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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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RAÇA LEMURIANA 
 
 

AS IDADES OU YUGAS 
 
 

  Como sabemos, a Evolução processa-se segundo Ciclos bem definidos. Daí as Escolas 

Iniciáticas falarem em Yugas ou Idades Planetárias. As Raças estão subordinadas a esses Ciclos 

Cósmicos relacionados com o movimento dos astros. Assim, temos quatro Idades fundamentais, 

a saber: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 As 4 Yugas juntas perfazem a Maha-Yuga, contabilizada em 4.320.000 anos. A contagem 

tradicional do Tempo segundo os hindus transposta para a noção ocidental, é a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Uma Maha-Yuga forma um Kalpa ou Idade Cósmica. 
 

 Um Kalpa equivale a um Dia de Brahmã = 4.320.000 anos. 
 

 Um Dia e uma Noite de Brahmã = 8.640.000 anos. 
 

 Um Maha-Kalpa (soma das Idades Cósmicas) corresponde ao período total da Idade de 

Brahmã = 30.240.000.000 anos. 
 

 Tudo isso segundo as fontes originais hindus, sobretudo o Mahabharata seguido do 

Vishnu-Purana e do Bhagavata-Purana. 
 

 Falando sobre as Idades, JHS disse: 
 

 “Todas essas Idades em que se reparte a Vida Universal estão relacionadas aos 

movimentos das estrelas que a Astronomia chama de ‘fixas’, porém, as mesmas sofrem uma 

rotação matemática causadora desse e de muitos outros fenómenos que ocorrem no nosso 

Globo. 
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 Assim é que durante cada período de 108.000 anos, ou a quarta parte de 432.000 anos 

que é o tempo de uma Kali-Yuga, o Zodíaco dá quatro volta completas em torno do seu eixo, 

sendo que cada volta completa dura 27.000 anos. 
 

 Toda essa movimentação cósmica dá lugar a sucessivas mudanças da Estrela Polar.” 
 

 O Empíreo, que é a região mais oculta do Zodíaco formada pelas Estrelas Fixas, como já 

tivemos oportunidade de estudar, está relacionado ao mistério das Hierarquias Criadoras e exerce 

grande influência sobre os seres da Terra. O movimento do Empíreo fará com que, no próximo 

Ciclo, a nova Estrela Polar passe a ser Sirius, a brilhante estrela alfa da constelação de Canis 

Majoris (“Cão Maior”). 
 

 Nas escrituras sagradas do Oriente, a Estrela Polar é chamada de Olho de Druva. É 

através desse Olho que o Eterno Brahmã perscruta, desde o Pólo Norte, toda a Evolução da 

Terra que é, em última instância, a Dele próprio. 
 

 Como veremos adiante, é através do eixo da Terra, com entrada no Pólo Norte 

(magnético), que a luz da Estrela Polar penetra até ao Centro do Globo onde se processa o maior 

de todos os mistérios que é o de despertar dos Manasaputras, estes que são os formadores dos 

Pramanthas, ou seja, aqueles que dão origem à Humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AS VÁRIAS ESPÉCIES DE PRALAYAS 
 

 

 Diz o Vishnu-Purana a respeito das Yugas: 
 

 “No fim de mil períodos de quatro Idades que perfazem ‘um Dia de Brahmã’ 

(4.320.000 x 1000 = 4.320.000.000 anos), a Terra está quase exausta. O Eterno Vishnu 

assume então o carácter de Rudra (Shiva), o Destruidor, e volta a reunir todas as criaturas em 

Si mesmo. Entra nos Sete Raios do Sol e absorve todas as Águas do Globo; faz evaporar a 

humidade, secando assim toda a Terra. Os oceanos e os rios, as torrentes e os arroios, todos se 

evaporam. Alimentados desse modo com bastante humidade, os Sete Raios solares convertem-

se, por dilatação, em Sete Sóis, e finalmente incendeiam o Mundo.” 
 

 AS QUATRO ESPÉCIES DE PRALAYAS – Segundo a literatura tradicional hindu, 

sobretudo o Vishnu-Purana, o Bhagavata-Purana e o Agni-Purana, existem quatro espécies de 

Pralayas ou “Períodos de Repouso”, a saber: 
 

 1.º Pralaya: Prakritika – É o Pralaya que ocorre no fim da Vida de Brahmã, quando 

tudo o que existe na Manifestação (Pancha Mahabhuta, o “Universo manifestado”) volve e 

dissolve-se na Substância Primordial (Svabhavat), para ser de novo manifestado e modelado 

quando terminar esta Grande Noite ou Período de Repouso Universal. 
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 2.º Pralaya: Naimitika – É o período entre os Grandes Dias de Brahmã 

(correspondendo às Grandes Noites de Brahmã, no tempo de 4.320.000.000 anos). Neste 

Pralaya processa-se a destruição de todas as criaturas e de tudo que tem vida e forma. Contudo, 

continua existindo a Substância que serviu de matéria-prima para modelar as formas. Esta 

Substância permanece até uma nova Manifestação ou Período de Actividade Universal como Dia 

de Brahmã. 
 

 3.º Pralaya: Atyantika – Este tipo de Pralaya refere-se a certa Hierarquia de Seres. Não 

está relacionado com a dissolução de Sistemas, Universos, Globos, Raças, etc. Trata-se de um 

Pralaya individual também denominado Moksha que é a “Libertação”, quando o Jiva se torna 

Jivatmã e penetra no Nirvana ou estado supremo. Uma vez alcançado esse estado, o Ser liberta-

se para sempre da Roda dos Renascimentos, e se voltar a manifestar-se encadeado a uma nova 

Roda eventualmente só será após o Maha-Kalpa ou Idade de Brahmã (30.240.000.000 anos). 
 

 4.º Pralaya: Nitya – É o sono ou uma sua prorrogação, a morte. É considerado como o 

Pralaya da dissolução constante a que está sujeito tudo o que tem vida. É a transformação que se 

opera constantemente sem que se aperceba. A este tipo de Pralaya está sujeito desde um 

Universo, um Globo, uma criatura qualquer, até ao átomo que sofre mutação constante. Assiste 

ao nascimento, desenvolvimento, decadência e morte. 
 

 MANUS – CICLOS – IDADES – Manuântara é o longo período de Manifestação do 

Logos. O termo sânscrito Manu-Ântara significa “entre dois Manus”. Segundo ensina a 

Doutrina Oculta, no período de um Dia de Brahmã entram em actividade 14 Manus, ou seja, 7 

Manus-Sementes e 7 Manus-Colheitas. Um Dia de Brahmã é o conjunto de 4 Idades ou Yugas 

que formam uma Maha-Yuga ou Kalpa (4.320.000 anos), sendo o Maha-Kalpa o período total da 

Idade de Brahmã (30.240.000.000 anos). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SÓ PARABRAHMÃ É ETERNO 
 
 

 O VERBO É A ENERGIA CÓSMICA – Em todas as tradições ocultas fala-se muito no 

Verbo. Na realidade, o Verbo é sinónimo de Energia Cósmica gerada por uma poderosa Vontade 

infinitamente acima da vontade humana. Portanto, é o Verbo quem alimenta a Vida. O Verbo 

manifestado é cíclico, tem fases de crescimento, expansão e declínio. É este fenómeno que 

demarca os Ciclos, as Rondas, as Cadeias, bem assim como os períodos de vida dos Sistemas 

Planetários, Globos, Raças e até dos continentes. Quando uma determinada raça, povo, 

civilização, continente, etc., está bafejada pela Energia do Verbo Criador, tudo floresce e se 

desenvolve, mas quando essa Energia é retirada sobrevém o declínio, a morte e a dissolução 

natural, e isto evidentemente independe da vontade humana. 
 

 ETERNIDADE DE PARABRAHMÃ – Esta poderosa Energia promana de uma Fonte 

perene. Tudo nasce e cresce, tudo vive e morre, tudo passa. Por mais duradoura que seja uma 

coisa de natureza temporal, ela terá o seu fim porque teve o seu princípio. Segundo ensina a 

Teosofia, só o Oitavo Sistema ou o Oceano Sem Praias é Eterno, porque ele não tem princípio 

nem fim, cria e gera tudo o que existe, contudo, nunca foi gerado. É o eixo em torno do qual gira 

a Vida, e se não fosse esse ponto fixo não existiria a Vida, fosse ela orgânica ou não. 
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 No processo da Manifestação há Períodos de Actividade e Períodos de Repouso, que os 

hindus designam alegoricamente como os Dias e Noites de Brahmã. Só o Eterno é o que jamais 

repousa, porque mesmo nas ocasiões dos Maha-Pralayas ou no Nirvi-Kalpa-Samadhi Ele 

permanece activo na Sua aparente imutabilidade. É como aquela mó a que faz referência o 

Mahatma Morya, a qual, haja ou não grão para moer, mantém o seu eterno movimento. Ele 

nunca muda porque é sempre o Eterno Presente. Ao mesmo tempo, também é o Passado e o 

Futuro. Daí a razão dos cabalistas terem criado o conceito de imutabilidade para basearem a sua 

filosofia num Centro Cósmico de natureza imutável e permanente. Por isso, quando Moisés 

meditava no Monte Sinai ouviu a Voz do Eterno que assim lhe falou: “Eu jamais durmo, e se Eu 

adormecesse um só momento de antes da minha hora, toda a minha Criação logo entraria em 

dissolução”. 
 

 Embora o Eterno jamais “durma”, os seus Períodos de Actividade ou Manuântaras, e os 

de Repouso ou Pralayas, são cíclicos. 
 

 Como já vimos quando estudámos a Cosmogénese, existe uma Suprema Polaridade 

Cósmica que por um lado é constituída por Brahmã, ou seja, por o que se manifesta, que tem um 

princípio e, portanto, terá um fim, por mais longo que dure. Forma o Pólo Negativo da 

Manifestação, e como Pólo Positivo tem-se Parabrahmã que é Aquilo (TAT) que está além de 

Brahmã, que é Eterno e Fonte de toda a Manifestação, inclusive de Brahmã. É a Fonte donde 

promana o Verbo, ou a Energia Cósmica que alimenta a Vida em todos os seus aspectos. 
 

 TRANSFERÊNCIA DA VIDA-ENERGIA E DA VIDA-CONSCIÊNCIA – Quando 

atinge o final do Ciclo Manvantárico de um Globo, a Onda de Vida que o animava é transferida 

para o Globo seguinte, contudo, neste fenómeno processa-se apenas a transferência da Vida-

Energia. 
 

 Quanto à transferência da Vida-Consciência, ou seja, da Essência Espiritual do Globo no 

final do Ciclo, a mesma é realizada através dos seres das Hierarquias que habitavam o referido 

Globo.  
 

 Esses dois fenómenos não se processam simultaneamente devido ao escalonamento 

evolucional das Hierarquias em evolução, pelo que o processo de transferência regista-se por 

etapas evolucionais dos seres em desenvolvimento, por norma os Reinos inferiores aparecendo 

antes dos Reinos superiores para que estes tenham por onde se manifestar. 
 

 

PRALAYA UNIVERSAL 
 

 

 Sobre o Pralaya Universal, disse H.P.B. na Doutrina Secreta: 
 

 “Durante o período do Pralaya Universal a ‘Ideação Cósmica’ é inexistente, e os 

diversos estados intermediários da Substância Cósmica transmutam-se novamente no estado 

primitivo da potencialidade abstracta. 
 

 O impulso manvantárico principia com o redespertar da ‘Ideação Cósmica’, que é a 

‘Mente Universal’, simultânea e paralelamente com o primeiro emergir da Substância 

Cósmica do seu estado pralayco não diferenciado, sendo essa o veículo manvantárico da 

primeira. 
 

 A Sabedoria Absoluta reflecte-se então na sua Ideação, a qual por um processo 

transcendente, superior e incompreensível à consciência humana, transforma-se em Energia 

Cósmica: Fohat. Vibrando no seio da Substância inerte, Fohat impulsiona-a à actividade e 

guia as suas primeiras diferenciações em todos os sete Planos da Consciência Cósmica.” 
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 Segundo os Ocultistas e Teósofos, existem diversas classes de Pralayas, a saber: 
 

 Pralaya Global – É o Período de Repouso de cada Globo, por isto mesmo chamado 

Pralaya Global. Acontece quando a Vida e a Humanidade passam para o Globo seguinte. Isso 

envolve 7 Pralayas menores (marcando o período de repouso e assimilação entre Raças-Mães) 

em cada Ronda, que multiplicadas por 7 Rondas perfazem 49 Pralayas Globais por Cadeia 

Planetária. 
 

 Pralaya Planetário – Acontece quando se completam as 7 Rondas da Cadeia, ou seja, no 

final do período de 49 Raças-Mães. O Pralaya Planetário é o ponto de intercessão entre a 

Cadeia que se extingue e a futura. 
 

 Pralaya Solar – É quando todo o Sistema Solar se extingue, ou seja, no término do 

trabalho de 7 Sistemas Planetários de Evolução. 
 

 Pralaya Universal – Corresponde ao final do período de 7 Sistemas Solares. É também 

chamado Brahmã-Pralaya, por sobrevir ao terminar a Idade de Brahmã. 
 

 Segundo Paulo Albernaz, na sua obra A Grande Maiá, a Tradição Oculta refere-se a 

diversas Eras ou Yugas por que passa e passou a Terra. Segundo esses conhecimentos, a Terra 

está atravessando actualmente uma zona do espaço sideral repleta de pó meteorítico quase que 

exclusivamente composto de ferro magnético, vindo daí a origem do termo Kali-Yuga que 

significa Idade do Ferro ou Negra. 
 
 

AS DUAS KALI-YUGAS – PRINCÍPIO E FIM  
 

 

 Consta na Doutrina Secreta a seguinte anotação, feita pelo professor Sudoch Chandra 

Sengupta, sobre as duas Kali-Yugas: 
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 “Há duas Kali-Yugas distintas: 
 

 1.ª) A Kali-Yuga astronómica, que começou em 17 de Fevereiro do ano 3102 a. C. 

Trata-se de um início ‘irreal’ resultante, sem dúvida, de cálculo retroactivo. De acordo com 

esta estimativa da Kali-Yuga, transcorreram 5000 anos até ao ano de 1899. 
 

 2.ª) Segundo o Mahabharata, a Kali-Yuga começou em 2454 a. C. e terminará em 2547 

d. C. A outra Kali-Yuga a que se refere o Mahabharata e os Puranas, principiou em 7 de 

Janeiro do ano 2454, dia do Solstício de Inverno e da Lua-Cheia, perto da Estrela Régulus. 

Seguiu-se um período de Sandhi (intervalo) de 100 anos, durante o qual deu-se a batalha de 

Bharata em 2449 a. C., e a morte de Shri Krishna em 2413 a. C. Terão decorrido 5000 anos 

desta Kali-Yuga daqui a 600 anos, ou seja, em 2547. Foi esta Kali-Yuga real que pessoalmente 

aceitei em todas as minhas investigações.” 
 

 Assim, temos: 
 

 Início da Kali-Yuga…………….. 2454 a. C. 

 Final da Kali-Yuga……………... 2547 d. C. 

 Total da Kali-Yuga………….….. 5001 anos 
 

 Pelos cálculos acima, estamos em plena Kali-Yuga. Confessamos que nos escapa à 

compreensão, porque sendo 432.000 anos a duração da Kali-Yuga segundo a cronologia oculta, 

todavia, na concepção geral dos ocultistas contemporâneos a mesma termina após decorridos 

apenas 5000 anos. 
 

 Sobre a duração da Kali-Yuga, diz H.P.B.: 
 

 “Yudishthya, primeiro Rei dos Sacas ou Shakas, é quem abre a Era da Kali-Yuga, cuja 

duração deve ser de 432.000 anos… 
 

 Assim como a Satya-Yuga é sempre a primeira na série das quatro Idades ou Yugas, a 

Kali-Yuga é sempre a última. 
 

 A Kali-Yuga reina agora na Índia, e parece que coincide com a Idade do Ocidente. De 

qualquer maneira, é curioso observar quão profético foi em quase todas as coisas o autor do 

Vishnu-Purana, quando predisse a Maitreya alguns dos pecados e influências sombrias desta 

Kali-Yuga, depois de dizer que os ‘bárbaros’ (ingleses) seriam senhores das margens do Indo e 

de Kashemir.” 
 

 

MECANOGÉNESE RACIAL 
 

 

 Um Kalpa ou Dia de Brahmã dura 4.320.000 anos e corresponde ao reinado de 14 Manus 

com os respectivos Pralayas. Estes dados foram fornecidos pelo maior astrónomo da Atlântida 

conhecido pelo nome de Assuramaya, que segundo H.P.B. era um Ser “descendente directo da 

Raça Sábia, da Raça que nunca morre”, acrescentando: 
 

 “Todas as Raças têm os seus próprios Ciclos, e isso determina uma grande diferença 

entre as mesmas. Por exemplo, a quarta Sub-Raça dos Atlantes estava na sua Kali-Yuga 

quando foi destruída, enquanto a quinta Sub-Raça achava-se na sua Satya-Yuga (tratava-se 

do Oitavo Ramo Racial recolhido pelo Manu Vaisvasvata, dizemos nós). 
 

 A Raça Ariana está agora na sua Kali-Yuga, e nela continuará por mais 427.000 anos. 

A futura sexta Raça (que pode começar a surgir muito em breve) deverá estar na sua Satya-

Yuga ou Idade de Ouro, enquanto agora recolhemos os frutos das nossas iniquidades nesta 

Kali-Yuga.” 
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 Vimos que uma “Unidade de Civilização” é o que constitui um Ramo Racial. Sete mais 

um desses Ramos Raciais formam uma Sub-Raça, e sete Sub-Raças formam uma Raça-Mãe. O 

trabalho de desenvolvimento da Mónada Humana é possibilitado pela existência das Raças. Este 

trabalho vem sendo realizado desde a 1.ª Ronda da 4.ª Cadeia Planetária que, segundo os textos 

ocultos, iniciou-se há 300.000.000 de anos, até ao aparecimento do verdadeiro Homem físico nos 

meados da 3.ª Raça-Mãe Lemuriana há 18.000.000 de anos. Uma Cadeia Planetária é formada 

por 7 Rondas das quais, por sua vez, cada uma é constituída por 7 Raças-Mães ou Raízes. Por 

aqui se pode aquilatar de todo o trabalho realizado para chegar ao actual estágio evolutivo e da 

responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros em dar prosseguimento a toda essa 

mecanogénese. 
 

 Além dos números acima apontados, segundo a cronologia oculta temos mais 

300.000.000 de anos para a formação do nosso 4.º Globo da Ronda actual, quando foram feitas 

tentativas no sentido de criar-se, às nossas custas, uma hierarquia de seres pensantes, as quais 

resultaram em fracasso perante a monstruosidade dos seres criados, segundo as Estâncias de 

Dzyan. 
 

 AUXÍLIO DAS HIERARQUIAS SUPERIORES À TERRA – No início da nossa Cadeia 

Terrestre, o nosso Globo ainda não era de natureza física densa e sim constituído de matéria 

etérica. Nessa época, Bhumi (a Terra) não tinha as condições mínimas para receber em seu seio a 

criatura humana. O Espírito da Terra tendo em vista o fracasso das tentativas feitas, às nossas 

expensas, para se criar uma criatura dignamente humana, apelou para o Logos Criador, que é 

quem preside a todas as realizações no nosso Sistema Solar, a fim de vir em socorro da Terra, 

enviando Seres de Hierarquias Superiores para criarem condições propícias às Mónadas poderem 

encarnar e desenvolver-se. Isto aconteceu, como vimos, na primeira Ronda desta 4.ª Cadeia 

Planetária, ou seja, após 300.000.000 de anos da formação do nosso Globo. 
 

 Na decorrência desse apelo, foram enviados os Senhores da Lua ou os Pitris Barishads, e 

em seguida vieram os Pitris Agniswattas ou os Senhores do Sol ou do Fogo, que não deixam de 

ser expressões rúpicas nos Mundos Inferiores da Hierarquia Arrúpica dos Leões de Fogo ou 

Leões Ardentes, se bem que a sua “oitava superior” ou arrúpica por Lei de Afinidade seja 

realmente a Hierarquia Olhos e Ouvidos Alerta. Em virtude desses factos, criaram-se condições 

para o estabelecimento da Vida realmente organizada na Terra, apesar dos percalços iniciais. 
 

 Hierarquias Arrúpicas   Hierarquias Rúpicas 

 Leões de Fogo  (Atmã)   Assuras (Mental) 

 Olhos e Ouvidos Alerta (Budhi)  Agnisvattas (Emocional) 

 Virgens da Vida (Manas)   Barishads (Físico)   
 
 

FUNÇÃO DAS HIERARQUIAS NA 3.ª RAÇA-MÃE LEMURIANA 
 

 

 Participaram activamente na formação da 3.ª Raça-Mãe Lemuriana as Hierarquias dos 

Assuras, dos Agnisvattas e dos Barishads. Cada uma delas teve uma função específica, a saber: 
 

 a) Hierarquia dos Assuras – Também conhecidos como Senhores de Vénus – por sua 

relação com esse Planeta por que agiram sobre a Terra da qual ele é o seu alter-ego – 

contribuíram com a formação dos sexos, com a desenvolvimento da inteligência, com a 

implantação do livre-arbítrio e, consequentemente, com a Lei do Karma e do Julgamento Cíclico 

da Humanidade. 
 

 b) Hierarquia dos Agnisvattas – Os seus Pitris Solares foram os dirigentes da 

civilização lemuriana em corpos físicos especialmente preparados para eles, tendo contribuído 
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muitíssimo para o seu desenvolvimento psicomental ficando conhecidos como Reis Divinos. 

Também participaram os Agnisvattas de 2.ª categoria, frutos do cruzamento da Raça Divina com 

os seres Jivas da Terra, tendo alguns deles chegado a transformar-se em Adeptos que, nos Anais 

Ocultos, são conhecidos como os primitivos Arhats. 
 

 c) Hierarquia dos Barishads – Conhecidos como Pitris Lunares, contribuíram para a 

formação física da Raça Lemuriana. Relacionavam-se com a parte anímica dos seres lemurianos 

e foram responsáveis pela formação do género feminino na Humanidade, quando se deu o 

fenómeno da separação dos sexos nos meados dessa Raça-Mãe. 
 

 SOLIDIFICAÇÃO DA TERRA – Em cada fase por que passou o Globo Terra o Homem 

teve que adaptar-se às condições ambientais. A 1.ª Raça-Mãe Adâmica foi tão etérica e subtil 

quanto a nossa é material e densa. As Escrituras ocultas dizem que aquela Raça Primordial 

ocupou um Globo ainda em estado etérico, e assim os seus corpos tinham forçosamente que ser 

afins com as condições externas existentes. A 1.ª Raça-Mãe seguramente não precisava de ar 

puro para respirar e viver como nós. Tal só aconteceu a partir dos últimos 18.000.000 de anos, 

quando surgiram na face da Terra os primeiros homens físicos. 
 

 Dizem as Revelações Arcaicas que no início de cada Kalpa ou Ronda a Terra volta a 

nascer para uma nova vida, sendo diferente em relação às fases anteriores obedecendo, aliás, à 

Lei da Evolução. As Estâncias de Dzyan, num dos seus comentários, descrevem o início da 

existência com as seguintes palavras: 
 

 “Assim como o Jiva Humano (a Mónada) ao passar para uma nova matriz retoma outro 

corpo, assim também lhe sucede como Jiva da Terra: em cada Ronda reveste-se de um invólucro 

mais perfeito e mais sólido ao surgir, a cada vez, na objectividade da matriz no espaço.” 
 

 Esse processo de renascimento é naturalmente acompanhado pelas dores do novo 

nascimento que se manifestam como convulsões geológicas e outras modalidades violentas de 

transformações, a fim de passar do invisível ou subtil para o visível ou denso. Daí a razão da 

tremenda modificação por que passou a superfície da Terra antes de configurar-se um Globo 

sólido, o que de certo modo continua ocorrendo até hoje por o nosso Globo ainda não ter 

terminado o processo da sua formação. 
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A LEMÚRIA RECAPITULOU AS RONDAS ANTERIORES 
 
 

 Sobre o mistério dos números relativos às Idades, diz H.P.B.: 
 

 “As Sete Eternidades significam os Sete Períodos de um Manvantara, ou o espaço de 

tempo correspondente à sua duração, abrangendo toda a extensão de um Maha-Kalpa ou 

‘Grande Idade’ de 100 anos de Brahmã, perfazendo um total de 311.040.000.000.000 de anos. 
 

 Cada ano de Brahmã compõe-se de 360 dias e de iguais noites, correspondendo a 

4.320.000.000 de anos comuns. 
 

 Estas Eternidades relacionam-se com cálculos os mais secretos, em que para a 

obtenção do total exacto cada cifra deve ser 7x, variando o expoente (x) conforme a natureza 

do Ciclo do Mundo objectivo ou real, e também todo o número ou cifra que represente os 

diversos Ciclos, do maior ao menor, ou a eles se refiram no Mundo objectivo ou ilusório, tem 

de ser necessariamente múltiplo de 7.  
 

 Não é possível dar a chave dessas operações por envolver o mistério dos cálculos 

esotéricos, e que para fins de cálculos ordinários deixa de ter sentido.” 
 

 E adianta referindo-se à Lemúria: 
 

 “A terceira Raça Lemuriana recapitulou as três primeiras Rondas, pois isto constitui 

uma Lei, e por isso tivemos aqui na Terra, no início da nossa Evolução, de vivenciar as 

experiências da Vida Lunar, para em seguir passar a viver a nossa Vida Terrestre, o que 

implicou na materialização do Homem. Sobre as dores de parto da Terra e a sua mudança 

progressiva para dar nascimento à Lemúria, dizem as Estâncias de Dzyan: ‘A Grande Mãe 

(Terra) sofria as dores do parto debaixo das ondas… sofreu mais ainda para dar à luz a 

Terceira (Raça), e a sua cintura e o seu umbigo afloraram à superfície das águas. A cintura 

era o sagrado Himavat (Himalaias) que se estende em redor da Terra’.” 
 

 O CONTINENTE LEMURIANO E OS KUMARAS – A Lemúria esteve sob a égide de 

Vénus e de Marte. Vénus é quem rege a cabeça, o poder do pensamento, enquanto Marte 

relaciona-se com a acção, a actividade, portanto, está mais ligado ao físico. Aquela Raça ainda 

estava dando os primeiros passos no sentido do desenvolvimento da Mente o que aconteceu, 

segundo a Doutrina Secreta, quando surgiu na Terra a Hierarquia dos Kumaras que propiciou 

aos primitivos lemurianos o desenvolvimento da inteligência, promovendo a separação dos seres 

em dois sexos bem distintos, começando no Reino Humano e atingindo o Animal, igualmente 

possuído de sexos distintos. 
 

 Dizem as Estâncias de Dzyan: 
 

 “Há sete Kumaras: quatro tornaram-se Pitris, Pais da Humanidade, passando a 

funcionar com o sexo, e três negaram-se a tais funções.” 
 

 Isso não deixa de ter repercussão no mistério da Esfinge, que 

segundo a Tradição Oculta é a expressão totémica máxima da Raça 

Lemuriana. Ela expressa em síntese as quatro Hierarquias que ajudaram a 

criar a Humanidade. O seu flanco de Touro representa a Cadeia Terrestre, 

os seios de Mulher expressam a Cadeia Lunar, as garras de Leão 

simbolizam a Cadeia Solar, e as asas de Águia aludem à Cadeia 

Saturnina. Expressa assim o Quaternário que forma o Homem 

manifestado, sendo que a “quinta coisa”, ou seja, o rosto de Homem da 

Esfinge simboliza a Mónada que a tudo preside. 
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O CONTINENTE LEMURIANO 
 
 

 A Lemúria era um vasto continente equatorial na época da sua maior expansão, 

praticamente circundava a Terra, razão porque as Estâncias de Dzyan falam em “cintura”. Foi o 

berço da Raça onde nasceu e começou a desenvolver-se a inteligência humana. 
 

 De acordo com a Tradição, o continente lemuriano ocupou uma vasta área do Globo 

abrangendo o Oceano Pacífico, a parte ocidental da África, o sul da Ásia indo até ao arquipélago 

do Japão. 
 

 No início da sua evolução, a Raça Lemuriana caracterizava-se pelo androginismo, mas 

nos seus meados a Lei providenciou uma alteração no sistema glandular desses andróginos 

primitivos, de que resultou o surgimento de seres com sexos masculino e feminino em separado 

bem definidos. 
 

 Segundo as Escrituras Ocultas, a destruição da Lemúria foi causada principalmente pelo 

fogo, ou seja, pela acção vulcânica, sendo devorada pelo fogo interno aflorando incessantemente 

por essa mesma acção. Paulo Albernaz fala na queda de um satélite da Lua fraccionado em 

miríades de fragmentos que formavam um cinturão de fogo em volta da Terra, denominado nas 

antigas tradições como a “Serpente de Fogo”, mas isso invalidando a destruição do continente 

pelo elemento ígneo. 
 

 Mais ou menos nos meados da Raça Lemuriana, ocorreu a mudança radical do clima 

contribuindo sobremodo para a eliminação dos remanescentes da Raça Hiperbórea, que ainda 

conviviam com os lemurianos já possuídos de corpos físicos densos e já separados em sexos. 

Também pereceram todos os seus antecessores lemurianos dos primeiros tempos da Raça. 
 

 Sobre a Lemúria, o ilustre teósofo Alfred Percy Sinnett assim se expressou na sua obra O 

Budismo Esotérico: 
 

 “Houve um outro continente ao Sul da Índia, onde agora é o Oceano Índico, ligado 

com a Atlântida e que se chamou Lemúria. Não deve confundir-se a África com o continente 

da Atlântida, assim como não deve confundir-se a Europa com a 

América. Ambos se afundaram e afogaram com os seus deuses e as 

suas poderosas civilizações. Contudo, entre essas duas catástrofes 

passou-se, seguramente, um período de setecentos mil anos… A 

Lemúria, cuja Raça-Mãe era a terceira, floresceu e acabou pouco 

mais ou menos no princípio do Período Eocénico. Os restos dessa 

grande civilização de outrora ainda se revelam na cabeça chata dos 

indígenas da Austrália. 
 

 O CONTINENTE LEMURIANO PODERÁ RESSURGIR – Dizia o meu querido 

Mestre, o Mahatma Koot Hoomi: – Por que os seus geólogos não pensam que debaixo dos 

continentes explorados e sondados por eles, nas entranhas dos quais encontraram a Idade 

Eocena cujos segredos forçaram, possam haver profundamente sob os leitos dos oceanos 

insondáveis, ou melhor, insondados, outros continentes muito mais antigos, cujas camadas 

nunca foram exploradas geologicamente e que um dia poderão desorientar completamente as 

suas teorias actuais? Por que não admitir que os continentes existentes tivessem sido 

submersos várias vezes, como a Lemúria e a Atlântida, tendo tido tempo de reaparecer de novo 

gerando novos grupos de Humanidade e de civilização, e que a primeira convulsão geológica 

do próximo cataclismo, na série de cataclismos periódicos que se dão desde o começo até ao 

final de cada Volta, afundem os continentes já autopsiados e venham de novo à superfície a 

Lemúria e a Atlântida?” 
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COMO FORAM CRIADOS OS SERES LEMURIANOS 
 
 

 Descrevemos abaixo, em síntese, as diversas maneiras de geração dos seres na 3.ª Raça-

Mãe Lemuriana. 
 

 Filhos da Geração ou da Yoga Passiva – Foram os seres humanos da 3.ª Raça gerados 

passiva ou inconscientemente através da Geração ou Yoga Passiva. 
 

 Filhos da Vontade ou da Yoga Positiva – Foram os Manasaputras criados pelo Poder de 

Kriyashakti. Também são considerados como Filhos da Pureza, devido a esse processo 

imaculado empregue pelos seus progenitores, os Filhos da Sabedoria ou Assuras, revertendo-o 

numa Yoga Positiva. 
 

 Filhos da Sabedoria ou de Mahat – São os da Hierarquia Assúrica provindos de outras 

Cadeias ou Manvantaras. São considerados Filhos da Sabedoria devido terem nascido da Mente 

de Brahmã, que é a Suprema Sabedoria. 
 

 AS HIERARQUIAS DIVINAS E A ARQUITECTURA – A arquitectura e os 

monumentos, que completam-se sempre, têm a especial propriedade de perpetuar na memória 

dos homens as grandes realizações do Passado. As civilizações que não eternizaram as suas 

realizações na pedra esculpida desapareceram para sempre da memória da Humanidade. 

Enquanto as que se preocuparam com esse aspecto da criatividade do génio humano aí estão para 

testemunhar a sua grandeza. Como exemplo, temos os imensos tesouros arqueológicos do Egipto 

e dos povos da Ásia Menor, da China com a sua imensa Muralha e os seus templos milenares, o 

mesmo podendo-se dizer da Índia com o seu maravilhoso acervo arquitectónico. Nas Américas 

temos as ruínas de Palenque e o tesouro incomensurável dos astecas, incas, toltecas e outros 

povos pré-colombianos. Na Europa encontramos os dólmens druídicos, os templos gregos e 

romanos, etc. O Institute de France, encarregado de tombar os valores artísticos europeus, 

catalogou 127 cidades desse continente como de “origem ciclópica”. São obras canónicas 

erigidas por Monges-Construtores iniciados nos mistérios matemáticos e geométricos das 

Medidas Áureas, tendo bebido os seus conhecimentos na antiquíssima Ciência trazida para a 

Terra pelos Filhos de Brahmã ou da Sabedoria, os Assuras, também conhecidos como os 

Grandes Construtores. Diz uma Revelação: 
 

 “Não usavam argamassa nem cimento, nem ferro, nem aço para cortar as pedras, e no 

entanto elas foram talhadas com tal habilidade que em muitos pontos mal se percebem as 

juntas, embora muitas dessas pedras, como no Peru, tenham 38 pés de comprimento, 18 de 

largura e 6 de espessura. Nos muros da fortaleza de Cuzco há pedras ainda maiores.” 
 

 Sobre os lemurianos, diz JHS: 
 

 “Os lemurianos, homens da terceira Raça, eram de estatura gigantesca e poderosa, 

pois necessitavam lutar contra os megalossauros, pterodáctilos e outros animais afins com a 

evolução da época, cosmogénica e antropogenicamente falando. 
 

 As grandes fendas ou aberturas que ainda se notam nos restos ciclópicos em várias 

partes no Mundo, confirmam a afirmativa de que os lemurianos eram de estatura gigantesca, 

pois tais aberturas ou fendas… não são mais do que as portas e janelas das suas residências.” 
 

 

PROCRIAÇÃO DA LEMÚRIA 
 

 

 A procriação na Lemúria passou por três fases distintas: 1.ª) os Nascidos do Suor; 2.ª) os 

Nascidos do Ovo; 3.ª) os Nascidos do Sexo. 
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 1.ª Sub-Raça – Nascidos do Suor (Brotamentos) 

 2.ª Sub-Raça – Nascidos do Suor (Andróginos) 

 3.ª Sub-Raça – Nascidos do Ovo (Hermafroditas) 

 4.ª Sub-Raça – Nascidos do Ovo (Cissiparidade) 

 5.ª Sub-Raça – Nascidos do Ovo (Cissiparidade) 

 6.ª Sub-Raça – Nascidos do Ovário (Sexos separados) 

 7.ª Sub-Raça – Nascidos do Ovário (Sexos separados) 
 

 As fases de reprodução dos lemurianos: 
 

 1.ª Sub-Raça – Nasceram do Suor (Brotamentos) 

 2.ª Sub-Raça – Nasceram os Andróginos (Brotamentos) 

 3.ª Sub-Raça – Nasceram do Ovo os Hermafroditas (possuíam os dois sexos juntos) 

 4.ª Sub-Raça – Nasceram saindo do Ovo com predomínio de um sexo 

 5.ª Sub-Raça – Nasceram do Ovo com este retido no seio materno 

 6.ª Sub-Raça – Nascimento intrauterino que se torna universal 

 7.ª Sub-Raça – Nascimento intrauterino pleno 
 

 Diz JHS: 
 

 “Os sexos somente se desenvolveram na 2.ª Sub-Raça produzindo seres nitidamente 

andróginos, apresentando o biótipo humano. 
 

 Durante as 3.ª e 4.ª Sub-Raças os indivíduos passaram a nascer do Ovo. Na 3.ª Sub-

Raça ocorreu a produção de hermafroditas bem desenvolvidos desde o nascimento, capazes de 

se locomoverem ao sair do Ovo. As suas formas serviram de veículos aos Senhores de Vénus 

(Kumaras). 
 

 Na 4.ª Sub-Raça um dos sexos começou a predominar sobre o outro, e pouco a pouco 

foram saindo do Ovo machos e fêmeas. Os recém-nascidos careciam de maiores cuidados. Já 

não conseguiam, ao romper o Ovo, movimentar-se pelas suas próprias forças. 
 

 Durante as três últimas Sub-Raças tem lugar o desenvolvimento humano. Na 5.ª Sub-

Raça ainda continua nascendo do Ovo, mas este é paulatinamente retido no seio materno. O 

filho nasce débil, impotente. 
 

 Durante as 6.ª e 7.ª Sub-Raças a criação intrauterina torna-se universal.” 
 

 No Banquete de Platão, Aristófanes diz o seguinte: 
 

 “A nossa natureza não era antigamente o que hoje é: era andrógina. A forma e o nome 

participavam ao mesmo tempo do estado de macho e da fêmea, que lhe era comum; o seu 

corpo era redondo e circular o modo de correr. Era terrível em força e vigor, e dotado de uma 

ambição prodigiosa. Por isso, Zeus dividiu-o de um em dois, e sob a sua direcção Apolo 

fechou novamente a pele.” 
 

 Como vimos, na 3.ª Raça-Mãe Lemuriana os seres ainda se reproduziam a partir de ovos. 

Esse estágio demorou bastante tempo, uns seis milhões de anos segundo a cronologia oculta. A 

partir daí, foi se consolidando o processo da separação dos sexos. 
 

 Contudo, era preciso preparar corpos especiais para que os Senhores da Lua, da 

Hierarquia dos Barishads, pudessem finalmente manifestar-se em veículos físicos densos, o que 

até então não fora possível. Em virtude dessa necessidade, alguns ovos passaram a receber 
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cuidados especiais sendo submetidos a magnetização para deles saírem os chamados 

Hermafroditas Divinos, a fim de servirem de veículos especiais destinados à manifestação das 

Hierarquias Superiores. Este fenómeno possibilitou às ditas Hierarquias darem início, já no 

Plano Físico denso, a um trabalho objectivo de acordo com a Programação da Mente Cósmica, 

de maneira que esse trabalho de natureza construtiva pudesse desenvolver-se, lançando assim as 

bases da civilização lemuriana. 
 

 FIM DA SATYA-YUGA LEMURIANA – Devido a esse esmero na preparação dos 

veículos que seriam utilizados pelos Seres de estirpe superior, manifestaram-se os Divinos 

Andróginos ou Hermafroditas Divinos. Segundo descreve a Tradição, aquelas formas 

apresentaram-se com aspectos de beleza inaudita, cujo porte gigantesco e aparência esplêndida 

destacava-se ainda mais pela cútis de belos tons dourados, não tendo comparação possível com a 

restante Humanidade da época. Com a manifestação desses Seres Divinos e a subsequente 

separação dos sexos, encerrou-se a Satya-Yuga na Terra. Sobre o assunto, diz Arthur E. Powell 

na sua obra O Sistema Solar: 
 

 “Eram os Andróginos Divinos de uma deslumbrante tonalidade vermelha dourada, 

indescritivelmente brilhantes e esplêndidos, sendo a magnificência do seu aspecto geral posta 

em destaque pelo olho singular no centro da fronte, que fulgurava como uma jóia no engaste 

ofuscante. O vermelho terroso das formas grosseiras e canhestras dos primeiros homens e 

mulheres, após a separação dos sexos, não tinha comparação com as formas dos Andróginos 

Divinos.” 
 

 A inteligência dos lemurianos ainda se desenvolvia a partir do exterior por estar 

inteiramente dirigida para os objectos externos, a exemplo do que acontece hoje com as crianças. 

O raciocínio era muito embrionário, pois o centro de consciência dos lemurianos estava focado 

no Corpo Emocional. Só reagiam aos impactos externos da Natureza agressiva de um Planeta 

ainda não totalmente estruturado. Nessa fase, as criaturas tinham uma individualização 

incipiente, razão porque predominava um estado de consciência colectivo como se fossem uma 

Alma-Grupo à semelhança dos animais. Na realidade, como nas Raças anteriores ainda 

continuavam sendo dirigidos “de fora” pelas Hierarquias Superiores. 
 

 ASPECTO FÍSICO DOS LEMURIANOS – Como todas as formas vegetais e animais no 

início da sua evolução, também os lemurianos tinham estaturas agigantadas. A sua pele era 

avermelhada de matizes variados; a fronte era inclinada para trás, denotando um cérebro de 

pequenas proporções; o nariz era achatado com mandíbulas volumosas e salientes. Contudo, os 

Seres de Hierarquia, os Andróginos Divinos manifestados na época, eram formosos e possuíam 

uma bela cor de ouro velho. Nesta Raça desabrochou o terceiro sentido da visão. Inicialmente 

possuíam um só olho no meio da fronte, que posteriormente interiorizou-se transformando-se na 

glândula pineal de secreção interna. Aos poucos foram aparecendo os dois olhos laterais, que só 

chegaram ao seu pleno desenvolvimento na 3.ª Sub-Raça Lemuriana. 
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CARACTERÍSTICAS DOS LEMURIANOS 
 
 

 Como já vimos, inicialmente os lemurianos possuíam um só olho no centro da fronte que 

depois evoluiu, ou interiorizou-se, tornando-se o “terceiro olho” de que nos falam as tradições 

esotéricas da Índia, o qual está relacionado com a visão interior ou espiritual e a glândula pineal. 

Só muito mais tarde foram aparecendo os olhos laterais, cujo pleno desenvolvimento e 

actividade aconteceu já na 7.ª Sub-Raça nos primórdios da 4.ª Raça-Mãe Atlante. 
 

 Desenvolveu-se o sentido da visão, graças ao qual os homens daquela época começaram 

a interessar-se passionalmente pelas formas vistas e assim começou o desregro sexual nascendo 

o pecado e com ele aparecendo a aquisição de karma. Agiam mais sob o impulso poderoso do 

instinto do que pela incipiente razão, o que era absolutamente natural para a realização das 

experiências evolucionais no Plano Físico denso que ora iniciavam. Entre os lemurianos 

primitivos ainda predominava a consciência colectiva, pois o processo de individualização estava 

ainda no seu início. Sob a direcção das Hierarquias Superiores construíram cidades ciclópicas e 

templos gigantescos, ornamentados com as estátuas enormíssimas daqueles que as Estâncias de 

Dzyan denominam de “Senhores das Faces Negras”. As ruínas da Ilha de Páscoa e de Palenque 

se bem que não sejam lemurianas, contudo são notáveis evocações desse tempo da Humanidade 

em seus primórdios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 LINGUAGEM – À medida que um ser humano evolui aumenta a sua capacidade mental 

que se exterioriza, fundamentalmente, pelo dom de expressar-se através da palavra, que é o meio 

pelo qual o pensamento se materializa em forma de vibração sonora. Com alguma excepção, 

quanto maior for a capacidade mental de uma pessoa, maior será a sua capacidade de expressar-

se por meio da palavra. Devido a este princípio, os deficientes mentais são muito parcos ma 

expressão vocal. Como no início da Raça Lemuriana o Mental era muito pouco desenvolvido, 

por motivo óbvio também era muito limitado o recurso do uso da palavra. 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 25 – Roberto Lucíola 

 19 

 Durante as 1.ª e 2.ª Sub-Raças Lemurianas, a linguagem usada era muito limitada, 

consistia apenas na emissão de gritos de espanto, dor ou prazer, interjeições de amor ou ódio, 

tristeza ou alegria. Da 3.ª Sub-Raça em diante houve uma evolução no modo de expressão, 

tornando-se a linguagem monossilábica. Como reminiscência desse período, temos os termos de 

origem atlante como Zac, Mu, Ka, Ra e Ak, que significam respectivamente Tempo, País, Corpo, 

Alma e Espirito. Alguns desses termos foram adoptados pelos antigos egípcios. Actualmente, os 

japoneses, chineses e outros povos antigos, como os maias, astecas, incas e mesmo os nossos 

indígenas do Brasil, de origem lemure-atlante, possuem linguagem onde ainda predomina a 

fonética monossilábica. 
 

 Portanto, a linguagem era muito limitada poer estar em conformidade com o grau de 

inteligência da Raça Lemuriana. Como dissemos, no seu primórdio comunicava através de gritos 

e grunhidos até chegar à linguagem monossilábica, já no final da sua evolução. 
 

 Na 1.ª Raça da nossa Ronda os corpos eram de natureza subtil, não se distinguiam uns 

dos outros. Os seres eram dirigidos do Alto pelos Barishads e Agniswattas de 2.ª categoria. Os 

veículos das 1.ª e 2.ª Raças-Mães constituem hoje o nosso Corpos Etérico e Emocional. À 

medida que os corpos físicos foram ficando mais densos, os corpos mais subtis foram se 

interiorizando. Segundo a Tradição, essas duas Raças floresceram nos locais do Globo Terrestre 

onde hoje se encontram o Pólo Norte e o Pólo Sul. 
 
 

PODERES PSÍQUICOS DOS LEMURIANOS 
 
 

 Os lemurianos viam mais com os olhos psíquicos do que propriamente com a visão física, 

sendo naturalmente dotados de grande desenvolvimento psíquico que lhes proporcionava 

imensas faculdades dessas natureza, os ditos “poderes psíquicos”. Sobre o assunto, disse JHS: 
 

 “Os lemurianos eram senhores de um poder psíquico fantástico, difícil de ser 

entendido pelo raciocínio dos nossos dias. Tal poder permitia-lhes obter tudo o que desejassem 

no seu ambiente: um animal, um objecto, a rendição de um inimigo. Não era o mental, então 

nulo e incipiente, que lhes dava tão grande força, mas o desenvolvimento psíquico ou astral.” 
 

 Os lemurianos eram dirigidos pelos Reis Divinos que pertenciam a uma estirpe de origem 

superior. Transposta essa primeira fase da Evolução Humana, tornou-se condenável o emprego 

de semelhantes faculdades psíquicas ou sidhis. Exceptuam-se os Adeptos da Boa Lei, que só se 

utilizam desses poderes para fins transcendentes como, por exemplo, construir ou reconstruir 

uma Obra de carácter espiritualista, ou para assinalar novas etapas evolucionais. 
 

 O continente que abrigou a Lemúria é conhecido na Tradição Iniciática como Shalmali. 

Na linguagem universal da Mitologia, os lemurianos eram conhecidos como centauros e 

mentauros, significando “sem mente”, ou seja, metade homem e metade animal, em virtude de 

ainda viverem mais como animais do que como humanos. 
 

 Basicamente, a 3.ª Raça-Mãe Lemuriana, descendente das duas anteriores, passou por 

três fases bem distintas: 
 

 1.ª Raça – Adâmica ou Chaya – Dirigida pelos Rishis ou Reis Divinos  

 2.ª Raça – Hiperbórea – Dirigida pelos Pitris ou Reis Pastores 
 

 1.ª Fase – Nascimento – Androginismo  

 2.ª Fase – Juventude – Polarização em Masculino e Feminino  

 3.ª Fase – Maturidade – Civilização propriamente dita  
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 POLARIZAÇÃO HUMANA – A partir dos meados da terceira Raça Lemuriana os seres 

passaram a possuir todas as características humanas. Nessa ocasião, manifestou-se uma 

polarização: de um lado, um incipiente princípio da Razão ou do Mental, constituindo o Pólo 

Positivo do Corpo, e do outro, como Pólo Negativo, manifestou-se o Sexo. Esses dois pólos até 

hoje estão presentes no Homem até que logre o Androginismo Perfeito, ocasião em que cessará 

toda a polaridade e os pratos da balança voltem a equilibrar-se. Tal equilíbrio se expressará 

através da harmonia da vida física ou material, relacionada ao sexo, e da vida espiritual como 

característica puramente humana do ser pensante dotado de livre-arbítrio, capaz de orientar-se 

por si mesmo. É por este motivo que algumas Escolas consideram os lemurianos como sendo a 

primeira Raça, pois as formas que a antecederam não eram consideradas ainda como de Raças 

Humanas propriamente ditas. 
 
 

SEPARAÇÃO DOS SEXOS 
 

 

 TEMPO TRANSCORRIDO ATÉ À SEPARAÇÃO DOS SEXOS – A separação dos 

sexos que ocorreu em determinada fase da terceira Raça-Mãe Lemuriana, entre a 3.ª e a 4.ª Sub-

Raças, não aconteceu de modo abrupto. Foi um processo lento que se estendeu ao longo de um 

milhão de anos. Os Senhores de Vénus encarregues desse trabalho chegaram à Terra há 

16.000.000 de anos, quando os lemurianos já estavam nos meados da sua evolução, encetando a 

separação dos sexos há cerca de 18 milhões e meio de anos. 
 

 Os primeiros seres da 3.ª Raça-Mãe nasceram sob a égide do planeta Vénus. O estado de 

consciência das Hierarquias dirigentes correspondia a Atmã-Budhi-Manas. Só a partir do meado 

da Raça é que os seres passaram a manifestar-se com todas as características gerais da criatura 

humana. Assim, a sua inteligência incipiente foi-se consolidado à medida que a evolução 

prosseguia. O Mental Concreto firmou-se definitivamente, como estado de consciência, só na 4.ª 

Raça-Mãe Atlante. Sobre o assunto, diz Mário Roso de Luna: 
 

 “Assim como os homens da primeira Raça foram exaltados e dirigidos por Pais e 

Mestres Lunares – Pitris Barishads – os da segunda Raça, por serem ainda mais elevados, 

foram-no pelos Pitris Solares, os luminosos Agniswattas. Os da terceira Raça foram-no pelos 

Pitris Makaras ou ainda os Kumaras.” 
 

 Sobre a separação dos sexos, dizem as Estâncias de Dzyan: 
 

 “A Segunda desenvolveu depois os nascidos do Ovo, a Terceira. O Suor aumentou, as 

suas Gotas cresceram, e as Gotas tornaram-se duras e redondas. O Sol os aqueceu; a Lua os 

esfriou e os modelou; o Sopro os alimentou até à sua maturidade. Da abóbada estrelada o 

Cisne Branco fecundou a Grande Gota, o Ovo da futura Raça, o Homem Cisne da Terceira 

ulterior. Primeiramente, Macho-Fêmea; depois, Homem e Mulher.” 
 

 SURGIMENTO DA GRANDE FRATERNIDADE OCULTA – Para proteger e orientar 

a evolução da Humanidade numa época de transição na qual o ser humano dava entrada efectiva 

na Onda evolucional do Reino Hominal, foi necessária a manifestação na Face da Terra da 

Grande Fraternidade Oculta, constituída por Seres altamente evoluídos cuja principal missão 

era guiar a Humanidade nascente, muitíssimo carente de apoio e protecção de Irmãos Maiores 

mais experientes. 
 

 Segundo JHS, quando no processo evolucional o Mental Humano se divinizar, tornando-

se tão puro como a sua origem, o Sexo desaparecerá. O Androginismo que se manifestou no 

começo da Raça voltará a ressurgir de maneira consciente, como fruto de muita luta e esforço 

próprio, portanto, sendo uma conquista iniciática e não uma dádiva da Natureza como aconteceu 

no início. Será um Androginismo equilibrado e iluminado pela Luz da Mónada. Os Adeptos 
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Humanos, embora ainda estejam anatomicamente relacionados a um dos sexos, já são 

considerados Andróginos devido ao estado de consciência que alcançaram, e por isso são 

chamados de Hermafroditas, de Hermes+Afrodite, que é dizer, são iguais a Mercúrio e Vénus 

equilibradamente unidos. 
 

 

A ESFINGE 
 

 

 Para a formação da Raça Lemuriana contribuíram quatro Hierarquias Criadoras. A 

Esfinge é um monumento de origem lemuriana e nela estão representadas essas quatro 

Hierarquias: 
 

 Asas de Águia – Relacionam-se aos Assuras – Saturno 

 Garras de Leão – Relacionam-se aos Agniswattas – Sol  

 Flancos de Touro – Relacionam-se aos Barishads – Lua 

 Rosto de Anjo – Relaciona-se aos Jivas – Terra 
 

 Os lemurianos possuíam um estado de consciência 

diferente do nosso actual. Possuíam inteligência, emoção e 

vontade exclusivamente instintivas, que só com o decorrer do 

tempo foram-se aprimorando até se expressarem plenamente 

na 4.ª Raça-Mãe Atlante. 
 

 Verificámos que a Raça-Mãe Lemuriana possuiu sete 

Sub-Raças bem delineadas, cada uma com características 

próprias com as suas respectivas constituições, psíquicas e 

físicas. Os métodos de reprodução característicos da terceira 

Ronda repetiram-se na terceira Raça desta quarta Ronda da 

Cadeia Terrestre. Espalhada por todo o imenso continente, a 

Humanidade lemuriana passou por fases sucessivas até 

finalmente tornar-se ovípara. Os inúmeros processos de 

reprodução ajustaram-se aos diversos graus de evolução por 

que passavam as Mónadas, e também para de servirem aos Egos retardatários cujas formas só 

foram extintas quando a civilização chegou aos meados da sua metade. Então, aquelas antigas 

formas, já com muitos milhões de anos, foram finalmente destruídas, após a maioria da 

população ter ultrapassado determinado ponto da sua evolução que não lhe permitia retroceder a 

estados primários, portanto, não se justificando mais veículos físicos desestruturados e 

canhestros, como aliás exigia a Lei naquela ocasião. Tal fenómeno impossibilitou para sempre 

que na actual Ronda, que é o conjunto das sete Raças-Mães em evolução, se transferissem para o 

Reino Humano seres ainda evoluindo no Reino Animal, a fim de evitar-se disparidade excessiva, 

em termos de consciência e evolução, no seio do Reino Humano, pelo que a Lei providenciou o 

“Fechamento da Porta”. Sobre o assunto, diz Arthur E. Powell na sua obra O Sistema Solar: 
 

 “Examinando agora a própria Raça, com as suas sete Sub-Raças bem distintas, vemos 

que os inúmeros esquemas de reprodução característicos da terceira Ronda reaparecem nesta 

terceira Raça, e com efeito continuam simultaneamente em várias partes da Terra. O grosso 

da população passou por sucessivas fases até finalmente tornar-se ovípara.  
 

 Dir-se-ia que os vários esquemas de reprodução adequavam-se aos Egos em diferentes 

fases de evolução; os mais antigos mantiveram as suas operações juntos dos Egos retardados, 

depois do grosso da população tê-los ultrapassado. 
 

 Essas mudanças tiveram início há uns dezasseis milhões de anos e levaram cinco e 

meia a seis milhões de anos, pois os corpos físicos mudavam muito devagar e as reversões 
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eram constantes. Além disso, como o número original fosse pequeno, havia necessidade de 

bastante tempo para a multiplicação. 
 

 Durante a primeira e a segunda Raças-Raízes a população da Terra era muito 

limitada, e parece ter sido dispensada uma ajuda especial a fim de dar um impulso ao maior 

número possível de animais para se tornarem humanos antes de ‘fechar-se a Porta’ antes da 

chegada dos Senhores de Vénus.” 
 

 

“FECHAR A PORTA” AO REINO ANIMAL 
 

 

 Dos germes oriundos dos homens ainda não físicos densos da 2.ª Raça-Mãe originaram-

se os animais superiores, ou seja, os mamíferos, também em forma de Chayas não físicas densas. 

Pouco a pouco foram diversificando-se até à enorme variedade de formas existentes. Quanto aos 

animais de espécies inferiores aos mamíferos, foram sendo aperfeiçoados pelos espíritos da 

Natureza de acordo com a Programação da Mente Cósmica. 
 

 Durante a primeira e a segunda Raças-Mães a população humana era muito rarefeita. Em 

virtude disso, foram tomadas algumas medidas no sentido de aumentá-las, e assim foi dispensada 

uma atenção especial no sentido de facilitar a passagem dos animais superiores para o Reino 

Humano. Com a chegada à Terra dos Kumaras ou Senhores de Vénus, isso não mais foi possível. 

Este fenómeno está registado na História Oculta da Humanidade como o “Fechar a Porta” que 

dava essa passagem, doravante vedada. 
 

 O QUATERNÁRIO MANIFESTATIVO – A Evolução no Ciclo actual processa-se 

sempre de forma quaternária. Por isso, o valor 4 está sempre presente em todas as actividades do 

Homem, seja na formação de um povo, de uma raça ou de uma civilização. Esse número também 

está presente nas mais altas verdades iniciáticas e nas etapas históricas por que passa a 

civilização. Cada Raça atravessa quatro Períodos ou Yugas, como sejam: Satya, Tetra, Dwapara 

e Kali Yugas. Cada um dos Ciclos Raciais menores também passa por quatro fases, sendo que 

em cada uma delas predomina uma casta.  
 

 Como primeira casta tinham-se os Sacerdotes ou Brahmanes, que originalmente eram 

Iniciados nos Grandes Mistérios. Era como se fossem uma expressão humanizada da Divindade 

na Terra, e por isso mesmo eram os dirigentes espirituais dos povos que os reverenciavam. A sua 

autoridade estava escudada pelas suas vidas santas e imenso saber. Eram detentores do Poder 

Espiritual na época teocrática mas afim ao estado de Sinarquia. 
 

 A segunda casta era a dos Kshatriyas, os Guerreiros e Reis, na realidade, os senhores do 

Poder Político. Tinham a função de administrar as coisas públicas, por serem os governantes 

senhores do Poder Temporal. Algumas vezes os Kshatriyas detinham também o Poder 

Espiritual, sendo assim Reis e Sacerdotes ao mesmo tempo, como acontecia com os faraós no 

Antigo Egipto e com os czares da Rússia, estes que além de governantes eram igualmente chefes 

da Igreja Ortodoxa Russa. O mesmo aconteceu com os reis de Inglaterra, que a partir do reinado 

de Henrique VIII passaram a ser os dirigentes supremos da religião anglicana, tornada religião 

do Estado britânico. 
 

 Na terceira fase domina a casta dos Vaishyas, os antigos artesãos e mercadores, que ao 

assumirem a direcção do Estado transformaram-se na Burguesia detentora do capital nos nossos 

dias. É do seio desta casta que actualmente saem os dirigentes governamentais e o alto clero os 

quais quase por norma, por ausência de evolução verdadeira ou espiritual neles, manipulam no 

interesse próprio todos os tesouros da Natureza. 
 

 Na quarta etapa está a casta dos Sudras, a dos servidores ou o proletariado moderno. 

Numa Kali-Yuga como a actual as castas estão muito misturadas, e por isso se confrontam 
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procurando o Poder que nem sempre lhes pertence, cujas intromissões e choques de interesses 

geram a chamada luta de classes. Esta fase da civilização prenuncia sempre um período 

revolucionário indicador da destruição de uma Era para o início de outra, que é sempre o fruto de 

todas as experiências e sofrimentos da antecessora. A Kali-Yuga demarca o final do quaternário 

para dar início a uma nova Era impreterivelmente iniciada por uma nova Idade de Ouro ou 

Satya-Yuga. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

INDIVIDUALIZAÇÃO DOS LEMURIANOS 
 

 

 A Lemúria substituiu o continente hiperbóreo das tradições célticas que serviu de berço à 

segunda Raça-Mãe. Segundo a Tradição Iniciática das Idades, a Lemúria com a sua Humanidade 

pode ser considerada o elo perdido ou de transição que até hoje os antropólogos procuram sem 

encontrar. O lemuriano já possuía sensibilidade e inteligência, já tinha completamente formado o 

sistema cérebro-espinhal a partir da metade do período da sua manifestação. Tendo em 

funcionamento os sentidos da audição e do olfacto, o sentido da visão estava em pleno 

desenvolvimento, como já vimos, além de ser a Raça onde o dom da palavra começou a 

desenvolver-se no Homem. 
 

 Nessa fase inicial do desenvolvimento da Humanidade, os homens eram muito 

semelhantes entre si, não havendo características próprias que permitissem a distinção entre os 

seres. Essa unidade ia desde a aparência física até ao comportamento e entendimento do Mundo 

externo, reagindo sempre de maneira idêntica aos fenómenos da Natureza. Eram como um bando 

de animais procedendo como se fossem uma alma grupal ou colectiva. Os indivíduos não se 

distinguiam entre si, viviam e sentiam da mesma maneira, o que um fazia todos faziam, 

interagindo entre eles. Falando das diversas etapas da civilização lemuriana, diz a Doutrina 

Secreta: 
 

 “Moralmente irresponsáveis, os homens da terceira Raça, mantendo relações 

antinaturais com espécies animais inferiores a eles, deram origem àquele ‘elo perdido’ que 

nem épocas posteriores (somente no Período Terciário) veio a ser o antepassado remoto do 

verdadeiro símio, tal qual o conhecemos hoje na família pitecóide. Se isso parece colidir com a 

afirmação de que o Animal é posterior ao Homem, advertimos o leitor de que esta referência 

deve entender-se como restrita aos mamíferos placentários.” 
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 Por exigência da Grande Lei que preside à Evolução, houve a necessidade de transição do 

estado de consciência colectiva, mais afim ao Reino Animal, para a individualização das 

consciências, que é uma característica genuinamente humana. A individualização permitiu o 

surgimento de carácteres diferenciados e a responsabilidade individual dos actos praticados, 

consequentemente, permitiu o pleno funcionamento da Lei Kármica de Causa e Efeito 

expressiva da Justiça Universal. 
 

 ACÇÃO DOS ASSURAS SOBRE A HUMANIDADE – Foi nessa fase que se tornou 

necessária a acção de uma força externa, sem a qual a inércia jamais seria quebrada, pois o que 

caracteriza a inércia é justamente o imobilismo e a perpetuação involucional. Por determinação 

do Eterno, entrou em acção a Hierarquia dos Assuras chefiados pelos Kumaras, Seres de 

categoria altamente evoluída proveniente dos sistemas de Cadeias anteriores. A sua característica 

principal era o Poder da Vontade, expresso nos níveis inferiores como Liberdade de Pensamento 

e de Acção, características essas que, mais tarde, iriam transformar-se em Rebeldia. Essa 

intervenção contribuiu para despertar o princípio da Egoidade que os Iniciados hindus chamam 

Ahamkara, desenvolvendo a consciência do “eu sou diferente dos outros”, o que acarretou no 

desenvolvimento dos princípios de responsabilidade individual e do livre-arbítrio, o que veio 

modificar completamente o curso da civilização até então estabelecido. 
 

 Os Assuras, portadores da Sabedoria Divina, actuaram também sobre as forças subtis da 

Natureza, provocando a polarização do Prana – Prana e Apana – de que resultou a aparição dos 

dois sexos. Os Assuras agiram pelas duas Hierarquias já manifestadas: dinamizaram através dos 

Agniswattas o pólo positivo do Homem, de que resultou o aparecimento do sexo masculino; 

através dos Barishads dinamizaram o Pólo Negativo do Homem, originando-se o sexo feminino. 

Os Assuras como eles próprios desdobrados hierarquicamente em Kumaras e Makaras, deram 

respectivamente a individualização da Mente e do Sexo ao Homem. 
 

 A partir desse momento, a Humanidade passou por uma verdadeira revolução 

evolucional, aparecendo progressivamente qualidades diferenciadas entre os seres humanos. 

Acentuaram-se as diferenças e delinearam-se os caracteres, transformando o Homem e a Mulher 

em entidades inteiramente distintas e independentes uma da outra. 
 

 O sábio Teósofo espanhol, Dr. Mário Roso 

de Luna, na sua obra El Simbolismo de las 

Religiones del Mundo, disse ao tratar do assunto 

em pauta: 
 

 “Assim como os homens da primeira Raça 

foram exaltados e dirigidos por Pais ou Mestres 

Lunares (Pitris Barishads), os da segunda foram-

no por Seres ainda mais elevados, os Pitris 

Solares, os luminosos Agniswattas; por sua vez, 

os da terceira Raça o foram pelos Pitris Makaras 

ou ainda os Kumaras (Assuras). Estes 

sacrificaram-se oferecendo-nos a Mente, o Fogo 

Divino do Pensamento, ‘caindo entre nós’, 

aceitando as nossas limitações físicas, inclusive 

as dos nossos cárceres ou corpos carnais (donde 

a expressão mitológica de ‘Prometeu acorrentado 

no Cáucaso’, ou ‘cárcere carnal’) no Mundo 

Inferior ou Infernal, que as religiões pregam até 

hoje como a ‘Queda dos Anjos’, se bem que 

desvirtuando lamentavelmente o seu verdadeiro significado.” 
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 Segundo a Lei da Analogia, o homem é inicialmente criado, alimentado e mantido pelos 

pais, o que corresponde ao período da primeira Raça; numa segunda fase, correspondendo à 

segunda Raça, passa a ser orientado pelos professores na escola, os seus pais morais ou 

psíquicos, para depois, quando chegar ao final da sua instrução, estar apto a cumprir a sua missão 

no mundo social, o que corresponde ao período da terceira Raça, devendo orientar-se pelos 

valores espirituais ou a conscientização da sua Mónada, que é o verdadeiro objectivo do ser 

humano encarnado, para finalmente alcançar a Libertação. 
 

 A Hierarquia Assúrica concedeu aos homens da terceira Raça-Mãe a Mente e o Sexo, 

como já dissemos, que são os principais factores da vida humana. A Mente foi-lhe dada para 

alcançar, com o dom de criação mental, os mais elevados níveis espirituais. O Sexo foi para a 

criação material, que é o campo onde se processa a evolução física sem o qual a Mónada não terá 

como manifestar-se. São pólos que se completam para um objectivo comum. 
 

 Foi entre a 3.ª e a 4.ª Sub-Raças Lemurianas que se realizou a separação dos sexos, em 

virtude das Sub-Raças anteriores ainda não possuírem dualidade sexual por serem de natureza 

primeiro andrógina e depois hermafrodita. Os lemurianos estavam sob a égide superior de Vénus 

e a inferior de Marte, e por este manifestavam características de natureza passional e psíquica. 

Daí que entre eles predominassem mais os impulsos passionais do que a Mente propriamente 

dita, ainda em estado embrionário nessa época. 
 

 

FIM DA TUTELA DAS HIERARQUIAS SOBRE OS LEMURIANOS 
 

 

 Os lemurianos obedeciam, sem nenhuma oposição, apenas aos Reis Divinos, Seres 

promanados da Hierarquia Agniswatta, e aos Senhores de Vénus, relacionados à Hierarquia 

Assura, e foi sob a égide dos mesmos que construíram materialmente a sua civilização, cujas 

obras caracterizavam-se por construções ciclópicas.  
 

 O Mental e o Sexo foram dados ao mesmo tempo à Humanidade da 3.ª Raça-Mãe pelas 

Hierarquias Divinas. Isso aconteceu em virtude de ter-se alcançado a primeira etapa da evolução 

dos seres humanos, quando então lhes foi exigida responsabilidade kármica perante a Lei que a 

tudo e a todos rege. Com isso, a tutela que até então existia exercida pelas Hierarquias dirigentes, 

hoje consideradas como Guias, Pais, Pastores, etc., aos poucos foi se restringindo, para que 

aquela Humanidade começasse a andar pelos seus próprios pés. Analogamente, o mesmo 

acontece hoje com a tutela exercida pelos pais sobre os filhos, que só cessa quando os mesmos 

atingem determinada idade podendo assumir responsabilidade pessoal. 
 

 Em virtude da nova situação criada com a retirada do controle da Humanidade pelos 

chamados Deuses Tutelares, houve a necessidade de criar-se na Face da Terra a Grande 

Fraternidade Oculta, constituída de Seres Iluminados que tinham e tem a missão de velar pela 

evolução da Humanidade então nascente, carecida de cuidados especiais mas não mais de tutela 

divina, sob pena de criar-se uma civilização de eternos dependentes, o que iria contrariar e 

contraria os desígnios da Lei Suprema. 
 

 AS HIERARQUIAS APRIMORAM OS SEUS PRÓPRIOS VEÍCULOS – Aqueles 

corpos esplendorosos das Hierarquias Superiores foram frutos de um trabalho de natureza 

subjectiva de dentro para fora, ou seja, inicialmente os corpos eram de natureza grosseira mas 

foram sendo aperfeiçoados em virtude de serem animados pela Essência Monádica com a 

experiência de Manuântaras anteriores. Esses veículos foram sendo modelados até chegarem ao 

estado de perfeição a que o Cel. Arthur Powell faz referência, enquanto os corpos da 

Humanidade comum, por não serem animados interiormente pela Essência Espiritual, 

ressentiam-se com isso e por isso apresentavam-se pouco evoluídos e de aparência desagradável. 

De um modo geral, o aspecto exterior dos seres reflecte os seus valores internos. 
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A DESCIDA DA HIERARQUIA DOS ASSURAS 
 

 

 QUEDA DOS ANJOS – Com a chegada dos Barishads formou-se a 1.ª Raça-Mãe 

chamada Adâmica, também conhecida como a dos “Filhos da Yoga”. À medida que a Terra foi 

se consolidando, os homens também. Até então não havia aparecido a diferenciação dos sexos, 

facto que só ocorreu nos meados da 3.ª Raça-Mãe Lemuriana, como sabemos, quando o Homem 

se firmou como uma criatura dotada de corpo sólido. 
 

 Os seres formados nas duas primeiras Raças, por sua vez tendo dado origem aos 

lemurianos graças ao trabalho desenvolvido pelas Hierarquias dos Barishads e Agniswattas, 

eram criaturas produtos dos restos das Cadeias anteriores. Eram formas vis e grosseiras, e por 

isso os Assuras, que chegaram por último e pertenciam a uma Cadeia mais elevada, ao vê-las 

disseram: “Não animaremos estas formas, podemos escolher”. Segundo as Estâncias de Dzyan, 

foi dado o direito de escolha aos Senhores de Vénus (possuidores da Consciência da 5.ª Ronda da 

5.ª Cadeia de Vénus, razão por que assim são denominados). Um grupo de Assuras aceitou 

encarnar naquelas formas, outros recusaram-se, porém tiveram que fazê-lo futuramente mesmo 

contra vontade, por exigência da Lei. 
 

 A descida da Hierarquia dos Assuras está consignada nas Escrituras Ocultas como a 

“Queda dos Anjos”. 666 desses Anjos desceram contra vontade e passaram a fazer oposição aos 

desígnios da Lei Divina, enquanto 111 desceram por vontade própria constituindo-se numa 

Organização chamada Dragão de Ouro. A partir desse momento, passaram a existir na Face da 

Terra duas Organizações expressando a obediência e a contrariedade à Lei de Deus: a 

Fraternidade Branca e a Fraternidade Negra, que passaram a dar-se combate. No final da Raça 

Lemuriana, o Manu Kanakamuni daquela época conduziu o seu povo, que viria a ser a semente 

da 4.ª Raça-Mãe, para a sagrada Ilha Branca ou Paradhesa. Daí em diante começou a tradição 

da existência do Rei do Mundo (Melki-Tsedek ou Chakravarti), com o Planetário da Ronda nessa 

função. 
 

 MERGULHO DA SERPENTE CÓSMICA – Os que ficaram 

fiéis à Lei Divina, começaram a ser retirados para as Terras do Norte 

sob o patrocínio do próprio Manu que sabia perfeitamente o que estava 

para acontecer. A Serpente Cósmica que envolvia a faixa equatorial foi 

sendo atraída cada vez mais para a Terra, até finalmente dar o seu 

mergulho fatal provocando o fim da Lemúria que ocupava toda a região 

Sul do hoje Oceano Pacífico. Formou-se ali uma gigantesca cratera. Os 

seus contornos ainda podem ser observados nos dias de hoje, formando 

a altíssima cadeia montanhosa que margeia a orla ocidental das 

Américas e forma os Andes e as Montanhas Rochosas. Também 

provocou as elevações dos Himalaias, dos Alpes e dos Pirinéus, 

devendo-se a ela a formação do conhecido anel de fogo constituído 

pelos vulcões da região do Pacífico. 
 

 RECOMPENSA DOS ELEITOS – Segundo as Estâncias de Dzyan, nessa ocasião 

aconteceu a recusa de uma parte da Hierarquia que deveria manifestar-se naqueles corpos. Ao 

ver aquelas formas primitivas, um grupo de Assuras recusou manifestar-se por elas. Tal recusa 

não foi propriamente por maldade, mas por um sentimento de orgulho hierárquico. Além dessas 

razões, os Assuras rebeldes repudiavam qualquer tipo de união sexual que feria a sua natureza 

intrínseca, pois o Mundo de onde procediam de há muito não possuía semelhante relacionamento 

entre os seres. Eles eram de natureza essencialmente andrógina. O grupo que aceitou entrar 

naquelas formas primitivas, aos poucos foi aprimorando esses corpos até os mesmos chegarem 

ao esplendor de um Arhat de Fogo. Foi a recompensa que coroou o seu sacrifício feito em prol 

da Evolução, aceitando manifestar-se naquelas formas tão indignas da sua Hierarquia. 
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CONSPURCAÇÃO HIERÁRQUICA 
 

 

  POR QUE HOUVE A PROMISCUIDADE HIERÁRQUICA – Segundo consta na obra 

O Sistema Solar, de Arthur E. Powell, os veículos destinados às Hierarquias Superiores que elas 

recusaram foram ocupados por seres de parca evolução, o que permitiu a prática do chamado 

“pecado dos néscios” referido nas Estâncias de Dzyan. Diz o Coronel Powell: 
 

 “Contudo, os grupos amarelo e róseo (o autor classifica os Barishads por cores, 

consoante o Globo a que pertenciam as Mónadas da Cadeia Lunar), os mais dóceis, 

obedeceram e aos poucos aprimoraram os corpos que habitavam. Criou-se assim a 4.ª Sub-

Raça Lemuriana, a primeira humana em todos os sentidos, excepto a embrionária que 

remonta à doacção das formas pelos Barishads. 
 

 A área destinada ao grupo alaranjado ficou assim vacante. Os corpos que os seus 

componentes deveriam ter utilizado, foram alegremente tomados pelas entidades acabadas de 

emergir do Reino Animal, o tipo humano mais baixo possível. Em consequência disso, em vez 

de manter o avanço conquistado com tanto esforço, permitiu-se que as formas regredissem 

para um estado até pior que o anterior. Os humanos primitivos que as habitavam chegaram a 

misturar-se com algumas formas animais, sentindo muito naturalmente pouquíssima 

diferença entre eles e os níveis de que acabavam de sair. 
 

 A isso H.P.B. chamou o ‘pecado dos néscios’, do qual resultaram os vários tipos de 

macacos antropoides.” 
 

 CONSPURCAÇÃO HIERÁRQUICA – Essa doacção dos Assuras e demais Hierarquias 

que desceram para ajudar o Homem a evoluir, implicou em graves transtornos para todos. Após a 

separação dos sexos, as paixões carnais eclodiram de maneira incontrolável na natureza daquela 

Raça, cuja tónica por si só já convidava a esse tipo de comportamento, pois o estado emocional 

era a característica marcante do lemuriano. Infelizmente, até os Seres que doaram o Sexo, ou 

seja, os Assuras, foram envolvidos na onda de depravações com mulheres de Hierarquia inferior, 

o que constituiu grave afronta à Lei que não permite conspurcação hierárquica entre criaturas e 

menos ainda entre seres de Reinos diferentes, o que lamentavelmente aconteceu naquela época 

sombria da História da Humanidade. 
 

 Tão grave acontecimento gerou um karma terrível para todos os envolvidos, contudo, 

houve uma selecta categoria de seres que não se deixou contaminar pelo vírus da imoralidade e 

da corrupção, e a Lei, através do Manu, encarregou-se de separar o trigo do joio, a fim de que a 

depuração kármica só atingisse quem de direito no momento do ajuste de contas, o que se deu 

com a destruição do continente lemuriano cujos remanescentes emigraram para a África, 

segundo consta na Tradição Oculta. 
 

 JULGAMENTO CÍCLICO – Com o surgimento do Sexo surgiu também o princípio do 

Livre-Arbítrio, e a partir de então foi instituída na Face da Terra a Grande Fraternidade Branca 

a qual, relacionada aos Mistérios Maiores do Universo, instituiu os Julgamentos Cíclicos da 

Humanidade, como o que ocorreu em 1956 na decorrência da Lei do Karma e do Livre-Arbítrio 

que justicia os seres pelos seus actos. Daí falar-se na tradicional “Barca de Noé”, na qual o 

Manu recolhe os eleitos selecionados do Julgamento de final de Ciclo. 
 

 

SEXTO MANDAMENTO AGHARTINO 
 
 

 SEXTO MANDAMENTO – Louvado, ainda, o Senhor que não permite, aos seres da 

Terra, o incesto moral e físico, contrariando a verdadeira castidade, o que chega ao ponto de 

animalizar a esses mesmos seres, prostituindo-lhes a sua marcha para o Divino. 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 25 – Roberto Lucíola 

 28 

 HIERARQUIAS NA LEMÚRIA – Na Lemúria conviviam três classes de Seres: os 

chamados Senhores de Vénus (Kumaras e sua Corte Assúrica), os Reis Divinos da Hierarquia 

Agniswatta, e os Agniswattas de classe inferior, descendentes do cruzamento da Raça Divina 

com os seres humanos que mais tarde se tornariam Arhats. Daí chamar-se a todo o ser que 

alcança o mais elevado grau iniciático de Arhat de Fogo, neste particular também significando 

“Leão de Fogo”, sendo a Hierarquia Arrúpica projectada no Mundo das Formas tomando 

expressão ígnea através dos Agniswattas por sua natureza solar. 
 

 Depois dos sexos serem separados houve a explosão das paixões carnais que se 

generalizou, envolvendo até os Seres de Hierarquias Superiores atraídos pelas mulheres da classe 

inferior, chamadas “Filhas dos Homens”, “Cabeças Estreitas”, “Amanasas”, etc. Os 

desregramentos sexuais generalizaram-se alastrando por todo o continente lemuriano. A 

Tradição Oculta diz que houve conflitos entre os Pitris Barishads, que não foram contaminados 

pela luxúria e permaneceram fiéis à Lei Divina, e os que decaíram na depravação sexual que 

envolvia praticamente toda a população lemuriana. 
 

 INCESTO PRATICADO PELAS HIERARQUIAS SUPERIORES – O Sexto 

Mandamento Aghartino trata da prática do incesto, possuído de um sentido muito mais profundo 

do que aparenta. Esse Mandamento relaciona-se às Regras do Pramantha que não permitem a 

promiscuidade hierárquica, ou seja, a conspurcação de Seres de Hierarquia Superior com seres 

que ainda não possuem Hierarquia formada. Essas Regras visam evitar novo e tremendo desastre 

como o havido no Passado longínquo, quando os Deuses cruzaram-se com mulheres Jivas dando 

origem aos chamados Giborins, criaturas híbridas que herdaram dos seus progenitores 

determinados valores com os poderes correspondentes, que mal utilizados provocaram a imensa 

tragédia de que até hoje nos ressentimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Sobre o incesto, JHS disse: 
 

 “O sentido de incesto, conforme se refere no texto do Sexto Mandamento Aghartino, é 

o do facto da Lei do Pramantha não permitir promiscuidade entre as Hierarquias Criadoras, a 

fim de não conspurcar o sangue dos Kumaras criadores da Humanidade. 
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 A exemplo do que estamos falando, na Lemúria houve o incesto físico, quando Assuras 

de determinada categoria uniram-se a animais semelhantes a lontras gerando os cinocéfalos, 

aliás, de estrutura física muito semelhante à dos ‘Lipikas’, a segunda classe dos Assuras. Isso 

deu-se na altura em que a Humanidade estava passando por determinada transição (as 

espécies ainda não estavam bem definidas). 
 

 Na Atlântida também houve incesto, quando os Assuras e Makaras uniram-se às filhas 

da Hierarquia Jiva (a Humanidade da época). Por isso, as tradições fazem referências à 

‘Queda no Sexo’. A ‘queda no sexo’ não significa não manter relações sexuais normais a fim 

de promover a criação, pois não se trata do ponto de vista da Geração, logo, do Pramantha, e 

sim do ponto de vista de quebra de Hierarquia.” 
 

 

INCESTO NA LEMÚRIA 
 
 

 Na Raça Lemuriana, graças à presença e ao trabalho da Hierarquia dos Assuras, foram 

criadas condições para que futuramente o homem comum pudesse ter a possibilidade de alcançar 

a Perfeição, transformando-se num verdadeiro Adepto da Boa Lei. Os Seres extraordinários que 

vieram a lograr tão grandiosa Vitória são chamados de Adeptos Independentes. Tal facto 

aconteceu em virtude do trabalho iniciado pelo chamado Dragão de Ouro, que começou a sua 

missão a favor da evolução da Hierarquia Jiva com 111 Membros, ficando 666 Makaras 

funcionando subjectivamente como cobertura espiritual. Um mesmo número de Hierarcas 

polarizou-se como oposição. 
 

 Na Lemúria também se deu esse incesto entre os chamados “Cabeças Estreitas” e certos 

animais. Tal aconteceu em virtude de naquela fase as formas dos homens lemurianos serem 

ainda muito rudimentares. Devido a isso foi possível o cruzamento e reprodução de homens com 

animais de que resultaram os actuais antropoides, persistindo como karma pendente da 

Humanidade. Para evitar que semelhantes aberrações prosseguissem, a Lei providenciou o 

aceleramento do desenvolvimento biológico dos homens de tal maneira que as estruturas físicas 

de homens e animais se distanciassem entre si impedindo a proliferação. Foi proporcionada ao 

Homem de então uma organização endócrina mais aprimorada que bloqueou qualquer tipo de 

reprodução indevida. Assim, houve duas espécies de incesto, uma ocorrida na Lemúria e outra, 

muitos milénios depois, na Atlântida, a saber: 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 PECADO DOS FILHOS DOS DEUSES – O chamado “comércio sexual dos deuses com 

as filhas dos homens” gerou profundo desequilíbrio na civilização atlante, tanto no aspecto 

genético como psicológico e espiritual. Os rebentos gerados por essa união ilícita eram 

chamados Gigantes, por serem portadores de um mental e de um poder psíquico muito 

superiores aos dos homens comuns. Os Gigantes ou Goins acabaram fazendo uso indevido das 

faculdades divinas transformando os homens em seus escravos, em franco desafio às Leis do 

Pramantha. Os Senhores das “Faces Negras” possuíam a Sabedoria dos Deuses, herdada de 

seus Pais Assuras, e a Maldade Humana, herdada de suas Mães Jivas. Quando os Poderes 

Divinos são mal utilizados transformam-se sempre em Magia Negra da pior espécie, e foi o que 

ocorreu em grande escala naquela época sombria. 

 a) Na Lemúria houve incesto entre Assuras de determinada categoria unindo-se      

      com certos animais de que resultaram os antropoides.  
  

 b) Na Atlântida houve incesto entre os Assuras e as mulheres da Hierarquia Jiva de que

     resultou a geração dos chamados Giborins ou Goins (Golias…), criaturas que            

    provocaram o fim da civilização atlante devido ao mau uso dos poderes divinos que    

   herdaram dos seus progenitores. 
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 O MAU USO DOS SIDHIS – O mau uso dos Poderes proporcionados pela Sabedoria 

Divina constitui-se em Magia Negra, ou seja, o mau uso dos Sidhis. Razão pela qual as Regras 

da Fraternidade Branca proíbem terminantemente o uso desses Poderes a não ser para 

determinados fins e por pessoas de estirpe espiritual superior, a fim de não se repetirem os 

crimes de lesa-evolução do Passado. Em virtude disso, é que o verdadeiro discípulo não aspira 

aos Poderes e sim à Sabedoria. É muito triste vermos como actualmente esse sector do 

Ocultismo está sendo difundido e explorado. Graças aos Deuses que os «grandes poderes 

mágicos» apregoados na praça pública não passam de simples charlatanismo. 
 

 

A FORMAÇÃO DAS RAÇAS NAS “ESTÂNCIAS DE DZYAN” 
 

 

 A respeito da trajectória evolucional dos lemurianos, dizem as Estâncias de Dzyan: 
 

 28 – Das gotas de Suor, do resíduo da substância material proveniente dos corpos 

mortos dos homens e dos animais da Roda (Ronda) anterior, e do pó rejeitado, foram 

produzidos os primeiros animais. 
 

 29 – Animais com ossos. Dragões do oceano e serpentes voadoras vieram acrescentar-se 

aos seres que rastejavam. Os que se arrastavam pelo solo ganharam asas. Os seres aquáticos de 

pescoço longo tornaram-se antepassados das aves do ar. 
 

 30 – Durante a Terceira (Raça) os animais sem ossos (etéricos) cresceram e 

transformaram-se. Converteram-se em animais com ossos (físicos), as suas Chayas 

solidificaram-se. 
 

 31 – Os animais foram os primeiros a separar-se. Começaram a procriar. O homem 

duplo também se separou. Disse: “Façamos como eles, unamo-nos e procriemos”, e assim 

fizeram. 
 

 QUEBRA DE HIERARQUIA 
 

 32 – E os que careciam de Centelha tomaram para si enormes animais fêmeas. Com eles 

procriaram raças mudas. Eles próprios eram mudos. Mas as suas línguas se desataram. As 

línguas da sua progénie permaneceram mudas. Eles geraram monstros. Uma raça de monstros 

encurvados e cobertos de pêlo vermelho que andava de quatro patas. Uma raça muda para 

silenciar a sua vergonha. 
 

 33 – Vendo isso, os Lhas (Assuras) que não haviam construído homens choraram, 

dizendo: 
 

 34 – “Os Amanasas (sem Mentes) macularam as nossas futuras casas. Isto é Karma. 

Habitemos as outras. Instruamo-los melhor para evitar que algo pior aconteça”. E assim 

fizeram. 
 

 35 – Então todos os homens foram dotados de Manas. Viram o pecado daqueles que não 

tinham Mente. 
 

 40 – Então a Terceira e a Quarta (Raças) cresceram em orgulho. “Somos Reis, somos 

Deuses”, disseram. 
 

 41 – Tomaram esposas de aparência formosa. Esposas escolhidas dentre os sem mentes, 

os de cabeça estreita. Procriaram monstros, demónios perversos, machos e fêmeas, também 

Khados (Dakini) de mente limitada. 
 

 42 – Edificaram templos para o corpo humano. Adoraram o varão e a fêmea. Então o 

Terceiro Olho cessou de funcionar.  
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 43 – Eles construíram cidades colossais. Com terras e metais raros eles construíram. 

Com os fogos expelidos, com a pedra branca das montanhas e a pedra negra, talharam as suas 

próprias imagens em tamanho natural à sua semelhança e as adoraram. 
 

 44 – Ergueram grandes imagens de nove jardas de altura (8,226 m): o tamanho dos seus 

corpos. Fogos internos haviam destruído a terra dos seus pais (lemurianos). A Água ameaçava a 

Quarta (Raça). 
 

 45 – As primeiras “Grandes Águas” vieram. Elas submergiram as “Sete Grandes Ilhas” 

(Cantões do Continente Atlante). 
 

 46 – Foram salvos todos os justos, foram destruídos os ímpios. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Estâncias de Dzyan 
 

 O QUE OS PITRIS ENSINARAM AOS LEMURIANOS – Os sectores da população 

lemuriana que não quiseram envolver-se naquele ambiente deletério em que a civilização estava 

mergulhada, foram retirando-se para o Norte, enquanto os corrompidos e envolvidos naquela 

situação caótica dirigiram-se para o Sul. Segundo a interpretação de JHS, essa divisão da 

sociedade lemuriana ficou registada no mito de Caim e Abel constando do Velho Testamento 

mas muitíssimo erroneamente interpretado. Adianta JHS: 
 

 “Mal interpretados também têm sido os termos simbólicos dos três Ramos Raciais: 

Sem, Cam ou Ham e Jafet, ou sejam, a Raça Semita ou Amarela para Sem, a Negra para Cam 

(Caim ou o mesmo Cam, Kama em sânscrito, significando “paixões, princípios inferiores”), e 

a Branca para Jafet. Em outras palavras, Asiática, Africana e Europeia expressas pelos Três 

Reis Magos da Bíblia.” 
 

 PAPEL DOS PITRIS SOLARES E VENUSIANOS – Houve um sector da população 

lemuriana que caiu ainda mais, a ponto de se conjugar com elementais inferiores. Eram os 

Magos Negros que repudiavam as coisas do Espírito sendo profundamente materialistas, como 

não podia deixar de ser. Até usaram os raios violetas, de origem lunar, para destruir do duplo 

etérico dos seus inimigos assim eliminando-os nas suas guerras permanentes. Cometeram crimes 

monstruosos, inclusive assassinando mulheres grávidas para se alimentarem com os fetos que as 
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mesmas carregavam nos seus ventres. É daí que os descendentes dessa Raça degenerada 

herdaram o hábito do canibalismo. 
 

 Os Pitris Solares (Agniswattas) e os Pitris Venusianos (Kumaras) que não se 

contaminaram, actuaram como os Instrutores da Humanidade. Deve-se a eles a descoberta do 

fogo, o uso da linguagem, as medidas canónicas da arquitectura e as ciências e artes em geral. 

Também ensinaram a utilização dos Mantrans Mágicos. Mais tarde introduziram o uso da 

alavanca, balança, torno, pêndulo, polia, roda, etc. Ensinaram os princípios religiosos que foram 

desvirtuados com o tempo, ao introduzir-se o culto à personalidade onde os dirigentes 

decadentes eram adorados com verdadeiros deuses nos templos ciclópicos, expressos nas figuras 

de monstruosas estátuas de pedra. Exigiam sacrifícios, inicialmente de animais e depois de 

inocentes criaturas humanas, para saciar a sua sede incontida de poder e vaidade de falsos 

deuses. Violavam assim os princípios sãos implantados originalmente pelos Pitris ou Pais da 

Humanidade. 
 

 

RAZÕES DAS DIFERENÇAS ENTRE OS HOMENS 
 
 

 POR QUE FOI CONCEDIDO O LIVRE-ARBÍTRIO AOS HOMENS – A Lemúria foi 

palco de um drama cósmico. Toda uma Hierarquia composta por 777 Seres Divinos, por 

imposição da Lei, foi obrigada a descer para a Terra. 666 fizeram-no revoltados, enquanto 111 

fizeram-no voluntariamente. Estes últimos vieram a constituir-se no Núcleo da Grande 

Fraternidade Branca, conjuntamente com os Seres do Sexto Universo (Cadeia e Sistema desse 

número) e mais os 49 Adeptos Independentes, conforme já vimos. Essa Excelsa Confraria ficou 

conhecida no Oriente pela denominação de Dragão de Ouro, e também Igreja de Melki-Tsedek. 

Como polaridade estratégica, os 666 Revoltados criaram a Fraternidade Negra. Foi sob o 

impulso dessas duas polaridades que as Mónadas passaram a ser influenciadas, mas não mais 

como Almas Colectivas como sucedia nas Raças anteriores quando agiam sob a égide das 

Hierarquias que as dirigiam do Alto, como dizem as Estâncias. Graças a esse fenómeno da 

polaridade estratégica é que o princípio do Livre-Arbítrio pôde ser implantado na consciência 

humana. Daí em diante, a Humanidade só podia evoluir na Senda Solar para o Futuro ou involuir 

regredindo na Senda Lunar do Passado. Dizem as Estâncias de Dzyan: 
 

 “Os Filhos da Sabedoria, os Filhos da Noite, prontos para renascer, desceram. Viram 

as formas vis da Primeira Terceira (1.ª Sub-Raça da 3.ª Raça-Mãe). 
 

 ‘Podemos escolher’, disseram os Senhores, ‘Nós temos Sabedoria’. Alguns entraram 

nas Chayas. Outros projectaram a Centelha. Outros ainda demoraram até à Quarta (Raça). 
 

 Com os seus próprios Rupas encheram o Kama. Os que entraram vieram a ser Arhats. 

Os que só receberam uma Centelha permaneceram desprovidos de entendimento. A Centelha 

brilhava debilmente. Um terço continuava sem Mente. Os seus Jivas não estavam preparados. 

Estes foram deixados à parte entre os sete. Tornaram-se os ‘Cabeças Estreitas’. Um terço 

estava preparado. ‘Nestes habitaremos’, disseram os Senhores da Chama e da Sabedoria 

Secreta.” 
 

 Pelo documento acima fica caracterizada a diferença de evolução, ou melhor, de estado 

de consciência que até hoje perdura entre os homens. Enquanto um escasso grupo de 

privilegiados foi bafejado pela Avatarização dos Deuses ou Hierarquias Superiores, o que 

possibilitou aos seus membros que através dos tempos viessem a tornar-se Arhats ou Seres 

Iluminados, um outro grupo maioritário apenas recebeu um impacto vibratório da Centelha 

Divina o que limitou muitíssimo o seu caminho evolucional, permitindo apenas que chegasse ao 

nível do Mental Concreto que é o comum na Humanidade actual, com isso não alcançando os 
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níveis mais refinados da Consciência ficando, pois, agrilhoado ao quaternário da personalidade. 

Outros ainda estão mais atrasados, com a consciência ligada a Kama ou o Emocional, que é o 

estado mais afim ao Animal do que ao Homem, com isso não passando de Kama-Rupas 

encarnados que as Estâncias denominam de Amanasas ou “Cabeças Estreitas”. 
 

 Aprofundando-nos mais no mistério, sabemos que na 3.ª Raça-Mãe Lemuriana os 

Barishads foram a Hierarquia que deram o Corpo Vital ou Duplo Etérico à Hierarquia em 

formação que é a Jiva. Por sua vez, os Agniswattas deram o princípio de pensar e sentir, ou seja, 

o Kama-Manas (Psicomental). 
 

 

HERANÇA DOS DEUSES 
 

 

 Conforme vimos anteriormente, 666 Assuras recusaram manifestar-se naqueles corpos 

Jivas achando tais veículos indignos da sua Hierarquia, o que não deixavam de ser. Contudo, 

para que tais formas evoluíssem era necessária haver Essência Espiritual a animá-las, conforme 

determinara o Eterno na sua Sabedoria. Tal determinação comprovou-se certa com a experiência 

efectiva, pois aqueles seres em quem os Assuras manifestaram-se com o passar do tempo 

transformaram-se em Arhats, enquanto os demais evoluíram muitíssimo mais lentamente com 

constantes retardos. 
 

 Se 666 Assuras recusaram cumprir os desígnios da Lei, 111 deles o fizeram livremente 

assim cumprindo o seu dever. Foi através desses 111 que os Suras Matra-Devas, com o passar 

do tempo, puderam desenvolver o princípio da Egoidade, o que ocorreu já no final da terceira 

Raça Lemuriana. Graças a esse sacrifício é que o Jiva logrou alcançar realmente o estatuto de ser 

humano que um dia se elevará ao nível de Jivatmã, ou seja, de Jiva portador do sétimo estado de 

consciência que é o Átmico. Segundo JHS, os Jivas lemurianos eram andróginos mas sem 

consciência da sua origem espiritual, e por isso foi necessária a intervenção de outras Hierarquias 

para eles puderem alcançar a consciência dos seus Progenitores. 
 

 Os Pitris Venusianos ou Kumaras (Assuras) e os Pitris Solares ou Agniswattas, foram os 

primeiros Instrutores da Humanidade em formação, e para puderem cumprir a sua missão 

necessariamente tiveram de manifestar-se naqueles corpos primitivos muitíssimo aquém das suas 

dignidades e Hierarquias. Segundo as diversas teogonias, eles deixaram marcas indeléveis da sua 

passagem na História da Civilização, cujos efeitos benéficos sentimos até hoje por serem valores 

eternos. Os Agniswattas, como o próprio nome indica, são os Senhores ou Portadores do Fogo. 

Graças a essa característica legaram-nos o uso do Elemento Fogo, sem o qual não se poderia 

pensar em forjar uma civilização como a entendemos. Quanto aos Assuras, proporcionaram-nos 

a Inteligência, sem a qual poderíamos ser tudo menos homens. 
 

 OS VERDADEIROS CONSTRUTORES DA HUMANIDADE – Segundo os mais 

elevados conhecimentos sagrados, os 777 Ciclos normais são regidos pelas Leis do Pramantha 

que dirigem a marcha evolucional das Mónadas na Face da Terra. Essas Leis são determinadas 

pelos Criadores da Humanidade. Na fase em que a Humanidade atingiu a 3.ª Raça-Mãe 

Lemuriana, formou-se na Terra a Raça dos Eleitos de que falam as Escrituras Sagradas. Tratou-

se de um dos maiores mistérios da Humanidade. A Raça dos Eleitos veio para a Face da Terra 

por um processo imaculado, segundo as Estâncias de Dzyan. Esses Seres extraordinários são os 

chamados Manasaputras. Até então a Humanidade ainda não tinha forma definida, era uma 

Alma Colectiva governada do Alto. Contudo, à medida que os corpos foram se solidificando, as 

Consciências do Alto foram manifestando-se nesses corpos imaculados que eram os dos 

verdadeiros Filhos da Yoga ou Filho da Mente, tanto vale. Os Manasaputras são os Reis Divinos 

imortais que até hoje, ocultamente, representam o paradigma da Evolução Humana. A partir da 

presença desses Excelsos Seres na Terra, é que se deu início à construção de uma verdadeira 

Humanidade de seres pensantes. 
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CRIAÇÃO DOS MANASAPUTRAS NA LEMÚRIA 
 
 

 OS FILHOS DA SABEDORIA – A Raça Lemuriana também é conhecida na literatura 

iniciática com a dos “Filhos da Yoga Passiva”, em virtude de ter sido gerada inconscientemente 

pelos seres da segunda Raça-Mãe que, carecendo do dom criador da inteligência, viviam num 

estado de Contemplação ou de Yoga Passiva, e pelo Poder da mesma nesse estado deram origem 

a seres imateriais ou não densos como eram originalmente todos os lemurianos. 
 

 No início da Raça Lemuriana ocorreu um facto de profundo significado para a evolução 

da Humanidade, conservando os seres ainda o seu estado de pureza inerente à infância da Raça. 

Foi precisamente no meado dessa época que os chamados Filhos da Sabedoria ou Kumaras 

pertencentes à Hierarquia dos Assuras, portadores de imenso saber, fizeram uso da faculdade ou 

sidhi superior que os hindus chamam Kriyashakti para criar uma geração de seres conhecidos 

como “Filhos de Adi” ou “da Névoa”, gerados pelo Poder das suas Mentes poderosas sendo os 

chamados “Filhos da Vontade e da Yoga”, nada tendo a ver com os criados pela Yoga Passiva e 

Inconsciente como foram os primeiros rebentos da terceira Raça. Tratava-se de uma progénie 

consciente. Esses benditos Seres eram os Manasaputras, que não constituíam uma Raça mas 

uma Hierarquia. Viriam a servir de veículos aos Matra-Devas originários do Segundo Trono. 
 

 OS ADORMECIDOS – O Poder plasmador do Logos 

possibilitou a formação de formas adequadas a servirem de 

habitáculos aos Progenitores da Humanidade no transcurso da 

actual 4.ª Roda ou Ronda. Essas formas altamente refinadas 

criadas na 3.ª Raça-Mãe por um processo absolutamente 

imaculado, são os chamados Manasaputras ou Vasos de Eleição. 
 

 Em virtude das condições adversas da Terra esses Vasos tiveram que ser preservados, por 

se destinarem a servir de veículos ou moradas para as Hierarquias Arrúpicas habitantes dos 

Mundos Celestes. 
 

 Esses primorosos Seres são os 777 Adormecidos que 

desempenham um papel importante na História Oculta da 

Humanidade. No decorrer das Idades estão sempre presentes 

como Guias, Reis Divinos, etc. São os responsáveis pelas 

experiências totais da nossa Ronda ou Manvantara menor 

dentro do maior que é a Cadeia. Os Manasaputras são os 

depositários de todas as realizações positivas realizadas pelos 

homens no decorrer das Raças, manifestando-se 777 vezes nas 

7 Raças-Mães da Ronda ou Roda Planetária. 
 

 OS DEUSES CONVIVIAM COM OS HOMENS – Os 

lemurianos das 3.ª e 4.ª Sub-Raças, embora ainda possuíssem 

formas muito primitivas, serviram de veículos para os Senhores de Vénus ou Kumaras e sua 

Corte de Assuras. Daí a Tradição Oculta falar que naquela época os Deuses conviviam com os 

homens. Os Deuses, no caso, eram os Manasaputras. Graças à presença desses Seres Divinos na 

Terra é que a Humanidade passou a ser realmente da espécie humana. Os lemurianos tinham o 

Mental muitíssimo pouco desenvolvido, pois a Vontade, a Inteligência e a Emoção 

manifestavam-se de maneira absolutamente instintiva. Por isso era necessários consolidar esses 

valores através dos seguintes predicados implantados pelos Deuses: 
 

 Adquirir o Mental  relacionado ao Conhecimento 

 Adquirir o Emocional  relacionado ao Sexo 

 Adquirir o Livre-Arbítrio relacionado ao Karma 
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OS MANASAPUTRAS COMO DEPOSITÁRIOS DAS EXPERIÊNCIAS RACIAIS 
 
 

 Se as 777 encarnações da Mónada em cada uma das 7 Raças-Mães não se processarem de 

acordo com os desígnios da Lei e houver atrasos em algumas, haverá então mais algumas 

encarnações compensatórias do tempo perdido a fim de recuperar do atraso evolucional e 

restabelecer o equilíbrio dentro da respectiva Hierarquia, contudo não excedendo o número de 91 

encarnações suplementares, findas as quais as Mónadas atrasadas ou retardatárias não passarão 

para os Planos Superiores. Não existe propriamente uma civilização uniforme, e sim uma série 

de experiências através de Raças, Sub-Raças, Ramos Raciais, etc. Essas experiências são 

capitalizadas pelos Manasaputras como seus depositários a fim de transferirem tais valores para 

o Ciclo imediato, e por isso eles estão presentes em todas as fases evolucionais. 
 

 A ORIGEM DOS ANTROPOIDES – O Homem, por ser de origem Divina, jamais 

poderia descender o Animal. Sobre o assunto, transcrevemos um valioso texto de H.P.B. inserido 

na sua monumental A Doutrina Secreta: 
 

 “Um sábio alemão de Hanover publicou um livro em que demonstra, com muito 

engenho, que Darwin equivocou-se por completo quando sustentou ser o Homem descendente 

do símio, e afirma que, pelo contrário, é o símio que descende do Homem. Demonstra que no 

começo a Humanidade era, moral e fisicamente, o tipo e o protótipo da nossa Raça actual e da 

nossa dignidade humana, por sua beleza de forma, regularidade dos traços, desenvolvimento 

do crânio, nobreza de sentimentos, impulsos heroicos 

e grandeza de concepções ideais. Isto é assim para as 

doutrinas brahmânica, budista e cabalista. O autor 

declara que a decadência e a degradação graduais do 

Homem, tanto moral como física, podem ser 

facilmente retraçadas através das transformações 

etnológicas até aos nossos dias, e que assim como 

uma parcela da espécie humana já degenerou em 

macacos, do mesmo modo o Homem civilizado de 

hoje será afinal sucedido por descendentes 

semelhantes, sob a acção inelutável da Lei da Necessidade. Se temos que julgar o Futuro pelo 

Presente, realmente não parece impossível que uma Raça tão pouco espiritual e tão 

materialista venha a terminar antes como de símios do que de serafins.” 
 

 RETORNO AO ANDROGINISMO PRIMITIVO – Segundo as Revelações de JHS, 

quando o dom divino do Mental, que foi poluído e muitíssimo mal aplicado do decorrer da 

História da Humanidade, tornar-se tão puro como era na sua origem, desaparecerá também o 

Sexo, pois aflorará o mesmo Androginismo do início que era inconsciente, tornando-se uma 

conquista consciente permanente de acordo com os valores individuais. Então, o Andrógino será 

um Ser Iluminado ou Equilibrado, Uno com o Pai que é a sua própria Mónada Divina. Os 

Adeptos ou Iluminados Humanos, embora não possam considerar-se anatomicamente 

Andróginos, contudo já se encontram nessas condições espirituais de evolução, motivo por que 

são considerados Mercurianos Perfeitos, Andróginos ou Hermafroditas, de Hermes-Afrodite, 

que é dizer, possuidores dos valores de Mercúrio (Homem) e Vénus (Mulher) juntos, em perfeito 

equilíbrio. 
 

 Foi em virtude desse facto que a Lei providenciou a criação de uma Organização, 

constituída pela elite lemuriana que eram as próprias Hierarquias Criadoras manifestadas em 

corpos dessa espécie, para a defesa e expansão dos valores adquiridos. Essa Organização é a 

Grande Fraternidade Branca que até hoje vela pela Humanidade, não obstante a civilização 

lemuriana já ter sido destruída há cerca de sete milhões de anos. 
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INFLUÊNCIAS DA RAÇA LEMURIANA 
 
 

 ARAUTO DA NOVA ERA – Até hoje sofremos a influência da Raça Lemuriana em 

termos de comportamento psicológico, isso por naquela ocasião o Princípio Mental ter-se 

mesclado com o Princípio Emocional formando um corpo híbrido chamado pelos hindus de 

Kama-Manas, fenómeno que nunca deveria ter acontecido e tal facto tem constantemente 

ocasionado graves danos à Evolução. De modo geral, quase sempre os valores da Mente têm sido 

postos a reboque e ao serviço das paixões, do egoísmo, de todos esses e outros pecados que são 

deficiências oriundas do Corpo Emocional ou Astral, obscurecendo e perturbando sempre o 

Mental. 
 

 Segundo ensina a Ciência Iniciática das Idades, 

quando o Homem lograr separar a Mente das Emoções 

tornará o seu Mental tão puro como o cristal. Quando 

realizar essa separação interna, consequentemente o 

Sexo desaparecerá e recuperará o equilíbrio perdido. 

Então, o Androginismo Perfeito voltará a manifestar-se, 

só que dessa vez de maneira consciente como a suprema 

conquista iniciática. Quem realizar essa façanha será 

considerado um Ser Aghartino, um Mercuriano Perfeito, 

Hermafrodita, Andrógino, Vencedor do Ciclo ou Arauto 

da Nova Era. 
 

 Nos primórdios da terceira Raça-Mãe, a 

aparência dos lemurianos assemelhava-se à de enormes 

símios, contudo, eles não tinham nada de animais a não 

ser as aparências, por serem seres que pensavam, 

sentiam e falavam. 
 

 APOGEU DA CIVILIZAÇÃO LEMURE-

ATLANTE – No final da civilização lemuriana, em sua 

7.ª Sub-Raça, começaram a aparecer indivíduos com 

características da nova Raça Atlante, e daí a literatura 

ocultista falar nos lemure-atlantes. As tradições dizem 

que os mesmos erigiram uma poderosa civilização tendo 

alcançado um grau de progresso superior ao nosso, não obstante toda a ciência e tecnologia 

modernas. 
 

 Falando da Raça Lemuriana, dizem as Estâncias de Dzyan: 
 

 “Na Quarta (Ronda) os Filhos receberam ordem para criar as suas imagens. Um terço 

recusou-se. Dois terços obedeceram. A maldição é proferida: ‘Nascerão na Quarta (Raça), 

sofrerão e causarão sofrimentos’. É a primeira guerra.” 
 

 Diz a Doutrina Secreta: 
 

 “O drama que se desenrola no nosso Planeta está no início do seu quarto acto. Assim 

como a Terra começou por ser uma Esfera de fogo líquido e poeira ígnea, como seu fantasma 

protoplasmático, também o Homem passou por fases análogas. 
 

 Estamos na quarta Ronda, em cujo ponto médio ocorreu o equilíbrio perfeito entre o 

Espírito e a Matéria. Como veremos, foi nesse período, durante o apogeu da civilização, do 

conhecimento e da intelectualidade humana da quarta Raça Atlante, que efectivamente a crise 

final de ajustamento fisiológico-espiritual das Raças se efectuou.” 
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APOGEU DA CIVILIZAÇÃO LEMURE-ATLANTE 
 
 

 SIMULTANEIDADE RACIAL – A grande maioria da Humanidade, com excepção dos 

retardatários, acompanha a lenta marcha evolucional da Terra. Segundo JHS, uma Raça não se 

caracteriza somente pelo seu aspecto físico, mas principalmente pelos seus valores morais e 

espirituais, ou seja, pelo estado de Consciência colectivo. No momento, existem evoluindo no 

nosso Globo seres de descendência pertencente às mais diversas Raças passadas, em 

conformidade aos seus valores intrínsecos. Alguns vivem intensamente o Emocional como 

legítimos herdeiros dos lemurianos, outros mais com o Mental Concreto que caracterizou os 

atlantes, enquanto só uma pequena minoria é senhora do estado de Consciência relativo ao 

Futuro. Isto também explica o facto de Blavatsky ter feito referência à existência de elementos 

da futura 5.ª Raça-Mãe em plena Kali-Yuga da 4.ª Raça-Mãe. 
 

 Seguindo o ritmo normal da Evolução, o Homem deverá completar o pleno 

desenvolvimento do Mental Superior na última Sub-Raça da actual 5.ª Raça-Mãe da presente 4.ª 

Ronda. Provavelmente uma grande parte da Humanidade ainda ficará encadeada à Roda de 

Samsara, até que alcance o paradigma da Evolução Humana durante mais dois Kalpas ou Idades 

Cósmicas abrangendo duas Raças-Mães. Considerando que cada Kalpa equivale a 4.320.000 de 

anos, isso totalizará 8.640 milhões de anos segundo os valores ocidentais. 
 

 O JIVATMÃ É FRUTO DO SACRIFÍCIO DAS HIERARQUIAS SUPERIORES – 

Segundo JHS, foi em virtude desse fenómeno que se criou, desde aquela remota Era Lemuriana, 

a Excelsa Hierarquia Oculta, que em plena Aryavartha (Índia Védica) tomou o nome de Sudha 

Dharma Mandalam, com o sentido de Grande Fraternidade Branca, Ordem dos Senhores da 

Lei, Confraria dos Irmãos de Pureza ou Bhante-Jauls, etc., tendo em vista abrigar em seu seio os 

elevados Seres que, num supremo sacrifício, desceram para ajudar os seus Irmãos menores 

sobrecarregados com a problemática da existência. Não fosse esse auxílio invisível mas 

absolutamente eficaz, e apesar dos percalços o Homem não estaria no estágio evolutivo onde se 

encontra presentemente. Esse sacrifício não foi em vão, pois criaram-se condições para o Jiva 

puder elevar-se à categoria de Jivatmã, ou seja, a de Homem portador da Consciência Átmica, 

apanágio das Hierarquias Superiores ou Divinas. 
 

 Reiteramos, para maior clareza, que quando se diz que os Assuras “deram” ao Homem o 

Mental, ou seja, o dom de pensar, não significa que eles doaram tal faculdade, pois a inteligência 

ou outro dom qualquer são valores intransferíveis. O que houve foi um sacrifício da parte dos 

Assuras fazendo-se homens, com todas as limitações que isso implica, a fim de puderem 

transmitir aos seres inferiores um novo estado de consciência activando-lhes o átomo-semente 

mental através do desenvolvimento neuro-cerebral, o que sem tão grande sacrifício jamais seria 

conseguido e firmado. Portanto, o que houve não foi uma doacção algo concreto que se 

presenteia a outrem, mas uma Integração ou Metástase. 
 

 As Estâncias de Dzyan referem-se, na sua linguagem cifrada, aos quatro primeiros 

Kumaras ou Planetários que, usando do seu Poder Criador, deram origem aos quatro Reinos da 

Natureza, Mineral, Vegetal, Animal e Hominal, nas quatro primeiras Rondas da Evolução da 

presente Cadeia. Quanto aos três Kumaras que se negaram ao Sexo, na realidade pertencem aos 

Ciclos ou Rondas futuras. Este mistério está alegorizado na Esfinge construída no Vale dos Reis 

no Egipto, desafiando a inteligência humana para que a decifre. 
 

 

AS HIERARQUIAS ARRÚPICAS E RÚPICAS NA LEMÚRIA 
 
 

 Quando estudámos as funções das diversas Hierarquias em Cadernos anteriores, vimos 

que três Hierarquias constituídas por Seres Arrúpicos – ou “sem formas” – conhecidas como 
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Leões de Fogo, Olhos e Ouvidos Alerta e Virgens da Vida, tiveram que manifestar-se, sendo os 

mesmos, por exigência da Lei, obrigados a tomar formas humanas, a fim de equilibrarem os 

pratos da Balança do Espírito e da Matéria desajustados entre si conforme aponta o Arcano 16 do 

Tarot, o qual trata do Comprometimento da Divindade para que a Lei pudesse ser cumprida na 

Face da Terra. Essas três Hierarquias Superiores tinham os seus reflexos nas Hierarquias 

Criadoras já em actividade nos Mundos Formais. 
 

 Leões de Fogo    Assuras  Mundo Mental 

 Olhos e Ouvidos Alerta  Agniswattas  Mundo Emocional 

 Virgens da Vida   Barishads  Mundo Físico 
 

 Como o adjectivo indica, essas Hierarquias são designadas de Criadoras por terem de 

criar formas no Terceiro Trono, para que as Hierarquias Arrúpicas, provindas do Segundo 

Trono, pudessem manifestar-se ou encarnar-se em veículos adequados nos Planos Inferiores do 

Quaternário Cósmico (Mental Concreto, Astral, Etérico e Físico). 
 

 DIFERENÇA ENTRE HIERARQUIA CRIADORA E HIERARQUIA ARRÚPICA – Na 

terceira Raça Lemuriana as referidas Hierarquias fizeram-se presentes, a fim de a Evolução 

processar-se nos quadros da programação da Ideação Cósmica. Como já vimos, cada Hierarquia 

Criadora é constituída por três classes ou categorias. Na Lemúria, os Agniswattas de segunda e 

terceira classes eram constituídos pelos descendentes do cruzamento da Raça Divina com a Raça 

Jiva, e que segundo as Escrituras Sagradas dariam origem aos que se tornaram Arhats. Donde se 

falar em Arhat de Fogo – Adepto de 4.º Grau Iniciático – por sua conexão aos progenitores 

Senhores da Chama que são os Agniswattas. Estes expressam os Olhos e Ouvidos Alerta mas a 

sua natureza ígnea é a mesma dos Leões de Fogo. Esclarecemos melhor: os Agniswattas 

pertencem a uma das Hierarquias Criadoras que forneceu o veículo para a sua contraparte 

Arrúpica ter por onde se manifestar, posto Seres provenientes do Segundo Trono ou Mundo 

Celeste não possuem qualquer tipo de veículo formal, motivo porque só as Hierarquias 

manifestadas no Terceiro Trono podem fornecer condignamente corpos adequados. Em outras 

palavras, trata-se do fenómeno da Hierarquia Criadora fornecendo o corpo à Hierarquia 

Arrúpica correspondente. Embora tal fenómeno se desse em virtude dos percalços evolucionais, 

isso provocou um Saque contra o Futuro resultando num avanço benéfico para a Humanidade, 

devido à presença antecipada na Face da Terra de Excelsos Seres de Sistemas futuros. 
 

 Assim se expressou H.P.B. falando sobre a Progénie Divina que manifestou-se na terceira 

Raça para firmar na Face da Terra os valores celestes: 
 

 “O primeiro foi um Ser maravilhoso, chamado o ‘Iniciador’, seguindo-se um grupo de 

Seres semi-humanos e semi-divinos. ‘Eleitos’ na génese arcaica para tarefas especiais, diz-se 

que neles se encarnaram os mais elevados Dhyanis – Munis e Rishis de Manvantaras 

anteriores – para formar o Seminário de Adeptos Humanos para o futuro na Terra e durante 

o presente Ciclo. 
 

 Os ‘Filhos da Vontade e da Yoga’ nascidos, por assim dizer, de uma forma imaculada, 

estavam, segundo se explica, inteiramente à parte do resto da Humanidade. 
 

 Apesar da terrível catástrofe, a ‘Sagrada Terra Imperecível dos Deuses’ não foi 

afectada e continuou a existir como antes.” 
 

 

A LEMÚRIA E OS ADEPTOS INDEPENDENTES 
 

 

 ORIGEM DOS 49 ADEPTOS INDEPENDENTES – Como fruto bendito do esforço e 

sacrifício das Hierarquias Superiores destacaram-se, já no final da Era Lemuriana, os primeiros 

49 Jivas da Hierarquia Humana que lograram a elevada condição de Arhats, razão pela tiveram o 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 25 – Roberto Lucíola 

 39 

privilégio de integrar a Santa Confraria Branca do Governo Oculto do Mundo. Na História 

Oculta da Obra dos Deuses na Face da Terra, esses Seres são conhecidos como os 49 Adeptos 

Independentes. São independentes por já estarem livres das amarras das encarnações na Roda de 

Samsara, apesar de continuarem encarnados entre os homens desde os milhares de anos 

transcorridos após a sua Iluminação plena. Até aos dias de hoje colaboram com o Manu para o 

mesmo poder levar a cabo a sua espinhosa Missão na Terra. Aproveitando a oportunidade, 

esclarecemos que esses 49 Excelsos Seres não pertencem directamente ao Novo Pramantha, 

porque se fizeram independentes. Em outras palavras, não fazem parte do Oitavo Ramo Racial 

que é a Família Espiritual do Avatara, e por isso mesmo não são obrigados a acompanhar o 

Avatara. Contudo, continuam acompanhando-O pelo imenso amor que abrigam em seus 

corações compassivos. Poderiam ter optado pela vida no Mundo Dévico, e no entanto 

sacrificam-se neste vale de lágrimas que é a vida na Face da Terra. No Budismo Esotérico, esses 

Excelsos Seres são conhecidos como Budhas de Compaixão. 
 

 CONTRIBUIÇÃO DAS RAÇAS – Para o Homem chegar ao actual nível de consciência, 

cada Raça deu a sua contribuição conforme se segue: 
 

 a) Na 3.ª Raça-Mãe Lemuriana consolidou-se o Corpo Físico e interiorizou-se o Duplo 

Etérico. Com isso o Homem entrou no processo de individualização. No Reino Animal, o Duplo 

Etérico estende-se e envolve um grupo de animais da mesma espécie formando uma Alma 

Colectiva ou um bolsão colectivo, conforme já vimos no Caderno n.º 4. 
 

 b) Na 4.ª Raça-Mãe Atlante trabalhou-se no sentido de firmar o Corpo Astral e plasmar o 

Mental Concreto, ou seja, fixando a Alma. Foi assim estruturado o Quaternário Inferior ou a 

Personalidade Humana. 
 

 c) Na 5.ª Raça-Mãe Ariana consolidou-se o Mental Concreto e iniciou-se a fixação do 

Mental Abstracto. Com isso foram lançadas as bases do Ternário Superior ou da Individualidade, 

que é a instauração dos Princípios Espirituais na consciência do Homem. 
 

 DESCENDENTES DOS LEMURIANOS – Apesar dos milhões de anos já decorridos 

desde o fim daquela portentosa civilização, ainda existem hoje descendentes seus ocupando 

grandes áreas do Globo Terrestre. Dentre eles, podemos destacar os aborígenes da Austrália, da 

Tasmânia, os malaios, os papuas, os hetontes e os dravídios do Sul da Índia, bem assim como 

todas as raças negras são descendentes dos lemurianos, encontrando-se entre as mais atrasadas 

delas os costumes de certas práticas de magia elemental, tão gosto do animismo lemuriano, que 

infelizmente contagiaram boa porção da civilização actual que nisso imita o Passado do Homem 

troglodita. 
 

 Segundo os conhecimentos iniciáticos, os antropoides são os últimos descendentes do 

cruzamento racial havido entre alguns lemurianos decaídos com animais parecidos com as 

lontras. Reprodução que depois tornou-se impossível em virtude da Lei ter providenciado a 

distanciamento genético sobretudo glandular entre os dois Reinos. 
 

 

DESTRUIÇÃO DA LEMÚRIA 
 

 

 Com o passar do tempo, o princípio da Egoidade ou do “Eu sou” degenerou em 

Egoísmo, e assim o que foi um bem transformou-se na origem de muitos males, inclusive de 

guerras e destruições, que tendo-se desenvolvido entre os atlantes chegou aos nossos dias de 

maneira bastante acentuada. 
 

 O que havia de melhor entre os lemurianos foi poupado. Quando chegou a hora fatal, o 

Manu tratou de recolher as sementes que serviriam para dar origem à Raça Atlante, o mesmo 

acontecendo posteriormente com os atlantes em relação à Raça Ariana. 
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 Segundo Paulo Albernaz, com a catástrofe ocorrida com o quinto astro que gravitava em 

torno do Sol, a Terra foi atirada violentamente da sua órbita para a terceira órbita ocupada pela 

Lua. Com esse evento, a Terra perdeu o seu quarto satélite. Ao suplantar a Lua, a Terra absorveu 

o terceiro satélite da mesma. Foi precisamente esse satélite o causador físico do fim da Lemúria. 

O referido satélite ao aproximar-se do cinturão protector da Terra fraccionou-se em bilhões de 

asteroides, que vieram a constituir-se no anel próximo do nosso equador formando a chamada 

Serpente Cósmica, que segundo as antigas tradições envolvia a Terra com o seu abraço. 
 

 A LEMÚRIA DESAPARECEU HÁ SETE MILHÕES DE ANOS – O continente 

lemuriano, chamado Shalmali nas escrituras orientais, originou-se pela emersão da cordilheira 

dos Himalaias do seio do oceano. Tal continente foi submetido a numerosos cataclismos, devidos 

às erupções vulcânicas e aos tremores de terra. Falando sobre o fim da Lemúria, JHS disse: 
 

 “Uma inclinação, ou antes, um rebaixamento começou na Noruega, e esse antigo 

continente desapareceu duranta algum tempo sob as águas. Há cerca de sete milhões de anos, 

no Período Eoceno (da Era Terciária), houve uma grande convulsão vulcânica que destruiu 

quase toda a Lemúria, não subsistindo senão fragmentos tais como a Austrália, Madagáscar, 

a Ilha de Páscoa, etc. Nos meados da evolução da terceira Raça, ocorreram fortes variações 

climáticas que fizeram desaparecer os últimos vestígios da segunda Raça, assim como os 

primeiros representantes da Raça Lemuriana.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


