, 1895, o Trono onde a Pedra serve de assento é 

todo de carvalho, tendo sido feito por ordem de Eduardo l que trouxe a mesma de Scone. 

Segundo o documento em pauta, aprovado pela Rainha Vitória para ser distribuído à nobreza 

britânica, a versão da lenda referente a Lia-Fail, é a seguinte: 
 

 “O pétreo pilar, no qual dormiu Jacob em 

Bethel, foi trazido ao Egipto; dali foi levado para 

a Espanha pelo filho de Cecrops, Rei de Atenas. 

Da Espanha foi levado por Simon Breck para a 

Irlanda. Lá, na Montanha Sagrada de Tara, 

tornou-se ‘Lia-Fail’, ou a ‘Pedra do Destino’. 
 

 Fergs, fundador da  monarquia escocesa, 

levou-a através do mar para Dunstaffnage; 

Kenneth II removeu-a para Scone. O contraste 

entre a primeira e a última coroação está bem 

descrito na obra ‘Uma Peregrinação Através da 

Abadia de Westminster’, de H. N. King. Os 

saxões, que estavam reunidos com os normandos 

em torno do conquistador, de acordo com o seu 

velho costume saudaram-no com um brado. A 

cavalaria normanda, fora da abadia, confundiu 

o seu significado e ateou fogo aos portões. A 

multidão correu e deixou o conquistador sozinho 

com os monges e prelados e, trémulo ao ouvir os 

gritos dos seus novos súbditos, esporeou o seu 

cavalo naquele desolado dia de Inverno. 
 

 E a última coroação, descrita por Dean 

Stanley, é a coroação da Rainha Vitória numa 

manhã de Verão. No momento exacto em que ela penetrou na grande nave da abadia e parou 

como para respirar – ao encaminhar-se para o seu lugar no altar – também no profundo 

silêncio da multidão a voz trémula do Arcebispo Howley mal pôde ser ouvida ao pedir o 

reconhecimento, quando ela se sentou imóvel no Trono, entre gritos, clarins e estrondos de 

canhão. Deve ter havido muitos que sentiram a esperança de que a lealdade que se tornara 

fria nos reinados anteriores, reviveria numa forma mais séria, talvez mais do que todas as que 

se apresentaram antes.” 
 

 Segundo a tradição, a Lia-Fail também era considerada como sendo a Pedra Falante, 

pois sempre se manifestava na ocasião da escolha do novo monarca. Era considerada a Anchora 

Vitae, designação latina possuída de profundo significado iniciático. Segundo ensinou JHS, o 

termo Âncora tem sentido iniciático, pois expressa a ideia de consolidar ou firmar determinado 

Movimento de carácter oculto em determinado tempo e local. 
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O SIMBOLISMO DO BRASÃO DE CRISTÓVÃO COLOMBO 
 
 

 O Padre José de Anchieta (San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, Canárias, Espanha, 

19.3.1534 – Iriritiba (Anchieta), Espírito Santo, Brasil, 9.6.1597), ao procurar firmar no Brasil 

uma nova Civilização, um novo Ciclo Evolucional, estava sob a inspiração do Governo Oculto 

do Mundo, e assim sendo o seu trabalho era realizado conscientemente obedecendo a uma 

directriz. O seu próprio nome, Anchieta, faz lembrar as palavras Anchorete, Ancorete e Âncora, 

esta como instrumento representativo de fixação, de realização, de estabelecimento de uma Obra 

de natureza transcendental em local previamente determinado pela Lei Cósmica. A Âncora 

delimita o lugar onde a “Barca da Salvação”, de que nos falam todas as tradições, se firmará. 

No Município de Itanhaém, no litoral de Santos, existe uma pedra considerada santa por ter 

servido de leito a Anchieta quando desempenhava a sua Missão Iniciática nessas paragens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 O CONTINENTE ENCOBERTO – No brasão de Cristóvão Colombo estão desenhados 

cinco ancorotes (âncoras pequenas), e com isso certamente Colombo tinha a intenção de deixar 

claro, ao menos para aqueles que já aprenderam ver mais além das aparências enganadoras, 

como acontece com todos os que têm a Mente Iluminada pela Sabedoria Divina, que ele lançara 

a sua Âncora no Quinto Continente, e daí a razão de ser cinco o número dos ancorotes. 

Continente que estava reservado para servir de berço à Sexta Sub-Raça da actual Quinta Raça-

Mãe Ariana. O Iluminado poeta português, Fernando Pessoa, denominou o nosso continente de 

“encoberto”, que Colombo, como Membro proeminente do Governo Oculto do Mundo, sabia de 

antemão existir. 
 

 Segundo JHS, a palavra ancorote deriva do hebraico angoroth, termo relacionado com o 

angos grego, que outra coisa não é senão o próprio seio da Terra, de onde provêm todos os Seres 

da Hierarquia de um Cabral, Colombo, Anchieta, Cristo, etc. Lugar interdito aos profanos, onde 

são recolhidas as sementes monádicas selecionadas pelo Manu nos momentos trágicos, como o 

fez o Manu Noé na ocasião da submersão da Atlântida. 
 

 Âncora é um venerando símbolo iniciático que já provém da antiga Atlântida. Expressa a 

ideia de salvação das pessoas, e daí se falar no Salvador como era reconhecido o próprio Cristo. 

Também alguns historiadores afirmam que o verdadeiro nome de Cristóvão Colombo era 

Salvador Gonçalves Zarco. Aliás, ele deu o nome de Salvador à primeira ilha avistada quando 
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desembarcou no Novo Mundo. Colombo e Cabral, como o Apóstolo Pedro, não deixam de ser as 

Pedras onde se assenta a Grande Obra do Supremo Arquitecto do Universo, na elaboração de um 

Trabalho Cíclico que ainda está muito longe de atingir o seu término. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O ELDORADO E A BUSCA DO GRAAL – A Obra do Eterno realiza-se sempre por 

múltiplos caminhos. O chamado Itinerário de Io, em última instância, não deixa de ser um 

mistério relacionado ao Graal. Enquanto se realizava um trabalho no mundo civilizado de então, 

ou seja, o Mistério do Santo Graal mantinha-se como uma chama acesa oculta nos santuários 

secretos das Sete Catedrais Canónicas, outro trabalho paralelo, também relacionado ao Graal e 

ao Itinerário de Io, operava-se em outras regiões do Globo, ou seja, um trabalho relacionado 

com as civilizações pré-colombianas. Era uma labuta árdua junto aos índios da América Central 

e do Sul, com os tupis, guaranis, astecas, incas, etc. Dizem os historiadores que os espanhóis 

buscavam o mítico Eldorado existente nas densas florestas amazónicas, e que até hoje se 

encontra encoberto pelo mais profundo silêncio, pois ainda não chegou a hora de ser desvelado o 

maior segredo da Humanidade. Quando chegar esse momento solene, provavelmente o Graal 

Original virá para a superfície da Terra, que nessa ocasião já deverá estar purificada dos seus 

males. 
 
 

O GRAAL E A PRÉ-HISTÓRIA DA AMÉRICA 
 

 

 TULA, A CIDADE SAGRADA DOS POVOS – Os povos da América Pré-Colombiana 

designavam o nosso continente de Patala, que significa a “Terra Sagrada”, Tula, Tulâ, etc. 

Também, se usava o termo Nagas, Nahas, Nahoas e Toltecas, este que era o nome de uma das 

sub-raças atlantes. O sentido oculto dessas designações expressa a Hierarquia dos Homens 

Perfeitos, também chamados alegoricamente “Homens Serpentes” (Sri-Nagas ou Nagar, donde 

Srinagar), como Senhores da Sabedoria Eterna. Dai a lenda do Eldorado, a Terra dos Deuses 

Imortais. Actualmente faz-se referência ao nome grandioso de Meka-Tulâ, que também é o de 

um Monte localizado nos arredores da cidade de São Lourenço (MG), Capital Espiritual do 

Mundo do Ciclo actual. Tula sempre esteve ligada as regiões sagradas da Terra, ela é de carácter 

móvel, e daí o nome de numerosas cidades com esse derivado etimológico, como sejam, Toulon, 

Toulouse, Toledo, Tolosa, Tolemaida, etc., todas elas derivadas da Tula Primordial. 
 

 ONDE AS MÓNADAS ATINGEM OS MAIS ALTOS NÍVEIS DE CONSCIÊNCIA – 

Séneca, poeta Iniciado já no seu tempo, estava consciente da existência de outros continentes. Na 

sua obra Medeia faz referências às últimas “Tulas do Ocidente”. Na História Secreta da 

Humanidade através do sagrado Itinerário de Io, cujo objectivo principal é elevar cada vez mais 

o nível evolucional dos povos, sendo que onde ele se detém demarca o ponto onde as Mónadas 

atingem os mais altos níveis de consciência, por estar presente o próprio Manu comandando todo 

o processo, ele é a expressão lídima do Eterno na Face da Terra. A presença desse Excelso Ser 

implica na transmissão, para aqueles que O seguem, dos mais altos conhecimentos ainda 
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desconhecidos da Humanidade comum, e daí a razão de se afirmar que neste Lugar Sagrado de 

São Lourenço é onde as Mónadas atingem o grau máximo de evolução no presente Ciclo, porque 

elas têm a dita de beber directamente da bendita Fonte Avatárica. 
 

 A certa altura do longo Itinerário evolutivo, surgiram os partidários do “dividir para 

dominar” como obstáculos ou “pedras de tropeço”, sempre as pedras… Foi esse facto que 

provocou o declínio do mundo de então, originando a necessidade de se resguardarem os valores 

espirituais acumulados pela Humanidade, sendo os mesmos transferidos para o Oriente. 

Contudo, na memória dos povos ficou a Tradição do Santo Graal, que é o Repositório não só do 

Sacrifício da Divindade mas também da sua Sabedoria. 
 

 Falando sobre o assunto, assim se expressou o Venerável Moysés Jakubovick: 
 

 “Houve a necessidade de se resguardarem os valores superiores da Espiritualidade da 

Humanidade, sendo os mesmos, em consequência, transladados para determinada região da 

Ásia. A tradição dos povos regista a memória de um grande cataclismo e de inúmeras regiões 

que dele foram resguardadas. Dentre elas temos, por exemplo, ‘Anahuac’, termo que significa 

‘salva das águas’. Trata-se de um termo pré-histórico, cujo nome actual é ‘Península de Yu-

Katâ’ (Yucatan). Este termo, por sua vez, designa os ‘remanescentes’. O próprio Cristóvão 

Colombo deparou-se com uma cidade de nome Atlan, que faz lembrar a Atlântida, 

actualmente chamada del Aclo, na Baía de Uraga.” 
 
 

BEBER NA TAÇA DE BUDHA 
 

 

 A Tradição do Santo Graal está profundamente relacionada como o Rito da Eucaristia, 

que a própria Igreja refere quando fala dos “Insignes Vasos de Eleição”, mistério por demais 

transcendental para ser tratado publicamente, razão porque as autoridades religiosas falam pouco 

sobre o assunto. Segundo os Iniciados, todos os Seres que se realizam espiritualmente, não o 

fazem sem antes beberem na Taça Sacrossanta. Bebem mas não o vinho alcoólico que é apenas 

formalidade litúrgica, ao contrário da interpretação daqueles que se prendem aos aspectos 

exteriores e formais das palavras, sem aprofundarem o sentido oculto das coisas verdadeiramente 

sagradas. Todos aqueles que penetraram na essência do Conhecimento Secreto são como os 

heroicos Prometeus que lograram alcançar o Céu, e de lá trouxeram a Chama Sagrada da 

Sabedoria Iniciática das Idades. 
 

 TODOS OS VITORIOSOS DO CICLO SÃO UMA TAÇA VIVA – Para se alcançar os 

valores que envolvem a Taça Divina, necessário se faz submeter-se a severa disciplina iniciática, 

porque a Taça também é de Amargura e de Sacrifício, mas transmuta-se em Taça de Esplendor 

que coroa a fronte dos Vitoriosos do Ciclo. Em última instância, todos os que lograram a Vitória 

final não deixam de ser uma Taça Viva que contém em seu escrínio a inefável Essência Única 

que é o Elixir Eucarístico, Fonte da Vida Eterna. Segundo a lenda, Budha, movido de 

compaixão, aceitou os quatro Cálices de Pedra Negra que lhe ofereceram, e os transformou num 

só. Budha aceitou o alimento do Cálice, e havendo provado o que nele se continha, rendeu 

graças. Após o Sacramento, o Bem-Aventurado dirigiu aos Quatro Reis que trouxeram o Cálice 

estas enigmáticas palavras: 
 

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

Sabedoria. 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, Cálice da Salvação, de novo há-de ser descoberto…” 
 

 Comentando as iniciáticas palavras pronunciadas por Budha, disse o Mestre JHS: “Assim 

dizem as lendas tibetanas. Resta aos Iniciados nos Grandes Mistérios a decifração de tão 
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misteriosas palavras. Lembramos, apenas, que as quatro Hierarquias em actividade na Terra 

um dia se farão uma só, como o Cálice de Budha… o resto é fácil descobrir, na razão da letra 

que mata para o Espírito que vivifica… principalmente no que diz respeito à Pedra Negra da 

segunda oferta dos quatro Cálices, que o Budha, movido pela compaixão, aceitou”. 
 

 Oferecer o Cálice a Budha significa oferecer o Cálice da nossa Personalidade, para que 

nela seja vertida a Essência Búdhica ou da Intuição da Individualidade. Isso significa que a nossa 

Mente deve assimilar as vibrações do Princípio Búdhico, a fim de que ela se perpetue, ou seja, 

não seja esquecida nem em palavra nem em juízo, segundo as palavras de Budha. Assim, a nossa 

Mente deverá ser um Vaso de Sabedoria bafejada pela Essência Crística, ou Búdhica, que a 

imortalizará. Trata-se do fenómeno espiritual que os Iniciados chamam de Budhi-Taijasi, 

segundo ensina o Budismo Esotérico. 
 

 

SUDHA-DHARMA-MANDALAM 
 
 

 A respeito das Pedras Sagradas, também temos as célebres pedras negras que ainda hoje 

são cultuadas por diversos povos. Dentre elas, podemos destacar a famosa Estátua negra de 

Krishna, as pedras negras do Pagode de Benares, na Índia, e a mais famosa de todas, a de Cíbele 

conhecida como “Mãe dos Deuses”, conservada em Pessimonte, na Frígia, cuja influência 

benéfica evitou, como está registado, a conquista de Roma pelos cartagineses comandados por 

Aníbal. Era sobre essa pedra sagrada, existente no Templo de Minerva, que as Sibilas 

profetizavam. 
 

 IGREJA SECRETA DE MELKI-TSEDEK – O Culto do Santo Graal sempre esteve 

relacionado às Pedras Sagradas, a própria Espada “Excalibur”, tão famosa na época da epopeia 

dos Cavaleiros da Távola Redonda, estava cravada numa Pedra, da qual só o Rei Arthur a 

conseguiu arrancar por ele ter um coração puro, ou seja, por já ter conseguido burilar a sua 

“Pedra Cúbica”. O Culto do Santo Sangue, no seu aspecto mais secreto, é a mesma coisa que o 

Culto da Igreja Secreta de Melki-Tsedek, que é a verdadeira origem da Religião-Sabedoria de 

que nos fala a Mestra Helena Petrovna 

Blavatsky, inspirada pelos Mestres de 

Sabedoria. Sacrossanta Igreja que proporciona 

aos homens esforçados e aos estudiosos sérios 

os elementos indispensáveis para eles 

“religarem-se” à sua verdadeira Essência 

Espiritual, sem a necessidade de intermediários 

que, em sã consciência, nada podem fazer a 

não ser criar dependências… 
 

 Segundo o Mestre JHS, todos os Seres 

Iluminados desde que de posse de determinada 

Chave fazem parte, automaticamente, da Igreja 

Secreta de Melki-Tsedek, que é eterna e tem 

por princípios basilares a norteá-la o Amor, a 

Verdade e a Justiça, princípios sem os quais todas as tentativas de se estabelecer a paz entre os 

homens resultam sempre infrutíferas. 
 

 Segundo as tradição mais secretas, a origem da Excelsa Igreja de Melki-Tsedek remonta 

aos meados da 3.ª Raça-Mãe Lemuriana, quando a Humanidade de então carecia de orientadores, 

como actualmente acontece, mas que hoje não podendo expor à luz do dia no entanto actuam 

ocultamente. Mais tarde, já nesta 5.ª Raça-Mãe Ariana, essa mesma Igreja Secreta na Índia 
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tomou o nome de Sudha-Dharma-Mandalam, “Grande Fraternidade Branca” ou “Grande 

Assembleia dos Filhos da Lei”, ou seja, o Supremo Governo Oculto do Mundo. 
 

 PROTECTORES OCULTOS DA HUMANIDADE – Esta Fraternidade Sagrada era 

constituída por verdadeiros Deuses encarnados desempenhando a espinhosa função de 

Instrutores Espirituais da Humanidade. Com o tempo, ficou sendo conhecida como Excelsa 

Fraternidade Branca do Himalaia, assunto que teremos ocasião de abordar com mais detalhes 

quando estudarmos a estrutura do Governo Oculto do Mundo em futuros. A Santa Fraternidade 

tinha, e tem ainda, por objectivo principal difundir a Verdade, o Amor e a Justiça que, como já 

vimos, são os seus princípios basilares. Actuou sempre como uma espécie de Anjo Tutelar da 

Humanidade sem a mesma ter consciência disso. Combateu, e combate ainda, as forças negativas 

ou sombrias que tentam submergir os homens na mais negra degradação as quais, como 

polaridade, sempre se opuseram às directrizes superiores desse mesmo Governo Oculto do 

Mundo. 
 

 

AS PEDRAS SAGRADAS E O CÓDIGO DO MANU 
 
 

 Todas as vezes que os princípios do Amor, da Verdade e da Justiça são violados pela 

ignorância e cegueira dos homens, isso acarreta sempre grandes tragédias, a exemplo do que 

aconteceu na Lemúria, na Atlântida e do que está acontecendo, por enquanto em escala menor, 

na Raça Ária. A poderosa Organização que dá cobertura à Humanidade possui sete Aspectos ou 

Linhas de Adeptos, as quais são, a bem dizer, reflexo das Sete Shaktis Universais actuando nos 

Mundos mais grosseiros da Manifestação. No Oriente, esses Seres são conhecidos por Goros do 

Rei do Mundo. Como responsáveis pela Evolução na Face da Terra, estão submetidos às mais 

rigorosas Regras do Pramantha. 
 

 A PEDRA DE ASGARDI – Falando a respeito dessa Excelsa Organização, disse René 

Guénon: “O Chefe de uma tal Organização é o próprio Manu, que possui legitimamente esse 

título e demais atribuições, podendo igualmente encarregar a outro que o exerça”. Como 

Regras oriundas dessa Organização, tivemos primordialmente, no trabalho realizado em prol da 

Raça Ária, o Código elaborado pelo Manu Vaivasvata, que era a síntese das experiências já 

vivenciadas pelas Mónadas em Ciclos anteriores. Tal Código ficou conhecido como Manava-

Dharma-Shastra, os “Mandamentos da Lei de Deus”, os quais não devem ser confundidos com 

os da tradição judaico-cristã da Torah e do Evangelho, por não passarem de uma réplica 

adaptada a esses novos tempos entretanto também já idos. Esses Mandamentos Primordiais 

foram gravados na sacrossanta Pedra de Asgardi, de onde provêm, na realidade, todos os 

códigos que regulam a vida dos homens, tanto no Passado como no Presente, seja no aspecto 

espiritual, religioso ou jurídico, não importando, no caso, as inúmeras deturpações introduzidas 

nas regras fundamentais pela ignorância e falsidade de alguns dirigentes de povos, sejam eles 

religiosos ou políticos. 
 

 O CULTO DOS DRAGÕES E O SEU SIGNIFICADO – Os Seres de Hierarquia 

Superior que compõem essa Excelsa Organização, são genericamente denominados de Adeptos 

da Boa Lei. Lei ou Dharma, portanto, Senhores do Karma, o que significa não mais estarem 

sujeitos às leis que regem o comum dos homens, por isso mesmo adquiriram o direito de servir-

lhes de Guias e Mestres, enquanto que os seres vulgares estão enleados na Lei do Karma que os 

prende à Roda dos Nascimentos e Mortes, ao ciclo das dolorosas reencarnações sucessivas. No 

Oriente, essa mesma Organização é reconhecida simbolicamente como sendo um “Dragão 

Místico”. Por isso as Estâncias de Dzyan fazem referências aos “Dragões da Sabedoria”. O 

termo Dragão expressa uma Comunidade especial com poder, força e capacidade de influenciar, 

etc., razão porque tanto no Japão como na China o povo cultua, como uma tradição nacional, os 

dragões, a quem presta homenagens nos seus festejos populares. No folclore de todos os povos, 
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inclusive entre os chamados “selvagens”, constata-se sempre a presença dessas entidades 

mitológicas como algo enquistado no inconsciente colectivo. 
 

 Segundo as tradições mais sagradas, a cabeça do Dragão ora está voltada para o Oriente, 

ora está voltada para o Ocidente, como acontece agora no presente Ciclo. Isso indica que onde 

estiver a cabeça do Dragão ali estará a Suprema Direcção Oculta do Mundo. 
 

 

A PEDRA DE GENGHIS-KHAN 
 
 

 No Apocalipse, Jesus, o Cristo, é considerado a Pedra Principal, enquanto os doze 

Apóstolos são designados como as 12 Pedras Fundamentais. Eram considerados “Pedras” por 

terem logrado a transformação da sua Pedra Cúbica em Pedra Filosofal, esta de que nos falam 

os Alquimistas e que vai além do sentido da transformação individual. Com efeito, estes 

conceitos ocultistas são muito mais profundos do que aparentam ser. Trata-se, realmente, da 

elaboração de uma “Pedra” que se fabrica no corpo do praticante, tendo a “Pedra” o sentido de 

“Elixir” gerado pelas energias existentes em todos nós, o qual mediante a prática do Magistério 

Alquímico poderá transformar-se num elemento perpetuador da existência, ou seja, o da Vida 

Eterna. Segundo os ensinamentos dos Mestres de Sabedoria, o referido fenómeno só se opera no 

corpo do praticante quando o mesmo se põe em movimento ou aprende a movimentar as 

referidas energias… 
 

 A PEDRA SAGRADA DA CAABA – Famosa também é a Pedra Sagrada da Caaba, 

que se encontra em Meca sob a guarda da Tribo dos Coraixitas à qual, segundo os muçulmanos, 

pertencia Maomé. Acredita-se que esta Pedra Sagrada era originalmente Branca, mas que se 

tornou Negra devido aos pecados dos homens… Sempre o simbolismo falando alto para aqueles 

que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir… Nesse simbolismo também se encontra a eterna 

luta entre a Fraternidade Branca e a Fraternidade Negra. Luta sem trégua contra os maus 

desígnios dos opositores sombrios que tentam prejudicar a marcha evolucional e onde se acha 

em jogo o próprio destino da Humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SIGNIFICADO DO ANEL DE GENGHIS-KHAN – O anel que o famoso conquistador 

Genghis-Khan usava tinha engastada uma misteriosa pedra negra, na qual estava gravada a Cruz 

Suástica ou Swástika, Cruz que expressa o movimento da Roda da Vida girando no sentido 

positivo ou da Evolução (da esquerda para a direita). O portador desse anel deve estar sempre no 

eixo central da referida Roda como autêntico Chakravarti, isto é, Aquele que faz girar a Roda da 

Vida sem participar do seu movimento, como já vimos. É assim que procede determinada Linha 

de Adeptos (Serapis) que age no conturbado campo social. No seio da Humanidade, esses 

Adeptos tudo fazem no sentido de auxiliar os homens a seguir o caminho justo, e com isso 

envolvem-se nos mais intrincados meandros da política mundial, nem sempre isenta de 

percalços, contudo, sem contraírem Karma, o que não acontece com os homens comuns por os 

mesmos não estarem sob a cobertura do Governo Oculto do Mundo. 
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 O anel de Genghis-Khan durante muitos anos figurou no dedo anelar da mão direita do 

31.º Budha Vivo, o Excelso Kjerib Hap Bogdo-Gheghen Hutuktu de Narabanchi Kuri, em Urga, 

hoje Ulan Bator, capital da Mongólia Exterior. Trata-se de um poderoso objecto talismânico com 

o qual o seu portador movimentou, material e espiritualmente, toda a Ásia Central, através da 

soberania que desfrutava sobre os povos tártaros e mongóis, até ao ano de 1924, quando a partir 

dessa data a cabeça do Dragão voltou-se para o Ocidente. A respeito desses extraordinários 

acontecimentos, onde é assinalada a influência das Pedras e das Taças, passamos a palavra ao 

escritor polaco Antoni Ferdinand Ossendowsky (27.5.1876 – 3.1.1945), autor da famosa obra 

Bestas, Homens e Deuses, onde descreve a “Pedra Negra do Budha Vivo”: 
 

 “Quando Gushi-Khan, chefe dos Calmulcos, terminou a guerra contra os Barretes 

Vermelhos, levou consigo a misteriosa ‘Pedra Negra’ que o Rei do Mundo tinha enviado ao 

Dalai-Lama, pretendendo com isso estabelecer a capital da Religião Amarela na Mongólia. 

Naquela época, todavia, os Oletes estavam guerreando contra o imperador da Manchúria, por 

causa do trono da China, e estavam sendo continuamente derrotados. O último Khan dos 

Oletes fugiu para Rússia, mas antes de ir embora mandou para Urga a ‘Pedra Negra 

Sagrada’. Durante todo o tempo que a Pedra esteve em Urga, o Budha Encarnado usou-a 

para benzer o povo, e as doenças e as desgraças ficaram afastadas do povo mongol e dos seus 

rebanhos. Mais ou menos há cem anos atrás, alguém roubou a Pedra, e desde então os 

budistas têm-na procurado pelo mundo inteiro, mas sem resultado. Desde o seu 

desaparecimento, o povo mongol começou a morrer lentamente. 
 

 Os antigos Bogdo-Khans (Budhas Vivos) só liam o futuro com a ajuda da Pedra 

Negra, disse um Maramba. Na superfície da Pedra apareciam inscrições tibetanas, e o Bogdo-

Khan, lendo-as, ficava sabendo o destino de todas as nações… Quando o Maramba falou na 

Pedra Negra sobre a qual apareciam as legendas tibetanas, lembrei-me que era um facto 

realmente possível. Em Ulan Taiga, na região sudeste do Urianhai, eu tinha passado por um 

local onde havia ardósias pretas em estado de decomposição. Toda a superfície daquelas 

ardósias estava coberta por um líquen branco, formando desenhos extremamentes 

complicados que lembravam a renda de Veneza ou, então, escritas em caracteres rúnicos. 

Quando a ardósia estava húmida, os traços desapareciam, só voltando a aparecer novamente 

quando secava. 
 

 Ninguém tem o direito e nem a ousadia de pedir ao Budha Encarnado para revelar-lhe 

o futuro. Ele só se dedica a adivinhações quando se sente inspirado, ou então quando chega 

algum delegado especial com uma mensagem do Dalai-Lama ou do Trashi-Lama. Na época 

em que o czar Alexandre I estava sob a influência do misticismo, inspirado pela baronesa de 

Krüdener, ele mandou um seu delegado pessoal ao Budha Encarnado para saber qual seria o 

seu destino. Naquela época o Bogdo-Khan era muito jovem. Depois de ler os signos da Pedra 

Negra, falou que o czar branco passaria o fim da sua vida tristemente, como andarilho, 

desconhecido de todos e perseguido em toda parte. Ainda hoje na Rússia o povo acredita que 

Alexandre I, durante os seus últimos anos, tenha andado a esmo pela Rússia e pela Sibéria, 

com o pseudónimo de Fedor Kusmitch.”   
 

 

INFERNO, PURGATÓRIO E CÉU DE DANTE 
 

 

 Como algo parecido com a Pedra que vedava a passagem que dava acesso à Caverna de 

Ali-Babá, temos aquela outra, muito conhecida, possuída do mesmo sentido oculto e que nos 

séculos XVI-XVIII constituía uma “palavra de passe” usada nas Escolas Iniciáticas da Europa, 

que era identificada pela sigla Vitriol, cujas letras formam as iniciais da enigmática frase latina 

Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Omnia Lapidem, que significa: “Visita o Interior da 

Terra rectificando, do mesmo modo, todas as Lápides (ou Pedras)”… Esta frase contém um 

mundo de informações de carácter iniciático. 
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 Talvez por não terem enveredado pelo caminho indicado pelos seus Profetas, é que os 

judeus comuns continuem ainda chorando ante um Muro de Pedra… A lapidação da Pedra 

Cúbica conduz, sem dúvida, o homem aos mais altos cumes da sua evolução, na eterna busca do 

seu verdadeiro destino. Porém, enquanto a Pedra continuar bruta sem ser lapidada, ela só servirá 

para apedrejar com a maledicência aqueles que realmente fazem algo pelo próximo. Pedradas 

essas, aliás, com que foi tão cruelmente atingida a insigne H. P. Blavatsky, forçando-a a dizer 

magoada: “Amontoai pedras, teosofistas, amontoai-as, irmãos e boas irmãs, e lapidai-me até à 

morte por ter eu querido, com as palavras dos Mestres, vos fazer felizes!...” 
 

 SENTIDO OCULTO DA “DIVINA COMÉDIA” – Dante Alighieri (1.6.1265 – 

13.9.1321), como um proeminente próximo da Ordem dos Templários, desempenhou o papel de 

seu cronista literário. Na Divina Comédia, Dante expõe uma síntese das doutrinas iniciáticas dos 

gnósticos, pitagóricos, árabes e hindus. Numa visão ampla, segundo a sua Tónica espiritual que 

era a das Artes, ele faz desfilar os símbolos de conteúdos esotéricos diante dos olhos dos 

Iniciados. O Inferno representa o próprio Mundo Material, o Plano Físico com todas as suas 

contingências e percalços que podem levar o ser ao desespero e até a morte. Constitui-se num 

verdadeiro campo de batalha que tem de ser vencida, porque apesar de tudo sem ele não se 

avança na Senda que leva à Libertação final. Portanto, é um mal necessário. Realmente, para 

aqueles que têm a consciência pesada por viverem em desacordo com a Lei da Harmonia 

Universal, a vida transforma-se num verdadeiro inferno. O Purgatório é o processo de resgate 

kármico, modalidade por que se expressa a Justiça Divina para possibilitar aos seres humanos 

adquirirem a consciência através das experiências, nem sempre agradáveis, e conscientizarem-se 

de não poderem violar o princípio da Retribuição, pois quem com ferro fere com ferro será 

ferido. Isso implica numa purificação no Purgatório dos miasmas acumulados nos corpos subtis. 
 

 Segundo o Bhagavad-Gïta, ninguém entra no Nirvana acompanhado de “animais”, ou 

seja, ninguém atinge alto grau de elevação espiritual sem antes eliminar as suas tendências 

animais. Nisto e por último, a Divina Comédia fala-nos do Céu, estado desfrutado pelos que se 

santificaram através da purificação. É a Morada daqueles que se tornaram isentos das paixões 

animais e vivenciaram o Amor Universal e o Altruísmo. O Céu representa não uma região mas 

um estado de Consciência, onde a Mente se coloca ao lado do Coração para a prática do Bem 

comum, ou seja, a prática do Amor-Sabedoria. Era neste estado de Graça que o Cavaleiro 

Templário, em santa comunhão com o seu Mestre Interno, bebia o Néctar da Imortalidade na 

Taça Sagrada do Graal. 
 

 

AS PROVAS INICIÁTICAS 
 

 

 Há um conceito iniciático árabe sobre a Prova (Bala) a que estão sujeitos todos os 

candidatos à verdadeira Iniciação. Diz ele: 
 

 “Depois do esforço vem a ‘Prova’. Depois da aniquilação do eu, também sobrevém a 

Provação. O impacto da Iluminação do Gnóstico é tão devastador que consome a loucura do 

eu, de tal modo que é possível o seu impulso fazer perder o equilíbrio àquele que está 

envolvido com ela. Pode-se imaginar que, de alguma forma, toda a experiência é obra sua. O 

peregrino ganhará a vitória aferrando-se ao amparo Divino e nunca perdendo de vista a 

doutrina essencial: entre ser escravo ou Senhor, deverá sempre ser o Senhor. A Iniciação não 

termina com a ‘Prova’, muito embora ela seja o ponto culminante e a chave da vitória. 
 

 O Iman Yunayd advertiu que o prémio que se segue à ‘Prova’ é a purificação do 

escravo, que vitorioso deverá ajustar a sua lente para uma nova visão do mundo. Terá que se 

adaptar a uma nova realidade e passar por uma reeducação para dar início à caminhada num 

novo rumo, pois a sua vida deixou de ser puramente sensorial. 
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 Allah premia com a Sua protecção o escravo que superou a ‘Prova’, que implica 

também numa vitoriosa recuperação. Allah é o Misericordioso e o Compassivo. Ele está 

sempre por perto. 
 

 Contudo, o caminhante deve estar sempre atento quando, em sua vida, aparecer o 

momento da ‘Prova’ com a sua terrível majestade.” 
 

 Agora veremos o desdobramento das Provas na Iniciação Ocidental. Da Ordem do Santo 

Graal primitiva originaram-se as demais Ordens de Cavalaria, que mantinham viva a chama da 

eterna demanda do Saint Vaisel através de mil e uma aventuras decantadas na literatura 

cavaleiresca. Aventuras que, na realidade, não passavam de provas iniciáticas a que todos os 

candidatos tinham de submeter-se e saírem vencedores. Constituía um ponto de honra para o 

Cavaleiro, segundo a Regra da sua Ordem, estar sempre 

pronto para salvar a dama que se achasse em perigo 

mortal, mesmo à custa da própria vida. Segundo os 

conhecimentos iniciáticos, a referida dama em perigo na 

realidade era a própria alma do intrépido Cavaleiro, 

sempre em risco pelos apelos do mundo exterior e pelas 

paixões do herói. 
 

 BUSCA DO TESOURO PERDIDO – Outro 

aspecto importante da Iniciação Cavaleiresca era a busca 

de um lendário “tesouro perdido” guardado por ferozes 

guardiões, o que exigia do Cavaleiro muita coragem, 

iniciativa e força de vontade. Segundo a Tradição 

Iniciática, o referido tesouro é aquele que jaze no interior 

de todos os seres, e para encontrá-lo é necessário muito 

esforço, sacrifício, autodisciplina, meditação e sabedoria; 

os ferozes guardiões são as próprias debilidades 

psicológicas que obstaculizam a vitória sobre nós 

mesmos. O tesouro também pode ser considerado como a 

“Bela Adormecida”, que outra coisa não é senão a nossa 

Consciência Espiritual adormecida mas que será despertada pelo “Príncipe Encantado”, outro 

não sendo senão o próprio Cavaleiro Vitorioso pelos próprios esforços na sua lide iniciática em 

busca da Libertação total. 
 

 CAVALEIROS ANDANTES SÃO TODOS OS HOMENS – Segundo venerandas 

tradições, o Santo Graal também foi denominado de Cálice Sagrado, por ser uma representação 

da verdadeira Taça que existe nos Mundos Sagrados do Seio da Terra. Cálice que Jesus, o Cristo, 

utilizou na Santa Ceia, na qual serviu vinho aos seus discípulos como se fora o seu próprio 

sangue. Vinho e sangue, no caso, têm o sentido de Divina Essência que Dele emanava como 

Avatara que era. Esse alquímico Ritual Eucarístico propiciou aos que dele tomaram parte, 

bebendo o Sangue Avatárico no Cálice Sagrado, transformarem-se de homens comuns em 

Adeptos, Iluminados, Homens Perfeitos, perfeitos Cavaleiros Andantes como realmente 

aconteceu aos discípulos nos seus apostolados pelos quatro cantos do Mundo. É sempre a mesma 

Verdade apresentada de modo diferente consoante a época, o que vem demonstrar que a Verdade 

é Eterna por ser válida para qualquer época, inclusive para os tempos actuais. Todo o homem, no 

fundo, é eterno Cavaleiro em busca da Bem-Amada que é a sua Consciência Imortal, e quando 

realiza esse desiderato também ele se transforma num Imortal. 
 

 Contudo, ninguém poderá, em sã consciência, considerar-se paladino das liberdades 

humanas, como proclamam os políticos de todas as épocas, antes de ter abrigado em seu coração 

os mais profundos sentimentos de fraternidade e amor pelo próximo, sob pena de ser apenas um 
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simples demagogo… Foi a inversão dos valores sagrados que gerou, karmicamente, a decretação 

pela Lei bem justa do Terror como epílogo da Revolução Francesa de tão triste memória. 
 

 

O SIGNIFICADO DO LABIRINTO 
 

 

 A Taça Sagrada do Graal figurou sempre, desde tempos imemoriais, como símbolo 

sacrossanto em todas Iniciações Solares que incorporam as próprias Iniciações Cavaleirescas, e 

também foi incorporado, mais tarde, pela Maçonaria, tendo-o a própria Igreja Católica como o 

elemento litúrgico mais importante do seu Ritual. 
 

 O Rito do Santo Graal, além de estar presente na lendária Corte do Rei Artur, igualmente 

aparece na tradição escandinava, onde a Taça é ali representada no miraculoso “Anel dos 

Nibelungos”, contudo, sempre expressando os mesmos valores transcendentais. Falando de tão 

importante assunto, diz Adelino de Figueiredo Lima na sua obra Os Templários: 
 

 “No Grau de Cavaleiro do Oriente dos Templários, figurava um herói: Titurel, 

Cavaleiro da Távola Redonda que desejando construir um Templo para ter onde depositar o 

Vaso Sagrado, encarregara para a sua construção o Profeta Merlin, o qual idealizou um 

labirinto composto de 12 salas ligadas por um sistema de corredores que se cruzavam como no 

Labirinto de Creta, onde Minos escondia o famoso Minotauro. O postulante templário tinha 

que entrar em todas as salas uma só vez em cada para receber a ‘Palavra de Passe’, e só no 

fim dessa viagem podia ascender ao Grau que pretendia. Mas se em Creta o mitológico Teseu 

tivera o ‘Fio de Ariadne’ para orientá-lo na descoberta do Minotauro, no Templo dos 

Cavaleiros do Oriente o candidato podia apenas orientar-se por uma chave criptográfica, 

composta de oitenta e uma combinações (9x9 = 81), o que exigia esforço de raciocínio e 

conhecimento de matemática. Assim, fica claro que o herói que realizou tão gloriosa façanha 

é um Adepto, expresso pelo Arcano 9 da chave criptográfica, e um forte de ânimo e coragem, 

um Hércules, pois realizou os seus 12 trabalhos simbolizados pelas 12 salas do labirinto. Sim, 

12 trabalhos que darão ao aspirante que lograr realizá-los o direito de ostentar na fronte a 

coroa de louros que cinge a fronte dos vencedores.” 
 

 O labirinto está presente em todas as construções templárias, inclusive nas imponentes 

catedrais góticas da Europa. Sabemos que os Monges-Construtores eram Iniciados nos Mistérios 

dos Números, tinham conhecimento da chave criptográfica, e graças a essa ciência é que 

erigiram os monumentos de mármore e granito que atestam o seu saber. Na França, há uma série 

de catedrais construídas em estrita obediência às medidas canónicas. Podemos destacar, dentre 

essas maravilhas de pedra, a Catedral de Chartres e a Catedral de Notre-Dame de Paris, obras 

financiadas com os recursos dos Templários e que até aos dias de hoje constituem o orgulho do 

génio humano. Sabemos que a referida chave, que possibilitou essas construções, chegou ao 

Mundo Ocidental provinda do Oriente, mais precisamente do Egipto para onde fora pelas mãos 

de Moisés no conteúdo da 'Arca da Aliança, cujo segredo foi resguardado nos subterrâneos das 

ruínas do Templo de Salomão. Coube o mérito de trazê-la para o Ocidente aos heróicos 

Templários, a quem devemos agradecer as maravilhas que são essas obras de arte, verdadeira 

sinfonia em pedra! 
 

 

LOCAIS PARA AS CONSTRUÇÕES TEMPLÁRIAS 
 

 

 Louis Charpentier, na sua maravilhosa obra O Enigma da Catedral de Chartres, teve 

ocasião de afirmar que as catedrais, sejam elas românicas ou góticas, têm o dom mágico de 

elevar a consciência do Homem aos níveis da Divindade. Elas têm o papel de pôr o homem de 

pé, na sua dignidade de um ser que é a expressão máxima da Criação Divina. Porém, é um 

orgulho que não exclui a humildade perante Deus. Diz ele: 
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 “O humilhismo do homem perante outro homem é cobardia, porém, a falta de 

humildade ante o Universo é soberba. 
 

 Para entrar numa catedral gótica o homem não se curva, se ergue, pois Deus o quer de 

pé.” 
 

 Charpentier afirma que no interior da catedral até as pedras mais pesadas parece que se 

subtilizam, posto que o sagrado é a negação do que é espesso, do que é grosseiro, então, o que é 

pesado se eleva. As linhas arquitectónicas em que são talhadas as pedras não esmagam o homem, 

pelo contrário, elevam-no. A pedra é o elemento mais sólido da Terra. Segundo a tradição dos 

índios Xavantes, a pedra é o “osso da Terra”, ao mesmo tempo que é o Espírito da Terra. 

Revela, por sua natureza telúrica, o canto, a harmonia e a sua essência divina, mormente quando 

trabalhada e manuseada pelas mãos e alma do artista que lhe imprimiu as medidas canónicas. No 

âmago da catedral, o homem esquece o próprio peso e eleva-se pela potência evocadora do 

ambiente e das vibrações das forças cósmicas e telúricas. 
 

 RAZÃO DOS LABIRINTOS NAS CATEDRAIS – Ao penetrar numa dessas Catedrais 

Canónicas, de pé o homem caminha até ao altar, remontando o curso das correntes telúricas onde 

a construção se assenta, correntes que são o inefável Dom da Mãe-Terra com todas as energias 

ocultas dos Lugares Jinas. Outrossim, em tais locais é onde deveriam ser sempre erguidas todas 

as Casas de Deus que são os Templos, por serem os lugares mais indicados para se erguerem as 

construções realmente sagradas. O Homem contemporâneo perdeu a Chave do Conhecimento 

Arcano de que eram portadores os Monges-Construtores, conscientes de que no Universo tudo 

está pesado, medido e contado, conforme sentencia a Sabedoria Iniciática das Idades. 
 

 Nas referidas Catedrais, antes do homem poder defrontar-se com a Taça Divina guardada 

no Sacrário do Altar, o penitente deveria passar pelas “Tablas Quadrada, Redonda e 

Triangular” (esses três desenhos geométricos que obedeciam a rigorosas medidas canónicas, 

eram desenhados no piso das Catedrais). 
 

 Na realidade, a “Tabla Redonda” era um Labirinto desenhado no piso que deveria ser 

percorrido pelo penitente, sem se perder no caminho para o centro. Esses Labirintos algumas 

vezes foram chamados Dédalos em memória do arquitecto minoico, pai de Ícaro a quem foi dado 

asas, mas neste caso a lenda não é gratuita, como veremos. 
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 O CAMINHO QUE CONDUZ AO CENTRO DE SI MESMO – Segundo o ponto de 

vista ocultista, os Labirintos não passam de um símbolo alquímico. Na realidade, indicam 

sempre um caminho onde é impossível extraviar-se, pois não têm mais do que uma rota que 

conduz inevitavelmente ao centro, e por isso todos os Labirintos têm sempre um mesmo 

caminho. Assim e portanto, esses desenhos feitos de ladrilhos no piso não são apenas uma 

fantasia artística dos Mestres-Construtores, mas antes indicavam a rota a seguir pelos peregrinos 

na sua busca de auto-realização. O objectivo era induzir o praticante a caminhar pela via 

determinada pelo Dédalo, a percorrer o caminho certo e não outro qualquer, sob pena de se 

perder e nunca encontrar o centro, que é o de si mesmo. O caminho devia ser percorrido 

obedecendo a um ritmo seguindo um ritual. A esse respeito, diz Charpentier: 
 

 “Porém, o caminhar ritualístico não é caminhar, é uma dança! O Labirinto é um 

caminho de dança escrito no solo. É uma aplicação racional das virtudes da ronda.” 
 

 

REGIÕES JINAS DA TERRA 
 

 

 Quando estudamos os Sistemas Geográficos, seja o actual como os do Passado, 

verificamos que nessas regiões privilegiadas actuam poderosas Energias Cósmicas oriundas dos 

sagrados Mundos Subterrâneos. Sabemos que para cada localidade Jina da Face da Terra existe 

uma contraparte correspondente, constituída pelo seu Centro interior. São consideradas Jinas em 

virtude da grande intensidade das forças telúricas que actuam nessas regiões. Os verdadeiros 

Centros Iniciáticos não são fundados e instalados a bel-prazer de qualquer um, antes obedecem 

ao itinerário percorrido por Kundalini no seio da Mãe-Terra. Assim, onde essa Energia Cósmica 

se detém aí será instalado um Sistema Geográfico. Só mesmo um Avatara tem condições de 

determinar o lugar exacto para o estabelecimento de um trabalho dessa natureza. O autor da 

preciosa obra O Enigma da Catedral de Chartres, Louis Charpentier, realmente foi muito 

intuído ao assim se expressar: 
 

 “Reflictamos: encontramo-nos num lugar que foi escolhido para a utilização pelo 

Homem de uma corrente telúrica que aflora e deve ter suma analogia com as correntes 

magnéticas. Assim, é bem conhecido o resultado das correntes magnéticas sobre todo corpo 

em movimento, porque sob a influência do campo dessas correntes ele adquire propriedades 

particulares. Inclusive este é o método de se gerar electricidade quando se faz girar um rotor 

submetido a um campo magnético. 
 

 É sabido que o corpo humano, por exemplo, imerso no campo magnético das espirais 

de um selenoide percorrido por uma corrente eléctrica, fica mergulhado numa corrente que 

actua violentamente sobre o seu organismo, provocando um estado de sonolência e aumento 

anormal de temperatura. Enquanto que o ferro submetido ao mesmo processo fica imantado. 
 

 Constitui uma prática alquímica fazer girar o corpo sobre si mesmo, para se obter 

determinado resultado que é o fruto da dinamização das energias ocultas contidas no corpo 

(Chakras). O que importava era percorrer o Labirinto, pois isso corresponde à movimentação 

que se realiza quando se faz uma peregrinação a uma Terra Santa. 
 

 Evidentemente, o percurso tem que ser feito com os pés descalços, não por penitência 

mas para que os pés estejam em contacto directo com aquelas pedras acumuladoras das 

virtudes das correntes telúricas. Por isso, dizem as Escrituras: ‘Tira o calçado de teus pés, pois 

o lugar onde te encontras é sagrado’. Também nas mesquitas se entra descalço, e os ciganos 

dançam descalços sobre a terra. É provável que aquela marcha ritualística devesse ser 

executada sobretudo nas épocas de grande pulsação das correntes telúricas, que deveriam 

coincidir com a peregrinação na Primavera. O homem chegando ao centro do Labirinto, após 

percorrê-lo ritualisticamente, será um ser transformado por ter passado por uma abertura 

intuitiva para com as Leis da Harmonia da Natureza.” 
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MEDIDAS DE OURO 
 
 

 ORIGEM DAS MEDIDAS SAGRADAS – Os Mestres Construtores das Catedrais 

Canónicas não construíram esses monumentos iniciáticos de pedra seguindo simplesmente um 

dever de ofício, ou seguindo uma inspiração pessoal, mas antes orientaram-se por regras 

tradicionais bem definidas que às vezes escapavam à sua própria vontade e compreensão, por 

serem medidas de natureza cósmica. Ali nada era feito ao acaso ou seguindo a arte pela arte. 

Observavam-se rigorosamente as dimensões e medidas canónicas, visando um fim definido e 

harmónico com as Leis da Natureza. As pedras tinham que transmitir uma mensagem, um som, 

uma vibração, um sentimento que fizesse vibrar o íntimo dos frequentadores desses recintos 

sagrados. Se havia símbolos os mesmos tinham de ser utilitários e activos como deve ser em 

todos os Templos e Santuários, para realmente cumprirem a finalidade oculta para que foram 

construídos. Neste sentido é que foram erigidas as construções sagradas da antiga Grécia, do 

Egipto e até o próprio Templo de Salomão. As medidas canónicas das Pirâmides serviram de 

parâmetros para todas elas. Por sua vez, os Construtores Iniciados nos Grandes Mistérios no 

antigo Egipto conheciam as medidas sagradas na época de seu esplendor, tendo herdado essas 

informações dos sábios atlantes sobreviventes do Dilúvio Universal, cuja civilização foi o fruto 

do saber e esforço dos próprios Deuses encarnados. Isso que significa que as Medidas de Ouro 

são o padrão de todas as construções de real valor iniciático. São medidas que se perdem na 

origem da própria Mónada e de Manuântaras anteriores ao nosso, portanto, significa que são 

Medidas Celestes. 
 

 A PEDRA FILOSOFAL E O GRAAL – Nas próximas páginas iremos transcrever 

profundos conceitos esotéricos do escritor ocultista Louis Charpentier, autor do livro O Enigma 

da Catedral de Chartres, onde ele estabelece uma correlação entre o mistério do Graal e os 

transcendentais conhecimentos da Alquimia, de que muitos falam porém muito poucos 

entendem, a não ser aqueles, segundo a linguagem dos Alquimistas, bafejados pela Graça 

Divina, quando então os mistérios deixam de ser mistérios… 
 

 Três Tablas, dizem as tradições, portarão o Graal. 
 

 Tablas são os três desenhos geométricos que se encontram nos pisos das Catedrais de 

Chartres, de Notre Dame e de outras de real valor. A primeira Tabla está na entrada do Templo e 

é Redonda; a segunda no centro da nave, e é Quadrada; a terceira é Triangular, pois a forma 

triangular é a daquela onde se encontra o Sacrário onde o profano não tem acesso . 
 
 

O GRAAL E MELKI-TSEDEK 
 

 

 “A demanda dos Cavaleiros da Távola Redonda era a deste Vaso que estava guardado, 

conta a lenda, no Castelo Bem-Aventurado do Rei Pescador. Observe-se que estamos na Era 

de Piscis. 
 

 A origem do Graal não é céltica, com certeza. Pode muito bem ser anterior a essa 

época. Creio que o vocábulo deriva da raiz ‘Car’ ou ‘Gar’, que tem o significado de ‘Pedra’. O 

‘Car-Al’ ou ‘Gar-El’ pode ser o Vaso que contém a Pedra, ou o Vaso de Pedra (Car-Al) ou a 

Pedra de Deus (Gar-El). Ambas as etimologias são, por demais, muito semelhantes. No 

primeiro caso, tratar-se-ia de um Vaso feito da ‘Pedra’; no segundo, seria a própria ‘Pedra’. É 

indubitável que se trata de um símbolo alquímico. 
 

 Com efeito, não pode separar-se a palavra ‘Graal’ da de ‘Caldeirão’, que é o recipiente 

ou objecto onde o Alquimista faz a mistura do ‘Elixir’. Segundo a tradição dos antigos celtas, 

era no ‘Caldeirão de Lug’ onde, sobre um fogo muito especial, se cozinhava o ‘Elixir da 
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Medicina Universal’. Por outra parte, o Rei Grad-Lon indica-nos, pelo seu nome, tratar-se de 

um ‘Guardião do Graal’ na sua cidade chamada ‘Is’, que as ondas submergiram quando a 

sua filha Mahu, que era cristã, destruiu os menires de fixação do solo. 
 

 Graal ou Grial é um vocábulo céltico, porém, com outros nomes a lenda do Vaso 

Sagrado encontra-se em outros lugares e tempos diferentes. 
 

 A estátua de Melki-Tsedek está localizada no pórtico 

norte da Catedral de Chartres, o qual é denominado ‘Pórtico dos 

Iniciados’. Ele porta a Taça que entregou a Abraão e que 

contém a ‘Pedra’.   
 

 Cada Templo grego tinha a sua ‘Cratera’, cujo radical 

‘tera’ significa ‘maravilhoso, divino’, com isso designando um 

Vaso cujo conteúdo se diviniza ou que está penetrado pela 

Divindade, portanto, que está sendo transmutado. 
 

 Existe uma belíssima ilustração cristã estampada na 

igreja de Saint-Loup-de-Naud, próximo de Provins. Nessa 

ilustração, está estampado Saint-Loup sustendo um Cálice no 

qual se materializa uma esmeralda portada por um Anjo. O 

simbolismo não pode ser mais claro. 
 

 Trata-se de pura Alquimia. A Alquimia, como sabemos, é 

uma Arte, é a Ciência de recolher, fixar e concentrar a Corrente Vital que impregna os 

Mundos e é responsável por toda a Vida. A concentração que os Adeptos logram obter e que 

fixam sobre um suporte, é o que se denomina de ‘Pedra Filosofal’. Esta ‘Pedra’, por sua 

concentração, actua muito intensamente e permite ao Adepto realizar sobre todas as coisas 

uma evolução que exigiria muitos séculos, se não milénios, para a Natureza poder consumá-

la. Este é o teste da Pedra, transmutando em Prata ou Ouro os metais vis.” 
 

 

O GRAAL E AS DANÇAS SAGRADAS 
 

 

 “Vejamos, agora, a melhor maneira de como o homem pode pôr-se em estado receptivo 

para melhor realizar a sua mutação. Aqui aparece o sentido do simbolismo das três ‘Tablas’, 

facilmente explicável ainda que de forma muito sumária e quase esquemática. 
 

 Ao tornar-se o homem, até certo ponto, num ‘Vaso’, o Graal ou seu conteúdo oferece-

lhe três vias de acesso para a sua mutação, representadas e condicionadas pelas três ‘Tablas’: 

a Tabla Redonda, a Tabla Quadrada e a Tabla Triangular, ou para expressar-me de maneira 

menos alegórica, a Intuição, a Inteligência e a Mística. 
 

 Trata-se aí de três manifestações evidentes, porém, não apreensíveis pelos sentidos da 

personalidade humana. 
 

 Que relação existe entre essas três faculdades e as ‘Tablas’ Redonda, Quadrada e 

Triangular? 
 

 A ‘Tabla’ Redonda manifestou-se sempre na História da Humanidade, encontramo-la 

na Cruz Céltica rodeada por um círculo. Utilitariamente, essas cruzes encontram-se sempre 

encravadas sobre certas convergências de correntes telúricas, servindo até como pista de 

danças rituais que se efectuavam em rondas e eram um meio de se harmonizar com os ritmos 

naturais. 
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 Pelo que parece, a ronda iniciada pelo praticante nos limites do círculo mais distante 

do centro, devia acercar-se deste pouco a pouco, à medida que os ritmos penetravam o homem 

e o libertavam da sua espessa personalidade. Em algumas ‘Ronds des Fées’, que eram as 

pistas de danças sagradas, vêem-se três pistas concêntricas. Parece que para o dançarino que 

atingira uma espécie de delírio sagrado, a dança deveria terminava com uma série de giros no 

centro da pista. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 De certo modo, o dançarino remontava às suas origens, onde inconscientemente 

eventualmente podia pôr-se em contacto directo com a sua Essência Espiritual. O homem que 

gira sobre si mesmo evade-se do espaço. Porém, evadir-se do espaço é igualmente evadir-se 

para fora do tempo. Pode-se perguntar até que ponto o homem que gira em certas condições 

se torna um vidente? Penso nos dons proféticos dos druidas que se manifestavam, como uma 

espécie de delírio, durante a dança; penso em David dançando diante da Arca e profetizando; 

penso nos derviches girando velozmente em suas danças. 
 

 As rondas na Catedral de Chartres eram realizadas na época da Páscoa e conduzidas 

pelo próprio bispo. Alguns pretendem ver nisso uma representação do movimento dos astros. 

É uma explicação um tanto intelectual para uma actividade totalmente física, pois na 

realidade tratava-se da busca de um estado similar aos dos médiuns, que permitia uma 

incorporação nos ritmos da Natureza.” 
 

 

O GRAAL E AS CASTAS 
 

 

 “A ‘Tabla’ Redonda estava representada diante do Templo de Salomão pelo Mar de 

Bronze que continha água e cujas proporções definidas estavam em relação com o peso da 

Terra, segundo o Abade Moreux. Os Templários – e não somente eles – fizeram da ‘Tabla’ 

Redonda o centro das suas igrejas. E nesse centro colocaram o Altar. 
 

 A ‘Tabla’ Quadrada requer, para ser explicada, mais subtileza. É a ‘Quadratura’ da 

Mesa Redonda. Deve possibilitar trazer para o consciente os conhecimentos instintivos ou 

intuitivos; é uma ‘Tabla’ de iniciação intelectual. A sua representação mais frequente é o 

‘jogo de dama’, ou seja, a primitiva ‘amarelinha’ que foi convertida em jogo infantil, mas que 

originalmente era o Ábaco, a Tábua de Trabalho, a Tábua dos Números. É também a Tábua 

de Pitágoras, que não é somente uma tábua de multiplicação. O símbolo mais explícito dessa 
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‘Tabla’ é naturalmente o tabuleiro de xadrez, em que só a ‘Rainha’ e o ‘Cavalo’ podem 

percorrê-lo em todos os sentidos. Portanto, realizar a quadratura do círculo é transformar a 

Iniciação Instintiva em Iniciação Consciente, nos limites da razão e da actividade. 
 

 Se me permito levar mais longe a análise, direi que a ‘Tabla’ Quadrada não é uma 

Tábua da Vida e sim uma ‘Tabla’ de Organização, pressupondo um conhecimento real da 

matéria. Segundo os antigos, a melhor organização possível da sociedade estava construída 

sobre esse esquema quadrado que repartia os homens em categorias que mais eram castas: o 

Camponês que nutria, o Soldado que defendia, o Artesão que transformava e o Comerciante 

que distribuía; os escalões em cada casta, formavam a pirâmide de três pisos: Aprendiz, 

Operário e Mestre que culminava na Aristocracia, a verdadeira, a do Sábio em sua casta. 
 

 A ‘Tabla’ Quadrada encontra-se nas Pirâmides, no ‘Sanctum Sanctorum’ do Templo 

de Jerusalém e, quiçá, seja a base das construções templárias, pois no campo militar a Ordem 

utilizava muito o plano quadrado na construção de suas ‘comendadorias’ ou fortalezas, que 

tinham sempre conexão com uma igreja redonda. 
 

 A ‘Tabla’ Triangular é uma ‘Tabla’ Mística, uma ‘Tabla’ de Revelação. Não tem 

explicação, nem se pode estabelecer parâmetro intelectual possível. É a ‘Tabla’ do Sacrifício 

de Deus. 
 

 Isso é o que se pode dizer sobre o Graal e as ‘Tablas’. A sucessão das ‘Tablas’ a partir 

do Pórtico Real, corresponde exactamente ao simbolismo dos três nascimentos realizados na 

Senda Oculta.” 
 

 

ORIGEM ATLANTE DO GRAAL 
 
 

 Não se pode precisar com certeza o surgimento da Tradição do Santo Graal, pois ela 

perde-se na noite das Idades. O lendário Cálice tem diversos sentidos, consoante o ângulo em 

que é visto. Para uns, trata-se de um Cadinho Alquímico; também é visto como sendo um Livro 

Sagrado que guarda a Sabedoria Universal; para outros, é a Taça Sagrada onde se recolheu o 

Sangue de Cristo. Acreditamos que o Santo Graal sintetiza todas essas versões. O que se sabe é 

que existe a Tradição deste Objeto Sagrado que aparece e desaparece ciclicamente, certamente 

obedecendo a uma Lei Oculta. 
 

 Para os Iniciados nos Grandes Mistérios da Doutrina Oculta, que é a síntese de todas as 

religiões e filosofias, não constitui segredo a origem da Tradição do Santo Sangue. Os primitivos 

cristãos absorveram a Tradição do Graal e passaram a cultuar, com o decorrer do tempo, a “Taça 

de Esmeralda” que continha o Sangue do Redentor. Eles anexaram ao seu credo antigas tradições 

provindas de um Passado desconhecido para o devoto comum não-Iniciado na Doutrina Oculta. 
 

 O Graal apresenta-se sob dois aspectos que se complementam: como uma Taça Mística 

portadora da Essência da Vida Eterna, simbolicamente chamada de “Vinho Eucarístico” ou 

“Elixir da Imortalidade” que é elaborado no sacrário em que se transforma o corpo do Iniciado. 

Mas também a Santa Taça é vista como sendo algo mais material, ou seja, como a Pedra da 

Sabedoria, para alguns a Esmeralda que caiu da coroa sobre a fronte de Lúcifer. Sabedoria essa 

que também pode ser um texto oculto ou cifrado gravado numa Pedra ou numa Tabla, como já 

vimos. Seja o Graal visto da perspectiva material ou espiritual, basicamente pode ser considerado 

como uma Taça, um Livro e uma Pedra. 
 

 Embora o Culto ao Santo Graal seja apresentado como relativamente recente de origem 

cristã, no entanto, a sua origem prende-se a continentes e povos de há muito desaparecidos. 

Alguns atribuem a sua origem à Civilização Hiperbórea, contudo, nós acreditamos que antes seja 
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Atlante. Platão, na sua obra Timeu, assevera que na Atlântida a Taça era utilizada nas práticas 

litúrgicas. Sobre o assunto, disse Angebert na sua obra O Livro da Tradição: 
 

 “No quadro da Atlântida, pela primeira vez, vemos mencionado o carácter sagrado do 

‘conteúdo’ da Taça utilizada nas cerimónias mágicas. Assim, Platão relata-nos que os dez 

Reis do Império Atlante começavam as suas reuniões pelo sacrifício de um touro cujo sangue 

era recolhido numa taça.” 
 

 Os dez Reis referidos por Platão, que recebeu as suas informações de um sacerdote 

egípcio de Sais, na realidade são sete, sendo que existia uma Trindade Divina que estava além 

dos Sete Reis de Edom, a qual vivia aparte na Oitava Cidade. Era a própria Divindade 

manifestada na Face da Terra, e daí falar-se em dez Reis, ou seja: 7+3 = 10. Essa Trindade foi 

sacrificada e seu Sangue foi recolhido na Grande Taça Original, da qual as demais não deixam 

de ser expressões. 
 

 

O GRAAL E O CAMINHO DE SANTIAGO 
 

 

 Segundo alguns autores, a Tradição da Taça Sagrada perpassa de civilização para 

civilização, o que na nossa linguagem teosófica equivale a dizer que acompanha o Itinerário de 

Io, ou seja, o Caminho percorrido pela Obra do Eterno na Face da Terra, o que não deixa de ser 

um “Caminho Cósmico de Santiago”, Caminho cujo sentido antropogénico consiste num 

processo de realização interna, e daí Alquimistas famosos como Basílio Valentim, Nicholas 

Flamel, Raimundo Lúlio e Alberto Magno, dentre outros, afirmarem ter percorrido esse Caminho 

Hermético sobretudo interiormente, o que configura que tais Seres excelsos no seu Magistério 

conseguiram, com a Graça que só pode ser concedida por Deus, elaborar a sua Pedra Filosofal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O GRAAL E A TRADIÇÃO DOS DRUIDAS – Segundo algumas fontes, após o 

afundamento da Atlântida o Graal e todos os seus valores intrínsecos localizou-se em diversos 

pontos do Globo. Chega-se a afirmar que a sua origem deve ser procurada nas regiões 

primordiais da 2.ª Raça-Mãe da Hiperbórea, o que não deixa de ter o seu fundamento 
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considerando-se o Santo Graal como a Presença de Deus Vivo entre os homens, o que ocorre 

através das Hierarquias Criadoras encarnadas, como já vimos quando estudámos o assunto. A 

partir da Meseta do Pamir, os Centros Espirituais reagruparam-se e reorganizaram-se no 

Cáucaso, daí emigrando para o Irão e a Irlanda muito antes do aparecimento do Cristianismo e 

do Islão. 
 

 O Graal também está presente na tradição do cromlech dos druidas celtas, no qual doze 

Pedras ou Menires são erguidas em torno de uma central à semelhança dos doze Cavaleiros do 

Rei Artur em torno da Távola Redonda, onde o décimo terceiro lugar ficava vago. Segundo a 

Iniciação Druida, ninguém deve pretender esse décimo terceiro lugar sem antes ter percorrido 

todo o Caminho da Iniciação. No mito da Távola Redonda, esse lugar privilegiado só podia ser 

ocupado por Parsifal, considerado o mais puro dentre todos os Cavaleiros, donde se dizer que só 

ele teve o privilégio de defrontar-se com a Divina Taça, o que vem demonstrar que o Graal não é 

somente o objeto sagrado mas sobretudo a realização espiritual do ser humano. Diz J. M. 

Angebert na sua obra O Livro da Tradição: 
 

 “Como para reforçar esse simbolismo, os druidas sempre representaram esta ‘fase 

ascendente’, esta ‘manifestação da vida’ pela ‘Espiral’, como o próprio símbolo em 

movimento. Ora, a figura espiralada, parente próxima do labirinto cretense, tem sido sempre 

associada à Taça, ao Vaso da Verdade. Que contém, pois, esse Vaso celta? O Vinho da 

Verdade, o Vinho que deve ser assimilado à Bebida preparada pela Deusa celta Ceridwen, a 

Bebida da Imortalidade também chamada Greal. 
 

 O Greal-Graal, ancestral do Sangue da Paixão, não é o único traço do conhecimento 

do mistério do Graal entre nossos ancestrais celtas. 
 

 Com efeito, se nos interessarmos de perto pelo templo solar de Glastonbury (5.000 anos 

a. C.), perceberemos que esse gigantesco Zodíaco de uma antiguidade pré-cristã já encerra 

todos os elementos da Demanda do Graal. Porque é precisamente nesse conjunto 

arquitectónico que está situada a ‘Corte original do Rei Artur’, ponto de partida das aventuras 

da Távola Redonda.” 
 

 

O GRAAL CÓSMICO 
 

 

 O Mistério do Santo Graal está muito relacionado ao Zodíaco, daí falar-se também em 

Demanda das Estrelas na qual o Sol é a peça mestra. A intemporal Cavalaria Primordial é, pois, 

uma Cavalaria Solar, cujos Cavaleiros ou Guerreiros prendem-se à casta dos Kshatriyas que a 

Tradição Iniciática da Índia considera uma Hierarquia de Seres de origem Divina, distinta na 

Terra pelos seus predicados de nobreza e realeza. Durante milénios esteve estreitamente 

relacionada ao Poder Temporal político-administrativo, capacitada para organizar e governar os 

povos e sociedades. Contudo, com o advento e avanço da Kali-Yuga o estado original e as 

tendências primordiais da casta Kshatriya obscureceu imenso, perdeu a noção da sua origem 

superior e acabou passando ao terreno da mitologia dos povos, só ficando as Ordens de Cavalaria 

como reminiscências de uma Era gloriosa da História Humana. 
 

 Assim, os Kshatriyas podem ser considerados originalmente uma espécie de “Cavaleiros 

Celestes” cujas raízes prendem-se ao Segundo Trono; formavam uma Cavalaria Divina, em viva 

concordância com as Forças permanentes do Cosmos, em franca harmonia com o Zodíaco. Os 

Iniciados tibetanos denominam o Chefe das Hostes Celestes como o Supremo Guerreiro 

Akdorge. Segundo as profecias ancestrais, essa organização celestial, com as suas expressões 

humanas, será novamente restabelecida na Terra com a chegada da Satya-Yuga, quando então 

será implantada a Sinarquia com a restauração do sentido original das castas, a fim de que a 

justiça social seja definitivamente consolidada no Mundo. Nessa ocasião será implantada a 

República Teosófica Universal, para não dizer, o Quinto Império Teosófico do Mundo… 
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 Como testemunho dessa verdade cósmica, existem ainda as antiquíssimas ruínas do 

mosteiro cristão de Glastonbury, ligado à chegado do Vaso Sagrado aí, assim como as célticas de 

Stonehenge, estas que são como um gigantesco Zodíaco encerrando todos os componentes de 

uma ancestral Demanda Celeste do Santo Graal, inscrita no espaço mítico onde se situaria a 

“Corte original do Rei Artur”, que era intemporal e donde se originaram as aventuras 

maravilhosas dos Cavaleiros da Távola Redonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORDEM DO GRAAL CELESTE – O Rei Artur, segundo a Tradição Iniciática atestando 

a celta, tinha a sua expressão cósmica na Estrela Polar, esta que por sua vez está relacionada, 

como já vimos, ao Olho de Druva dos hindus, ou seja, o que está em conexão directa como o Sol 

do Centro da Terra, nisto dizendo respeito a Shamballah. Segundo JHS, o nome Artur provém de 

Artus que lido anagramaticamente é Sutra, ou o Sutratmã que é o Fio Espiritual que liga o 

Homem Terreno à sua Mónada Sideral, Fio que liga a Terra ao Cosmos. Daí a figura zodiacal do 

Carro de Artur, posto que Artur no etimólogo galês é Arth que significa Urso, donde a Grande 

Ursa que é a constelação ligada ao mistério da actual Estrela Polar. Tudo isso, induz-nos a 

acreditar numa Ordem do Graal Cósmica acaso relacionada ao mistério das Hierarquias que 

rolaram dos Céus por ocasião da chamada Queda dos Anjos. 
 

 Assim sendo, esses Cavaleiros possuirão os seus correspondentes estelares e nisto, por 

certo, realizam a sua demanda através dos doze signos zodiacais (induzindo o factor de busca 

astrológica através das doze moradas celestes), o que significa dever existir a convergência entre 

os Cavaleiros de cima e os do seio da Terra… Daí o sentido das enigmáticas palavras do Rei 

Artur pronunciadas ao despedir-se dos seus companheiros, quando se afastava para sempre a 

bordo de uma barca puxada por cisnes, de que estava dirigindo-se para uma região onde não 

chovia, nem caía granizo e não se ficava doente por ser a Morada dos Imortais. 
 

 A Taça Sagrada, cujo Mistério foi tão cultuado pelos celtas, também foi demandada pelos 

descobridores católicos da América Latina, pois a Igreja sabia das velhas lendas e tradições sobre 

o Paraíso Perdido o qual podia ser achado por essas bandas… Afinal de contas, Taça, Pedra, 

Livro, Imortalidade, Pedra filosofal, etc., são uma única e mesma coisa. 
 

 

O GRAAL E A ILUMINAÇÃO ESPIRITUAL 
 

 

 SANGUE – LICOR – ELIXIR – O Graal na literatura cavaleiresca aparece sempre 

envolto num Halo Luminoso por o mesmo ser portador da Luz, e daí ele poder conduzir o 

Aspirante à Iluminação. Recordemos que nas aventuras dos Cavaleiros da Távola Redonda, fala-

se muito da Taça Sagrada aparecer sempre envolta numa Luz esplendorosa nas salas 
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“brilhantemente iluminadas” do Castelo Encantado do Rei Pescador, e assim por diante. Essas 

narrativas alegóricas têm a sua razão de ser. Algumas tradições anteriores ao Cristianismo, 

principalmente as de origem Budista e Hindu, invés de falarem de que a Taça era portadora de 

Sangue, falam em Licor, enquanto os Alquimistas referem-se constantemente a um misterioso 

Elixir. As bebidas sagradas eram feitas na base de álcoois, plantas e mel preparadas 

ritualisticamente. Os Magos Druidas celtas colhiam as suas ervas mágicas de uma misteriosa 

árvore, usando uma foice de ouro, em determinada época do ano. Num Caderno anterior já 

fizemos referência ao Licor de Alcaestre, como sendo uma bebida de cunho transcendental. Nas 

tradições desses povos, tais bebidas secretas provocavam uma espécie de estado paranormal ou 

de “embriaguez mística” que podiam levar à Imortalidade e à Iluminação, desde que aqueles que 

a tomassem estivessem adredemente preparados, sob pena de sofrerem trágicas consequências.  
 

 O PAPEL DO SANGUE E DO ELIXIR NA INICIAÇÃO – Segundo informações 

esotéricas, é no sangue que reside o princípio da imortalidade física, e como na composição do 

sangue pesa muito o que o homem ingere como alimento, parte daí a exigência feita aos 

postulantes da prática do jejum e dos devidos cuidados com a alimentação. Isso do ponto de vista 

puramente fisiológico, enquanto que as bebidas de carácter iniciático actuam mais directamente 

sobre a alma dos candidatos. A respeito do Elixir da Imortalidade, de que nos falam os 

Alquimistas, acredita-se que o mesmo seja preparado pelo próprio organismo obedecendo, 

evidentemente, a certas regras rigidamente secretas. É um trabalho realizado não só no corpo 

físico como no anímico, o que vai exigir uma severa preparação ou transformação que deve ser 

operada em todos os níveis, ou seja, nos diversos veículos da constituição oculta do Homem. 

Segundo os Iniciados, a transmutação consiste em “transformar o Sangue em Luz”, isto é, passar 

de um nível Telúrico para um nível Solar. 
 

 A TAÇA DO GRAAL VIVO – Foi essa a transformação por que Jesus passou. A 

transformação tem que operar-se em todos os Planos, como mostra a imagem do Salvador 

glorificado todo envolto em Luz. Ele logrou santificar todos os seus veículos, desde o físico até 

aos mais subtis. A transmutação não pode ser parcial, quando se opera esse fenómeno diz-se que 

o Ser passou a ser um Homem Cósmico, passa a ser senhor de todos os Planos de Existência, e 

por isso pode transitar, conscientemente, por todos os níveis de Consciência. Na Yoga de 

Patanjali, trabalha-se simultaneamente todos os veículos e não um só em particular, pois é 

inconcebível trabalhar o corpo físico esquecendo-se da alma, e vice-versa. Quando o Ser 

transforma-se numa Taça Viva e Imortal, o seu Sangue passa a ser um verdadeiro Elixir capaz de 

modificar quem dele faça uso e esteja devidamente preparado pela Alta Iniciação.  
 
 

O GRAAL E O NÚMERO 1444 
 

 

 O poeta alemão Wolfram von Eschenbach (c. 1170 – c. 1220), autor do poema Parsifal, 

escreveu o seguinte verso a respeito do Graal-Pedra: 
 

 “Sobre uma verde esmeralda       

 Ela trazia o desejo do Paraíso,        

 Era o objecto que se chamava Graal.” 
 

 Para uns, o Graal era uma Hóstia contida num Vaso de Ouro; para outros, tratava-se do 

Cálice que encerrava o precioso Sangue de Jesus. Porém, tudo isso é muito vago e exegético… 
 

 Sobre a procedência cósmica do Graal, Wolfram von Eschenbach faz referência à Pedra 

Lapis Exilis, ou seja, a “Pedra caída do Céu”, adiantando que o Graal era mais uma Força 

Espiritual Cósmica do que uma relíquia temporal. Para ele, o Graal era a esmeralda que se 

encontrava encravada na fronte de Lúcifer. Por ocasião da “queda” do Arcanjo, essa esmeralda 
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caiu no chão; recuperada pelos Anjos, foi a mesma talhada de tal maneira que sobre a sua 

superfície apareceram 144 facetas que justapostas formaram a Taça. Na realidade, esse número 

encerra em si um outro muito mais secreto que é o 1444, que não deixa de ser a extensão do 

primeiro. Wolfram assegurou que tudo que disse é a pura verdade, porque a mesma lhe foi 

transmitida pelo seu Mestre. 
 

 A Taça Sagrada está relacionada a factos ocorridos no Cosmos, como já vimos quando 

estudámos o mistério das Hierarquias caídas, das quais Wolfram tratou indirectamente ao falar 

do Chefe de uma delas, a dos Anjos Rebeldes, e da esmeralda caída de sua fronte ou coroa. 

Segundo a matemática iniciática relativa ao assunto, tem-se: 
 

 Hierarquia relacionada ao 6.º Sistema de Evolução             777 

 Hierarquia relacionada ao 5.º Sistema de Evolução              666 

 Total de Seres Angelicais trabalhando na Terra em virtude da Queda   1.443 

 Logos Único de onde os mesmos procedem                   1 

             Total ................................. 1.444 
 

 Assim, temos: 777 + 666 = 1443 + 1 = 1444. 
 

 Também consta no Apocalipse que o número igual ao das 1444 facetas da Taça é o dos 

Eleitos da Jerusalém Celeste, assinalado nas suas testas e que serão os salvos no Fim dos 

Tempos. Como tudo no Apocalipse, esse número bíblico terá um sentido cabalístico que é 

sempre encoberto pelo véu de Maya. As visões de São João correspondem a factos da mais alta 

transcendência, pois conferem com o Julgamento e a consequente Redenção das Hierarquias 

Celestes. Factos esses ocorridos nos meados do actual século XX, como já vimos. Essas 

Hierarquias redimidas estão profundamente relacionadas ao Mistério do Graal, pois as lutas que 

os Deuses travaram na Terra não deixaram de ser reflexo da luta que houve no Céu. 
 

 É possível que Wolfram von Eschenbach, com a sua sensibilidade intuitiva de poeta, 

tenha vislumbrado no seu Parsifal a chave do Grande Arcano. 
 

 

MISTÉRIO DAS PEDRAS NEGRAS 
 
 

 A respeito da Lapis Exilis ou a “Pedra caída do Céu”, temos a Caaba em Meca, lugar 

sagrado de peregrinação para todo o Islão, pois lá encontra-se a milagrosa a Pedra Negra de 

origem misteriosa. Há também a Pedra Sagrada Betilo, que como a anterior é de origem 

meteorítica. A respeito dos dons miraculosos das Pedras Negras, transcrevemos o que relatou o 

Jacques Sadoul na sua obra O Tesouro dos Alquimistas: 
 

 “Foi nesse gabinete que John Dee, numa noite de Novembro de 1582, testemunhou a 

aparição de um Anjo que declarou chamar-se Uriel. Como o doutor permanecesse mudo e 

petrificado diante da aparição, o Anjo sorriu-lhe amavelmente e fez-lhe o presente de uma 

‘Pedra Negra’ de forma convexa, notavelmente bem polida; declarou-lhe que essa Pedra lhe 

permitiria conversar com os Seres que se encontram em outro Plano de existência, com a 

condição de que a fixasse intensamente; então, esses Seres apareceriam na superfície da 

Pedra e desvendariam todos os segredos do futuro. Mais tarde, Dee reconheceu ter feito essas 

experiências com sucesso. A existência dessa ‘Pedra Negra’ não tem, aliás, nada de lendário, 

pois após a morte do Mago ela foi recolhida pelo Conde Peterborough acabando por chegar às 

mãos de Horace Walpole.” 
 

 A PEDRA DE JACOB – O Betilo era também uma pedra que promovia profecias. A 

tradição diz que se tratava de uma “Pedra caída do Céu”, e sobre ela, no lugar de Betel, o 

Patriarca Jacob teria repousado a cabeça e tido o seu sonho profético, em conformidade às duas 
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características ou virtudes da Pedra: a de proporcionar o dom de profetizar, e a sua origem 

celeste. Diz a Génese (28:16-17): 
 

 “E Jacob despertou do seu sono e disse: ‘Certamente o Senhor está neste lugar, e eu 

não sabia’. E ele se atemorizou e disse: ‘Temível é este lugar! Não é outro senão a Casa de 

Deus, esta é a Porta do Céu’.” 
 

 A Génese também faz menção a uma Taça de carácter profético, que possibilitava ao 

Patriarca José solucionar as questões mais complicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 A civilização islâmica era portadora de grandes segredos iniciáticos originários dos 

sábios egípcios que, como sabemos, eram os depositários dos Mistérios envolventes das Tábuas 

ou Tablas de Esmeralda, atribuídas ao maior de todos os Magos que foi Hermes, o Trismegisto. 

Diz-se que os árabes tornaram-se guardiões da Tradição que envolve o Graal como sendo uma 

Pedra Sagrada, aliás, possuída das características de dotar o dom da profecia, segundo os escritos 

reveladores de Nicodemos que foi o companheiro de José de Arimateia, no episódio da recolha 

do Santo Sangue. Foi graças à conquista árabe da Península Ibérica que ocupou durante séculos, 

que os reais valores iniciáticos do Oriente vieram iluminar as mentes dos filhos do Ocidente. A 

inspiração cósmica do Graal em forma de Pedra Sagrada, subsiste até hoje. Os muçulmanos 

cultuam as figuras e palavras gravadas sobre as pedras e os vasos; enchem as taças de água e 

bebem-na ou derramam-na sobre si mesmos, a fim de serem penetrados pelas virtudes geradas 

pelas vibrações desses objetos sagrados. 
 
 

GAYATRI 
 

 

 Nicholas Roerich (9.10.1874 – 13.12.1947) foi um artista plástico, escritor, filósofo, 

pedagogo e explorador russo. Nos seus escritos relatou o que viu nas suas viagens pela Ásia 

Central e o Tibete. Foi o autor da importante obra Shamballah, da qual extraímos o maravilhoso 

poema que transcrevemos abaixo, intitulado Gayatri, onde faz referência a uma “gloriosa Pedra 

do Saber”. Segundo Roerich, para os orientais Shamballah é vista tanto como algo físico quanto 

o sinal de uma nova aurora para a Humanidade. Importada para a mitologia ocidental de 

romance literário levado à tela de cinema, Shamballah é algo que faz lembrar Shangri-La. 
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 Vós os pássaros, Homas, vós os belos!  

 Não amam a Terra. 

 Jamais descerão à Terra! 

 Nascem em ninhos celestiais. 

 Estão mais próximo do Sol. 

 Reflictamos acerca do Sol, o resplandecente! 

 Mas os Devas da Terra são igualmente miraculosos. 

 Nos cumes das montanhas, nas profundezas dos mares, busca pacientemente. 

 Tu encontrarás uma gloriosa Pedra do Saber, 

 Em teu coração busca Brindavan, a morada do Amor. 

 Busca pacientemente e tu encontrarás. 

 Permite que o raio da Sabedoria nos atravesse. 

 Então tudo o que se move tornar-se-á imóvel. 

 A sombra tornar-se-á o corpo. 

 O espírito do ar voltará à Terra. 

 O sonho será transformado em pensamento. 

 Não nos deixaremos mover pela tormenta, 

 Controlaremos as rédeas dos corcéis alados da manhã. 

 Conduziremos as correntes do vento do entardecer. 

 A tua palavra é o Oceano da Verdade. 

 Quem levará as nossas naus até à margem? 

 Não tenhas medo de Maya. 

 O seu indescritível poder e força iremos conquistar. 

 Escuta! Escuta! Basta  de desavenças e lutas. 
 

 Surendra Gayatri orava. 

 Das pedras da cidade ele foi até às sombras de Aranyani. 

 E repousou em meio à quietude venturosa. 

 Contudo, a batalha teve início. 

 Reis de terras ancestrais planejaram estilhaçar os Vasos Sagrados! 

 Que a Sabedoria de Nilgiri pereça! 

 Que as flechas de Chat e Khunda esmoreçam! 

 Que Gaya seja destruída. 

 Nada poderá romper o terror... 

 Pássaros negros voam. 
 
 
 

A ESMERALDA E O SEU VALOR ESOTÉRICO 
 
 

 

 Sobre o sentido oculto das Pedras Sagradas, diz a Bíblia em Isaías, cap.28, vers.16: 
 

 “Por estas coisas diz o Senhor Deus: ‘Eis aqui estou Eu, que vou lançar nos 

fundamentos de Sião uma Pedra; uma Pedra aprovada, angular, preciosa, fundada no 

fundamento; aquele que crer, não se apresse’.” 
 

 Paulo, na sua Epístola aos Romanos (9:32), completa: “Por que causa? Porque, não 

pela fé mas pelas obras, tropeçaram na ‘Pedra de Tropeço’.” 
 

 Na mesma Epístola em 9:33, ele prossegue: “Conforme está escrito: ‘Eis aí ponho Eu 

em Sião o que é a Pedra de Tropeço, e a Pedra do Escândalo; e todo aquele que crê Nele não 

será confundido’.” 
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 O SENTIDO OCULTO DA COR VERDE-ESMERALDA – A cor verde-esmeralda 

desempenha um grande papel na mitologia iniciática a partir do mito da Tábua, Tabla ou Távola 

Esmeraldina de Hermes, o Trismegisto. A cor verde também está relacionada aos Grandes 

Mistérios. Segundo alguns autores estudiosos do assunto, o verde-esmeralda encerra um valor 

iniciático que se aprofunda na própria raiz da civilização. Nos Eddas da tradição islandesa, fala-

se na Terra dos Titãs que eram senhores da Terra Verde ou Verdejante. Na civilização celta 

existe um mistério até hoje indecifrado relacionado aos dólmens, tão abundantes entre eles, que 

de modo geral eram construídos sobre os veios por onde circulam as correntes telúricas que 

percorrem o seio da Terra. Existem umas pedras preciosas de cor verde marinho conhecidas 

como Pedras Calais, de que só existem 830 unidades descobertas no mundo inteiro. O mais 

curioso é que essas gemas foram todas descobertas no interior de dólmens. Este é um enigma que 

até hoje não foi resolvido. 
 

 Segundo aqueles sábios que se aprofundaram no estudo das catedrais góticas, as famosas 

Virgens Negras que ornam esses templos canónicos e que estão espalhadas um pouco por todo o 

mundo, estarão as mesmas sob o signo da esmeralda. Como a civilização egípcia sempre exerceu 

grande influência nas crenças religiosas do Ocidente, é provável que a Deusa Ísis seja a ancestral 

das nossas Virgens Negras e Brancas. Sobre o mistério da cor verde na iconografia egípcia, disse 

o escritor Dimitri Merejkovski em A Ressurreição dos Deuses: 
 

 “Ele é como uma criança enfaixada em tecidos mortuários; apenas ficam descobertos 

o seu rosto e as suas mãos. Com uma das mãos segura o ceptro real, com a outra o flagelo e o 

cajado do pastor. A sua cabeça é coroada com uma elevada tiara ovoide entre duas plumas 

brancas. A pele do seu rosto e das suas mãos é de um verde brilhante.” 
 

 O rei norueguês Erik, o Vermelho, baptizou de “Terra Verde” a Groenlândia, não 

obstante a região estar praticamente coberta por um manto branco de gelo. Essa denominação 

deve-se, talvez, à tradição da “Terra Primordial” Hiperbórea cultuada por aqueles antigos povos, 

terra que era, na realidade, coberta por florestas. 
 
 

O GRAAL NA TRADIÇÃO INCA 
 

 

 Actualmente, as jazidas de esmeraldas são exploradas comercialmente. Segundo os 

cientistas especializados em mineralogia, existem aproximadamente 150 variedades de pedras 

em tons esverdeados, sendo as mais conhecidas a olivina, o dioptásio, a crisocola, a auricalcite, 

a tumalina, etc. Na Europa, segundo J. M. Angebert, a localização geográfica das jazidas era 

considerada sagrada pelos celtas, cujos santuários estavam sempre nas proximidades dos veios 

verdes. Assim ocorre com o famoso Monte de Saint-Michel, que se ergue entre rochas xistosas.  
 

 Como já vimos, o termo Tule sempre esteve ligado a determinada região sagrada, sendo 

que esta denominação encontra-se em diversos locais do mundo. Assim, temos a Tule da Rússia, 

por sinal que foi nessa cidade, nas proximidades de Moscovo, onde as tropas de Hitler, até então 

imbatíveis, foram barradas no seu avanço, começando a partir daí a derrocada das forças nazis na 

última Grande Guerra Mundial. Na antiga civilização da China, o jade verde era o material com 

que se confeccionavam os principais objectos e imagens religiosas devido às suas benéficas e 

poderosas vibrações. Também temos a Tule Hiperbórea, para não falar em Meka-Tulan 

localizada no Centro do Sistema Geográfico Sul-Mineiro. 
 

 AS CIVILIZAÇÕES PRÉ-COLOMBIANAS E O GRAAL – Todos nós conhecemos a 

lenda das “terras das esmeraldas” que os aventureiros exploradores do Brasil-Colónia e da 

América do Sul em geral, procuravam por estas bandas. Nas tradições pré-colombianas, os 

astecas cultuavam a deusa Chalchiuhtlicue, representada por uma rã gravada numa esmeralda ou 
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um jade verde. Por sua vez, o deus inca Pachacamac, a exemplo do deus egípcio Osíris, era uma 

divindade luminosa de cor verde. Segundo os incas, Quetzalcoatl, o Supremo Sacerdote do Culto 

Solar incaico, extraía o seu imenso poder das estrelas, usando para isso da faculdade mágica de 

uma esmeralda. A respeito do assunto, diz J. M. Angebert no seu Livro das Tradições: 
 

 “Para voltarmos ao Graal inca através do culto de Quetzalcoatl, é preciso lembrarmo-

nos da vinda de um Iniciador branco entre os toltecas maias, vários milénios antes da nossa 

Era: a lenda da Serpente de Plumas, da qual o culto de Quetzalcoatl retirou as suas origens, 

descreve o aspecto físico desse Iniciador, que nos é descrito como tendo a pele branca, a fronte 

larga e uma longa barba majestosa. A sua vinda à América Central coincidiu com uma 

verdadeira Idade de Ouro; a lenda relata-nos que então as pedras preciosas semeavam o solo e 

que as colheitas eram abundantes. Este semideus, este Iniciador vindo de além-mar, revelou 

aos toltecas maias certas práticas mágicas cujas características eram de essência solar. É 

assim que as cerimónias relativas ao seu culto mostram um detalhe de importância capital na 

análise do Graal-Pedra: com efeito, no culto de Quetzalcoatl o Inca Supremo, o ‘Imperador 

do Sol’, tirava o seu domínio e seu poder das estrelas e das almas que giravam em torno da 

Terra, graças a uma grande esmeralda mágica.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DEUSA VERDE DOS INCAS 
 

 

 Existe uma obra de cunho alquímico, escrita por um Iniciado flamengo da Idade Média, 

intitulada A Pedra Brilhante, possuída de profundo sentido esotérico não obstante ter sido escrita 

por um monge. A referida “Pedra” é precisamente a Pedra Filosofal, procurada por todos 

aqueles que realmente desejam tornar as suas vidas dignas de serem vividas. Nessa preciosa obra 

encontramos as seguintes palavras, onde se esclarece o mistério de certos trechos do Apocalipse: 
 

 “Ao vencedor – isto é, àquele que se supera e ultrapassa as coisas externas – eu darei o 

Pão Oculto – isto é, o sabor interior, a alegria celeste –, e também uma ‘pequena Pedra 

Brilhante’. Sobre essa ‘pequena Pedra’ será inscrito um nome novo desconhecido de todos, 

excepto daquele que o recebeu (Apoc. II,17). Essa ‘pequena Pedra’ é chamada de ‘Calculus’, 

e por causa de sua pequenez os homens pisam-na, mas isso não lhes faz mal. Ela é brilhante, 

clara, vermelha como uma chama. Pequena, redonda, lisa em toda a sua superfície e muito 

leve é ela.” 
 

 O SEGREDO DA “DEUSA VERDE” DOS INCAS – O culto da “Deusa Verde” entre os 

incas está relacionado ao Graal-Taça e ao Graal-Pedra. Os sacerdotes iniciados no tempo em que 

a civilização inca ainda estava no seu apogeu espiritual e material, praticavam o ritual alquímico 
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da “transmutação do sangue em luz” por intermédio de uma esmeralda mágica, segundo 

documentos secretos. Com a decadência civilizacional, essa santa eucaristia foi pervertida e os 

necromantes, fantasiados de sacerdotes, passaram ao sacrifício de virgens e de crianças, com o 

objectivo de vampirizar o sangue das vítimas. Daí a razão da Lei Divina promover o fim da 

outrora esplendorosa civilização, usando como látego kármico a barbaridade dos conquistadores 

espanhóis conquistadores que a arrasaram completamente impondo no seu lugar uma sociedade e 

religião mais de cobiça e materialismo que outra coisa. 
 

 Com o passar do tempo, os rumores da tradição secreta do Graal-Pedra acabaram 

despertando a cobiça dos conquistadores que passaram a procurá-lo impiedosamente como ouro 

fácil. Daí o falar-se na “Rota de Pizarro”, pela qual se podia chegar à fonte do mistério aurífero. 

A “Deusa Verde”, em verdade, a Taça Sagrada, encontrava-se originalmente em Manta, muito 

antes da chegada dos conquistadores espanhóis. Curiosamente, a Província de Manta, no 

Equador, é muito rica em esmeraldas, e em virtude disso adoptou o nome de Esmeralda. 
 

 Existe um texto cifrado a respeito da estátua da “Deusa Verde”, que diz: “Aquele que, 

conhecendo o segredo da Pedra leve e brilhante, obtiver o dom de se elevar como a pomba nas 

alturas do céu, será levado sobre os ares como o condor acima das montanhas sagradas, e 

conhecerá a revelação divina pela asa, pelo fogo e pela Pedra Filosofal”. Observe-se nesse 

trecho a similitude dos termos “Pedra leve e brilhante” com os do Apocalipse, transcritos mais 

atrás. São textos elaborados em épocas e lugares distantes entre si. Segundo os entendidos, foi 

graças aos poderes da “Deusa Verde” que se tornou possível aos incas conseguirem a faculdade 

de neutralizar o peso dos maciços de granito e transportá-los através da Cordilheira dos Andes, 

para construírem os seus templos ciclópicos que perduram até aos dias de hoje. 
 

 

O CARMA DE CORTEZ 
 

 

 Diz a tradição que existia uma Taça miraculosa esculpida numa só esmeralda, graças à 

qual o “Inca Supremo” captava a força das estrelas. Era a maior esmeralda do mundo talhada em 

forma de cálice pentagonal. Tratava-se de uma Taça Sagrada e Mágica. Ela permitia que se 

removessem montanhas de granito, e o seu nome secreto era Umina, que significa “Esmeralda” 

em quichua, segundo conta uma lenda inca. 
 

 CORTEZ E AS PEDRAS SAGRADAS – O imperador espanhol Carlos V foi batido, 

novamente, pelos elementos da Natureza, na sua tentativa de apossar-se de Argel em Outubro de 

1541: uma imprevista tempestade destruiu 40 navios da sua armada e causou a morte de 30.000 

homens. O facto repetiu-se depois em 1588 com a “Armada Invencível” de Filipe II. No galeão 

em que viajava o imperador Carlos V, também se encontrava o velho conquistador Hernán 

Cortez. O conquistador estava muito triste com o que lhe ocorrera, pois trouxera consigo cinco 

esmeraldas especiais que pilhara do tesouro sagrado dos Deuses do México, mas tendo a sua 

embarcação sido arrojada contra as rochas e se afundado, por ocasião da sua chegada à Ilha de 

Maiorca, apesar dele ter se salvado a nado as preciosas gemas dos Deuses foram parar às 

profundezas do oceano, o mesmo que outrora cobrira o que fora o continente atlante. Por certo, 

as jóias sagradas foram recuperadas pelo Deus Neptuno. Com efeito, a maior e mais valiosa 

esmeralda perdida por Cortez tinha a forma de uma taça enquistada de ouro, tendo por base uma 

grande pérola. Tinha gravado uma divisa em língua quéchua sobre Quetzalcoatl, dizendo que 

“Não há ninguém maior entre os filhos de mulher”. 
 

 O CARMA DE CORTEZ – É provável que Quetzalcoatl, como Deus que era para os 

antigos mexicanos, tenha-se vingado da afronta sofrida pelo seu culto que os conquistadores 

infligiram. É sabido que, segundo velhas lendas, os astecas esperavam a chegada de homens 

brancos vindos do mar, para eles irmãos fraternos e amigos da “Serpente Emplumada”. No 
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entanto, quem chegou foram os cruéis conquistadores, esses homens brancos que eles 

confundiram com Seres Superiores, razão pela qual ofereceram tão pouca resistência às 

atrocidades praticadas pelos espanhóis. Para Cortez, a perda daquelas cinco esmeraldas era um 

resgate cármico pago pelo assassinato de Atahualpa, o soberano inca estrangulado cobardemente 

pelos conquistadores em nome da divindade dos brancos. 
 
 

O OMPHALO DO MUNDO 
 

 

 A PEDRA DE JACOB – E quando Jacob acordou, disse: “Em verdade o Senhor está 

neste lugar, e eu não sabia. Este lugar não é senão a Casa de Deus, e esta é a Porta do Céu”. 
 

 Jacob acordou e tomou a Pedra Sagrada sobre a qual tinha descansado a cabeça, 

transformou-a numa coluna e derramou sobre ela o azeite sacramental, e doravante esse lugar 

passou a ser chamado Beith-El, que significa Casa de Deus. Evidentemente que esse trecho 

bíblico possui conotação alquímica. A Pedra tem aí o sentido de Pedra Filosofal, que é a mesma 

“Pedrinha Branca” a que se refere S. João Evangelista no seu Apocalipse. Tal mistério liga-se 

ao despertar de Kundalini no ser humano. Kundalini tem a sua raiz nessa “Pedra” (no caso, a 

Pedra onde Jacob apoiou a cabeça para dormir). Kundalini subindo pela Coluna erigida por 

Jacob (a sua coluna vertebral) irá acender a Luz Espiritual localizada na cabeça que, segundo os 

taoistas, é onde se localiza a “Porta do Céu”, o que transformou Jacob numa verdadeira Beith-El 

ou Casa de Deus, como acontece com todos os Iluminados. O azeite, no caso, configura a 

matéria-prima com que é elaborado o Elixir da Imortalidade. 
 

 A CASA DE DEUS – O Santo Graal não é apenas 

o culto de um objecto, seja ele uma Pedra Sagrada, um 

Livro ou uma Taça, mas a consagração à Divindade que 

ali está expressa. A Pedra de Jacob representava uma 

Coluna, mas também podia representar uma Taça ou um 

Centro Espiritual, uma espécie de Umbigo ou Omphalo, 

segundo os Iniciados gregos. Quando se fala em “Casa 

de Deus”, Beith-El, não se aponta apenas um lugar 

determinado, mas a um Centro assinalado por uma Pedra 

Sagrada com todo o seu significado oculto. Por isso, 

dizem as Escrituras Sagradas: “E esta Pedra que eu pus 

como uma Coluna será a Casa de Deus”. Trata-se 

especificamente das vibrações espirituais captadas pelas 

Pedras Sagradas, e daí o culto às Pedras Sagradas tão celebradas pelos povos celtas. Era graças 

a essa ambiência espiritual, que em Delfos as pitonisas entravam em êxtases proféticos sob o 

impacto vibratório das Pedras Sagradas, por as mesmas serem consideradas “Residências da 

Divindade”, ou seja, por onde a Divindade se manifestava junto à Humanidade. Sobre o assunto, 

disse René Guénon na sua obra O Rei do Mundo: 
 

 “A ‘Casa de Deus’ identifica-se muito naturalmente ao ‘Centro do Mundo’. O 

Omphalo podia também ser representado por uma pedra de forma cónica, como a ‘Pedra 

Negra de Cibele’, ou ovóide. O cone recorda a Montanha Sagrada, símbolo do Pólo ou do 

‘Eixo do Mundo’, enquanto a forma ovoidal refere-se directamente a outro símbolo muito 

importante, o do ‘Ovo do Mundo’. Por sua vez, particularmente acerca de certos Omphalos 

gregos, a pedra era rodeada por uma serpente. Vê-se também essa serpente enrolada na base 

ou no cimo dos marcos caldeus. De resto, o simbolismo da pedra, como o da árvore, que é 

outro significado do ‘Eixo do Mundo’, de uma maneira geral está em estreita ligação com o 

da serpente. Acontece o mesmo com o do ovo, principalmente entre os caldeus e os egípcios. É 

preciso acrescentar ainda que o Omphalo é representado habitualmente por uma Pedra.” 
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 UMBIGO DA TERRA – A Irlanda é, entre os países de origem celta, a que possui maior 

número de elementos relativos ao Omphalo. Outrora estava repartida em cinco reinos, sendo que 

o quinto reino central chamava-se Mide, significando medius, “meio, centro”. Curiosamente, o 

mesmo acontecia na antiga China, composta de cinco reinos. Mesmo actualmente a República 

Popular da China continua sendo constituída por cinco províncias. Ushnagh era a cidade sagrada 

que ficava em Mide, precisamente no centro da Irlanda, local onde se erguia uma gigantesca 

pedra denominada de Umbigo do Mundo, tendo o mesmo significado de Omphalo da Terra. Era 

neste lugar mágico que anualmente reuniam-se os sacerdotes druidas, para realizarem as suas 

assembleias e levarem a efeito os seus rituais mágicos de natureza cósmica. Também na antiga 

Grécia efetuavam-se reuniões sagradas em Delfos, onde se congregavam os Anfictiões para suas 

assembleias e os seus ritos iniciáticos. 
 

 

TERRA DOS QUATRO MESTRES 
 

 

 THULÉ IRLANDESA – Antigamente a Irlanda era designada como sendo a Ilha dos 

Quatro Mestres, designação tendo por origem uma tradição ancestral dos druidas. Thulé foi um 

dos seus principais Centros Espirituais, ou em outras palavras, o Omphalo como também 

designa Thulé ou o “Umbigo da Terra”, onde se localizava o Centro Supremo do Governo 

Oculto do Mundo. 
 

 A ILHA DOS QUATRO MESTRES – O curioso é que essa mesma tradição dos Quatro 

Mestres residindo numa Ilha é encontrada em diversas mitologias de várias partes do mundo. 

Segundo ensina a Teosofia, existem os Quatro Grandes Reis Celestes que são os Quatro Maha-

Rajas rodeando o Quinto Senhor que é o Planetário da Ronda como expressão do Luzeiro da 

Cadeia. Eles são os Quatro Mestres em virtude de serem a síntese dos Manuântaras passados, 

portanto, portadores de todo o Saber Universal. Também se fala nos Quatro Kumaras 

Primordiais e num Quinto Kumara em Formação, que é São Germano. Na antiga China, o 

mesmo fenómeno regista-se acerca da memória da “Ilha dos Quatro Mestres”. Sobre o assunto, 

diz um texto taoista: 
 

 “O Imperador Yao deu-se ao incómodo de julgar ter reinado muito idealmente. Mas 

depois que visitou os ‘Quatro Mestres’ na longínqua Ilha de Mou-Chee, que era habitada 

pelos ‘Homens Verdadeiros’ chamados ‘Tchenn-Jen’, isto é, homens reintegrados no ‘estado 

Primordial’, o Imperador reconheceu que tinha prejudicado tudo. 
 

 O ideal é a indiferença ou a serenidade, ou antes, o desapego ao resultado da 

actividade. É por isso que os Super-Homens deixam girar a Roda Cósmica sem se envolverem 

demasiado com ela. Na realidade, o ‘Homem Verdadeiro’ estando colocado no centro, não 

participa do movimento das coisas do Mundo, mas dirige esse movimento só com a sua 

bendita presença, porque nele se reflete a ‘Actividade de Deus’.” 
 

 O PAPEL DO CHAKRAVARTI – Conforme ensina a Ciência Iniciática das Idades, os 

quatro Maha-Rajas, que são da natureza dos Dhyan-Choans, presidem aos quatro pontos 

cardeais e são a síntese dos quatro Sistemas de Evolução Universal já realizados. Não deixam de 

ser a simbólica “Ilha dos Quatro Mestres” das velhas tradições tanto da China como da Irlanda, 

separadas tanto no tempo como no espaço. No Tibete, esse mistério está simbolizado no seu 

símbolo-mor que é a Suástica, cujos quatro braços expressam esses valores cósmicos. Todos os 

quatro girando em torno do centro que é uma quinta coisa, e daí se falar no Chakravati que é 

Aquele que a tudo dirige como Monarca Universal ou Senhor do Supremo Centro Espiritual do 

Mundo. 
 

 A Pirâmide também expressa bem esses valores, posto que a sua base é formada por 

quatro lados sendo que a quinta coisa é o vértice que está por cima deles. 
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 O Centro donde emana o Poder Espiritual é conhecido nas diversas tradições por variadas 

denominações. Daí se falar em Paradhesa e Parîdaiza, “Paraíso”, possuídas do mesmo 

significado de Tula, que os gregos chamavam Thulé. Em diversas regiões da Terra encontram-se 

cidades com o nome de Tula, tanto na Europa Central e do Sul como na Rússia e nas Américas. 

Sabemos que outrora, em tempos imemoriais, essas regiões foram sedes do Centro de Poder 

Espiritual. Este Centro Primordial de Força nunca permaneceu localizado num só ponto, pois se 

move obedecendo ao Itinerário de Io, ou o caminho percorrido por Deus na Face da Terra. 

Dizem as tradições mais sagradas que existe uma Tula Primordial que nenhum cataclismo pode 

destruir, e daí falar-se em Shamballah que é a Terra dos Imortais, lugar onde todos os que 

demandam verdadeiramente o Santo Graal algum dia chegarão, sendo que no Ciclo actual o 

trabalho consiste em trazer Shamballah para a Face da Terra… a fim do que está em cima fique 

igual ao que está em baixo. 
 

 

O TESTAMENTO DE NICHOLAS FLAMEL 
 
 

 ORAÇÃO DE NICHOLAS FLAMEL – Nicholas Flamel é um ilustre Imortal que viveu 

entre 1330 ou 1340 e 22.3.1418, cuja maior parte da sua vida misteriosa é desconhecida. Nas 

obras que escreveu ele fala muito na Pedra dos Sábios, e nesta oportunidade transcrevemos uma 

das suas orações onde referencia a Pedra Sagrada dos Alquimistas: 
 

 “Deus Todo-Poderoso, Eterno, Pai da Luz de quem vêm todos os bens e todos os dons 

perfeitos, eu imploro a vossa Misericórdia infinita. Deixai-me conhecer a vossa eterna 

Sabedoria, é ela quem rodeia o vosso Trono, quem tudo criou e fez, quem tudo conduz e tudo 

conserva. Dignai-vos enviá-la a mim do Céu do vosso Santuário, e do Trono da vossa Glória, a 

fim de que ela seja e opere em mim. É ela a Senhora de todas as Artes celestes que estão em 

segredo, que possui a Ciência e a Inteligência de todas as coisas. Fazei com que ela me 

acompanhe em todas as minhas obras, e que por seu espírito eu tenha a verdadeira 

Inteligência, que eu proceda infatigável na nobre Arte a que me consagrei na procura da 

milagrosa Pedra dos Sábios, que vós encobristes do mundo mas que descobris aos vossos 

eleitos. Que esta Grande Obra a realizar aqui na Terra, eu a comece, eu a prossiga, eu a 

conclua com sucesso, e que feliz a desfrute para sempre. Eu vos peço por Jesus Cristo que é a 

Pedra Celeste, angular, milagrosa e instituída por toda a eternidade, que comanda e reina 

convosco.” 
 

 O Mestre Flamel, depois de procurar muito e vencer inúmeros obstáculos, recebeu 

finalmente a Inspiração Divina de que necessitava para encontrar a Pedra milagrosa. Realizou a 

peregrinação a Santiago de Compostela que, como ele, também outros Alquimistas famosos, 

como Raimundo Lúlio e depois Basílio Valentim, também realizaram. O grande Alquimista 

contemporâneo que se escondeu atrás do pseudónimo Fulcanelli, aparentemente duvidando da 

peregrinação desses Iluminados a Santiago mas realmente destacando o seu sentido oculto, 
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chegou a dizer: “Não se pode levar em conta o sentido literal de relatos puramente alegóricos, 

escritos com intenção de ensinar a uns o que era preciso esconder a outros. Aquele que sabe o 

que é o bordão, a cabaça e a aba do chapéu de São Tiago, sabe também que dizemos a 

verdade”. 
 
 

SÃO GERMANO E A PEDRA FILOSOFAL 
 

 

 O Conde de São Germano, Saint-Germain em francês, é descrito como sendo uma pessoa 

de estatura média aparentando ter 45 anos de idade, mais ou menos. Ele dizia-se imortal e que 

convivera com Cristo, Pôncio Pilatos, Júlio César e outros personagens da História Universal. 

Acredita-se que São Germano seja um pseudónimo, por um dia ter declarado: “Chamo-me 

Sanctus Germanus, que significa o Santo Irmão”. 
 

 Certa ocasião, para demonstrar a sua Hierarquia e Saber Iniciático, São Germano 

transmutou um diamante defeituoso, propriedade do rei Luís XV, por um sem jaça de elevado 

valor pela sua pureza, facto confirmado numa carta escrita por Madame de Pompadour, favorita 

do monarca. Tal acontecimento aumentou consideravelmente a influência do Conde junto da 

pessoa do rei e da corte em geral. Certa vez, por o famoso libertino Casanova ter posto em 

dúvida uma transmutação realizada por ele, replicou: “Os que ousam duvidar de minha ciência 

não são dignos de me dirigir a palavra”. 
 

 SÃO GERMANO DE POSSE DA PEDRA – O Conde de São Germano devia possuir a 

Tintura Filosófica, o que significa que também possuía o Elixir da Longa Vida, o que explica a 

“lenda” dele ser um Homem Imortal. 
 

 A relação de São Germano com a Rosa+Cruz é evidente, e alguns pretendem mesmo que 

o Conde era a mesma personalidade de Christian Rosenkreutz, fundador da Ordem Rosa-Cruz. 

Depois de ter penetrado no segredo de Hermes, teria atingido consequentemente a imortalidade 

física, tal como aconteceu com Filaleto, Basílio Valentim, Nicholas Flamel e raros outros que se 

conservam no anonimato. 
 

 Foi considerado um alto missionário da Rosa+Cruz, que se dedicou sempre à divulgação 

da Ciência Iniciática das Idades entre aqueles dignos de recebê-la. Tem reaparecido na História 

com os mais diversos nomes, a fim de poder camuflar a sua verdadeira identidade. Como um 

verdadeiro Adepto de Alta Hierarquia, São Germano foi sempre um missionário, e a história da 

sua vida não pode ser explicada correctamente senão à luz de quem já possui a Pedra Filosofal. 

A respeito de São Germano, diz Jacques Sadoul na sua interessante obra O Tesouro dos 

Alquimistas: 
 

 “1784 demarca o ano da aparente morte de São Germano, pois um ano após essa data 

ele assistiu à Convenção Maçónica de Paris, realizada em 15 de Fevereiro de 1785. A 

Convenção reuniu os Rosa+Cruzes com o movimento dos Iluminados, Cabalistas e 

Humanistas. Os arquivos da Franco-Maçonaria provam, de maneira cabal, que o Conde de 

São Germano assistiu ao conclave na companhia de Mesmer, Lavater, Saint-Martin, etc., e 

que ele próprio tomou a palavra. Segundo se sabe, São Germano nunca comia. Pode-se 

reconhecer aí a influência do ‘Elixir Filosófico’ que permite ao Adepto Superior viver 

desembaraçado das contingências materiais. Este Alquimista levava uma notável vida de 

castidade. Ele devia possuir uma reserva apreciável de ‘Pedra Filosofal’, que usou para as 

suas necessidades financeiras, materiais, para se manter em boa saúde e para prolongar a 

vida além do tempo normal, como o fazem todos os Alquimistas verdadeiros.” 
 

 


