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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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AS ORDENS SECRETAS E A SINARQUIA 
 

 

DHYANI MIKAEL 
 

 

 Alexandre Dumas pai, que era um iniciado maçom, no seu célebre romance histórico 

Memórias de um Médico, escrito em quatro volumes entre 1846 e 1853, revelou muitos 

acontecimentos ocultos referentes às personalidades que actuaram na época da Revolução 

Francesa, contudo e por motivos óbvios, muito do que relatou não corresponde aos factos do que 

se passou nos bastidores da Alta Iniciação. 
 

 O seu romance gira inteiramente em volta da família Tavernay e do chamado Doutor 

Gilberto, mas por o autor não poder falar sobre o segredo que envolvia esses personagens ou, o 

mais certo, ignorar quem fossem, não pôde revelar, porque não soube, que o referido Médico era 

nada mais, nada menos do que o Dhyani-Kumara Mikael, um dos sete filhos do Conde de São 

Germano. Só graças à presença do Avatara na Face da Terra é que pudemos tomar conhecimento 

integral desses factos que modificaram radicalmente o curso da História Contemporânea.  
 

 Os acontecimentos que aqui relataremos demonstrarão claramente nada acontecer por 

acaso, antes obedecer aos ditames da Lei Divina que actua sempre no sentido de restabelecer o 

equilíbrio psicossocial perdido pelos homens. No sentido político, todos os esforços conduzem 

sempre para a instauração de um regime justo consubstanciado no Poder Sinárquico. 
 

 A Marquesa de Tavernay teve com o seu esposo, o Marquês de Tavernay, dois filhos, 

Felipe e Andreia, estreitamente ligados à vida do Dhyani Mikael que se encobria na 

personalidade do Doutor Gilberto, conforme o romance de Dumas. Sobre o Dhyani Mikael e a 

sua ascendência, disse JHS:  
 

 “Terminada a Missão dos Gémeos Espirituais, Lorenzo (São Germano) e Lorenza, na 

Face da Terra, os mesmos regressaram à Confraria de Kaleb, na Líbia, onde foram os pais de 

sete filhos, os Dhyanis-Kumaras. 
 

 O Dhyani Mikael, o primeiro dos filhos de São Germano, viajou 

por toda a Europa procurando a sua ascendência. Na sua busca foi 

parar ao Egipto. Na cidade do Cairo, percorreu todos os bazares no 

intuito de encontrar um objecto antigo que, porventura, tivesse 

pertencido ao seu Pai. Todas as pistas falharam. Um dia, quando saía de 

um bazar, encontrou o seu velho preceptor que lhe perguntou: ‘O que 

procura com tanto interesse?’ Bey Al Bordi, nome iniciático do Dhyani 

Mikael, respondeu-lhe: ‘Quero descobrir quem é o meu Pai, e por isso 

percorro estes bazares na esperança de encontrar um objecto que lhe 

tenha pertencido’. O preceptor: ‘Quer conhecê-lo?’ ‘Sim, quero’, 

respondeu o Dhyani. ‘Então, prepare-se para uma grande jornada’. 
 

 Foram para Erfurt, na Alemanha, e daí a uma célebre capelinha de nome ‘Capela do 

Espírito Santo’. Bateram à porta. Ouviram passos e um ancião abriu-lhes a porta. Saudou-os, 

já sabendo do que se tratava. Entraram em companhia do ancião e foram até ao santuário. Aí 

o Excelso Dhyani Bey Al Bordi deparou-se com o seu Bem-Aventurado Pai dentro de um 

sarcófago. Nesse sarcófago estava o Conde de São Germano em estado de sono paranispânico, 

com o seu anel iniciático e com uma enorme pedra sobre o peito. Essa pedra mágica e santa 

era de um fulgor indescritível. Parecia acesa, com luminosidade superior à do Sol nos 

trópicos. Os olhos humanos eram impotentes para registar a sua fulgurância. Era o próprio 

TETRAGRAMATON que ali estava brilhando.” 
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ORDENS DE MARIZ, DE AVIS E DE CRISTO 
 

 

 O Brasil e Portugal estão unidos por laços que transcendem a compreensão do historiador 

profano. São laços que se relacionam com a História Secreta da Humanidade onde estão 

envolvidas as mais excelsas Ordens que trabalham, silenciosamente, para a implantação de um 

novo tipo de existência humana, ou seja, para a instauração da Sinarquia que é o meio 

psicossocial pelo qual se firmarão na Face da Terra os desígnios de Agharta. 
 

 Visando esses altos objectivos, no final do século passado e início do atual século XX 

(1899-1900), um casal de jovens com as idades de dezasseis anos, Henrique “Honorato” José de 

Souza e Helena “Iracy” Gonçalves da Silva Neves, partiu da cidade de São Salvador, Estado da 

Bahia, com destino a Lisboa, Portugal, país este onde existe uma estância hidromineral (como a 

da São Lourenço sul-mineira) denominada São Lourenço dos Ansiães, lugar onde há muitos 

séculos se reuniram os primeiros Membros de uma Ordem muito secreta chamada Ordem dos 

Marizes (dos Moryas, Mouros, Maurus, Marus, etc.), da qual ainda 

existem muitos ramos familiares no velho Portugal, segundo as 

Revelações de JHS. 
 

 Quando chegou em terras portuguesas, o par de jovens foi 

acolhido pelo casal Barão Henrique Álvaro Antunes da Silva Neves e 

sua esposa, Baronesa Helena da Silva Neves. O Barão era nada menos 

do que o Grão-Mestre da Ordem de Mariz, e um grande armador que 

explorava o ramo da navegação em alto mar como o Infante D. 

Henrique de Sagres, este que no século XV era o Mestre Geral da 

Ordem de Cristo de cujos recursos materiais se valeu na sua famosa 

Escola de Navegação para redescobrir o Brasil e a América, conforme 

determinava a Grande Lei.  
 

 ORIGEM DAS CORES DA BANDEIRA PORTUGUESA – Foi dessa mesma Ordem de 

Mariz que surgiu uma outra mais aberta, conhecida por Ordem de Avis. Conforme as exigências 

da Lei, por vezes uma Ordem profundamente oculta dá origem a outra para servir-lhe de 

cobertura, como aconteceu no caso em pauta. Também a Ordem dos Templários, por sua vez, 

transformou-se na Ordem de Cristo. A cor da fita e do emblema da Ordem de Avis era verde, 

enquanto as da Ordem de Cristo ostentavam a cor vermelha. Ambas as cores formam a cor da 

primitiva Ordem de Mariz, em virtude daquelas duas terem saído dela. As cores sagradas verde e 

vermelha da Ordem de Mariz deu origem ao Pavilhão da Pátria Portuguesa. Estes são mistérios 

que o mundo profano ainda ignora. 
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 A SOCIEDADE HANSEÁTICA – Na Idade Média foi criada a famosa Sociedade 

Hanseática, que passava por ser uma organização de carácter mercador que explorava o tráfego 

marítimo e o comércio em larga escala. Na realidade, tratava-se de uma Fraternidade 

Libertadora Teutónica, e portanto era uma multinacional benéfica e benfeitora que serviu de 

freio às ambições dos reis e restante nobreza da época. A Sociedade Hanseática foi criada sob a 

protecção do “Cisne Sagrado do Comércio que emancipa os povos e lhes dá cultura”, tal era a 

missão daquela ampla e sábia federação que abrangia desde a Holanda e Suíça até à Finlândia no 

Báltico. Como sabemos, na tradição védica Hamsa é o Cisne criador do Universo, o veículo do 

Som Eterno. 
 

 Também a Ordem dos Templários utilizou o comércio para realizar a sua missão de 

aproximação dos povos. O princípio básico da Sinarquia consiste na unificação dos homens não 

só através do Espírito mas, também dos meios materiais. Dentre eles destaca-se o intercâmbio 

cultural e comercial, ao contrário dos Anárquicos que procuram dividir para dominar, em 

flagrante desrespeito aos princípios que devem nortear a convivência entre os seres. 
 

 

DOUTRINA DOS CÁTAROS 
 
 

 Os cátaros, do grego katharós, “puro”, acreditavam na doutrina da reencarnação. Os 

membros mais elevados da sua Igreja eram conhecidos como Perfeitos. Não faziam distinção de 

sexos, rejeitavam o dogma da Igreja Católica Romana e negavam a sua hierarquia eclesiástica. 

Repudiavam o princípio da crença religiosa imposta por outrem. Preconizavam o conhecimento 

directo e pessoal da experiência mística de natureza íntima, que deveria ser apreendida mediante 

o esforço e o mérito individual. Essa experiência derivava do Conhecimento Superior ou Gnose. 

A prioridade dispensada à possibilidade do contato directo com o Princípio Divino, tornava 

dispensável qualquer intermediário em tudo que respeitasse a Deus, tornando assim supérflua a 

hierarquia eclesiástica romana. Daí se explica a perseguição e combate movido pela Igreja de 

Roma contra a Igreja Cátara por ela considerada “herege”. 
 

 DESTRUIÇÃO DOS CÁTAROS – Em 22 de Julho de 1209, por iniciativa do Papa 

Inocêncio III, teve início a Cruzada Albigense ou Cruzada contra os Cátaros com um exército 

de cerca de 200.000 soldados a pé e mais 20.000 cavaleiros que desceu o norte de França para o 

Languedoc no sul, região dominada pelos cátaros que tinham a sua sede em Albi (donde 

albigense), cidade situada no sudoeste francês próxima da cordilheira dos Pirinéus. Todo o 

território sob domínio cátaro foi pilhado, as colheitas destruídas, as cidades, vilas e aldeias 

arrasadas e as populações trucidadas. Foi o primeiro genocídio da baixa Idade Média. Sendo 

católicos e cátaros de tal maneira semelhantes inclusive nos trajes, a uma pergunta do general 

das tropas romanas ao núncio papal sobre como distinguir uns dos outros, obteve a resposta curta 

e cruel: “Matai-os a todos. Deus reconhecerá os seus”. O exército romano varreu todo o 

Languedoc, caíram Béziers, Carcassonne, Narbonne, Toulouse e outros burgos, ficando um mar 

de sangue e morte na carnificina causada. 
 

 A Cruzada Albigense durou até 1244 e foi uma cruzada no sentido exacto do termo. Os 

seus participantes usavam a cruz nas vestes, como os cruzados na Palestina, e as recompensas 

eram as mesmas: absolvição de todos os pecados, remissão das penas do inferno, lugar garantido 

no céu e, obviamente, o produto dos saques.  
 

 A QUEDA DO CASTELO DE MONTSÉGUR – Contudo, por volta de 1243 quase toda 

a resistência organizada havia cessado. Todos bastiões cátaros tinham caído vencidos pelas 

tropas romanas, com excepção de alguns lugares fortes remotos e isolados. Também eles foram 

caindo só ficando o mais importante: o Castelo de Montségur, suspenso como um arco celeste 

sobre o vale em baixo, o qual foi sitiado durante dez meses suportando os ataques repetidos até 
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que finalmente, em 1 de Março de 1244, negociou a rendição, e em 16 desse mês foram 

queimados vivos mais de 200 cátaros que não abjuraram da sua fé, a cerca de 200 metros da 

fortaleza, no hoje chamado campo dos queimados. Contudo, fala-se que as actividades dos 

cátaros sobreviveram ao holocausto ainda durante muitos anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 A doutrina cátara revelava nuances profundamente esotéricas resgatadas do Cristianismo 

Primitivo, edificando a sua fé no culto solar afim à Tradição Eterna. Perpetuou-se pelos séculos 

afora através das correntes tradicionais de Maniqueísmo e de Gnose, chegando à Renascença. A 

hierarquização dos cátaros, a chamada Igreja dos Bons Homens (Gleisa de Bons Homes) e Igreja 

de Deus (Gleisa de Dio), com os seus bispos e diáconos, classificava os seus membros em 

Perfeitos ou Consolados e Crentes. Muitos dos Perfeitos ou Puros levavam vida ascética, 

difundiam a sua doutrina através do exemplo, observavam as práticas constantes da meditação 

espiritual e da castidade física, além observarem uma dieta rigorosamente vegetariana. 
 

 Como dissemos, os cátaros acreditavam na reencarnação, ou seja, na evolução da alma 

através de sucessivos corpos físicos até alcançar a libertação pela imortalidade. A sua doutrina 

tinha as mesmas raízes da dos pitagóricos e da dos essénios, em muitos aspectos idêntica à 

professada pelos templários. A parte mais secreta da sua religião relacionava-se com o culto ao 

Santo Graal. 
 

 

INICIAÇÃO CÁTARA 
 
 

 Os cátaros cultuavam o Cristo Solar, Cósmico, inteiramente diferente do Cristo teológico 

dos católicos, chegando um dos postulados da sua doutrina a dizer: “O Cristo realmente não 

viveu senão num Mundo paralelo ao nosso. Ele visitou as ‘sete Terras’ para libertar o seu Povo”. 

Por aí se pode aquilatar da complexidade dos seus conceitos esotéricos que tanto preocuparam a 

Igreja de Roma que lhes moveu perseguição implacável por considerar tal doutrina absoluta 

heresia.  
 

 A ALQUIMIA E A DOUTRINA CÁTARA – Um dos ritos mais sagrados dos cátaros era 

o do Consolamentum, em que se manifestava o Divino Espírito Santo que conferia certos 

poderes psicomentais ao sacramentado. Simbolizando a morte em relação à corrupção mundana, 

tratava-se de um sacramento só ministrado aos moribundos, ou então àqueles que iriam professar 

para sempre o Caminho da Iniciação, ou seja, o da candidatura ao estado de Perfeito, o grau 

supremo a que podia ascender um membro ordenado da Igreja Cátara. 
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 Segundo a lenda albigense, a princesa cátara Esclarmunda foi sacrificada por ocasião da 

tragédia de Montségur, transformando-se então numa pomba expressiva do Espírito Santo 

dastradições religiosas e iniciáticas. O mesmo fenómeno ocorreu com Joana d´Arc em situação 

idêntica. O nome esotérico dessa princesa era Is-Klar-Mun, significando “Lua de Cristal”, termo 

que na Alquimia Taoista indica uma fase avançada no seu magistério. A Lua, no caso, é o astro 

feminino da noite, expressa a Mulher unindo-se ao Sol do Graal para as Núpcias Alquímica com 

o Princípio Divino, que potencialmente existe em todos os seres. 
 

 CASAMENTO ALQUÍMICO – Nas lendas do Santo Graal, da Távola Redonda, de 

Parsifal e de Titurel encontramos sempre presente o 

mesmo fenómeno oculto, ou seja, o do casamento da 

Lua com o Sol de que resulta o Androginismo Divino. 

Pelo exposto, a categoria de Perfeitos na Igreja Cátara 

estava muito longe de ser apenas a de uma associação 

de fanáticos religiosos. A seu modo eram iniciados nos 

Grandes Mistérios, visavam romper o véu sombrio que 

obscurecia a consciência da Humanidade da época. 

Lutavam para instaurar o sistema sinárquico segundo os 

desideratos da Lei que a tudo e a todos rege. 
 

 Também os trovadores desempenharam papel 

importante na divulgação de vários conceitos 

iniciáticos. Acompanhados dos seus instrumentos 

musicais de cordas, eles cantaram as doces canções dos 

cátaros a respeito do amor casto, espiritual, e de outros 

predicados iniciáticos, contribuindo assim para a propagação da Verdade em quase toda a 

Europa, inclusive chegando às margens do mítico Reno onde bailavam as ondinas e sílfides. 
 

 Falando dos objectivos imediatos da Sinarquia, disse Jean-Michel Angebert na sua 

primorosa obra O Livro da Tradição: 
 

 “A melhor prova da posição política dos templários reside, em nossa opinião, na 

própria escolha da cor que adoptaram para o seu emblema. Como nobres que eram, esses 

cavaleiros deveriam ter mantido na bandeira a “gules’ (ou marte, cor vermelha da nobreza e 

do clero); ora, eles adotaram o branco, a cor do povo, e tal escolha deve estar relacionada com 

as suas intenções sinárquicas, sendo tal forma de governo apoiada no povo.  
 

 Como por acaso, as três cores nacionais da bandeira francesa apresentam a 

característica dessa triplicidade: o vermelho da nobreza e do clero, o branco dos trabalhadores 

e o azul dos burgueses... todas as três colocadas em estrito pé de igualdade.” 
 

 

A SIBILA DE CUMES E A ALQUIMIA 
 

 

 A Sinarquia representa o regresso da chamada Idade de Ouro, cantada e decantada por 

poetas, profetas e visionários em todas as épocas. Idade que já dominou na Face da Terra quando 

nela imperava a Sinarquia.  
 

 Na galeria dos Avataras existente no Salão-Templo da Sociedade Teosófica Brasileira, no 

Rio de Janeiro, figura como um deles a famosa Sibila de Cumes. Pelas suas sibilinas palavras 

transcritas abaixo, constata-se que essa mulher iniciada não era alheia aos mistérios da Alquimia. 
 

 Citando uma das profecias da Sibila de Cumes a respeito do regresso da Idade de Ouro, 

trazendo consigo a Sabedoria perdida, disse Virgílio na Eneida: 
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 “A aurora celeste vai nascer trazendo com os seus raios puros o dia sagrado, desejado 

intensamente por vários corações piedosos, após o fim da sombria noite saturnal sob o reflexo 

da Lua ou das magras faíscas da Sabedoria celeste, que ainda se encontra ainda entre alguns 

homens mas com o seu brilho embaçado, a qual é uma mensageira do Sol amorável. Com a 

claridade desse dia todos os tesouros celestes, bem como todos os objectos invisíveis e ocultos 

nos segredos do Mundo, poderão ser reconhecidos como verdadeiros, vistos segundo a 

doutrina dos primeiros Pais e antigos Sábios. 
 

 Lá se revelará o verdadeiro rubi real, a nobre brilhante pedra vermelha sobre a qual se 

ensinou ela emitir brilho luminoso nas trevas, ela que é um medicamento perfeito para todos 

os corpos, ela que transforma os metais em ouro puro, ela que leva para longe todas as 

doenças, angústias, penas e melancolias dos homens.”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OS ROSA+CRUZES E A SINARQUIA – Os verdadeiros Rosa+Cruzes sempre foram 

elemento fundamental na implantação de uma Nova Ordem Sinárquica entre os homens. Isto fica 

claramente configurado no que aconteceu nos idos anos de 1622, quando em Paris, Londres e 

noutras cidades apareceu simultaneamente, afixado nos muros, um Manifesto da referida Ordem 

nos seguintes termos: 
 

 “Nós, deputados do Colégio principal dos Irmãos Rosa+Cruzes, estamos, visível e 

invisivelmente, nesta cidade, pela graça do Altíssimo para o qual se volta o coração dos justos. 

Nós mostramos e ensinamos sem livros nem marcas a falar todas as espécies de línguas dos 

países em que desejamos estar, para mostrar aos homens, nossos semelhantes, os seus erros 

que levam à morte.” 
 

 Pouco tempo depois, foi afixada uma outra nota assim libertada:  
 

 “Se alguém, apenas por curiosidade, tem vontade de nos ver, nunca se comunicará 

connosco, mas, se a vontade o leva, realmente e de facto, a inscrever-se no registo da nossa 

Irmandade, nós, que julgamos os pensamentos, far-lhe-emos ver a verdade das nossas 

promessas: eis porque aqui não colocamos o local da nossa morada, já que os pensamentos, 

unidos à vontade real do leitor, serão capazes de fazer com que o conheçamos e com que ele 

nos conheça.”  
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 TESOURO CÁTARO 
 
 

 Um mistério profundo envolve o lendário tesouro dos cátaros, dos quais se diz terem sido 

muito ricos. Durante a Cruzada Albigense, falou-se a respeito de um fantástico tesouro místico, 

muito mais importante do que os valores materiais. Presume-se que esses valores de carácter 

espiritual e esotérico eram mantidos em Montségur. Segundo alguns pesquisadores, tratava-se do 

próprio Graal. Contudo, quando a fortaleza caiu nada foi encontrado. Diz-se que durante o cerco 

feito por 10 mil cruzados romanos que cercavam a montanha, o precioso objecto foi retirado daí 

por alguns albigenses descendo pela escarpa mais inacessível, e assim o inestimável tesouro 

continua a ser procurado até hoje, inclusive pelos nazis que sabiam do mistério mas muito 

imprecisamente. Hoje em dia, alguns brasileiros Iniciados nos Grandes Mistérios do Ciclo são os 

únicos que detêm as informações exactas a respeito de tão fantástico mistério.  
 

 Os valorosos Perfeitos, heróicos defensores da Lei Divina e da Sinarquia, foram 

cruelmente sacrificados pelos bárbaros vencedores juntamente com aquele esplendoroso núcleo 

de civilização dizimado impiedosamente, e no seu lugar foi implantado um regime obscurantista 

de intolerância religiosa e laica, fazendo a civilização ocidental regredir séculos.  

  

 DESTRUIÇÃO DO TEMPLO DE JERUSALÉM – No ano 66 a. C., o povo judaico da 

Palestina levantou-se em revolta contra o jugo romano. Em 70 d. C., Jerusalém foi arrasada pelas 

legiões do imperador romano Vespasiano sob o comando do seu filho Tito. O Templo de 

Salomão foi saqueado e o conteúdo do “lugar mais sagrado entre os sagrados” foi levado como 

espólio para Roma. Conforme se vê num pormenor da escultura no Arco de Tito, no Fórum 

Romano, em Roma, esse espólio saqueado incluía o grande candelabro de ouro de sete chamas, 

chamado menorah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mais de três séculos depois, em 410 d. C., Roma foi, por sua vez, saqueada pelos 

invasores visigodos liderados por Alarico I, o Grande, que pilhou todas as riquezas da “cidade 

eterna”. Alarico escapou, segundo alguns historiadores, com os tesouros de Salomão, rei dos 

hebreus, levando-o para os Pirinéus, região onde foi erguido o principal bastião dos cátaros em 

Montségur. Mas segundo os Iniciados ocultistas, acredita-se que no Templo de Jerusalém havia 

algo mais importante que o tesouro pilhado. E se havia alguma coisa a mais sagrada, ela podia 

muito bem ter sido escondida em algum lugar próximo dali, por exemplo, nos subterrâneos do 

Templo. É possível que o tesouro escondido fosse a própria Arca da Aliança ou o Graal.  
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 Entre os Manuscritos do Mar Morto encontrados em Qumran, existe um conhecido hoje 

como a designação Manuscrito de Cobre que faz referência a 24 colecções diferentes enterradas 

debaixo do Templo. 
 

 ESTÁBULOS DO TEMPLO – Quando os primeiros templários chegaram à Terra Santa, 

pelos idos anos de 1118, foram recebidos pelo rei Balduíno II que lhes ofereceu hospedagem 

mas eles, curiosamente, preferiram acomodar-se nas proximidades dos antigos estábulos 

subterrâneos nas ruínas do Templo de Salomão, não obstante serem fidalgos de alta estirpe. 

Sendo em número de nove cavaleiros, de imediato procederam a escavações sob o Templo, o que 

denota estarem bem informados na sua procura de algo muito importante que aí deveria estar 

escondido. 
 

 SÃO BERNARDO – Sob a direção de São Bernardo de Claraval, a Ordem de Cister 

prosperou de maneira espantosa. Só ele fundou dezenas de abadias, existindo mais de trezentas 

por volta de 1153. Um dos colaboradores directos de São Bernardo foi o seu tio André de 

Montbard, que ajudara a criar a Ordem dos Templários. Esse conde de Champagne doou as 

terras destinadas à construção da abadia de Clairvaux pelo seu sobrinho, e em 1156 retirou-se 

para a mesma onde veio a falecer. 
 

 

OS TEMPLÁRIOS E A RUPTURA ORIENTE-OCIDENTE 
 

 

 Com São Bernardo de Claraval, os cistercienses conseguiram ascendência espiritual 

sobre a Europa. Sob a liderança de Hugues de Payens e de André de Montbard, os cavaleiros 

templários assumiram militar e administrativamente o controle da Terra Santa. São Bernardo, 

Hugues de Payens e André de Montbard formavam uma tríade, que em conjunto comandavam 

ocultamente todo o processo evolucional. São Bernardo afirmava claramente que era o 

representante de Deus na Face da Terra, e por isso reis e papas se curvavam perante ele. 
 

 Pergunta-se o que estaria na posse dos templários, e o que eles procuraram na chamada 

Terra Santa? Até à destruição da sua Ordem, os templários esconderam o local e a natureza do 

seu segredo. Tesouros e documentos secretos foram ocultados ou destruídos, a fim de que o 

mistério nunca fosse desvendado. Os templários, na época negra da sua prisão, foram submetidos 

a terríveis torturas, mas nunca traíram o seu compromisso de guardiões da Verdade Divina. 
 

 DESENVOLVIMENTO HARMONIOSO DO HOMEM – Os Templários mantiveram 

sempre segredo sobre o que fizeram nas ruínas do Templo de Salomão. Acredita-se que 

realizaram algo que transcendia quaisquer tesouros puramente materiais. Ao mesmo tempo que 

actuavam no mundo social promovendo o desenvolvimento material da sociedade, agindo no 

terreno político-económico, igualmente desenvolviam um trabalho espiritual muito reservado, 

por certo só conhecido dos Iniciados da Ordem. Bem parece que eles procuravam a harmonia 

integral do ser humano, pois decerto saberiam que o Homem é constituído por vários segmentos 

– Físico, Anímico e Espiritual – e portanto não era possível haver realização verdadeira 

desenvolvendo apenas um aspecto em detrimento dos outros, mas sim e só com a totalidade do 

Ser, como aliás determinam as Leis Ocultas da Natureza. 
 

 RUPTURA ORIENTE-OCIDENTE – Com a queda de Jerusalém para as forças árabes 

de Saladino, em 1187, iniciou-se a ruptura espiritual e política entre o Oriente o Ocidente. Em 

1188, um ano após a queda da “cidade santa” e na época da cisão, era Grão-Mestre da Ordem 

dos Templários Gérard de Ridefort, prisioneiro de Saladino e o único templário sobrevivente da 

derrota da batalha de Hattin no ano anterior, o qual foi acusado de traidor pelas autoridades 

cristãs. A partir daí, começaram a sua retirada humana e espiritual do Oriente, cessando as suas 

relações directas com a Ordem dos Assacis chefiados pelo “Ancião da Montanha”, Bey Al Bordi. 
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  Com a destruição da Ordem dos Templários entre 1307 e 1314, por determinação do rei 

de França Felipe IV, o Belo, e do papa Clemente V, assim tolhendo-se esse Ramo externo da 

Grande Loja Branca, contudo, diz a Tradição, o Governo Oculto do Mundo continuou a sua faina 

a favor da Evolução até hoje, desempenhando importante papel nos acontecimentos mundiais 

actuando directa mas encobertamente nos terrenos político, económico, social, militar e 

religioso, por o mesmo possuir diversos segmentos exteriorizados que abarcam o Mundo inteiro. 

Tal Poder é uma expressão de Agharta na Face da Terra, e visa trazer para a Humanidade o 

Governo Sinárquico à semelhança do que ocorre desde há muito nos Mundos Interiores. 

Segundo informações fidedignas, o Centro irradiador desses valores espirituais encontra-se 

actualmente nas terras do Brasil. Daí afirmar-se, nos círculos da Alta Iniciação, que o Brasil é a 

Pátria do Avatara para o Ciclo de Aquarius.  
 
 

O ITINERÁRIO DE IO EM MARCHA 
 

 

 Segundo os dados históricos, a Ordem dos Templários era inicialmente constituída por 

apenas nove cavaleiros sob a direcção espiritual de São Bernardo. Constituía o núcleo inicial e 

actuou no meio de incontáveis cruzados que formigavam na Terra Santa. No entanto, 

surpreendentemente as portas do palácio do rei Balduíno II, que governava Jerusalém, só foram 

abertas a eles! E isso tinha uma razão de ser… Eles não faziam questão numérica ou de 

quantidade, razão porque não admitiram mais ninguém nas suas fileiras durante esse período. 

Ainda segundo a História oficial, os templários argumentaram pretender ser os defensores das 

rotas dos peregrinos na Terra Santa, contudo, não existe registo desses nove originais terem de 

facto exercido semelhante função. Por certo a sua missão era bem outra!...  
 

 REI BALDUÍNO II DE JERUSALÉM – A Ordem dos Cavaleiros Pobres de Cristo e do 

Templo de Salomão foi apresentada em 1118 por Hugues de Payens, um nobre de Champagne 

vassalo do conde dessa região. Ele e mais oito companheiros, seguindo as instruções de Bernard 

de Clairvaux, de santidade reconhecida, dirigiram-se a Jerusalém e apresentaram-se ao rei 

Balduíno II, irmão mais velho de Godefroy de Bouillon que conquistara a cidade dezanove anos 

antes. O rei Balduíno recebeu-os com carinho familiar, agindo como quem já os aguardava. 
 

 Para o vulgo, os nove cavaleiros apresentaram-se com a intenção de manter a ordem e a 

segurança nas estradas frequentadas pelos peregrinos a fim de puderem ir cumprir as suas 

promessas nos lugares santos. Contudo, revela-se impossível que tão insignificante número de 

cavaleiros pudesse realmente ter condições materiais para cumprir tão vasta e complexa função, 

não havendo registo histórico de que alguma vez o tenham feito, ademais levando-se em 

consideração que nem sequer eram militares de carreira! 
 

 Pelo contrário, pela História Oculta sabe-se que essa intenção meritória na realidade 

encobria outros objectivos de natureza transcendental. O rei Balduíno, parcialmente informado 

sobre o mistério que os levara à Terra Santa, colocou à disposição desses nobres cavaleiros uma 

parte do palácio real, mas eles preferiram ser alojados próximo dos subterrâneos das ruínas do 

Templo de Jerusalém, facto insólito que deixa subentendido haver aí “algo muito especial” que 

precisavam transladar para a Europa, por certo em obediência aos ditames do Itinerário de Io, 

que é o caminho percorrido pela Obra dos Deuses na Face da Terra.  
 

 Durante um longo período de nove anos o trabalho secreto dos nove templários originais 

foi realizado silenciosamente, sem que ninguém reparasse. Enquanto durou não se admitiu 

nenhum membro novo entre eles. Apesar das suas elevadas estirpes, esses cavaleiros de Cristo 

viviam a virtude da Pobreza escusando toda a ostentação e pompa que os seus títulos 

legitimamente lhes conferiam. Só depois do seu reconhecimento oficial no Concílio de Troyes, 

em 1128, é que foram admitidos novos membros na Ordem do Templo e esta prosperou em 
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poder e riqueza, postos ao serviço da sociedade humana para que os princípios gerais da Lei 

Divina nunca fossem transgredidos. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Em 1127, os nove cavaleiros de Cristo haviam retornado à Europa e sido acolhidos 

triunfalmente sob a inspiração e protecção de São Bernardo. Por certo teriam cumprido com 

êxito a sua nobre missão, e assim trazido consigo determinados valores ou conhecimentos 

cifrados, que segundo alguns era a própria Taça do Santo Graal, enquanto outros acreditam ser a 

Arca da Aliança. Tal facto promoveu uma onda de progresso na Europa que assim deu um salto 

avante na sua evolução, com isso assumindo a hegemonia do mundo conhecido destronando o 

Oriente.   
 

 

POR QUE A ORDEM DO TEMPLO FOI DESTRUÍDA 
 
 

 HUGUES DE PAYENS, PRIMEIRO GRÃO-MESTRE TEMPLÁRIO – Em 13 de 

Janeiro de 1128 realizou-se em Troyes, no condado de Champagne a cerca de 160 km de Paris, 

França, um concílio eclesiástico em grande parte devido ao apelo insistente de São Bernardo de 

Claraval junto do Papa Honório II, destinado a reconhecer oficialmente os templários como 

Ordem militar e religiosa, o que sucedeu. Hugues de Payens foi escolhido e eleito como o seu 

primeiro Mestre Geral ou Grão-Mestre, por seus serviços prestados na Terra Santa. Ficaria como 

Ordem de cavaleiros-monges, guerreiros místicos da Milícia de Cristo, como ficou conhecida na 

época.  
 

 Os cavaleiros templários contraíram votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência, 

passando a usar o manto branco com a cruz pátea vermelha sobre ele, e essa mesma santa cruz 

seria depois substituída, após a abolição da Ordem do Templo em 1312, pela cruz igualmente 

vermelha da Ordem de Cristo, fundada em Portugal em 14 de Março de 1319, e que seria a 

mesma que ornamentou as velas das naus e caravelas das frotas de Vasco da Gama, Pedro 

Álvares Cabral e outros mais bravos navegadores por mares nunca dantes conhecidos.   
 

 ORIGEM DOS BENS DOS TEMPLÁRIOS – Após rogarem ingresso na Ordem dos 

Cavaleiros Pobres de Cristo e do Templo de Salomão e serem aceites nela, os novos Irmãos 

transferiam seus bens móveis e imóveis para a Instituição, com isso, admitindo-se um número 

cada vez maior de postulantes, ela acabou enriquecendo muitíssimo, além de toda a nobreza 

europeia confiar-lhe a guarda provisória dos seus bens pecuniários durante os períodos de 
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campanhas militares onde ficavam longe das suas propriedades por tempo indeterminado. Com 

isso, a Ordem acabou transformando-se num sistema bancário de nível internacional com fama 

de honestidade e de não usura. 
 

 Um ano depois do Concílio de Troyes, a Ordem do Templo já detinha de grandes 

extensões de terras na França, Inglaterra, Escócia, Espanha e Portugal, continuando a expandir-

se para Itália, Áustria, Alemanha e outros países. 
 

 DESTRUIÇÃO DA ORDEM DO TEMPLO – Já em 1306 Felipe IV, rei da França, dito o 

“Belo” pela sua aparência física, conspirava expropriar e aniquilar os templários por causa do 

seu grande poder militar, político e económico em França e quase toda a Europa, não tendo o 

monarca nenhuma jurisprudência sobre eles que obedeciam exclusivamente ao Mestre e ao Papa, 

como Milícia católica que eram. Profundamente endividado dentro e fora do país, desejando os 

bens do Templo para saldar as suas dívidas, Filipe IV chegou a solicitar a sua admissão na 

Ordem e foi humilhado com uma recusa peremptória, o que agravou ainda mais a relação entre 

ele os templários.  
 

 Ademais, o rei francês já se encontrava muito endividado com a Ordem que lhe 

emprestara várias vezes grandes quantias para que pudesse saldar as suas dívidas contraídas com 

despesas de guerras permanentes com países vizinhos e o esbanjamento em luxos e espaventos 

contínuos dele e a sua corte, muito odiados pelo povo que era quem mais sofria com isso, vítima 

de impostos sobre impostos. Ele ambicionava apossar-se por qualquer meio das riquezas do 

Templo, e igualmente temia a fundação de um Estado Templário dentro do seu próprio reino. 
 

 Para conseguir o seu intento, recorreu ao pretexto inverosímil de acusar os templários de 

heresia, para isso angariando o apoio de Clemente V que ajudara a subir ao sólio papal por meio 

de conspiração. Por sua parte, também o papa não deixava de ter interesse na extinção da Ordem 

do Templo, por sentir que o prestígio da Igreja abalada por escândalos constantes poderia levar à 

sua queda pela crescente influência templária em virtude e saber na vida dos povos ocidentais.  
 

 O PAPA CLEMENTE V – No início do século XIV, Filipe IV de França deu início ao 

seu ardil político contra os templários, chegando a promover o assassinato de Bonifácio VIII, 

Papa desde 1294 a 1303, falecido após comer vidro moído misturado com figos. Com o terreno 

aberto, manobrou as cortes europeias e impôs à cúria o seu protegido Bertrand de Gouth, que 

assumiu o papado com o nome de Cemente V, sumo pontífice desde 1305 a 1314. Com a 

anuência do papa, Filipe IV acabou desferindo o golpe mortal contra a Ordem do Templo, 

acusada dos mais hediondos crimes, sobretudo o de heresia que já de si era uma acusação mortal 

nessa época negra do domínio da Inquisição. 
 

 Cumprindo escrupulosamente o plano conspirativo previamente traçado, aproveitando o 

factor surpresa, na madrugada do dia 13 de Outubro de 1307 foi desencadeado com grande 

eficácia o golpe contra o Templo. Em toda a França foram detidos numerosos membros da 

Ordem, aprisionados e torturados e com os seus bens confiscados pela Coroa, ficando as 

preceptorias da ordem à disposição do rei. Sofrendo as mais terríveis torturas, os templários 

detidos foram sujeitos a uma regime de denúncias sob o terror dos sofrimentos atrozes que os 

inquisidores lhes infligiram.  
 

 Como já vimos, o Movimento Templário visava reimplantar a Sinarquia na Face da 

Terra. Contudo, isso feria frontalmente os poderosos interesses instituídos representados pela 

hegemonia clerical repressiva cerrada sobre si mesma e pelo poder de uma realeza corrupta e 

decadente, incapaz de enfrentar o grave problema social gerado pelo egoísmo prepotente dos 

dirigentes religiosos e laicos e pela incapacidade do sistema feudal, que já naquela época 

constituía um grave obstáculo à evolução tanto material como espiritual da Humanidade.     
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VINGANÇA DOS TEMPLÁRIOS 
 
 

 O principal objectivo de Filipe IV era apossar-se do tesouro templário e de certos 

documentos secretos, mas tanto um como outros nunca foram encontrados para desencanto do 

rei. Por certo os templários, através dos seus espiões e de há muito sabendo das intenções 

malévolas do monarca, preveniram-se a tempo. Este assunto está estreitamente relacionado com 

a História Secreta do Brasil.  
 

 Corriam rumores de que os bens móveis templários haviam sido transferidos 

antecipadamente no maior sigilo da Preceptoria de Paris para a costa da Mancha junto ao Monte 

de Saint-Michel, onde foram embarcados numa frota pertencente à Ordem, que logo zarpou 

fazendo-se ao largo desaparecendo com a preciosa carga para destino desconhecido. Segundo 

vários autores, o tesouro templário foi transferido para Portugal por antecipada ordem expressa 

do Grão-Mestre Jacques de Molay que teria comunicado a intenção ao rei português D. Dinis, 

passando o Convento de Cristo, em Tomar, a desempenhar a função de sede oculta da Ordem 

Templária, não só para Portugal e a Península Ibérica mas para toda a Europa. Mais tarde, o 

tesouro templário seria aplicado pelo Infante Henrique de Sagres, Mestre Geral da Ordem 

Militar de Nosso-Senhor Jesus Cristo, vulgo Ordem de Cristo, herdeira directa da Ordem do 

Templo em Portugal, no seu projecto de expansão marítima, o chamado Projecto Henriquino, a 

partir da sua famosa Escola Náutica de Sagres, que Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral 

frequentaram. Assim, o decantado tesouro templário tão ambicionado por Filipe, o Belo, veio a 

ser empregado no financiamento das expedições ao Novo Mundo, e daí a razão das caravelas dos 

navegadores ostentarem nos seus velames o símbolo sagrado dos descendentes directos dos 

templários, ou seja, a Cruz de Cristo, para alguns inspirada nessa outra muitíssimo mais antiga 

Cruz Suástica ou Swástika, que como já vimos anteriormente expressa os valores aghartinos 

actuando na Face da Terra no sentido de restauração da Sinarquia Universal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MORTE DE JACQUES DE MOLAY – Sob pressão do rei Felipe, o Belo, o papa 

Clemente V cedeu finalmente, decretando oficialmente a abolição da Ordem do Templo no 

fatídico Concílio de Viena reunido desde 16 de Outubro de 1311 até 6 de Maio de 1312. Em 18 

de Março de 1314, contando 70 anos de idade o Grão-Mestre do Templo, Jacobus Burgundus de 

Molay, juntamente com Geoffroy de Charnay, Preceptor da Normandia, acusados de heresia, 

após longo e penoso processo foram queimados vivos em auto público na ilha de Paris defronte à 

catedral de Notre-Dame. 
 

 Corre a tradição de que Jaques de Molay, no momento em que ardia na fogueira da 

ignomínia dos homens, intimou o rei, o papa e Guilherme de Nogaret, advogado real, a 

comparecerem perante o Tribunal de Deus no prazo de um ano, o que de facto aconteceu.  
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 Fala-se também que o 22.º Grão-Mestre do Templo, Jacques de Molay, amaldiçoou até à 

13.ª geração a estirpe dos Capetos, linhagem a que pertencia Filipe IV, tendo coincidido a 13.ª 

geração precisamente com o reinado de Luiz XVI e Maria Antonieta, motivo porque este rei era 

chamado pelo povo de Capeto. No período da Revolução Francesa de 1789, corriam lendas a 

respeito da vingança dos templários sobre a família real. Diz-se mesmo que quando a cabeça do 

monarca foi decepada na guilhotina, um desconhecido subiu ao cadafalso e salpicou a multidão 

com as mãos tintas do sangue do Luís XVI, dizendo: “Povo de Paris, eu te baptizo em nome do 

inocente Jacques de Molay, agora vingado”. Muitas outras lendas lúgubres de natureza idêntica 

corriam livremente na época.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Louis Claude Cadet de Gassicourt (1731-1799), por motivo da morte de Jacques de 

Molay deixou escrito que quatro Lojas franco-maçónicas, localizadas em Nápoles, Edimburgo, 

Paris e Estocolmo, fizeram o juramento de comprometerem-se na exterminação de todos os reis 

da “raça Capeto”, que era a linhagem a que pertencia Filipe, o Belo, até chegar ao reinado de 

Luiz XVI. Essa vingança também se estendia ao poder clerical. Com isso, a Franco-Maçonaria 

pregava a liberdade dos povos e a fundação de uma verdadeira religião universal. Os actuais 

Rosacrucianos também se consideram uma das três ramificações da Fraternidade Universal, que 

compreendia os Templários e os Cátaros e os Rosacruzes. Na época da Revolução Francesa, 

esses três segmentos actuaram firmemente, destacando-se os Condes de Cagliostro e de São 

Germano a favor da Sinarquia nas suas respectivas Ordens, sendo que o primeiro como 

expressão do Aspecto Rigor da Lei e o segundo como expressão do Aspecto Amor, pois São 

Germano actuava no sentido das transformações sociais por meios pacíficos, ou seja, através da 

mudança de estado de consciência da nobreza dominante. Infelizmente, as suas insinuações não 

foram ouvidas, e por isso ela pagou com a vida. 
 

 

OS TEMPLÁRIOS EM PORTUGAL 
 
 

 Em Portugal, por influência do rei D. Dinis, 

trovador e amigo do Templo, a Ordem Templária só 

mudou de nome, passando a chamar-se Ordem de Cristo ou 

dos Cavaleiros de Cristo, em claro prosseguimento da 

anterior dos Cavaleiros Pobres de Cristo. 
 

 Os freires cavaleiros de Cristo dedicaram-se 

particularmente às actividades marítimas. Vasco da Gama, 

Pedro Álvares Cabral e outros destacados navegadores 
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foram todos membros da Ordem da Ordem de Cristo, sendo o seu Mestre Geral e Administrador 

mais famoso o Ínclito Navegador Infante Henrique de Sagres (I.H.S.), fundador da famosa 

Escola Náutica de Sagres, ou a da Navegação Sagrada como Arte do Espírito Santo de quem o 

mesmo Infante igualmente Grão-Chefe da Ordem de Mariz era Avatara, ou seja, do Terceiro 

Aspecto da Divindade.  
 

 Assim, trazendo novos mundos ao Mundo, as caravelas dos cavaleiros de Cristo 

cruzaram todos os mares nunca antes navegados, ostentando no branco das suas velas a Cruz 

vermelha herdada da dos templários.  
 

 

A NOBREZA E A SINARQUIA 
 

 

 Sobre os princípios da Sinarquia agindo sobre a Nobreza, diz o livro O Santo Graal e a 

Linhagem Sagrada, de Michael Baigent, Richard Leigh e Henry Lincoln: 
 

 “A ‘Hiéron du Val d´Or’ era uma espécie de sociedade política secreta, fundada, 

parece, por volta 1873. Teria compartilhado muitas coisas com outras organizações esotéricas 

da época.  Dava, por exemplo, uma ênfase característica à geometria sagrada e aos locais 

sagrados. Insistia em uma verdade mística ou gnóstica, sublinhando os motivos mitológicos. 

Preocupava-se com as origens do Homem, das raças, das línguas e dos símbolos, tal qual a 

Teosofia. Formulava uma geopolítica esotérica e uma ordem sinárquica mundial. Preconizava 

um novo Sacro Império Romano na Europa do século  XIX – um Império revitalizado e 

reconstruído, um Estado secular que unificasse todos os povos e repousasse, em última 

instância, sobre fundações sociais, políticas e económicas. 
 

 Tal Estado realizaria o sonho de séculos de um Reino Celeste na Terra, uma réplica ou 

imagem de espelho da Ordem, Harmonia e Hierarquia do Cosmos. Actualizaria a antiga 

premissa hermética de ‘assim na Terra como no Céu’. 
 

 Visavam uma teocracia onde as nações seriam nada mais que províncias, os seus 

líderes apenas procônsules ao serviço de um Governo Mundial Oculto que consistiria numa 

Elite. 
 

 É claro que no século XIX os Habsburgos eram sinónimos da Casa de Lorena. Para 

eles, o conceito de um ‘Grande Rei’ constituía a confirmação das profecias de Nostradamus, 

actualizando em certo sentido o projecto monárquico. Ao mesmo tempo, a realização de tão 

grandioso desígnio exigia mudanças nas várias instituições existentes. Por exemplo, 

pressupostamente o Vaticano deveria ser muito diferente do que está hoje em Roma. E os 

Habsburgos seriam mais que cabeças imperiais do Estado, na realidade, tornar-se-iam uma 

dinastia de ‘Reis-Sacerdotes, como os Faraós do Antigo Egipto, ou como o Messias esperado 

pelos judeus na aurora da Era cristã.”    
 

  

ALQUIMIA E SINARQUIA 
 

 

 Apesar dos revezes sofridos através dos tempos, o movimento para a reabilitação 

templária da grande Tradição Sinárquica nunca cessou. Procurando a realização desse ideal, 

temos no cenário da História Oculta da Humanidade a misteriosa Ordem Rosa+Cruz, cuja 

origem apesar de muito comentada é muito pouco conhecida. Alguns afirmam que a verdadeira 

Ordem Rosa+Cruz surgiu no século XIV, época em que se diz ter nascido Christian Rosenkreutz 

pouco depois da abolição e queda da Ordem dos Templários, de quem eles se consideram os 

legítimos herdeiros. 
 

 Os verdadeiros templários terão reagrupado-se na Rosa+Cruz renascida sob a égide da 

Alquimia, esta de quem Nicholas Flamel foi expoente máximo ficando famoso por fabricar o 
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Ouro Alquímico, que na verdade é a conquista da Imortalidade. Flamel conhecia o simbolismo 

da Rosa tão cara aos Rosa+Cruzes, e dele se utilizou várias vezes na realização da Grande Obra. 

O significado da Rosa Mística não era ignorado nos altos círculos templários, cujo sentido 

consistia nas “virtudes dos conhecimentos aplicados”, isto é, postos em prática para não se ficar 

só pela teoria estéril. 
 

 Durante largo período a Ordem Rosa+Cruz conservou-se oculta aos olhos profanos. A 

sua ação benfazeja apareceu mais claramente na Renascença, quando a repressão eclesiástica 

diminuiu dando lugar a maior liberdade mental e espiritual. Na realidade, o que houve foi o 

dealbar de uma nova etapa na marcha evolucional da Mónada resultante do fim do feudalismo 

repressor e obscurantista. Mesmo na época mais sombria, os percursores da Evolução nunca 

cessaram de actuar através das Ordens Iniciáticas Secretas. Sinárquico é todo aquele que 

transmite conhecimentos de carácter libertário, e isso nunca deixou de ser feito. Mesmo nos 

tempos actuais observa-se esse fenómeno: enquanto uns lutam pela liberdade mental-espiritual 

dos homens, outros utilizam poderosos meios de persuasão, sejam de carácter religioso ou não, 

para tentar refrear as aspirações libertárias dos povos.  
 

 Os verdadeiros Rosa-Cruzes não deixam de ser Alquimistas natos, por isso preconizam 

um novo pontificado pelo Fogo, não o fogo físico mas o Fogo Alquímico, que é místico e 

transcendental. Segundo eles, só esse Fogo poderá restaurar o Paraíso Terrestre ou o retorno à 

Tradição Primordial, o que apontam pela sigla I.N.R.I. indicativa de Ignis Natura Renovatur 

Integra (“Pelo Fogo se renova a Natureza inteira”). Fogo proveniente do Sol Espiritual com um 

tríplice sentido, a saber:  
 

 Fogo que destruirá um Mundo dominado pelo Mal; 

 Fogo Místico Interior; 

 Fogo da Vivência Alquímica. 
 

 O verdadeiro Adepto do Fogo (Adeptus per Ignius) não procura a obra secundária dos 

fenómenos psicofísicos e do poder pessoal, procura, sim, o Poder Espiritual gerado pelo 

conhecimento, a humildade e o altruísmo, procura resumida no princípio seguinte: “Vós próprios 

sois a Pedra Filosofal, o vosso próprio coração é a Matéria-Prima destinada à transmutação em 

Ouro Puro”. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 23 – Roberto Lucíola 

 20 

 Muito se tem dito sobre os Rosa+Cruzes, alguns até duvidam da sua existência tal o 

modo como os verdadeiros se ocultam aos olhos dos homens comuns. Foi essa Ordem que 

estabeleceu a ligação dos institutos esotéricos da Idade Média e Renascença com os movimentos 

contemporâneos, numa cadeia de transmissão do Conhecimento Iniciático cuja origem perde-se 

nas Idades. Mesmo assim, já nos idos de 1614 Johann Valentin Andreae (1586-1654), porta-voz 

dos Adeptos da Rosa+Cruz, na sua famosa obra As Núpcias Alquímicas de Christian 

Rosenkreutz desvendava de maneira cifrada alguns segredos da Ordem.  
 

 

A ROSA-CRUZ E A MAÇONARIA 
 

 

 A doutrina esotérica dos Rosa+Cruzes ensinava a “corporalizar os espíritos e a 

espiritualizar os corpos”, conceito também defendido pelos gnósticos e alquimistas em todos os 

tempos. Os Rosa+Cruzes natureza mística e sapiencial foram gradualmente diminuindo a sua 

influência até ao início do século XVIII, enquanto os Rosacrucianos, seus derivados, começaram 

desde então a aumentar o seu prestígio. Contudo, os objetivos fundamentais da Ordem 

permaneceram os mesmos apesar das diferentes Escolas Rosacrucianas ou Rosacruzistas que 

vêm até hoje. 
 

 Consta na História Secreta da Ordem que um dos líderes do Movimento Rosacruciano, 

Joseph Lange, foi fulminado por um raio no ano de 1785. Nos seus pertences foram encontrados 

documentos atestando que no Congresso de Wilhelmsbad, realizado em 16 de Julho de 1782 

próximo da cidade de Hanau, em Hesse-Cassel, promovido pela Franco-Maçonaria da Estrita 

Observância, havia sido decidida a morte do rei francês Luís XVI, sendo que o chefe da 

conspiração e membro da Ordem dos Iluminados da Baviera, Adam Weishaupt (1748-1830), 

apenas teve tempo de se refugiar no castelo do duque Ernesto II de Saxe Coburgo-Gotha ao ser 

descoberta a conjura. Assim, configura-se que a nobreza da Baviera estava profundamente 

comprometida na consecução da vingança dos templários, atendendo à pressuposta maldição 

feita por Jacques de Molay no estertor da morte horrenda que lhe foi imposta pelos Capetos.  
 

 Como já vimos nos Cadernos que tratam das Hierarquias, a luta que se travava tinha as 

suas origens em factos ocorridos há milhões de anos na antiga Atlântida, para não recuarmos 

mais longe ainda e chegarmos à luta dos Deuses no Olimpo ou Mundo Intermediário de que nos 

falam todas as mitologias. 
 

 Sobre o assunto, disse Jean-Michel Angebert na sua interessante obra Hitler e as 

Religiões da Suástica:  
 

 “A criação da Franco-Maçonaria, a partir da ramificação dos Rosae Crucis Aureae, 

servia de cobertura protectora à verdadeira Rosa+Cruz, que desapareceu por detrás dessa 

organização para não mais aparecer à luz do dia. Os Iluminados da Baviera fornecem-nos 

uma pista indelével desse conluio, de que o próprio Marquês de La Fayette se apercebeu. Em 

24 de Julho de 1789, o Marquês escrevia: ‘Mão invisível dirige a população’. 
 

 Recuando no tempo, ficamos muito mais persuadidos da existência de uma conjura, 

pois que se encontra um Rosa+Cruz na origem do escândalo do ‘Colar da Rainha’, que 

afectou tão profundamente o prestígio de Maria Antonieta, da realeza e do clero. Referimo-

nos ao Conde de Cagliostro que usou o Cardeal de Rohan. 
 

 Em compensação, parece que a nova Franco-Maçonaria, sobretudo a francesa, não 

estava ao corrente de nada. O que reforça a nossa ideia é a reacção de espanto de La Fayette 

perante os primeiros tumultos, dado que era um notável franco-maçom. Podemos ainda 

acrescentar a opinião de Bailly, que antes de morrer, como muitos outros, sob o cutelo da 

guilhotina escreveu com bastante lucidez nas suas Memórias: ‘É necessário um espírito 

profundo e muito dinheiro para urdir este plano abominável’. 
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 A História nunca chegará, sem dúvida, a encontrar provas materiais dessa conspiração 

internacional, mas existem muitas probabilidades de que a palavra de ordem tenha partido da 

Baviera e da Grã-Bretanha, regiões que acolheram os templários em fuga.” 
 

 

ONDE SE ENCONTRA AGHARTA? 
 

 

 Como já vimos, houve uma época em que o Governo Sinárquico Universal esteve 

estabelecido na Face da Terra, mas que devido a sérios desvios na conduta da Humanidade e em 

especial na das Hierarquias dirigentes, essa sublime Organização foi forçada a recolher-se às 

regiões interditas, denominadas nas tradições mais sagradas como o Mundo de Agharta. Fica 

assim claro que a Sinarquia não é uma criação dos homens comuns, muito menos de políticos 

vulgares, e sim o fruto da experiência milenar de Seres que transcenderam a Humanidade 

comum, ou seja, a Sinarquia é uma Obra dos Deuses. Tal como esses valores foram recolhidos, 

também um dia poderão, desde que haja condições para isso, voltar a ser restabelecidos.  
 

 É nesse sentido que as mentes mais lúcidas de todas as Eras lutam e labutam, para que 

seja novamente restabelecido o “Reino de Deus entre os homens”, como dizem as próprias 

tradições religiosas populares. 
 

 Agharta é onde se encontram os mais elevados Seres em termo de evolução da Mónada 

Humana. Tem como Totem o Carneiro. 
 

 MANOA, CAPITAL DO ELDORADO – Manoa é uma palavra tupi, língua de origem 

Cária. É a capital do lendário Eldorado, região subterrânea ou aghartina, razão pela qual nunca 

foi encontrado pelos exploradores que partiram na sua aventura. Do mesmo étimo deriva a 

palavra Manaus, capital do Amazonas, região misteriosa encerrando em seu seio grandes 

mistérios que um dia virão a lume. Extensa região que se prolonga até ao Brasil Central. Sobre o 

misterioso Mundo Aghartino, diz JHS:  
 

 “Desafiando a voragem destruidora dos séculos e as ousadias ardilosas da curiosidade 

vã e egoísta, riquezas inauditas de sabedoria acham-se perfeitamente conservadas no âmago 

dos Himalaias, nas criptas das lamaserias tibetanas, detentoras dos mais raros tesouros de 

toda a Antiguidade perdida; nas Fraternidades Ocultas do Deserto de Gobi, nos recantos 

iniciáticos da Mongólia, por toda a Ásia, enfim, e até mesmo nas florestas, povoados e 

redondezas dos grandes centros das Américas, espalham-se as Bibliotecas Proibidas ou Jinas, 

protegidas pela rede intransponível da Maya Budista ou hipnótica. 
 

 Não há poder de perspicácia ou engenho científico humanos capazes de descobrir as 

entradas para esse Mundo de realidades mais assombrosas da literatura secular erigidas em 

monumentos de glória na face da Terra, pois tais monumentos são meros reflexos morrentes e 

parcialíssimos das realidades aghartinas. 
 

 Mil e um processos ocultos defendem as portas dessa Arca ou Barca que é Agharta dos 

Jinas. Deriva daí a tradição das Barcas salvadoras, tão profundamente adulterada no campo 

da letra letal das religiões. Os termos Djin, Jin, Jina, Grin, Zain, Dzyan, Génio, Choan, etc., 

referem-se a algo miraculoso, de procedência superior, habitando um Mundo diferente do 

nosso – embora neste interpenetrado – agindo em esferas ou dimensões cuja realidade escapa 

aos nossos três principais meios de percepção: audição, visão e tacto.”    
 

 

A SINARQUIA E AS CASTAS 
 

 

 Na sua Idade de Ouro a Índia era chamada de Aryavartha. Nessa gloriosa Era imperava a 

Sinarquia Aghartina na Face da Terra tendo alcançado um grande esplendor. Nessa época foi 

realizado um trabalho no sentido da redenção das Hierarquias que caíram num Passado 

longínquo.  
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 Contudo, o Mal latente manifestou-se novamente na pessoa do Rei dos Guptas que se 

insurgiu contra os que lutavam pela consolidação da Lei Divina entre os homens. Os partidários 

da Boa Lei eram dirigidos pelo Rei dos Pandavas. Infelizmente, mais uma vez a Anarquia, 

responsável pela queda e destruição da Atlântida, voltou a imperar para infelicidade geral do 

povo. 
 

 Com a queda da Atlântida, a Divindade deixou de conviver directamente no seu contacto 

com o povo. A partir daí, foram criados pelos Jinas os Mundos Subterrâneos onde o Governo 

Espiritual do Mundo passou a abrigar-se até aos dias de hoje, ficando a salvo da sanha dos 

Anárquicos inimigos da Boa Lei. 
 

 Devido aos trágicos acontecimentos do Passado, a Divindade passou a manifestar-se 

indirectamente através dos Tulkus e Avataras, como medida acauteladora. Com o advento da 

quinta Raça-Mãe Ária, os Avataras da Divindade conseguiram implantar na Aryavartha (Índia) o 

Poder Sinárquico Aghartino.  
 

 A DIVISÃO DAS CASTAS – A ordem social ficou estabelecida através do sistema de 

castas, firmado em quatro pilares e as conviviam harmonicamente sem nenhum conflito de 

natureza social, posto a divisão das castas estar baseada nas funções que cada uma tinha de 

exercer de acordo com a sua evolução e tudo em conformidade ao karma pessoal e colectivo. 
 

 Basicamente, as quatro castas eram as seguintes:  
 

 a) Casta Sacerdotal – Brahmanes; 

 b) Casta Guerreira ou Governativa – Kshatriyas; 

 c) Casta dos Comerciantes – Vaishyas; 

 d) Casta dos Trabalhadores – Shudras. 
 

 Entre as castas imperava a mais completa harmonia, 

pois todos estavam conscientes da justiça imperante na 

ordem social estabelecida, posto não haverem explorados 

nem exploradores e sim funções a serem desempenhadas 

para o bem comum. Tudo transcorria em sintonia com as 

directrizes do Governo Sinárquico que a tudo presidia. A 

própria vida obedecia a uma ordenação iniciática. 
 

 O QUOTIDIANO CONSTITUÍA-SE NUMA 

INICIAÇÃO – As castas não obedeciam a uma ordenação 

estanque nem eram cristalizadas, para que não se incorresse 

em injustiças e desequilíbrios sociais. Mediante o esforço 

próprio e a evolução espiritual, um ser podia ascender de 

uma casta a outra de nível superior, de acordo com o estado 

de consciência alcançado, e assim a vida quotidiana 

constituía-se numa verdadeira Iniciação, pois a par das 

actividades puramente materiais cuidava-se da evolução 

espiritual das comunidades.  
 

 Quanto aos que obstinadamente recusaram-se a progredir acompanhado a evolução da 

casta a que pertenciam, posteriormente vieram a constituir-se nos Párias, destinados a serem 

lançados para fora da Corrente da Vida e não mais poderem encarnar no Globo Terrestre na 

presente Ronda e até Cadeia, conforme o seu estado de involução. Diz a História Secreta que o 

Rei dos Guptas lançou mão desses elementos retardatários e sem mentes na sua luta contra os 

Sinárquicos, a fim de quebrar a harmonia imperante assim solapando a Idade de Ouro da Raça 

Ária. 
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O CISMA DA ARYAVARTHA 
 
 

 Em virtude da rebelião promovida pelos inimigos do Governo Sinárquico na antiga 

Aryavartha (Índia), aconteceu o que a História regista como o Grande Cisma dos Ionídias, de 

que resultou novamente a implantação pelos Anárquicos da desordem e desigualdade sociais, 

geradoras de conflitos dolorosos arremessando os homens uns contra os outros, em flagrante 

violação das Leis Divinas que ensinam que todos são essencialmente irmãos por serem 

originados de um Grande Pai comum. O qualificativo Ionídias origina-se do culto ao Ioni, 

simbólico do órgão sexual feminino, do qual se decaiu para a prática de um tantrismo 

degenerado ao mesmo tempo que se generalizou o culto dos sacrifícios sangrentos, relembrando 

a antiga Atlântida na época da sua decadência. Essas práticas necromânticas substituíram o Culto 

a Agni, o Fogo Sagrado, que era ministrado pela Sacerdotisa do Lar como o elemento feminino 

na sua máxima expressão. Já nessa época a Mulher era o pilar onde se apoiava a estabilidade 

social, porque a família é a célula básica em que se apoia toda a estrutura social. É nesta célula 

fundamental que a Mulher tem que desempenhar o seu papel de Sacerdotisa, sem o qual toda a 

estrutura social carece de fundamento estável. 
 

 O poema épico da antiga Aryavartha, o Mahabharata, relata na sua linguagem simbólica 

a luta épica entre os que haviam ficado fiéis à Boa Lei, chefiados por Krishna, contra aqueles 

que, representados por Kansa, tinham pervertido o culto antigo adulterando os seus símbolos 

invertendo-os, por mais não serem que remanescentes degenerados da Atlântida decadente. 
 

 O PAPEL DE KRISHNA – Krishna foi um Glorioso Avatara do Verbo Solar (Vishnu), 

que com o seu imenso Amor e Sabedoria desfechou um golpe mortal no Cisma Ionídia. 

Transmitiu aos homens a Iniciação pela qual se pode ascender aos mais altos píncaros da 

Evolução mediante o esforço próprio. Preconizou a Mística da Mãe Divina e do papel da Mulher 

na Sociedade, dignificando e glorificando a sua parte superior e divina como a mais pura 

característica feminina. Em tempos mais recentes, temos como exemplo dessa doutrina do culto 

à Mãe Divina o Grande Iluminado Ramakrishna.  
 

 Os Avataras são Encarnações Divinas que podem apresentar-se, conforme as 

circunstâncias, como expressões totais, parciais ou momentâneas do Logos Solar ou o Espírito 

de Verdade. À frente de todas as grandes religiões da nossa 5.ª Raça-Mãe Ária, há sempre a 

presença de uma dessas Expressões Divinas. Elas manifestam-se para impulsionar a Evolução 

geral movidas por imenso Amor que não mede sacrifícios, por isso são consideradas no seio das 

Escolas Iniciáticas de real valor como as Eternas Vítimas. Expressam a Divindade no seu 

Aspecto de Sabedoria, de Amor e de Verdade. 
 

 MANIFESTAÇÕES AVATÁRICAS – A História Oculta da Humanidade é sempre 

glorificada pela divina presença dos Avataras do Deus Único e Verdadeiro. Na Aryavartha foi 

Krishna quem difundiu a imensa Sabedoria da Índia, que até hoje nos enche de respeito e 

veneração. No Irão, o Avatara apresentou-se como Zoroastro, instituindo o Culto ao Fogo 

Sagrado; no Egipto, manifestou-se Thot-Hermes estabelecendo o Culto à Luz; na Grécia, 

revelou-se como Orfeu, revelando a Suprema Harmonia através do Som Inefável. O Logos Solar, 

após ter glorificado a Humanidade através da Sabedoria, do Fogo, da Luz e da Harmonia, voltou 

mais uma vez com a Sua expressão máxima de Compaixão, há 2000 anos na figura amorável de 

Jesus, o Cristo.     
 

 

AS HIERARQUIAS E A SINARQUIA 
 
 

 Para se ter uma ideia da Obra dos Deuses na Face da Terra, é necessário que se tenha 

conhecimento do mistério que envolve as Hierarquias que compõem a Grande Fraternidade 
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Branca e a sua relação com a Queda da Atlântida, bem assim como com o trabalho que a 

Sociedade Teosófica Brasileira realiza no sentido da regeneração humana e da redenção dos 

Anjos Caídos de que nos falam todas as tradições.  
 

 Ocultamente falando, as Hierarquias são em número de 14, sendo que 7 delas estão 

relacionadas com a Terra. Estas 14 Hierarquias relacionam-se com os 12 signos zodiacais 

conhecidos e mais 2 ocultos. Das 7 Hierarquias Terrestres, 4 formaram a Humanidade que 

conhecemos e são chamadas Hierarquias Rúpicas, como já vimos nos Cadernos destinados ao 

tema. Além dessas quatro categorias de Seres, temos mais 3 Hierarquias, que por serem informes 

são denominadas Hierarquias Arrúpicas, de que não podemos formar uma ideia precisa por 

existirem na dimensão do Mundo Informal. 
 

 Cada uma dessas Hierarquias Rúpicas ou Formais foi se formando em cada uma das 

respectivas Cadeias que constituem o nosso Sistema de Evolução Planetária, constituído por 7 

Cadeias, indo 7 Sistemas Planetários formar um Sistema Solar. Inicialmente, as Cadeias 

Planetárias não coexistiam e sim foram se formando sucessivamente à medida que a Evolução 

avançava. A respeito das Hierarquias e Cadeias, assim se expressou JHS:  
 

 “Das 4 Hierarquias Rúpicas, a mais antiga e elevada é a dos Assuras, que durante 

eternidades evoluiu na 1.ª Cadeia (ou Globo), onde a matéria mais grosseira era constituída de 

‘Substância Mental’. 
 

 As experiências ali colhidas constituem o que chamamos de ‘experiência de Saturno’, 

que segundo a Lei da Analogia é o Planeta que actualmente corresponde a essa Evolução. Os 

Assuras tinham à sua frente como Dirigente Supremo o Logos Planetário da Cadeia. 
 

 Os Logos Planetários são também chamados de ‘Kumaras’, quando na função de criar 

Mundos ou Humanidades, e passam a ser denominados de ‘Maharajas’ quando na função 

puramente Espiritual ou Cósmica. 
 

 A Cadeia de Saturno formou a Cadeia do Sol, onde se constituiu a segunda Hierarquia 

dos Agniswattas, também chamada de ‘Filhos do Fogo’, tendo à sua frente outro Logos 

Planetário. Em cada Cadeia Planetária, portanto, forma-se o respectivo Logos Planetário com 

as suas Hostes luminosas. 
 

 Os Assuras, entretanto, continuaram a sua evolução na Cadeia Solar, e juntamente 

com os Senhores dessa Cadeia, os Agniswattas, formaram a 3.ª Cadeia da Lua, quando 

terminou o Ciclo do Sol. 
 

 Na Cadeia Lunar constituiu-se a Hierarquia dos Barishads. As outras duas 

Hierarquias anteriores continuaram enriquecendo suas experiências, e desse modo pudram 

prosseguir a sua evolução. 
 

 Segundo uma Lei geral, são sempre os menos evoluídos de uma Cadeia quem descem 

primeiro para aperfeiçoar a matéria grosseira da seguinte, a fim de que as expressões mais 

elevadas  encontrem, no devido tempo, veículos adequados para a sua acção. 
 

 Desse modo, o trabalho da Cadeia Lunar serviu para construir a nossa 4.ª Cadeia 

Terrestre, onde deveria surgir a Hierarquia Jiva. 
 

 Os Jivas precisavam de veículos para agir sobre o Mundo da Forma. Os Barishads 

deram-lhes o Duplo Etérico por onde a Vida pôde manifestar-se. Esses seres constituíram a 1.ª 

Raça-Mãe do nosso Globo, chamada de ‘Nascidos do Mental’ e também de ‘Filhos da Yoga’. 
 

 Os Barishads, posteriormente, deram aos Jivas o germe do Mental-Emocional (Kama-

Manas) e a Terra deu-lhes o Físico grosseiro. Estes seres constituíram a 2.ª Raça-Mãe, 

também chamada de ‘Nascida do Ovo’.” 
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KARMA COLECTIVO DO SISTEMA SOLAR 
 
 

 OS REIS DIVINOS – Nos primórdios da Evolução Humana, na 3.ª Raça-Mãe 

Lemuriana, o Supremo Governo Sinárquico atuava directamente junto à Humanidade. Esses 

Excelsos Seres são conhecidos na Tradição Oculta como Reis Divinos ou os Reis de Edon, e 

eram os Dirigentes Supremos em formas humanizadas das Hierarquias dos Assuras, Agniswattas 

e Barishads. Hoje eles são chamados de Dhyanis-Kumaras.  
 

 Na Atlântida, esses Dhyanis tinham à sua frente um Ser ainda mais elevado a dirigi-los, 

que em forma dual inspirava-os na direcção da Humanidade em evolução. Esse Excelso Ser era a 

expressão do 4.º Logos Planetário e o Chefe da Hierarquia Jiva em formação, sobre o qual 

pairava o Triângulo Supremo constituído pelas três Hierarquias Arrúpicas, as quais, segundo 

JHS, “são a manifestação no nosso Sistema Solar do próprio Logos Central do Universo, que 

como Centro Cósmico do Universo situa-se em torno das Plêiades, também Centro da Galáxia a 

que pertence o nosso Sistema Solar”.  
 

 O Tríplice Poder tinha no Seio da Terra, em Shamballah, a sua expressão viva de onde 

emanava a direcção oculta do Globo Terrestre, manifestada pelo Quarto Planetário venerado 

entre os Iniciados do Himalaia sob o nome Rigden-Djyepo, hoje conhecido nos altos círculos 

iniciáticos do Brasil e no seio da Grande Fraternidade Branca com outra denominação. 
 

 ORIGEM DO KARMA COLECTIVO DO SISTEMA SOLAR – À medida que as 

Hierarquias Luminosas desciam de Sistema de Evolução Planetária em Sistema em Sistema de 

Evolução Planetária (cada um com as suas sete Cadeias), também desciam os Seres que se 

atrasaram na sua evolução nas Cadeias dos respectivos Sistemas Planetários. Esses seres 

atrasados expressavam o “Karma colectivo do Sistema”, assim mesmo o “Karma colectivo da 

Cadeia” a que pertenciam trazendo dela todas as mazelas do Passado para o novo Manvantara. 

A totalidade desse Karma Universal constitui o “Karma colectivo do Sistema Solar”, que é 

formado, como já vimos, pelo conjunto de sete Sistemas de Evolução Planetária com as 

respectivas Cadeias. Esses retardatários formam uma verdadeira legião do Mal, que nós 

preferimos chamar de Anárquicos em todas as Eras. Eles constituem, segundo JHS, o “Poder 

Sombrio do Mal”. Foi assim que o Mal se apossou da consciência dos homens na Atlântida, 

atingindo mesmo os próprios dirigentes – os Dhyanis – o que os levou à queda fragorosa que 

afectou o próprio Quarto Logos Planetário. 
 

 

A HUMANIDADE FOI CRIADA PELAS HIERARQUIAS SUPERIORES 
 

 

 Quando os Reis de Edon – os Dhyanis – revoltaram-se contra os ditames da Lei Divina, o 

próprio Planetário, Dirigente Supremo dos Dhyanis, também rebelou-se contra a Voz do Alto ou 

do Ishwara, como é chamado pelos Iniciados hindus e que é o Logos Central do Sistema 

Planetário. Devido a esse incidente de natureza cósmica, as três Hierarquias Arrúpicas foram 

obrigadas a tomarem formas humanas aqui na Terra, o que não estava na programação da 

Ideação Cósmica. Elas não precisariam encarnar se a Evolução tivesse seguido o seu curso 

normal. Com isso, para remediar o mal houve a necessidade de um “Saque contra o Futuro”.  
 

 A TRÍADE SAGRADA – Em vista do ocorrido, manifestaram-se na Atlântida três Seres 

da mais alta categoria, conhecidos pelos nomes de Mu-Iska, Mu-Ísis e Mu-Ka. Desceram do 

Mundo Celeste para tentar salvar os que ficaram fiéis ao Espírito de Verdade. Eram a própria 

Divindade manifestando-se entre os homens no mais sublime dos sacrifícios... Um deles, Mu-

Iska, foi trucidado pelos revoltosos, enquanto Mu-Ísis, que passava por sua irmã, sacrificou-se 

para escapar à sanha dos algozes. Por sua vez, Mu-Ka, na esperança de salvar os rebeldes, 

permaneceu entre os homens como “Sumo-Sacerdote da Verdade”, até que também ele passa 
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por ter sido tragado pelas águas que sepultaram aquela esplendorosa civilização. O facto, como 

já vimos, ficou perpetuado na memória dos povos e dos comprometidos com o evento no 

Mistério do Santo Graal através da Taça do Sacrifício. Falando sobre tão transcendental assunto, 

assim se expressou JHS: 
 

 “Estes Excelsos Seres pertencentes às três Hierarquias Arrúpicas, por serem 

provenientes do próprio ‘Sol Oculto’, isto é, do ‘Centro Cósmico do Universo’ (situado em 

torno das Plêiades), tiveram que passar por Taurus, a fim de  se envolverem em substância 

akáshica para formarem veículos apropriados à sua objetivação. De Taurus passaram à 

Esfera de Marte, onde tomaram o ‘Kama-Manas Rupa’, e somente depois é que conseguiram 

tomar forma humanizada na Terra. 
 

 Ao estacionarem em Taurus, deixaram aí uma ‘expressão cósmica sintética’ dos três 

veículos conhecida por ‘Kakim’, que significa ‘Aquele que ultrapassou o Akasha’… ‘Que se 

transformou em Senhor de toda a Riqueza’… por ter atingido o seio do próprio Logos Central 

do Universo!” 
 

 RESTOS KÁRMICOS DAS HIERARQUIAS – Com a tragédia atlante, os membros das 

Hierarquias Rúpicas perderam os seus corpos físicos, o que não era para acontecer por os 

mesmos serem Corpos Eucarísticos, portanto, Imortais. Este acontecimento está relacionado ao 

que na Alta Iniciação é conhecido como o mistério dos Adormecidos ou Manasaputras. Mas 

quando recuperaram a Consciência Divina, os Deuses caídos das Hierarquias superiores 

iniciaram imediatamente a árdua tarefa de reerguer ou redimir aqueles seus irmãos das 

Hierarquias inferiores, que sendo-lhes inferiores em evolução contudo não deixavam de ser 

projecções ou criações suas nos Mundos mais densos, arrastados à perdição por eles na sua 

rebeldia. Essas projecções eram os restos kármicos das Hierarquias superiores, e assim sendo 

cabia a elas promover a redenção das mesmas, penoso trabalho de resgate que prossegue até aos 

dias de hoje. 
 
  

OS DEUSES CONVIVIAM COM OS HOMENS 
 

 

 Segundo os conhecimentos mais sagrados e secretos, cada um desses Excelsos Seres 

componentes das Hierarquias superiores deixou na Terra tantas fracções ou projecções consoante 

os seus valores cabalísticos, ou seja, cada um deixou um determinado número de seres 

encarnados que ficou resgatando o karma dos seus Progenitores 

celestes. É provável ser na decorrência desse facto que se fale no 

Pecado Original, que todos os seres encarnados trazem consigo de um 

Passado misterioso e desconhecido para os homens comuns. Essas 

projecções obedecem a um número cabalístico sendo provável que 

esteja baseado no valor 777, que desdobrado abarca toda a Humanidade.  
 

 REDENÇÃO DOS RESTOS KÁRMICOS – Mesmo o homem 

comum, sem ter consciência do fenómeno, é um ser criador. Ele cria 

não só fisicamente como principalmente com o poder do pensamento. 

Essas criações mentais formam uma egrégora que se agrega e persiste 

no seu criador mesmo que o mesmo venha a desencarnar, pois a morte 

não livra ninguém do seu karma. Criações que não deixam de ser restos kármicos pelos quais o 

seu criador é responsável perante a Lei Divina. Daí a recomendação feita por todos os Colégios 

Iniciáticos, para que o discípulo tenha muita vigilância dos seus sentidos a fim de não gerar 

efeitos danosos para a sua evolução, pelos quais terá que responder perante os Senhores do 

Karma. Tal fenómeno, em escala cósmica, foi o que ocorreu com as chamadas Hierarquias 

Criadoras, cujas consequências até hoje a Humanidade sofre como um todo.  
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 Segundo JHS, foi por esse motivo que o Rei do Mundo permaneceu no Seio da Terra 

que, segundo as Revelações, é a própria Atlântida transmutada em Mundos Interiores. Sim, a 

Atlântida imortal sobrevive nos seus reais valores divinos, e quando chegar o tempo ela 

ressurgirá após criadas as condições adequadas na Face da Terra! 
 

 Daí falar-se que Agharta tem a mesma conformação da antiga Atlântida, ou seja, uma 

Oitava Cidade Eterna, que é Shamballah, rodeada por sete Cantões, algo semelhante a um 

Sistema Planetário. 
 

 O Rei do Mundo governa ocultamente através dos seus representantes na Face da Terra e 

é secundado pelas três Hierarquias Arrúpicas que forma a Tríade Superior Cósmica. 
 

 O REI DO MUNDO E A TRÍADE SUPREMA – Na Atlântida, o Rei do Mundo 

juntamente com os representantes da Tríade Suprema, constituída pelas três Hierarquias 

Superiores consubstanciadas nos três Seres (os Reis Magos da Tradição) já apontados 

anteriormente, tendo-se humanizado na época para auxiliar a Evolução Humana, formavam o 

Governo Oculto do Mundo. Governo que hoje está nos Mundos Interiores mas que na Atlântida 

estava na Face da Terra, como já vimos. Este Supremo Poder Sinárquico “pairava por cima” da 

Humanidade Jiva como Força inspiradora das mentes mais refinadas e sensíveis. Quando houve 

a invasão da Oitava Cidade Atlante, instigada e dirigida pelo Quarto Rei, o Venerável Rigden-

Djyepo das tradições transhimalaias, as divinas Cabeças que formavam a Força inspiradora da 

Lei e viviam na Cidade Eterna, foram sacrificadas. Felizmente, antecipando o trágico 

acontecimento, essas régias Cabeças já estavam vazias dos seus valores intrínsecos. 
 
 

AS TRÊS HIERARQUIAS SUPERIORES E O GOVERNO OCULTO DO MUNDO 
 

 

 O Mal estava de tal maneira instalado na Face da Terra na época de maior decadência da 

4.ª Raça-Mãe Atlante que contaminou as próprias Hierarquias Criadoras Rúpicas que dirigiam a 

Mundo, ou seja, os Jivas, os Barishads, os Agniswattas e os Assuras, o que levou o Eterno a 

apelar para as três Hierarquias Superiores Arrúpicas que desceram e se humanizaram. 
 

 Em virtude desse facto, passaram a ter expressões humanas na Terra sete Hierarquias 

invés de só quatro como estava na Programação Cósmica. 
 

 Para que as Três Chamas, formadas pelas Hierarquias 

Arrúpicas, pudessem dispor de corpos adequados para actuar junto 

à Humanidade, os Dirigentes das três primeiras Hierarquias 

Rúpicas – Assuras, Agniswattas e Barishads – cederam-lhes as 

suas Vestes mais excelsas, e dessa maneira o Governo Oculto do 

Mundo ficou constituído com a participação das Três Chamas. 

Assim, essas Hierarquias Arrúpicas passaram a ocupar veículos 

que não eram os seus mas de Seres abaixo delas na escala 

evolucional. 
 

 A cúpula do Governo Oculto do Mundo ficou assim constituída: 
 

 Chefe da 3.ª Hierarquia Rúpica dos Barishads representando a 5.ª Hierarquia Arrúpica 

dos Virgens de Vida – Baal-Mama (Mama-Sahib). 
 

 Chefe da 2.ª Hierarquia Rúpica dos Agniswattas representando a 6.ª Hierarquia 

Arrúpica dos Olhos e Ouvidos Alerta – Baal-Mista (Polidorus Insurenus). 
 

 Chefe da 1.ª Hierarquia Rúpica dos Assuras representando a 7.ª Hierarquia Arrúpica 

dos Leões de Fogo – Baal-Bey (1.º Buda Vivo do Ocidente). 
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FORMAÇÃO DOS MUNDOS INTERIORES 
 

 

 COMO FORAM CONSTITUÍDOS OS MUNDOS INTERIORES DA TERRA – Sobre a 

formação dos Mundos Interiores da Terra, assim se expressou JHS: 
 

 “Pelos factos já narrados, relacionados com a grande catástrofe atlante, houve a 

necessidade de trazer para a Terra ‘Expressões Cósmicas’ de outros Mundos. A própria 

Divindade foi levada a manifestar-se nos Centros Cósmicos do Planeta, onde anteriormente 

existiam apenas as ‘Forças Criadoras’ (os verdadeiros Chakras do Globo Terrestre), ficando 

assim constituído o que chamamos de Agharta e Duat. Quanto a Shamballah, é a única que já 

existia desde o começo dos tempos do Globo e onde se manifestava o Verbo Solar. 
 

 Mundo de Agharta – É a expressão da evolução da 4.ª Raça, guardando a essência 

superior das realizações atlantes, e é por isso organizada em sete Cidades. 
 

 Os Povos de Agharta são humanizações de Forças Cósmicas. Os que pertencem às 1.ª e 

2.ª Cidades são elementais, ‘forças vivas’ naturais que, com forma humana, aparecem como 

selvagens, a exemplo dos Xavantes, guardiões de regiões ainda ocultas à Humanidade vulgar. 

Os das demais Cidades já têm a missão de preparar as futuras civilizações, não só quanto aos 

tipos de Humanidade mas também quanto aos locais onde devem evoluir. Como exemplo, 

podem ser citados os Zíngaros, os Tuatha-de-Danand e o próprio povo de Israel... 
 

 Mundo de Duat – Representa a ponte entre a Divindade manifestada no Mundo 

Inferior e a Face da Terra, onde vivem os homens cujas almas, fragmentos da ‘Alma 

Colectiva’ da Terra, expressam os esforços através dos quais os Jivas devem transformar a 

‘Vida-Energia’ em ‘Vida-Consciência’. 
 

 Quando o homem abandona o corpo físico pelo fenómeno da morte, são dois os 

caminhos com que se defrontará: 

Baal-Bey 

Baal-Mista Baal-Mama 
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 1 – Ou volta ao Passado, ao ‘Cone Sombrio da Lua’ – onde penam os ‘inconscientes’ 

ou ‘perturbadores’ da vida humana. 
 

 2 - Ou avança para o Futuro, para os ‘Mundos Subterrâneos’ onde se processa por 

síntese de esforços o ‘Porvir’ da Evolução. 
 

 A evolução de toda a Humanidade tem por fim dar à ‘Alma Colectiva’ da Terra a 

experiência individual e colectiva formando uma Entidade que é a própria emanação do 

Logos Central, como seu 4.º Raio e que dirige a evolução Jiva. Essa Entidade, cuja ‘Veste’ 

está se formando pelas acções dos homens, é a que conhecemos como ‘Deva-Mundi’, o 4.º 

Maharaja ou 4.º Logos Planetário – o Adam-Kadmon da tradição israelita.”  
 

 

DEVA-MUNDI 
 

 

 Prossegue JHS, falando do Deva-Mundi: 
 

 “Esta Entidade será daqui a muitos Kalpas o Centro de um Universo, um outro 

Brahman... No seu aspecto real, o Deva-Mundi é uma forma angélica gigantesca onde se 

reflectem as quatro Hierarquias Rúpicas em função e todos os actos da Humanidade, bem 

como o seu porvir, como se fora um espelho mágico... A sua Aura é a própria Aura  da Terra. 
 

 Ele é a grande ‘Egrégora’ para a qual trabalhou e trabalham todas as religiões e todos 

os místicos. Todos os ritos e cerimónias litúrgicas destinam-se realmente, em última análise, a 

‘tecer’ a Veste Devakânica do Mundo... o Deva-Mundi! 
 

 Segundo a tradição grega, Eros, filho de Marte, ou melhor, de Mercúrio e de Vénus, 

era um deus que pairava sobre os homens criando o Amor, no seu lato sentido. 
 

 Pois Eros é o próprio Deva-Mundi! 
 

 Este Anjo prodigioso tem em si os símbolos encontrados na Esfinge... o Leão, a Águia, 

o Touro e a Face Angélica. 
 

 A Esfinge – Desde os meados da terceira Raça-Mãe Lemuriana o Deva-Mundi foi 

sempre representado pelo símbolo da Esfinge. Naqueles tempos recuados, a Esfinge existiu 

como um Ser vivo, constituindo um dos mais extraordinários mistérios da Antiguidade. 
 

 Expressava a síntese das Hierarquias Rúpicas. A ‘Águia’, representada pelas asas, é a 

insígnia dos Assuras – o elemento AR ligado à Cadeia de Saturno; o ‘Leão’, representado 

pelas garras, é o emblema do FOGO, do poder dos Agniswattas – relacionados à Cadeia do 

Sol; os flanco de ‘Touro’ relacionam-se com a TERRA como elemento do corpo da 

Hierarquia em formação – a dos Jivas; a ‘Face Angélica’ é a expressão da Lua e do elemento 

ÁGUA que a ela se relaciona – estando relacionada com a Hierarquia dos Barishads. 
 

 Na verdade, cada uma das Potestades directoras das quatro Hierarquias Rúpicas tem a 

sua forma própria, forma cósmica. Daí todas as tradições falarem nos quatro Deuses ou 

Maharajas, nos quatro Senhores, etc.  
 
          

LUTA ENTRE A MAGIA BRANCA E A MAGIA NEGRA 
 

 

 O patriarca neo-gnóstico Tau Sinésio (pseudónimo de Léonce-Eugène Joseph Fabre des 

Essarts, 1848-1917), ao discursar no Congresso Neo-Espiritualista de 1908, teve ocasião de 

pronunciar palavras de grande profundeza filosófica, em total correspondência com os princípios 
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preconizados pela Sinarquia, no respeitante ao papel do Aspecto Feminino da Divindade que é a 

Grande Shakti Universal, ou seja, o Aspecto Criador do Logos Único realizando a sua Obra 

Magna. Disse ele:  
 

 “Quero insistir particularmente sobre um dos nossos dogmas, ou seja, o Dogma da 

Salvação Feminina. A Obra do Pai foi concluída; a do Filho igualmente. Falta a do Espírito 

Santo, a única que pode determinar a salvação definitiva da Humanidade Terrestre, e 

preparar assim a restauração segundo o Espírito. Ora, o Espírito, o Paracleto, como o 

nomeiam os cátaros, corresponde ao que existe de Feminino na Divindade, e os ensinamentos 

precisam-nos que é a única Face de Deus que é verdadeiramente acessível à nossa razão. 

Qual será exactamente a natureza desse novo e próximo Messias?” 
   

 A prática da Magia e do Ocultismo sempre representou grande perigo em mãos 

despreparadas. Segundo Jean-Michel Angebert, autor da obra Hitler e as Religiões da Suástica, 

uma das primeiras vítimas do Nazismo foi Rudolf Steiner, que se encontrava na trajectória do 

pensamento Teosófico mas que também era membro da dita Ordem de Thulé a que pertenciam 

os principais fundadores do Movimento Nacional-Socialista, a começar por Hitler. Nessa Ordem 

grassava a prática da Magia que, segundo alguns, acabou descambando para caminhos tortuosos. 

Não resta dúvida que a Obra de Deus na Face da Terra como Única tem a sua fase de exaltação 

mas também através de derivados degenerados etapas sombrias. 
  

 O autor do livro citado acima, supôs que o pretenso “novo Messias” referido pelo 

patriarca Sinésio seria o mestre imperial do III Reich, adepto de práticas mágicas onde foi 

iniciado desde muito cedo, ou seja, Adolf Hitler. Como resultado dos graves acontecimentos da 

última Grande Guerra Mundial, a principal lição que se pode aprender daí é que a prática do 

Esoterismo e da Magia são coisas eminentemente perigosas em mãos despreparadas e mais isso, 

indignas, pelo que não podem cair na posse de qualquer sob pena de graves riscos.  
 

 OS SETE ARAUTOS DO AVATARA – Segundo as Revelações oriundas do Governo 

Oculto do Mundo, Rudolf Steiner, fundador do Movimento chamado Antroposofia, tinha uma 

missão muito importante a cumprir no mecanismo oculto para a implantação da Sinarquia no 

Mundo. Ele era um Ser privilegiado, fazia parte de um reduzido escol de Sete Arautos que 

deveriam anunciar à Humanidade a presença do verdadeiro Messias, que em última análise é o 

próprio Avatara da Era de Aquarius. O único que cumpriu a sua honrosa missão perante a Lei 

foi Mário Roso de Luna, também ele um dos Sete Arautos. Rudolf Steiner e os demais não 

cumpriram com o seu dever. Talvez por isso mesmo tenha sido uma das primeiras vítimas da 

Face do Rigor da Lei manifestada através do incêndio criminoso da sede do seu Movimento, o 

Goetheanum, edificado em Dornach, na Suíça, além da repressão desencadeada sobre os 

antroposofistas pelos nazis. 
 

 

O PAPEL DO GRUPO THULÉ   
 

 

 Um dos principais mentores da filosofia oculta posta ao serviço da política nacional-

socialista foi o famoso e controverso Rudolf Hess, refugiado na Inglaterra antes de terminar o 

conflito mundial sem que até hoje saiba-se efectivamente por que o fez. Tratava-se de um 

alemão de origem egípcia que teria induzido Hitler à prática dos métodos ocultos. Porém, Hitler 

já era um mestre em tais práticas pela sua anterior filiação e formação mística no grupo esotérico 

Thulé, portanto, estava ciente das declarações neo-gnósticas dos congressistas de 1908. 
 

 Por sua vez, o tradicionalista René Guénon mostrava-se muito preocupado com o que 

poderia acontecer com o uso indevido das Forças Ocultas da Natureza que manipuladas pelos 

inúmeros grupos esotéricos então espalhados pela Europa. Já nos idos de 1921, ele afirmava:  
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 “Mas não existirá, por detrás de todos esses movimentos, alguma coisa de terrífica, que 

os seus chefes provavelmente ignoram o que seja e de quem são, por sua vez, simples 

instrumentos?”  
 

 A luta entre a Magia Negra e a Magia Branca, esta assinalada em Rudolf Steiner com a 

sua Antroposofia, é narrada por uma personagem também controversa mas que foi testemunha 

muito próxima dos acontecimentos ocultos daquela época. Trata-se de Hermann Rauschning, 

autor de uma obra rara retirada de circulação intitulada Hitler m´a dit, onde descreve: 
 

 “Um dia em que o Führer se encontrava de bom humor, uma mulher do seu séquito 

arriscou-se a fazer-lhe uma advertência, dizendo-lhe: 
 

 – Não escolhais a Magia Negra. Hoje ainda tendes a possibilidade de escolher 

livremente entre a Magia Negra e a Magia Branca. Mas desde o momento que vos decidirdes 

pela Magia Negra, ela não mais sairá do vosso destino. Não escolhais a má via do sucesso 

rápido e fácil. Aquela que conduz ao império dos espíritos puros ainda se encontra  aberta aos 

vossos passos. Não vos deixeis desencaminhar dessa boa via por pessoas que se arrastam no 

lodo e subtraem a vossa força criadora.” 
 

 Continua Rauschning: “Essa mulher inteligente exprimia, à sua maneira, as apreensões 

que preocupavam todas as pessoas em contacto com Hitler; aperceberam-se que o Führer 

abandonava-se a influências maléficas, e estava possuído por elas de tal modo que já não era 

ele o mestre de sua vida”. 
 

 A guerra entre a Magia Branca de Steiner e a Magia Negra de Hitler iniciou-se muito 

antes da tomada do poder pelos nazis. Essa luta passou desapercebida aos olhos dos historiadores 

profanos, que recusam admitir a existência de forças ocultas combatendo nas sombras. Pelo que 

já foi dito, fica configurado que o Poder Temporal não escudado pela Autoridade Espiritual pode 

levar a Humanidade a um abismo insondável. Por isso mesmo, os Senhores da Sinarquia 

Aghartina de há muito lançaram a palavra de ordem: Tudo pela Autoridade Sinárquica, nada 

pelo Poder Anárquico! 
 

 

DIFERENÇA ENTRE ANÁRQUICOS E ANARQUISTAS  
 

 

 Cabe aqui uma explicação da nomenclatura usada por nós. Fazemos uma distinção 

fundamental entre os termos Anárquico e Anarquista. 
 

 No nosso modo de ver, Anárquicos são os sectores do Poder materialista que através do 

controle económico, financeiro, político e até religioso escravizaram sempre a Humanidade, 

transformando o ser humano numa máquina de fabricar dinheiro onde o livre-arbítrio, o direito 

de escolha e a liberdade espiritual são suprimidos a qualquer custo, como está acontecendo 

actualmente em todo o Mundo com especial relevo para o Brasil que, quer ou não se queira, é a 

Terra Sagrada onde florescerá a Nova Civilização de Maitreya que implantará a Sinarquia 

Universal. Por isso mesmo é que estamos sendo violentados pelas Forças Anárquicas instaladas, 

que subordinam a Nação através do poder do dinheiro, do crime organizado e do controle dos 

média corrompendo as mentes e emoções dos jovens e das crianças, sementes do Porvir, neste 

final de Kali-Yuga ou Idade Negra. 
 

 Quanto aos Anarquistas, constituiu-se de um movimento promovido por sonhadores 

idealistas, muito em voga no final do século XIX e nas primeiras décadas do seguinte, que 

lutavam contra as clamorosas injustiças sociais. Portanto, nada têm a ver com os Anárquicos que 

sempre foram inimigos mortais dos Anarquistas. Entre esses últimos figuravam muitos 

carbonários, além do famoso Mikhail Bakunin (1814-1876) e alguns outros que serviram de 
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inspiradores a Vladimir Lenine, a Leon Trotsky e a Joseph Estaline, fundadores do regime 

soviético que desde cedo não resistiu ao abarcante Poder Anárquico.  
 

 O MOVIMENTO ANARQUISTA – No século XX, a sua década de 20 marcou a Europa 

sacudida pelo movimento geral de descontentamento após a I Guerra Mundial de 1914-1918. O 

Movimento Anarco-Sindicalista alastrava por toda a parte. Na Alemanha, o próprio Partido 

Nacional-Socialista tinha as suas raízes no Partido Operário Alemão de cunho Anarquista. 

Contudo, na Alemanha configurou-se uma curiosa diferença em relação aos demais partidos 

operários europeus, pois aí o movimento político-social encaminhou-se para o terreno mágico-

esotérico, onde as Sociedades Secretas de Thulé e do Vril tiveram os papéis principais de 

ingerência na actividade política. 
 

 O mestre e iniciador de Adolf Hitler foi o general alemão Karl Ernest Haushofer (1869-

1946), famoso pelas suas ideias geopolíticas e que ocupava cargo destacado na Sociedade de 

Thulé, caracterizada pelo seu culto mitológico-nacionalista ao Santo Graal atribuindo as suas 

raízes aos cátaros e aos templários. Toda a cúpula nazi pertencia à Ordem de Thulé. No início de 

1920 Hitler criou o seu exército particular, o sinistro “Corpo de Guarda” ou Saal-Schutz (SS), 

também chamada Schtztaffel, os novos «cavaleiros medievais» que a partir de 1929 passaram a 

ser dirigidos por Heinrich Himmler, que se tornaria um dos homens mais poderosos e influentes 

da Alemanha Nazi.  
 

 Segundo as Revelações do Ciclo, Hitler estava sob a influência de um poderoso Ser 

Cósmico na época em estado de revolta, conhecido nas tradições como o Anjo Rebelde. Contudo, 

esse estado de ser alterou-se profundamente após a redenção da referida Potestade, que em 

virtude do facto retirou todo o apoio às suas criações frutos da sua rebeldia congénita. 
 

 O filho de Karl Haushofer, o intelectual Albrecht Haushofer (1903-1945), viria a ser 

acusado de participar do atentado fracassado contra o Führer em 20 de Julho de 1944. 

Condenado à morte, antes de perecer sob as balas do pelotão de fuzilamento escreveu os versos 

seguintes muito significativos: 
 

 Para meu pai o destino tinha falado: 

 Dele dependia uma vez mais 

 Fazer recuar o Demónio para a sua jaula. 

 Meu pai destruiu o selo 

 E não sentindo o hálito do Maligno, 

 Soltou o Demónio pelo Mundo.  
 

   

A MISTERIOSA FORÇA “VRIL” 
 

  

 O famoso ocultista rosacruciano inglês Edward Bulwer-Lytton (1803-1873), na sua 

conhecida obra Vril: The Power of the Coming Race (“Vril: O Poder da Raça Futura”), faz 

referências à misteriosa força que denominada de Vril. Força que tudo penetra e que mantém o 

equilíbrio do Mundo. O Vril vem a ser o Akasha como quinto elemento Etérico, portanto, é a 

Quintessência da Natureza, é a poderosa energia que todos os seres têm em potencial dentro de 

si e que quando desenvolvida transforma os homens em verdadeiros deuses. Nessa sua obra, 

Bulwer-Lytton narra a aventura de um jovem que acidentalmente penetrou num misterioso 

mundo subterrâneo, onde os seus habitantes possuíam essa força altamente desenvolvida e com a 

mesma teriam construído uma portentosa civilização no interior do nosso Globo, a qual algum 

dia, no momento certo, afluiria na Face da Terra. 
 

 A MISTERIOSA FORÇA “VRIL” – Entre as sociedades secretas que pululavam na 

Alemanha após a Primeira Grande Guerra Mundial, destacava-se a Sociedade do Vril e a Ordem 

de Thulé, das quais faziam parte quase toda a liderança do Partido Nacional-Socialista, futuro 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 23 – Roberto Lucíola 

 33 

Partido Nazi. Daí a força mágica que animou esse movimento que convulsionou tanto e 

dramaticamente o panorama mundial.  
 

 Também as ideias esotéricas, particularmente espiritistas, do famoso diplomata e escritor 

francês Louis Jacolliot (1837-1890) estiveram muito próximas das perfilhadas pela Sociedade do 

Vril. Além dele e anteriormente, também outros ocultistas e místicos famosos interessaram-se 

pelo mistério do Vril, dos quais destacamos o grande vidente sueco Emmanuel Swedenborg 

(1688-1772), o “sapateiro” iluminado Jakob Böhme (1575-1624), Alquimista consagrado 

próximo da Ordem Rosa+Cruz, bem assim como o destacado Iluminista Louis Claude de Saint-

Martin (1743-1803). 
 

 Jacolliot viveu muito tempo na Índia, onde tomou conhecimento da sua filosofia oculta. 

Ficou sabendo pelos Iniciados brahmanes que todos homens possuem em si 

essa formidável Energia da qual só utilizam uma parcela ínfima, razão 

porque sofrem, ficam doentes e morrem. Os taoistas afirmam que essa 

Energia Cósmica apresenta-se polarizada no ser humano sob o aspecto de 

Yin e Yang, e aquele que souber manipular tal Força dentro de si tornar-se-á 

senhor de todas as possibilidades. Jacolliot constatou existirem na Índia 

milhares de pessoas que perfilham o conceito do Akasha ou Vril, que nós 

ocidentais julgávamos ser coisa bem nossa. Os templos da Sociedade do Vril 

eram decorados com a cruz gamada que é anterior à mesma em milhares de 

anos.  
 

 Fundada na Alemanha em 1919 por Karl Ernest Haushofer 

influenciado pelo espiritismo “oriental” de Jacolliot, a Sociedade do Vril 

(Gessellshaftvril) cujos membros consideravam-se “Irmãos da Luz” (Bruder 

des Lichts), depressa passou a ter ramificações em diversos países. Na 

Inglaterra relacionou-se com a famosa Ordem Hermética da Golden Dawn, 

fundada pelo polémico ocultista britânico Samuel Liddell MacGregor 

Mathers (1854-1918). Ainda sobre a Sociedade do Vril, disse Jean-Michel Angebert na sua obra 

Hitler e as Religiões da Suástica: 
 

 “Entre os membros berlinenses da Sociedade do Vril destaca-se o nome do mestre 

oculto de Hitler, Karl Haushofer, nascido em 1869. Este personagem fez correr muita tinta até 

à sua morte em 1946 (morte provocada ritualisticamente pelo método da aristocracia 

japonesa, ou seja, por haraquiri). 
 

 Ele efectuara antes numerosas viagens ao Oriente, especialmente ao Japão, onde 

estudara o Budismo, e à Índia. Em 1918, Karl Haushofer instalou-se em Munique, refúgio de 

todas as sociedades secretas racistas.” 
 

 

OS HOMENS DAS LUVAS VERDES 
 

 

 A Sociedade do Vril mantinha relações com o Tantrismo Dugpa tibetano, considerado 

por muitos como Magia Negra. Em 1925, um grupo de monges tibetanos ligados a esta corrente 

instalou-se em Berlim sob a protecção das autoridades nazis. Tais monges eram conhecidos, nos 

círculos fechados das Sociedades do Vril e de Thulé, como os “homens das luvas verdes”. Sobre 

o assunto, disse Angebert:  
 

 “Eles tinham suas origens no Tibete. O seu misterioso líder anunciou por três vezes na 

imprensa o número exacto de deputados hitlerianos que ascenderiam ao Reichstag 

(Parlamento alemão). Falou-se mesmo que ele recebia Hitler regularmente, pretendendo ser 

‘o possuidor das chaves que abrem o Reino de Agharta’.” 
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 Segundo o noticiário da época do fim 

da última Grande Guerra Mundial em 1945, 

quando Berlim foi ocupada pelo exército 

soviético deu-se com o inusitado achado, nas 

cercanias do Reichstag, de um grupo de 

monges tibetanos mortos: os seus corpos 

formavam um círculo como tivessem 

participado de um ritual, com a 

particularidade de todos calçarem luvas 

verdes, parecendo terem-se imolado 

praticando um ritual macabro. Possivelmente 

seriam os mentores secretos da Sociedade do 

Vril que dava cobertura mágica aos nazis. 
 

 A Ordem de Thulé (Thule-Gesellschaft) foi fundada em 17 

de Agosto de 1918 em Munique pelo barão Rudolf Freiherr von 

Sebottendorff (1875-1945). Essa sociedade esotérica fortemente 

politizada seria a inspiradora do misticismo nazi, mas não era 

senão a ramificação externa ou pública de uma outra muito mais 

secreta chamada Ordem dos Germanos (Germanenorden), 

igualmente inspirada pelo barão Rudolf Sebottendorff em que 

seria grão-mestre com o título da Ordem do Rosário (Rosenkranz). 
 

 FUSÃO DO OCIDENTE COM O ORIENTE – Rudolf 

Hess, nascido no Egipto mas de origem alemã, era um dos líderes 

mais influentes do movimento nazi, antes de se deixar capturar 

pelas forças aliadas. Chegou a ser o elemento de ligação entre o 

Nazismo europeu e o Islão oriental, o que levou o antigo franco-

maçom Rudolf Sebottendorff, apreciando esse facto político e 

místico ao mesmo tempo, a proferir: 
 

 “O Islamismo não é uma religião coagulada, pelo contrário, a sua vitalidade é superior 

à do Cristianismo. 
 

 É necessário provar que a Franco-Maçonaria oriental ainda conserva fielmente, na 

nossa época, os antigos ensinamentos da Sabedoria, esquecidos pela Franco-Maçonaria 

moderna cuja constituição, em 1717, foi um desvio do caminho justo. 
 

 Não me podem acusar de nenhuma profanação nem de nenhum sacrilégio por 

descobrir a fonte destes mistérios, dado ser essa a via que as ordens dos derviches costumam 

tomar para adquirirem forças especiais através de técnicas particulares. Na sua maior parte, 

são homens que aspiram  à Suprema Iniciação, aquela donde provêm os que foram formados 

e preparados para as suas missões de chefes espirituais do Islamismo. Essa Suprema 

Iniciação é a base prática da Franco-Maçonaria e constitui a Obra dos Alquimistas e dos 

Rosa+Cruzes.” 
 

 

O MITO DE THULÉ 
 
 

 Uma vasta conspiração tenta submergir a Humanidade num mar de materialismo, 

sufocando as mais preciosas conquistas espirituais que foram legadas pelos Avataras e Manus de 

todas as épocas. As próprias religiões, que deveriam ser guardiães dos valores iniciáticos, sofrem 

o assédio dos interesses materiais afastando-se das doutrinas dos seus inspiradores. Cada vez 

mais os homens esquecem os seus princípios espirituais para sucumbirem aos apelos do 
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materialismo. A experiência das Idades diz que todas as vezes que tal acontece, a Lei Justa 

manifesta-se a fim de restabelecer o equilíbrio rompido. Sobre isso, não deixam de ser 

interessantes as palavras seguintes do barão Rudolf von Sebottendorff no seu livro The Practice 

of the Ancient Turkish Freemasons (“As práticas dos antigos Franco-Maçons turcos”), editado 

em Berna, Alemanha, em 1924: 
 

 “Para responder à acusação de uma traição da minha parte, é preciso declarar que o 

presente texto foi escrito sob pedido dos chefes da minha Ordem. A razão é a seguinte: uma 

vasta multidão de incrédulos, de dimensões monstruosas, quer submeter o mundo civilizado. 

As instituições religiosas estão tão profundamente minadas que já nem mesmo podem 

recuperar-se nem opor uma resistência unificada. Se os chefes espirituais não aparecerem no 

Ocidente, o caos arrastará tudo para o abismo. Nesta angústia, os irmãos muçulmanos 

recordam que a Tradição afirma que houve um tempo na Europa em que se conhecia a 

Ciência Suprema. A angústia do momento faz desaparecer qualquer objecção à publicação 

desta obra.”  
 

 Os povos escandinavos e outros do Norte da Europa (celtas, vikings, germanos, etc.) 

alimentam, como uma das suas tradições mais sagradas, o culto dos antepassados considerados 

seus ancestrais. Nele está sempre presente o mito da “Ilha Afortunada” de Hiperbórea 

considerada o Centro do Mundo, o Éden, cuja capital Thulé era a cidade mágica dos deuses 

imortais. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nos futuros Cadernos, onde estudaremos as Raças e os Continentes, veremos com 

maiores detalhes as origens do continente Hiperbóreo, que foi o cenário onde se desenvolveu a 

segunda Raça-Mãe que a Doutrina Secreta chama de Raça Hiperbórea. 
 

 Heródoto, Plínio, Virgílio e outros já faziam referências aos Hiperbóreos e à sua capital 

chamada Thulé. Thulé, Thule ou Thulan, donde Meka-Tulan, é para nós a Terra Imperecível que 

muda de lugar mas nunca falece, como sabem todos aqueles que pertencem aos Graus Superiores 

da nossa Escola Iniciática conhecida profanamente por Sociedade Teosófica Brasileira. 
 

 Sobre a flexibilidade dessa região misteriosa, profetizou Séneca num momento de grande 

inspiração: 
  

 Nos séculos futuros uma hora chegará 

 em que se descobrirá o grande segredo oculto no oceano, 

 e reencontrar-se-á a poderosa Ilha. 

 Tethys revelará de novo essa região 

 e Thulé, no futuro, não será mais o país da extremidade da Terra.   
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O MISTÉRIO DO VÉU DE ÍSIS 
 

 

 Segundo as tradições mitológicas dos povos nórdicos, a Terra dos Hiperbóreos é aquela 

onde só os Heróis da Evolução têm acesso, porque para lá se chegar é preciso vencer inúmeros 

obstáculos de natureza iniciática, em virtude de ser a região que detém em seu seio todos os 

mistérios do Mundo. 
 

 O mito de Thulé tem inspirado as maiores expressões do pensamento humano. Na sua 

obra genial, Fausto, Goethe referencia essa região misteriosa. Praticamente toda a genial criação 

musical de Richard Wagner gira em torno de tão palpitante tema, principalmente na sua obra 

magistral Parsifal, porque falar em Thulé é o mesmo que falar dos Mistérios do Santo Graal.  
 

 A Hiperbórea também é denominada como sendo o Grande Norte, expressão aliás usada 

pelo almirante Richard Byrd ao referir-se aos Mundos Subterrâneos na sua aventura no Pólo 

Norte. É a ilha formada de “montanhas transparentes como o diamante”, segundo as tradições 

nórdicas.  
 

 Não se conceba, contudo, que o continente hiperbóreo fosse exclusivamente de natureza 

glaciar, pois que na sua fase final reinou ali um clima ameno suscitando o vicejar de vegetação 

luxuriante, sendo os seus Velsungos e Valquírias, seres etéreos a condizer com a natureza da 2.ª 

Raça-Mãe, de uma beleza deslumbrante.  
 

 O Livro de Enoch (usado e abusado sobremaneira pelos teóricos da «origem 

extraterrestre humana», mas que será antes a sua proveniência de Cadeias anteriores à actual), 

nos capítulos CVI e CVII, assim descreve de maneira poética e simbólica o Homem hiperbóreo 

cujo corpo físico era etérico: “A sua carne era branca como a neve e vermelha como a flor da 

rosa, os seus cabelos eram brancos como a lã, e os seus olhos eram belos”. A brancura do ser 

humano é alusão à sua natureza etérica. Na capital da Hiperbórea, Thulé, viviam “os sábios, os 

cardeais e os doze membros da Iniciação Suprema”, que é referência oculta à Humanidade 

dirigida pelas Hierarquias Criadoras, pois então os Deuses conviviam com os homens 

partilhando com eles a Taça de Ouro da Ambrósia, bebida sagrada que dava a Juventude Eterna, 

nisto referindo-se à Quintessência da Natureza ou Akasha, o chamado “Vril”, de que todos 

desfrutavam directamente.  
 

 Nessa Idade de Ouro, a Terra ainda não havia sofrido o terrível abalo que fez o seu eixo 

inclinar em relação a eclítica, razão pela qual os Pólos ocupavam outras regiões do Globo. Onde 

hoje predomina o clima glaciar outrora desfrutava-se de clima ameno. Como já vimos, foram os 

próprios Deuses encarnados os causadores dessas alterações tão radicais durante o Período 

Atlante de Bhumi, como é denominada esotericamente a Terra.  
 

 A FUNÇÃO DOS CENTROS INICIÁTICOS – Desde o início da Evolução Humana no 

nosso Globo, a partir da 3.ª Raça-Mãe Lemuriana e sobretudo desde o final e início da 4.ª e 5.ª 

Raças-Mães, que para a aquisição dos conhecimentos superiores houve sempre determinados 

Centros Iniciáticos onde a Sabedoria dos Deuses era ministrada. Daí a necessidade da criação 

dos Templos Sagrados, também chamados Colégios Iniciáticos ou Colégios de Sábios. Desde 

então que esses lugares privilegiados, porém reservados do comum da Humanidade, sempre 

existiram em diversas partes do Mundo para que todos os verdadeiros buscadores tivessem onde 

beber a Sabedoria dos Imortais, cujos conhecimentos são inalteravelmente ministrados por 

sacerdotes sábios, por pontífices, lamas e brahmanes, etc. Contudo, a Sabedoria Integral só é 

conferida aos Vitoriosos que suportem e transcendam as severas provas a que são submetidos. 
 

 A ninguém é dado o direito de alcançar os estágios superiores da Iniciação sem uma 

longa preparação, a qual pode prolongar-se através de várias existências. O aspirante não 

preparado devidamente corre o risco sério de fraquejar e cair do “outro lado do espelho”, 
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podendo até mesmo perder o equilíbrio mental, psíquico e físico. Por isso, está registado no 

pedestal da Deusa Ísis: “Nenhum mortal pode retirar o meu véu”. 
 
 

O GRAAL E AS ORDENS SECRETAS   
 

 

 A luta pela implantação da Sinarquia nunca cessou. Esse trabalho realizou-se sempre 

através das Ordens Iniciáticas Secretas. Um dos movimentos que mais se destacou na História 

recente foi o dos Iluminados da Baviera, fundado em 1 de Maio de 1776 por Johann Adam 

Weishaupt (1748-1830) sob o pseudónimo Spartacus. Apesar de integrar o seu sistema de 

Iluminismo com o da Franco-Maçonaria, onde o mesmo Weishaupt fora iniciado em 1777, ou 

seja, no ano imediato à fundação da sua Ordem, contudo esta estava em oposição ao sistema 

maçónico. Por seu carácter segregacionista, os judeus não podiam ingressar nos seus quadros e 

só se selecionavam membros dentre os da “raça pura” germânica. Caracterizada por uma rede 

intrincada de espionagem e contraespionagem, eram costume quando se realizavam secretamente 

julgamentos dentro da Ordem os seus juízes usarem o barrete frígio que mais tarde seria 

adoptado como símbolo republicano de liberdade política, mas cujo significado maior é o de 

expressar a liberdade iniciática, espiritual. 
 

 Ordem Secreta mas não Iniciática, esta dos Perfectabilistas ou Iluminados recebeu a 

influência jesuíta da formação de Adam Weishaupt: exigia severa disciplina dos seus membros 

combatendo-se rigorosamente o individualismo a favor do interesse colectivo da Ordem, 

cultivando-se também com ênfase a disciplina de retórica visando a persuasão para convencer. 

Consta-se que alguns ramos esparsos dos Iluminados da Baviera sobreviveram até à primeira 

década do século XX, principalmente na Áustria, e que Adolf Hitler terá sofrido a sua influência 

no respeitante à pureza racial e à gnose rácica, senão mesmo também sobre o mito germanizado 

do Graal.  
 

 RESSURGE O MITO DE THULÉ – Todos esses movimentos ocultos germânicos foram 

dinamizados praticamente a partir o início até à metade do século XX, talvez devido ao facto – 

desconhecido de todos eles – de terem sido transferidos para o Ocidente os valores espirituais 

resguardados no Oriente até 1924. Sobre o caso, diz Jean-Michel Angebert na sua obra 

supracitada Hitler e as Religiões da Suástica: 
 

 “Todos estas correntes viriam a encontrar pleno desenvolvimento depois de 1914 na 

Ordem de Thulé, grande fornecedora de quadros racistas neognósticos onde o bem era o 

ariano e o mal o semita. Foi nessa filosofia neomaniqueísta, servida pelo grande sacerdote 

Dietrich Eckhart, que se congregaram todas as sociedades secretas saídas da linha dos 

Iluminados da Baviera. As mais conhecidas foram a ‘União do Martelo’ (trata-se do Martelo 

de Thor, o deus da mitologia nórdica) e os ‘Companheiros Itinerantes’. Mas a mais secreta 

foi, sem dúvida, a ‘Sociedade dos Pesquisadores do Graal’, com ramificações mundiais em 

1938. 
 

 Desde já o leitor compreende por que razão o programa da Orem de Thulé era idêntico 

ao do Partido Nacional-Socialista. 
 

 No que diz respeito à lenda de Thulé, donde a Ordem extraiu o seu nome, o culto da 

‘Taça de Ouro’ foi o único que conseguiu sobreviver até aos nossos dias através do 

romanceiro germânico. O uso da Taça Sagrada nas libações era apanágio dos povos celtas 

nórdicos. 
 

 A origem do carácter sagrado da Taça usada nas libações religiosas é explicada no 

Diálogo ‘Da Natureza’ de Platão, referindo-se à Atlântida. Platão narra que os dez reis desse 

império começavam as suas reuniões religiosas com o sacrifício de um touro, recolhendo o 
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seu sangue, símbolo da vida e da renovação, deixando subentendido o carácter sagrado do 

recipiente que o continha. Vemos aí a origem longínqua do Graal.” 
 
 

TRANSFERÊNCIA DOS VALORES ESPIRITUAIS PARA O BRASIL 
 

 

 Fala-se muito na literatura ocultista dos valores espirituais de que o Tibete é portador. 

Contudo, sabe-se que esses valores encontram-se hoje nas terras sagradas do Brasil. Realmente, 

o Oriente foi até 1924 o Centro onde estava localizado o Governo Oculto do Mundo, como 

expressão na Face da Terra do Mundo Interdito de Agharta. Por determinação da Lei, a Missão 

do Oriente terminou e um Novo Ciclo emergiu do antigo, e assim a Mónada encontra hoje a sua 

maior expressão aqui no Brasil. Os Iniciados lamaístas eram conhecedores do desfecho futuro do 

Karma do Tibete e de todo o Oriente, e por isso providenciaram antecipadamente que os 

documentos e outros valores inestimáveis fossem transferidos para esta parte do Mundo. Sobre o 

assunto, o famoso escritor ocultista Jean Marquès-Rivière relata-nos, na sua obra À Sombra dos 

Mosteiros Tibetanos, o que lhe foi revelado por um alto dignitário do clero lamaísta a respeito de 

Agharta, do Rei do Mundo e do Futuro imediato: 
 

 "Assim, sobre toda a Terra e para além dela reina o Lama dos Lamas, aquele em face 

de quem o próprio Tashi-Lama curva a cabeça, aquele que nós chamamos o Mestre dos Três 

Mundos. O seu Reino na Terra é oculto para nós, os do ‘País das Neves’, que somos o seu 

povo. O seu Reino é para nós a Terra Prometida, Napamakou, e transportamos no coração a 

nostalgia dessa Região de Paz e de Luz. E é lá que acabaremos todos nos tempos mais 

próximos, pois os oráculos são fatais. 
 

 Um dia, para salvar da provável profanação a Tradição Eterna, fugiremos diante dos 

invasores do Norte e do Sul e esconderemos de novo os nossos escritos e a nossa Doutrina 

Imutável. O Mestre dos Três Mundos reina sobre o coração e a alma de todos os homens. 

Conhece os seus pensamentos secretos e ajuda os defensores da paz e da justiça. 
 

 A Tradição não esteve sempre em Napamakou. Pois que antes da gloriosa dinastia de 

Lhassa, antes do sábio Passepa, Tsong-Kapa, o Mestre Omnipotente reinava no Ocidente, 

numa montanha rodeada de grandes florestas num país hoje habitado por estrangeiros. Para 

seus filhos espirituais, Ele reinava sobre as quatro direcções do Mundo. Nesse tempo, existia a 

Flor sobre a Swástika... Mas os ciclos negros escorraçaram o Mestre do Oeste e Ele veio para 

o Oriente, para o nosso povo. Então suprimiu a Flor, e unicamente a Swástica continua o 

símbolo do poder central da Jóia do Céu.” 
 

 Fica claramente configurada a transferência do 

Poder Espiritual do Mundo para o Ocidente, mais 

precisamente para o Brasil. Ao saberem do que se 

avizinhava do Tibete, foram tomadas providências no 

sentido de transferir as Escrituras Sagradas para as 

Bibliotecas existentes nas Embocaduras Subterrâneas que 

hoje formam o Sistema Geográfico Sul-Mineiro.  
 

 Observamos que a Cruz Swástika ou Cruz do Pramantha é disposta como ponto central 

da Tradição Agarthina. É a Rota da Roda que gira sempre em torno do ponto fixo que é 

Shamballah.   

   

 

 


