
 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 26 – Roberto Lucíola 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIAT  LUX 

ROBERTO LUCÍOLA 

     CADERNO 26   RAÇA ATLANTE       DEZEMBRO 2000 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 26 – Roberto Lucíola 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFÁCIO 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

sua origem no próprio Logos que preside à nossa Evolução. 
 

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

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

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

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

comum. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Junho de 1995 
 

Azagadir 
 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 26 – Roberto Lucíola 

 3 

RAÇA ATLANTE 
 

 
 

ÍNDICE 
 

 

 
PREFÁCIO …………………………………………………………………………………………...….. 2
   

FUNÇÃO DA RAÇA ATLANTE ………............................….………….….………...….………...… 5
       

AS ESTÂNCIAS DE DZYAN ………………………………………….………………………………. 6
      

O MISTÉRIO DOS FILHOS DE VÉNUS E DOS HERMAFRODITAS ………………..…………. 7
          

SHAMBALLAH, CORAÇÃO DO MUNDO ….………………………………...……………………. 8
          

DIVISÃO ENTRE OS FILHOS DE DEUS ……….………………………….…………....….….…… 9
              

VITÓRIA DO MATERIALISMO ……………………………………………….….…………...…… 11
             

A TERRA IMPERECÍVEL ……………………………………………………………………...……. 12
             

COMO O MANU FORMOU A RAÇA ATLANTE ………………............................……...……… 13
             

AS SETE SUB-RAÇAS QUE FORMARAM A RAÇA-MÃE ATLANTE .…..…….….….……... 14
   

1.ª SUB-RAÇA RMOAHAL ……………………………………………..……….…..……………….. 15
   

2.ª SUB-RAÇA TLAVATLI ……….…….………………………...………….……….……….……… 16
             

3.ª SUB-RAÇA TOLTECA ……………………………………………...………….…………………. 17
             

SINARQUIA ENTRE OS TOLTECAS ….……………….……………..………..…….……………. 19
            

OS TOLTECAS NAS AMÉRICAS ……………………………………………….…………….……. 20
              

TEOFAGIA NA ATLÂNTIDA ………….……….……….………..………...….……….…………… 21
              

CAUSAS DA DECADÊNCIA ATLANTE ………….....………………...…………...……………… 22
              

FIM DO GOVERNO DOS REIS DIVINOS …….……..................…………………....….…..……. 23
             

FIM DA CIVILIZAÇÃO TOLTECA ……………...........................................................…………. 24
              

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ATLÂNTIDA ….….………………..…..……….…….……… 25
             

ASPECTO FÍSICO DOS ATLANTES …………………………...……...………………….….….… 27
             

FILOSOFIA RELIGIOSA NA ATLÂNTIDA ………………………………………….……….…… 28
             

AS QUATRO FASES DA DESTRUIÇÃO ATLANTE ………………………………………….… 29
             

PROFECIAS SOBRE A ATLÂNTIDA ……….……………………………………..…..………..… 32
             

4.ª SUB-RAÇA TURÂNIA .……………………………………………………...…….……….…...…. 34
    

5.ª SUB-RAÇA SEMITA ……………………………………………………………….….….……….. 35
   

6.ª SUB-RAÇA AKÁDIA ……………………………………………………….………...…………… 35
              

7.ª SUB-RAÇA MONGOL ………………………………………………………………………..…... 36
             



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 26 – Roberto Lucíola 

 4 

REVOLTA NA QUARTA CIDADE ……………………………...….……….….……….…….……. 36
              

MISTÉRIO DA QUEDA NO SEXO ……………………………………………...…...……...……… 37
               

CONSPIRAÇÃO ASSÚRICA ……….……………………………………………..….……………… 37
               

DEGENERAÇÃO ATLANTE …………………….………………………….…….…………….…… 38
   

AS RELÍQUIAS ATLANTES ESTÃO PROTEGIDAS …………………….…….….…….……… 41
   

TERRAS SALVAS: PAMIR, EGIPTO, AMÉRICAS ……………………………………..………. 43
    

REDENÇÃO DA ATLÂNTIDA ……………………………………………………………………… 43

               
              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 26 – Roberto Lucíola 

 5 

RAÇA ATLANTE 
 
 

FUNÇÃO DA RAÇA ATLANTE 
 
 

 Diz Paulo Machado Albernaz sobre o fim da Atlântida:  
 

 “O desaparecimento, por explosão, de um planeta que ocupava a 5.ª órbita planetária a 

partir de Mercúrio, onde hoje só vemos uma imensidão de pequenos asteróides, teria trazido 

consequências trágicas para a Terra, inclusive empurrando-a da 4.ª para a 3.ª órbita. 
 

 A Lua teria sido um planeta antes da Terra ter invadido a sua órbita. A condição de 

planeta atribuída à Lua ainda é conservada nas tradições da Astrologia. Marte seria apenas 

um grande fragmento do planeta desaparecido tendo assumido a 4.ª órbita que era ocupada 

pela Terra. 
 

 A proximidade entre a Terra e a Lua teria provocado a deslocação ou transferência 

dos elementos gasosos e líquidos do nosso actual satélite para o nosso planeta. O dilúvio e o 

afogamento da chamada Atlântida terão sido consequências desses fenómenos.” 
 

 A 4.ª Raça-Mãe Atlante é considerada a Raça Equilibrante por se situar entre as três 

primeiras e as três últimas Raças-Mães. A Humanidade da época era constituída por deuses e por 

homens comuns. Floresceu no continente tradicionalmente chamado de Kusha. Ocupava extensa 

faixa equatorial formando um cinturão em torno da Terra. Foi na Atlântida que se desceu ao 

máximo da materialidade dando início à subida para a espiritualidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Na Atlântida os deuses e os homens conviviam juntos. Os chamados Reis de Edon, que 

eram Seres de natureza divina, formavam a casta  dirigente. Cada um dos Reis de Edon era 

Governanador de um dos setes Cantões Atlantes, sendo que existia uma Oitava Cidade que 

sintetizava todos os valores espirituais da Raça. Ali vivia a Trindade Suprema que constituía a 

própria  Divindade manifestada na Terra. 
 

 Na Atlântida estavam presentes todas as Hierarquias. Cada Hierarquia Criadora 

expressava determinado valor e desenvolvia uma função específica de acordo com os diversos 

princípios que constituem os seres humanos, conforme o abaixo descriminado:  
 

 Assuras  Eram os Governadores Expressavam a Vontade 

 Agniswattas  Eram os Instrutores  Expressavam a Mente 

 Barishads  Eram os Sacerdotes  Expressavam a Emoção 
 

 Essas três Hierarquias tinham a missão de desenvolver um novo estado de Consciência 

na Humanidade de então. As Mónadas careciam de auto-orientação. Era preciso, por exigência 

do Ciclo, firmar na consciência do Homem o princípio chamado Ahankara, a consciência do “Eu 
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sou” que caracteriza o princípio  do livre-arbítrio e destaca o ser humano de qualquer outra 

criatura em evolução. 
 

 A Lei exigia a manifestação do Plano Mental Cósmico, o que só era possível através do 

desenvolvimento da Mente Humana. Foi necessário activar inicialmente a Inteligência prática 

para conseguir-se, com o decorrer do tempo, alcançar os altos níveis da Inteligência abstracta 

conectada à Intuição.  
 

 

AS ESTÂNCIAS DE DZYAN  
 
  

Na literatura ocultista de nível elevado fazem-se muitas referências às Estâncias de Dzyan. 

Dzyan ou Dzyn em tibetano, escreve-se também Dzen que é a corruptela do sânscrito Dhyan ou 

Dhyana, o 7.º Passo da Yoga de Patanjali, cuja tradução hindu é Jnana, “Sabedoria ou 

Conhecimento Divino”. Talvez com este esclarecimento possamos entender porque Helena P. 

Blavatsky afirmava que as Estâncias eram um Livro Jina ou Livro Sagrado. Por falar nas 

Estâncias, vejamos o que elas dizem sobre a Raça Atlante que é o objecto central do presente 

Caderno:  
 

 “Na Quarta (Ronda) os Filhos da Mente (Manasaputras) receberam ordem de criar as 

suas imagens (veículos). A terceira parte deles (os Assuras ou Rebeldes) desobedeceu. As duas 

outras partes (os Pitris Agniswattas e os Filhos de Vénus) respeitaram a ordem. Sofrerão e 

farão sofrer.” 
 

 Não obstante a linguagem enigmática das Estâncias, como sempre ocorre quando o 

assunto é de extrema transcendência, não existe nenhuma inexactidão ou erro nas suas assertivas. 

No texto acima, o que consta entre parênteses visam dar-lhe maior clareza. A complexidade na 

exposição de temas esotéricos destina-se a que os não-Iniciados tenham que procurar explicações 

complementares para entendê-los. A não observância destes preceitos acautelados deu lugar aos 

grandes males sobrevindos aos atlantes, por terem adquirido prematuramente conhecimentos 

para os quais ainda não estavam preparados. 
 

 Aquela parcela que se rebelou reencarnou muitas 

vezes na Atlântida, onde desempenhou papel importante. 

Havia recusado encarnar numa ocasião favorável de 

importância fundamental, onde poderia prestar um grande 

auxílio à Evolução Humana. Nessa ocasião limitou-se apenas 

a contemplar “as formas vis da Terceira Raça” que rejeitou. 

Com essa atitude ficou configurado o sentimento de 

separatividade, orgulho e desdém para com o próximo de 

categoria inferior na escala evolucional, o que implicou em 

grave karma. 
 

 OS FILHOS DE VÉNUS E OS AGNISWATTAS – 

Os Assuras olhando aquelas formas vis, repeliram-nas e 

desprezaram-nas. Negaram-se a cumprir os desideratos da 

Lei, e assim uma terrível maldição condenou-os a encarnarem-se para aprenderem a devida lição. 
 

 As Estâncias dizem que “duas outras partes obedeceram”. Eram elas os Pitris 

Agniswattas e os Filhos de Vénus (Kumaras), que docilmente cumpriram os desígnios da Lei. 

Graças a isso, a terceira Raça Lemuriana evoluiu e venceu os seus três estágios: primeiramente o 

das formas assexuadas, em seguida o dos hermafroditas, e finalmente o das formas com sexos 

separados, criando assim as condições para se chegar ao estágio do Homem da quarta Raça 

Atlante.  
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O MISTÉRIO DOS FILHOS DE VÉNUS E DOS HERMAFRODITAS 
 
 

 Vimos que um dos estágios fundamentais da Raça humana foi a dos hermafroditas que 

alcançaram admiráveis formas formosas, fortes e robustas formadas sob a égide dos Senhores de 

Vênus para o seu próprio uso por já terem atingido a Perfeição Humana, com isso se 

imortalizando e por isso hoje dormem no Pantheon de Shamballah. Essas formas não 

encerravam Mónadas Lunares e sim os Filhos de Vénus, que entraram nelas como as suas 

próprias Mónadas. Além dessas selecionadas, quando as formas hermafroditas se 

universalizaram as mesmas passaram a servir de veículos para as quatro classes de Mónadas 

Lunares que alcançaram a condição humana. 
 

 Chamamos a atenção para o facto da existência dos diversos tipos humanos com as suas 

características próprias, ou seja, um grupo restrito de hermafroditas foi animado pelos Filhos de 

Vénus, e outro grupo mais numeroso de hermafroditas foi animado pelas várias classes de 

Mónadas Lunares. Sobre o assunto, dizem as Escrituras Sagradas: 
 

 “Quando a Terra esteve nessas condições, desceram os ‘Senhores de Vénus’, logo 

seguidos pelos ‘Pitris Agniswattas’, também chamados ‘Senhores da Chama’. Alguns 

‘Senhores de Vénus’ modelaram corpos para si pela Vontade e pela Yoga, e os outros 

ocuparam as formas hermafroditas que eles mesmos tinham desenvolvido dos ‘nascidos do 

Ovo’. 
 

 Chegados os ‘Pitris Agniswattas’, alguns deles tiraram as formas embrionárias do 

interior dos Ovos, desenvolveram-nas e ocuparam-nas. 
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 Os que encarnaram assim, com o tempo tornaram-se Arhats. Foi assim estabelecida na 

Terra a ‘primeira Hierarquia Oculta’, que com os seus diversos graus tem continuado no 

exercício da sua bendita Obra.  
 

 Essa foi a tarefa especial dos ‘Pitris Agniswattas’ sem que nela tomassem parte os 

‘Senhores de Vénus’, os quais formam o grau superior da Hierarquia dos Sábios que 

fornecem os Grandes Instrutores da Humanidade, dos quais aparece um de vez em quando 

entre os homens. 
 

 Diz-se que Eles habitam em Shamballah, a Cidade Santa situada no Coração da Terra, 

dando a entender com essa frase mística que no seu Recinto moram Aqueles que são o 

‘Coração da Vida’ da Humanidade, porque deles fluem as correntes da Vida Universal.” 
 

 As Estâncias de Dzyan dizem que os Assuras encarnaram-se na 1.ª Sub-Raça Rmoahal. 

Os Pitris Solares de 1.ª classe da Hierarquia Agniswatta, e as Mónadas Lunares, também 

chegaram em grande número a essa Sub-Raça Atlante, cuja epiderme era de formoso pigmento. 
 

 Com o decorrer do tempo, quando a 4.ª Raça-Mãe já estava consolidada, houve uma 

emigração para o sul do continente sob a direcção dos Reis Divinos, os Pitris Agniswattas. Ali 

foi estabelecida uma portentosa civilização onde se ergueram inúmeras cidades. Os 

remanescentes lemurianos que ainda habitavam em grande número o que é hoje a África e as 

terras surgidas do Oceano Atlântico, tentaram desalojá-los mas foram repelidos. 
 

 

SHAMBALLAH, CORAÇÃO DO MUNDO 
 

 

 PERPÉTUO SACRIFÍCIO DA DIVINDADE MANIFESTADA – Assim como do 

coração humano brota o sangue que nutre todo o corpo, e ao coração volta cheio de impurezas 

para que de novo purificado circule pelas artérias, assim também dimanam do Coração Místico 
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do Mundo, que é Shamballah, as correntes da Vida Espiritual, que cheias de impurezas 

recolhidas pelo contacto com o mundo inferior da Face da Terra voltam ao Sagrado Coração e 

nele se purificam, para fluírem novamente indo purificar a Humanidade sem que ela disso se 

aperceba. Desse modo, cumpre-se o Perpétuo Sacrifício da Divindade pelo qual se processa a 

Evolução. Dizem as Revelações:  
 

 “Quando os Senhores de Vénus, também chamados de Dragões de Sabedoria, 

chegaram à Terra com o fim de favorecer e apressar a evolução da Humanidade Terrestre, 

consigo trouxeram os germes de diversos tipos de seres viventes já desenvolvidos nesse Globo. 
 

 Diz-se que o Manu e outros Rishis, aquando da sua chegada, trouxeram na sua ‘Arca’ 

vários germes de vida que não eram somente de vida espiritual ou intelectual, e sim vida física 

como havia em Vénus, destacando-se dentre eles o Trigo, o Mel e a Formiga.” 
 

 ORIGEM DOS CEREAIS QUE ALIMENTAM A HUMANIDADE – O trigo, por 

exemplo, não é oriundo da Terra, e por isso os botânicos ficam confusos quanto a indicarem a 

sua origem. Cruzando o trigo com as plantas terrestres, os primitivos Instrutores da Humanidade 

obtiveram os diversos cereais que serviriam como alimento saudável para o Homem, tais como a 

cevada, centeio, arroz, milho, etc.  
 

 As abelhas e as formigas também procedem de Vénus (tendo-se materializado ao 

penetraram a atmosfera da matéria terrestre). A sua admirável organização social e actividade 

revelam uma organização superior à do Homem. 
 

 Segundo H.P.B., os Dragões de Sabedoria foram os primeiros Adeptos da terceira Raça-

Mãe, e depois foram igualmente os da quarta e quinta Raças-Mães. Eram os Filhos do Fogo. 

Foram Eles que deram origem aos Budhas e aos Bodhisattwas, bem assim como a alguns Arhats 

de descendência Agniswatta. Diz ela:  
 

 “Nas classes superiores funcionava ativamente o terceiro olho, de modo que o Mundo 

Astral era para eles tão conhecido como o Físico. Porém, esses poderes de visão diminuíram 

proporcionalmente aos graus de inferioridade até chegar a um vago vislumbre nos ‘cabeças 

estreitas’. Nas 6.ª e 7.ª Sub-Raças da Raça Lemuriana esse terceiro olho foi se retirando, 

pouco a pouco, para o interior do crânio, até desaparecer por completo nos atlantes. 
 

 Guiada pelos Reis Divinos, a 6.ª Sub-Raça Lemuriana edificou as primeiras cidades 

com pedra e lava na actual região de Madagáscar. Nos templos egípcios, como o de Karnac, 

notam-se ainda os traços herdados da arquitetura lemuriana prosserugida pelos seus 

descendentes da 4.ª Raça Atlante.” 
 

 

DIVISÃO ENTRE OS FILHOS DE DEUS 
 

 

 Os lemurianos possuíam grandes poderes psíquicos. Foi com o uso desses poderes que 

ergueram as enormes e pesadas pedras utilizadas nas suas construções ciclópicas. Essas pedras 

pesando toneladas não foram levantadas com a força muscular nem por engenhosos aparelhos 

mecânicos, pois aqueles que as ergueram a grande altura conseguiram-no pelo seu conhecimento 

e aplicação das forças do magnetismo terrestre, de modo que neutralizavam o peso desses 

imensos volumes fazendo-os flutuar, dirigindo-os com o mínimo de esforço para os lugares que 

lhes destinavam. 
 

 Com a separação dos sexos a força geradora, que é natural em todas as criaturas, foi 

acentuada transformando-se em paixão sexual desenfreada, o que não acontecera nas fases 

anteriores quando os seres eram assexuados e os instintos procriadores seguiam as Leis da 

Natureza, que se manifestava calma e harmoniosamente na reprodução de novas formas tal qual 

acontece actualmente com os vegetais.   
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 Os Pitris Agniswattas, revestidos de corpos que se tornaram cada vez mais densos nas 

sucessivas encarnações, conscientes de sua superioridade e dotados de maior capacidade mental 

que os homens em formação, consideravam-se verdadeiros Deuses na Terra. Atraíram para os 

seus corpos correntes poderosas de Vitalidade que se transformaram em Energia Geradora até 

então desconhecida, a qual eles não tinham capacidade de dominar. Com isso, esses Pitris foram 

muitas vezes atraídos por mulheres de belo aspecto, porém pertencentes a uma Hierarquia 

inferior, e com elas geraram descendentes de nível muitíssimo mais baixo que o deles, 

descendentes que mais tarde provocaram a espectacular queda da civilização atlante, como 

veremos. 
 

 CONQUISTA DA MATÉRIA PELA MÓNADA – Dizem as tradições que os brilhantes 

Filhos da Luz esposaram as mulheres terrenas conspurcando assim a sua Hierarquia: “Os Filhos 

de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e as desposaram”, diz o Génesis.  
 

 Esse mergulho na Matéria, apesar de ser um processo sacrificial, tinha que ser dado, pois 

ao mergulhar cada vez mais nos Planos mais grosseiros da Manifestação a Mónada foi 

aprendendo a dominá-los e a conquistá-los, o que paradoxalmente constituía uma realização 

evolucional, em virtude de que a Matéria também é parte do Logos manifestado precisando, 

portanto, evoluir. Talvez o processo tenha sido pervertido pelo mau uso do livre-arbítrio… 
 

 Muitos foram vencidos nessa primeira Batalha de Kurukshetra, que é o campo da 

existência nos Mundos inferiores. Sobreveio então uma lastimável separação: de um lado, 

ficaram os que seguiram os Filhos da Luz nessa terrível batalha; do outro lado, os que voltaram 

costas à voz da Razão e entregaram-se aos prazeres deletérios e aos falsos poderes de mando, e 

sucumbindo na embriaguez dos sentidos mergulharam cada vez na Matéria esquecendo-se da sua 

origem Divina.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Com o surgimento dessa polaridade fatal entre os Filhos de Deus, começaram as 

desavenças entre eles. Os mais puros emigraram, lentamente, para as terras imperecíveis do 

Norte sob a direcção do Manu; os outros mergulharam cada vez mais nos prazeres do 

materialismo e no fausto do poder material, ocupando praticamente todo o resto de uma terra já 

condenada pelos Deuses. 
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VITÓRIA DO MATERIALISMO 
 
 

 Os últimos lemurianos foram os progenitores da Raça Atlante, onde a Matéria e o 

materialismo atingiram o seu apogeu. Nessa ocasião acentuou-se a polarização antagónica entre 

os Filhos da Luz e os das Faces Sombrias. Foi na Atlântida onde essa separação ficou mais em 

evidência, da qual resultaram trágicas consequências. O efeito nocivo desse materialismo 

excessivo estendeu-se por toda a civilização atlante e chegou até à quinta Raça-Mãe Ariana, 

onde até hoje o materialismo predomina na vida dos povos fazendo-se presente em todos os 

sectores sociais, inclusive nos meios sagrados como é o caso das religiões, pervertidas e 

convertidas a ele, como se evidencia pela rejeição cabal do principal dos fundamentos da 

Espiritualidade que é a Lei da Reencarnação e do Karma. 
 

 As quarta e quinta Raças adoraram as imagens desses gigantes lemurianos como se 

fossem divindades, seguindo a crença ancestral mas impúbere das suas façanhas do Passado, das 

suas realizações e das suas inauditas forças física e psíquica. Enquanto se processava a luta entre 

o Bem e o Mal, as forças telúricas começaram a actuar na destruição da Lemúria. Tremores de 

terra contínuos solapavam a estrutura do continente, enquanto os vulcões lançavam torrentes de 

lavas e gases venenosos destruidores. O vasto continente soçobrou fraccionado em várias ilhas 

de tamanhos continentais, que também foram fraccionadas e destruídas. Finalmente, sobreveio o 

final trágico da Lemúria consumida pelo fogo, arrasada pelas lavas incandescentes, sacudida por 

espantosas explosões dos gases em contacto com o fogo e a água. Ondas gigantescas afogaram 

as ilhas, uma após outra, até ao doloroso final da extinção desse continente para sempre. 
 

 AS ÚLTIMAS MÓNADAS LUNARES A CHEGAREM À TERRA – Os remanescentes 

da terceira Raça Lemuriana que conseguiram salvar-se do espantoso desastre, uns formaram as 

sementes da Raça Atlante e outros ficaram ilhados, como foi o caso da Austrália onde até hoje 

vivem os seus descendentes. Como antepassados da Lemúria, também temos os indígenas da 

Tasmânia, que faziam parte da sua 7.ª Sub-Raça e actualmente estão quase extintos, os papuas e 

os malaios, que são frutos do cruzamento de atlantes com lemurianos, e os hetontes, que também 

são remanescentes lemurianos. Os dravídios do Sul da Índia são o resultado da união de 

lemurianos com atlantes da 2.ª Sub-Raça. A raça negra, de um modo geral, é descendente dos 

lemurianos.  
 

 As últimas classes de 

Mónadas Lunares que chegaram 

ao limiar do Reino Humano no 

final da 3.ª Raça Lemuriana, às 

quais as Estâncias denominam 

de “cabeças estreitas”, não 

estavam aptas para abrigarem a 

centelha da Inteligência, pois 

apesar de já separadas em sexos 

diferentes os seus instintos eram 

francamente animalizados. 

Estas “cabeças estreitas” é que 

se cruzaram com animais 

gerando os antropoides. 
 

 Tal é, segundo o 

Ocultismo, a origem dos 

antropoides. Estas criaturas 

serão as únicas representantes 
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do Reino Animal que atingirão a condição de Humanidade na nossa Cadeia. Nas 6.ª e 7.ª Raças-

Mães da nossa Ronda os antropoides alcançarão a forma astral humana, e só na futura 5.ª Ronda 

entrarão definitivamente no Reino Humano. 
 

 A respeito do assunto, dizem as Estâncias de Dzyan:   
 

 “Ao verem isso, os Assuras que não tinham formados os homens choraram, dizendo: 
 

 ‘Os Amanasas profanaram as nossas futuras moradas. Isto é karma. Iremos morar em 

outras. Façamos melhor para que não nos suceda coisa pior’. Assim eles fizeram, e todos os 

homens foram dotados de Mente.”   
 

 

A TERRA IMPERECÍVEL 
 

 

 Como vimos, a separação dos sexos na espécie humana ocorreu nos meados da 3.ª Raça 

Lemuriana há cerca de 18.000.000 anos. E enquanto o terceiro olho não ficou completamente 

atrofiado pela matéria densa, a Mónada pôde exercer influência directa sobre os seus veículos. 

Porém, essa influência foi diminuindo à medida que o Homem se materializava cada vez mais. 
 

 DESENVOLVIMENTO DO MENTAL NA ATLÂNTIDA – O Mental Inferior, na 

proporção em que se desenvolvia ia inibindo a manifestação da Mónada retraindo-se cada vez 

mais, até que finalmente o Mental Inferior passou a predominar na Personalidade Humana. Foi 

com esse estado de consciência que o sector mais evoluído da Humanidade deu entrada na quarta 

Raça Atlante.  
 

 O continente atlante surgiu lentamente à medida que a Lemúria ia desaparecendo por 

efeito das erupções vulcânicas e dos tremores de terra. O Manu-Semente da 4.ª Raça Atlante 

escolheu para formá-la os seres mais inteligentes e sadios no seio da Raça Lemuriana, e 

conduziu-os para a Terra Imperecível,  onde a semente seleccionada ficou isolada e protegida a 

fim de poder ser aperfeiçoada. Na ocasião propícia, as sementes foram disseminadas por diversas 

regiões do Mundo não atingidas pela catástrofe lemuriana. 
 

 INÍCIO DA RAÇA ATLANTE – Segundo informações fornecidas por JHS, o Manu-

Semente da 4.ª Raça Atlante escolheu dentre os componentes das últimas Sub-Raças da Lemúria 

aqueles que seriam as sementes monádicas da nova Raça Atlante, há aproximadamente oito 

milhões de anos atrás. O Manu escolheu dentre os componentes da 3.ª Raça aqueles mais 

desenvolvidos moral e espiritualmente, que constituíam uma elite, e conduziu-os para o Norte, a 

fim realizar a sua missão de povoador numa região que ficou conhecida como a Terra Sagrada 

Imperecível. Aliás, essa é a verdadeira interpretação da passagem bíblica que refere a Arca de 

Noé, nome que lido anagramaticamente forma o termo grego Éon, que significa “Ciclo de 

Manifestação Universal” e “Manifestação de Deus na Face da Terra”. 
 

 As Escrituras Sagradas falam da construção de uma Barca de Salvação por Noé para 

recolher e abrigar os Eleitos de Deus, para os salvar do Dilúvio Universal que se avizinhava 

guardando-os na grande Barca, Arca ou Agharta. 
 

 Sobre o assunto, diz JHS:  
 

 ”Chegados os tempos, o Manu transferiu-se com o seu povo para as regiões 

setentrionais da Ásia salvas do grande cataclismo que destruiu a Lemúria, passando a ocupar 

o continente atlante onde iria desenvolver-se a nova Raça. 
 

 Deuses e homens formaram a Humanidade da Raça Equilibrante. Cada Rei ou Dhyan-

Choan – os sete Reis de Edom, Éden, Paraíso Terrestre – dirigia uma das suas sete Cidades, 

enquanto na Oitava encontrava-se a expressão do próprio Logos. 
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 A Atlântida é conhecida com o nome de Kusha nos arquivos secretos, denominando-se 

também País de Mu, inclusive entre os mayas que figuram entre os seus rebentos. 
 

 O Brasil, como outras regiões, escapou ileso aos grandes cataclismos.” 
 

 Devido à influência dos lemurianos no início da Raça Atlante, ainda predominava a cor 

negra e os homens eram muito altos, mas à medida que os séculos transcorreram a epiderme foi 

clareando e a estatura diminuindo. Eram governados pelo próprio Manu e pelos Reis Divinos. 
 

 

COMO O MANU FORMOU A NOVA RAÇA ATLANTE 
 

 

 O MANU E A FORMAÇÃO FÍSICA DAS RAÇAS – O Manu Chaksusha da 4.ª Raça-

Mãe Atlante, segundo a Tradição Iniciática era um Ser de elevada Hierarquia procedente do 5.º 

Gobo do Sistema de Evolução de Vénus (parente próximo do Sistema de Evolução Terrestre que 

está “um grau” evolutivo abaixo daquele). Ele foi obrigado a adaptar-se às condições do meio 

em que tinha de actuar. Assim, os próprios componentes da nova Raça que estava sendo formada 

por ele possuíam aparência que para nós não seria um padrão muito atraente, embora 

representassem um passo adiante para a Humanidade da época.  
 

 À medida que as formas humanas foram aprimorando-se a estaturas tenderam a diminuir, 

e por este motivo os corpos dos homens que compunham a 1.ª Sub-Raça Rmoahal eram menos 

avantajados que o dos seus antecessores lemurianos. O Manu passou a modelar os corpos subtis 

dos homens em conformidade com o paradigma da nova Raça, pois sendo quem era sabia 

perfeitamente que para lograr-se qualquer alteração no corpo físico teria que começar-se 

actuando sobre os veículos internos, ou mais precisamente, trabalhando-se os átomos 

permanentes, com especial destaque para o Corpo Vital ou Etérico que é o molde do Corpo 

Físico denso, como já vimos quando estudámos a mecanogénese humana no Caderno n.º 4. Foi 

precisamente sobre esse núcleo oculto que o Manu operou para processar a formação do novo 

Homem. 
 

 INFLUÊNCIAS DAS RAÇAS ANTECESSORAS – Toda a Raça-Mãe desenvolve-se a 

partir da tónica que lhe é impressa pela Raça antecessora, consoante a sua ordem numérica. Por 

exemplo, a 3. Raça Lemuriana recebeu a sua tónica evolutiva da 3. Sub-Raça Hiperbórea. A 

presente 5.ª Raça Ária está sob a égide da 5.ª Sub-Raça Atlante que foi a Semita, e assim por 

diante. 
 

 Muito embora tenha sido nos meados da Raça Lemuriana que se deu o aparecimento do 

Homem polarizado em sexos diferentes, transcorreram ainda milhões de anos até chegar-se à 

formação da espécie. Só ao atingir-se a 7.ª Sub-Raça Lemuriana é que, do ponto de vista 

fisiológico, criaram-se as condições objectivas para os Mentores da Humanidade puderem lançar 

as bases antropológicas da 4.ª Raça-Mãe Atlante, com excepção dos que se anteciparam 

conseguindo alcançar a Hierarquia dos Arhats ou dos Homens Perfeitos. 
 

 Portanto, foi a 3.ª Raça-Mãe que serviu de preparação para a elaboração do verdadeiro 

Homem como nós o entendemos, o que só aconteceu plenamente a partir da 4.ª Raça-Mãe, ainda 

assim com a herança da forte carga emocional que retardou e retarda até aos dias de hoje a 

marcha ascensional do Homem para se tornar um verdadeiro Deus encarnado, segundo preconiza 

a Sabedoria Iniciática das Idades e, aliás, obedecendo ao que está programado pela Ideação 

Cósmica, ficando registado no Akasha tudo o que vai acontecendo no actual Sistema de 

Evolução Terrestre. 
 

 Segundo os Anais Ocultos, a 1.ª Sub-Raça Rmoahal deu entrada no cenário da Vida 

Planetária há aproximadamente 8 milhões de anos atrás, no final da Era Secundária, marcando o 
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início da Raça-Mãe Atlante. Nessa ocasião, os lemurianos ainda predominavam e o continente 

atlante ainda não estava completamente formado. 
 

 Os lemurianos escolhidos para progenitores da Raça Atlante foram guiados pelo Manu à 

Terra Sagrada Imperecível, onde seriam separados em sete zonas ou promontórios. A esse 

respeito, dizem as Estâncias de Dzyan: “Assim, dois a dois nas sete zonas, a 3.ª Raça deu origem 

à 4.ª”. 
 

 

AS SETE SUB-RAÇAS QUE FORMARAM A RAÇA-MÃE ATLANTE 
 
 

 Quando chegou ao final do seu ciclo evolutivo, a 4.ª Raça-Mãe Atlante cedeu lugar à 

actual 5.ª Raça-Mãe Ariana ou Ária. Como acontece sempre em todos os finais de Ciclos, foi 

necessário que houvesse uma selecção entre os seres para a escolha das sementes que formariam 

a nova Raça a urgir. Com esse propósito, o Manu Vaisvasvata da 5.ª Raça-Mãe recolheu em 

determinada Região Sagrada aqueles que haviam permanecido fiéis à Lei. Tal facto ficou 

registrado na memória dos povos como a lenda da “Arca de Noé”. Foi a partir dessa época que 

surgiram notícias sobre a existência dos Mundos Subterrâneos. 
 

 Agharta tem a mesma conformação da Atlântida, ou seja, é formada por Sete Cidades em 

torno de uma Oitava que é Shamballah, à semelhança de um Sistema Planetário, como ensinam 

as mais sagradas Revelações. 
 

 CARACTERÍSTICAS DAS SUB-RAÇAS ATLANTES – Cada Sub-Raça Atlante 

possuía uma característica própria que a distinguia uma das outras sendo sete no total, a saber: 
 

 1.ª Sub-Raça – Rmoahal 

 2.ª Sub-Raça – Tlavatli  

 3.ª Sub-Raça – Tolteca 

 4.ª Sub-Raça – Turânia 

 5.ª Sub-Raça – Semita 

 6.ª Sub-Raça – Akádia 

 7.ª Sub-Raça – Mongol 
 

 Rmoahals – Eram povo pastor pacífico, semelhante aos nossos esquimós, e de quem os 

actuais lapões são descendentes afastados dessa 1.ª Sub-Raça. 
 

 Tlavatlis – Eram de cor amarelada, sendo habitantes pacíficos da América (continente). 
 

 Toltecas – Eram belos e de estaturas elevadas. Arquitectos e guerreiros, deram origem 

aos astecas e maias. 
 

 Turânios – Eram guerreiros brutais e de aspecto brutal, por isso chamados Rakshasas. 
 

 Semitas – Eram turbulentos e deram origem aos actuais semitas. A 5.ª Sub-Raça Atlante 

tem relação directa com a actual 5.ª Raça-Mãe Ariana. 
 

 Akádios – Povo migrador, possuído de cor branca e olhos azuis, espalhou-se pelo 

Mediterrâneo. Deu origem aos pelasgos, etruscos, fenícios e cartagineses. 
 

 Mongóis – Nascidos dos Turânios. Difundiram-se pelo Norte da Ásia. Os chineses 

actuais são seus descendentes. Foi no seio da Sub-Raça Mongol que o Manu escolheu as 

“sementes” da actual 5.ª Raça-Mãe.  
 

 Na 3.ª Sub-Raça Tolteca predominou a Magia Negra e a corrupção em grande escala. A 

4.ª Sub-Raça Turânia era um misto lemure-atlante. Foi quando houve um choque violentíssimo 
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entre o Bem e o Mal, ou seja, entre os que estavam com a Lei e os que eram inimigos da Lei, 

representados pelos Rakshasas que desde então são sinónimos de Magos Negros. Enquanto os 

que estavam com a Lei Divina instigavam ao Amor, os Magos Negros instigavam ao Ódio. Isso 

terminou com as Forças da Involução prevalecendo, de que resultou a destruição da civilização 

atlante. Contudo, foi nesse período do florescimento da 4.ª Sub-Raça Turânia que deveria dar-se 

início à preparação da futura 5.ª Raça-Mãe Ária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.ª SUB-RAÇA RMOAHAL 
 

 

 FORMAÇÃO DA 1.ª SUB-RAÇA RMOAHAL – Segundo Arthur E. Powell, o Manu 

usou os melhores corpos dos componentes da 7.ª Sub-Raça Lemuriana, esmerados pelos 

Iniciados que os utilizaram, para formar o núcleo da sua 1.ª Sub-Raça Atlante, a Rmoahal. Ao 

princípio só um pequeno grupo de Iniciados e seus discípulos ocuparam esses corpos 

privilegiados. 
 

 A Raça Lemuriana, como de resto todas as do Passado e a do Presente, devido à 

miscigenação variava muito em aspecto e cor da epiderme, apresentando-se com uma acentuada 

variedade de tonalidades consoante a Sub-Raça a que se pertencia. Apesar da cor predominante 

na Lemúria ser a negra, os corpos dos mais evoluídos tinham uma cor mais clara com tons de 

ouro velho em diversas nuances. Foi dentre esses que o Manu seleccionou os que comporiam o 

núcleo da Raça Atlante nascente. Com estas medidas, o Supremo Legislador conseguiu criar um 

ser que podemos chamar de plenamente humano, o qual poderia conviver plenamente com o 

Homem da actualidade sem causar estranheza. Sobre o assunto, assim se expressou o Coronel 

Powell na sua obra O Sistema Solar: 
 

 “Gastou-se cerca de um milhão de anos no estabelecimento do tipo racial, tomando-se 

muito cuidado e tendo-se muito trabalho para chegar a uma mediana semelhança com o tipo 
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que o Manu se incumbira de produzir. Pode-se dizer que Ele fundou então, sem dúvida, a 

Raça, encarnando-se nela e chamando os seus discípulos para tomarem corpos na sua própria 

Família (8.º Ramo Racial, ou Família Espiritual do Avatara), de modo que a sua posteridade 

formou a Raça. O Manu de uma Raça, num sentido quase literal, é o seu Progenitor, pois toda 

a Raça tem o Manu por antepassado físico.” 
 

 OS ASSURAS ENCARNARAM-SE NA 1.ª SUB-RAÇA ATLANTE – Dizem as 

Estâncias de Dzyan que os Assuras encarnaram-se na 1.ª Sub-Raça Rmoahal. Os Pitris Solares 

de 1.ª classe, da Hierarquia dos Agniswattas, e as Mónadas Lunares também chegaram em 

grande número para engrossar essa Sub-Raça, cuja epiderme era de formoso pigmento. 
 

 Com o decorrer do tempo, quando a 4.ª Raça-Mãe já estava consolidada, houve uma 

emigração para o sul do continente sob a direcção dos Reis Divinos, os Pitris Agniswattas. Ali 

foi estabelecida uma portentosa civilização onde se ergueram inúmeras cidades. Os 

remanescentes lemurianos que ainda habitavam em grande número o que é hoje a África e as 

terras surgidas do Oceano Atlântico, tentaram desalojá-los mas foram repelidos. 
 

 Em muitos seres ainda estava em actividade o chamado “terceiro olho”, apesar de já se 

terem universalizado os olhos laterais que caracterizavam os atlantes. Graças a esse “terceiro 

olho” o Mundo Astral era visível e o psiquismo predominava em larga escala. De um modo 

geral, o povo aceitava docilmente o comando dos seus governantes a quem adorava como 

deuses. Contudo, se essa tutela fosse perpetuada poderia afectar o desenvolvimento do livre- 

arbítrio e do uso da autoconsciência psicológica dos seres humanos tornando-os completamente 

dependentes de outrens, estado esse que não correspondia aos ditames da Lei naquela fase da 

evolução onde se visava implantar na consciência humana o princípio de Ahamkara ou a 

consciência do “Eu sou”, que só o Homem pode ter. 
 
 

2.ª SUB-RAÇA TLAVATLI 
 

 

 Embora de menor estatura do que os Rmoahals, os Tlavatlis eram de compleição forte e 

rija. Tinham a cor amarelada. À medida que foram crescendo em número afastaram os Rmoahals 

mais para o Norte. Instalaram-se preferencialmente nas montanhas na região central do 

continente, donde nasceria muito depois a chamada Ilha de Ruta a qual, ao soçobrar, deu origem 

à Ilha de Poseidonis. Espalharam-se por um extenso território, inclusive naquele que um dia 

seria o Brasil. Muito deles chegaram ao que é hoje a Índia, onde se cruzaram com os indígenas 

lemurianos dando origem aos dravídios, até ao Presente ocupando parte do Sul da Índia e que 

ainda se dedicam muito às práticas animistas. 
 

 Actualmente ainda se encontram descendente relativamente puros dos Tlavatlis nas 

populações indígenas da América do Sul. Quanto aos birmaneses e siameses, são uma mescla de 

Tlavatlis com algumas das Sub-Raças Arianas.  
 

 Como objecto de culto, os Tlavatlis dirigiam as suas crenças a um Ser Supremo 

representado pelo Sol.  
 

 Os Tlavatlis eram guiados por Seres Superiores, os chamados Reis Divinos da Hierarquia 

dos Agniswattas. Floresceram num continente que hoje se encontra no fundo do Oceano 

Atlântico. Referindo-se à 2.ª Sub-Raça Tlavatli, foi escrito na revista O Teosofista editada pela 

Sociedade Teosófica (Linha de Adyar):  
 

 “A segunda Sub-Raça Tlavatli, de cor amarela, sempre guiada e conduzida 

superiormente pelos Reis Divinos, desenvolveu-se no continente que está hoje submerso no 

Oceano Atlântico. 
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 Com o avançar dos Assuras, eles colocaram-se resolutamente à frente da Evolução 

Humana, mas sempre obedientes aos Senhores da Luz que governavam as grandes províncias 

e sob cuja direcção a agricultura e a arquitectura fizeram consideráveis progressos. 
 

 Não há nada tão pacificantemente grandioso em toda a civilização atlante como esse 

primeiro período sob a égide dos Reis Divinos. No entanto, durante esse tempo os germes de 

uma Sub-Raça mais intelectual e de corpo mais denso, começaram a desenvolver-se. Era a dos 

Toltecas, destinada a assinalar o ponto mais material da civilização da 4.ª Raça Atlante, bem 

como também sofrer a mais espantosa queda.  
       

 Nesta Sub-Raça encarnaram-se os Assuras de maior Poder e os Pitris Solares da mais 

rara Bondade, estabelecendo-se em terras não afectadas pela grande convulsão que, 

repartindo a Atlântida em sete grandes Ilhas, destruiu quase totalmente as primeira e segunda 

Sub-Raças.” 
 

 É provável que antes da destruição da Lemúria, que ocorreu com um só grande 

cataclismo, os povos de cor amarela, que deram origem à civilização atlante, já estivessem 

presentes na Terra, talvez como sementes da futura Raça, pois as Raças originam-se sempre a 

partir de um pequeno núcleo que, com o decorrer dos tempos, vai-se multiplicando. Esse núcleo 

habitava o Norte, enquanto os lemurianos ocupavam mais o Hemisfério Austral. 
 

 AS 1.ª E 2.ª SUB-RAÇAS ATLANTES FINALIZARAM HÁ 4.000.000 DE ANOS – 

Muito embora os Assuras já estivessem encarnados naqueles corpos, considerados inadequados 

para a sua Hierarquia, eles ainda não os dominavam inteiramente. Devido a esse fenómeno, os 

Assuras ainda não podiam ocupar-se com o domínio dos outros. Com isso lucrou aquele jovem 

povo, que desenvolveu-se pacificamente durante muito tempo criando uma invejável civilização. 
 

 As duas primeiras Sub-Raças Atlantes coexistiram com as 6.ª e 7.ª Sub-Raças 

Lemurianas. A fase mais gloriosa da Raça Atlante, a sua Idade de Ouro do ponto de vista 

espiritual, foi quando esteve sob a égide da Dinastia Divina dos Reis de Edom, do Éden ou 

Paraíso Terrestre. Essa época coincidiu com o desenvolvimento das duas primeiras Sub-Raças 

Atlantes, a dos Rmoahals e a dos Tlavatlis, fase que findou há 4.000.000 de anos quando houve a 

grande convulsão que repartiu a Atlântida em sete grandes Ilhas, sendo quase totalmente extintas 

as 1.ª e 2.ª Sub-Raças. O que sobrou da 1.ª Sub-Raça encaminhou-se para o Norte, onde 

diminuíram de tamanho e caíram na barbárie; e o que sobrou da 2.ª Sub-Raça dirigiu-se para o 

Sul e para o Oriente, mesclando-se com os restos lemurianos ainda sobreviventes naquelas 

regiões, dando origem aos povos dravídios que até hoje ainda vivem no Sul da Índia. 
 

 Sobreveio então a 3.ª Sub-Raça Tolteca, que criou uma esplendorosa civilização findada 

após a catástrofe de há 850.000 anos atrás. Outras civilizações, não tão esplendorosas, seguiram-

se à Tolteca, dentre elas as dos maias e incas na América do Sul e a do Egipto nas suas primeiras 

dinastias.    

 
 

3.ª SUB-RAÇA TOLTECA 

 
 

 Com a decadência da 1.ª e da 2.ª Sub-Raças entrou em cena a 3.ª Sub-Raça dos Toltecas. 

Tratava-se de uma soberba Humanidade cujos componentes eram espécimes belos de grande 

estatura com proporções harmoniosas que lembravam os antigos gregos. Tinham a cor da pele, 

genericamente falando, castanha avermelhada. Arquitectos e guerreiros deram origem, com o 

passar do tempo, aos astecas e maias. Os seus corpos eram de natureza muito sólida, o seu 

sistema nervoso era de estrutura vigorosa não muito delicada, motivos porque resistiam a 

grandes abalos psicológicos tornando-os quase indiferentes aos mesmos. 
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 As três primeiras Sub-Raças Atlantes foram chamadas “vermelhas”, e as quatro finais 

eram denominadas “amarelas”. Os toltecas construíram uma magnífica civilização, a mais 

esplendorosa da Atlântida. Governaram durante milhares de anos. Dezenas de milhares anos 

mais tarde ainda estavam presentes, com todo o seu incontestável poder imperial, no México e 

no Peru, estendendo a sua influência a grande parte das Américas, até que os seus descendentes 

degenerados foram vencidos pelos ferozes astecas. 
 

 A própria Divindade estava presente no seio da Humanidade através da sua expressão 

humana, o Manu. O segundo imperador tolteca era o próprio Manu, que fundou a lendária 

“Cidade das Portas de Ouro” como a primeira das muitas urbes com essa designação. 
 

 ORIGEM DOS ÍNDIOS AMERICANOS – Os toltecas que emigraram para o continente 

americano e difundiram-se pelas actuais Américas do Norte e do Sul, com o passar do tempo 

construíram poderosas civilizações. Dentre elas podemos destacar a dos incas e a dos maias, que 

se desenvolveram nas regiões do Peru e do México na América Central. Contudo, estes núcleos 

americanos jamais alcançaram o primitivo esplendor dos antigos toltecas na época da sua Idade 

de Ouro. Os índios “peles vermelhas”, primitivos habitantes da América do Norte, constituíam o 

que mais se assemelhava aos seus ancestrais toltecas, muito embora estivessem bastante longe de 

se igualarem aos seus progenitores em sua época áurea. 
 

 A Atlântida já havia alcançado a sua Idade de Ouro quando sobreveio a queda dos 

toltecas, que emigraram em ondas sucessivas para o actual México. Os toltecas haviam 

alcançado o seu zénite quando reinava a Dinastia Solar dos “Senhores das Faces Brilhantes”, 

ou seja, a dos Adeptos da Boa Lei com as Hierarquias Criadoras que ficaram fiéis às 

determinações do Manu. 
 

 ARTE ARQUITECTÓNICA DOS TOLTECAS – A América Pré-Colombiana foi 

habitada pelos descendentes directos dos atlantes, que também eram chamados de “amarelos”. 

Pertenciam à Sub-Raça Tolteca, eram hábeis arquitetos e construíram os monumentos hoje de 

assombro arqueológico que se distendem por larga faixa geográfica abarcando a Guatemala e o 

México, neste especialmente na Península de Yu-Katan, chegando ao Peru. 
 

 Acredita-se que ainda 

estão por vir a lume muitos 

desses tesouros arqueológicos, 

particularmente aqueles que se 

encontram em território 

brasileiro jazendo subterrados 

na impenetrável selva 

amazónica. As maravilhas já 

reveladas causam admiração 

pela maestria com que foram 

executadas. Jamais tais jóias 

arquitectónicas poderiam ser 

executadas por um povo que 

não tivesse alcançado um alto 

grau de cultura e saber. 
 

 Os povos toltecas, por serem de natureza pacífica e laboriosa, quase foram dizimados 

pelos tchitchimecas, os quais eram alcunhados de “cães filhos de cães” por serem raça bárbara e 

belicosa invasora de Anahuac (México), na ocasião habitada pelos maias, outro povo também 

descendente dos toltecas, cuja elite conservava preciosas informações provenientes dos seus 

ancestrais. 
 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 26 – Roberto Lucíola 

 19 

 Por ocasião das “grandes enchentes”, esses remanescentes dos toltecas haviam galgado a 

Península de Yu-Katan. A tradição sagrada desses povos faz referência à figura de um Ser 

Divino, na realidade, o próprio Manu, conhecido pelo nome de Quetzal-Coatl ou a “Serpente 

Emplumada”. 
 

 OS SENTIDOS ENTRE OS ATLANTES – Entre os povos atlantes o sentido do paladar 

era ainda incipiente e só reagia a estímulos muito intensos. Assim, eles eram incapazes de 

aperceber os sabores delicados, de modo que aos toltecas só apetecia a carne já passada, o peixe 

moído, as ervas picantes e as bebidas amargas. Aos poucos, com o desenrolar da evolução da 

Raça, esse sentido foi-se apurando. 

 O pleno desenvolvimento do sentido do tacto e igualmente da refinação do aparelho de 

olfacto, só se deu na 5.ª Raça-Mãe Ariana. Como os atlantes não possuíam esses sentidos 

devidamente apurados, insensivelmente podiam habitar naturalmente nos lugares mais 

nauseabundos, desde que a sua visão não lhes fosse demasiado incómoda, apesar das pessoas de 

nível superior, mais desenvolvidas, serem asseadas tanto nos seus corpos como nas suas 

habitações. 
 

 Os atlantes, por possuírem corpos extremamente compactos, resistiam aos violentos 

impactos externos sem falecerem. Como exemplo disso temos os índios, de origem atlante, que 

se curam facilmente de ferimentos que seriam mortais para um branco, como igualmente 

suportam melhor a dor e a perda de sangue. 
 

 

SINARQUIA ENTRE OS TOLTECAS 
 

   

 Já vimos que o “terceiro olho” interiorizava-se cada vez mais à medida que a matéria 

tornava-se mais densa. Nos toltecas, esse olho ficou definitivamente fechado como órgão de 

visão física, contudo continuou a funcionar como órgão de percepção astral. Segundo os Anais 

Ocultos, no período de perversão dos toltecas a hierarquia sacerdotal dominante valeu-se da 

Magia Negra para privar dessa faculdade aqueles a quem desejavam dominar e escravizar, para 

melhor impor a sua maléfica supremacia. Eles anularam a sensibilidade psíquica do povo, que 

era a tônica da época, como hoje os Anárquicos dominantes estão tentando atrofiar a Mente da 

Humanidade para melhor a dominar. 
 

 CLASSES DIRIGENTES – Contudo, nem todos tinham o sangue puro dos toltecas. Só as 

classes dirigentes e a aristocracia eram toltecas legítimos e habitavam a Cidade das Portas de 

Ouro. 
 

 O poder era hereditário, transmitido de pai para filho. Os quadros dirigentes eram 

ocupados por uma aristocracia espiritualizada, cuja dinastia renovava-se com Iniciados oriundos 

da Loja Branca, que eram selecionados segundo os seus valores e méritos obedecendo aos 

princípios da meritocracia. Desfrutou-se dessa situação durante toda a Idade de Ouro, quando a 

Atlântida atingiu o seu apogeu espiritual e material. Foi uma era áurea para a civilização tolteca. 

Os governantes estavam em harmonia com os ditames da Hierarquia Espiritual. Por ser um 

Governo Sinárquico, não havia conflito de ordem social por prevalecer o Amor, a Verdade e a 

Justiça. 
 

 ASTRONOMIA E ALQUIMIA ENTRE OS TOLTECAS – A civilização tolteca 

alcançou níveis elevados de sabedoria. Na Astronomia, destaca-se o sábio Assuramaya (“Grande 

Assura”) que escreveu os primeiros anais astronómicos graças aos quais pudemos citar e datar os 

acontecimentos registados no estudo deste Caderno. Muito desses dados ainda são conservados 

inéditos nos Arquivos Secretos da Fraternidade Branca. Assuramaya elaborou o primeiro 

Zodíaco para os atlantes da Ilha de Ruta, cujos descendentes transmitiram-no, milhares de anos 

depois, aos egípcios, tendo chegado aos nossos dias mas muito desfigurado. 
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 Os toltecas conheciam profundamente o uso da Alquimia e empregavam-na nas 

transformações metálicas superiores, além de a utilizarem para fins de realização oculta pessoal, 

ou seja, para lograrem a longevidade e, quiçá, a imortalidade. 
 

 ORIGEM DOS VIMANAS OU “DISCOS-VOADORES” – Graças às informações 

recebidas das Hierarquias Criadoras encarnadas na época, que hoje estão perdidas para a 

Humanidade comum ou resguardadas da mesma, os atlantes conseguiram dominar as forças 

subtis da Natureza (os Tattwas) realizando verdadeiros prodígios incompreensíveis para o nosso 

mental concreto. Cultivaram intensamente as artes e as ciências que, escudadas pelos 

conhecimentos ocultos, produziram resultados excepcionais dificilmente imagináveis pela mente 

do Homem moderno.  
 

 Graças a isso, sulcavam os ares em velocidade vertiginosa com os seus Vimanas, 

chamados hoje em dia de “discos voadores”. Infelizmente, tais meios de transporte foram usados 

em larga escala nas guerras travadas nos últimos tempos dos toltecas, o que apressou o fim 

daquela soberba civilização. 
 

 

OS TOLTECAS NAS AMÉRICAS 
 

 

 Na arte de construir, os toltecas alcançaram o máximo de perfeição na ciência 

arquitectónica. Algumas das suas cidades mais populosas eram modelos de solidez e beleza. A 

mais famosa e bela foi a Cidade das Portas de Ouro, edificada numa colina em cujo cume 

erguia-se o magnífico Templo de Ouro, sendo simultaneamente Templo e Palácio 

governamental, o que denota que os dois Poderes Espiritual e Temporal estavam unidos como 

sempre acontece numa verdadeira Sinarquia. Dizem as tradições que esse Templo tinha mil 

colunas e os seus pátios eram luxuosamente decorados. Tal Templo-Palácio servia de morada 

aos Reis Divinos ou Reis de Edon, que são os mesmos Pitris pertencentes à primeira categoria da 

Hierarquia dos Agniswattas segundo os ensinamentos dos altos círculos iniciáticos. Sob a 

direcção desses Excelsos Seres, o Império Tolteca alcançou o seu máximo esplendor tanto no 

terreno material como no espiritual. 
 

 MANCO CAPAC E MAMA OCLO – Era enorme o número de lemurianos que ainda 

viviam em plena Raça Atlante, havendo mesmo uma mistura consanguínea deles com os 

atlantes, razão pela qual fala-se nos lemures-atlantes. O imenso planalto que se estende dos 

confins dos Estados do Amazonas e Mato Grosso ligando-se ao planalto de Goiás, foi território 

habitado por algumas Sub-Raças Atlantes salvas do cataclismo ocorrido há aproximadamente 

200.000 anos, que dividiu o imenso continente em duas ilhas chamadas Daitya e Ruta. 
 

 Segundo a Tradição, os povos que habitavam essa região e em vista do isolamento em 

que ficaram, regrediram ao estado acentuado de decadência passando a viver na mais completa 

barbárie, como restos da civilização lemure-atlante. Por predominar o estado de consciência 

afectivo-emocional, esses povos decaídos no selvagismo passaram a adorar tudo aquilo que 

escapava à sua compreensão limitadíssima, tais como o Sol, a Lua, os demais astros, os animais, 

as pedras, os fenómenos da Natureza e os elementais das categorias mais baixas, dentre outros 

factores. Devido viverem em contato íntimo com a Natureza, tinham as faculdades psíquicas 

bastante desenvolvidas. Sob a inspiração de criaturas satânicas do Mundo Astral, praticavam os 

ritos mais atrozes e sanguinolentos. Nos seus sinistros rituais necromânticos até sacrificavam 

crianças e virgens, visando obter benefícios dos deuses invocados. 
 

 O Eterno, condoído do lastimável estado psíquico e emocional daqueles povos, 

manifestou-se através de uma Parelha Divina, os Manus Manco Capac e Mama Oclo, com a 

missão de iluminar aquelas mentes perturbadas que viviam em guerras contínuas entre si. Os 
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Gémeos Divinos, segundo um antigo mito, apareceram numa ilha no Lago Titicaca. Para 

determinar o local onde deveria fundar a capital do seu futuro império, Manco Capac cravou no 

solo o seu bastão mágico de ouro e o mesmo desapareceu imediatamente. O fenómeno aconteceu 

na Colina Huanacaure, a 80 léguas do Lago Titicaca. A cidade ali erguida chamou-se Cuzco, 

que significa “Centro” ou “Umbigo do Mundo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Cumprida essa parte da sua missão, Manco Capac, também conhecido por Inca Yupaqui, 

passou a ensinar aos homens desorientados daquela região diversas artes, dentre elas a arte da 

construção de habitações e a de lavrar a terra para dela extrair alimentos, sem necessitar fazer 

guerras nem de se alimentar com os corpos dos inimigos derrotados. Enquanto isso, a sua esposa 

Mama Oclo ensinava às mulheres a arte da tecelagem, os deveres de mães de família e o valor de 

um lar. 
 

 Segundo JHS, reformados os costumes e pacificadas as tribos sob a direção do Divino 

Casal e seus descendentes, o grande império ergueu-se glorioso por toda a América do Sul e 

Central, cobrindo-se de cidades ciclópicas onde se elevavam templos majestosos que Manco 

Capac dedicava a seu Pai Inti, o Sol Espiritual. 
 

 

TEOFAGIA NA ATLÂNTIDA 
 
 

  Nos primórdios da Raça Atlante, a consciência dos seres ainda estava muito impregnada 

pelos princípios astrais da Raça anterior, a Lemuriana. Assim sendo, predominavam as emoções 

escassamente dominadas que, infelizmente, com o tempo levou a soberba Raça Atlante aos 

maiores desatinos, quando a Mente foi posta a reboque das emoções descontroladas, conforme 

veremos no decorrer deste estudo. Daí a importância do trabalho realizado pelas Hierarquias 

Superiores, no sentido de consolidar nos seres Jivas princípios que transcendessem o estado de 

consciência predominante na Raça Atlante no início da sua implantação, para que a Humanidade 

pudesse avançar na conquista da autoconsciência.  
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 A Atlântida era composta por sete dwipas, ou seja, sete regiões, cantões, etc. Segundo a 

História Oculta, essa divisão correspondia originalmente a um estado de consciência por cada 

dwipa, em conformidade com a evolução espiritual de quem nele vivia. Fica assim configurado 

que a vida social estava subordinada a uma verdadeira escala iniciática, onde cada um ocupava o 

lugar que lhe correspondia na sociedade geral, sendo que a Oitava Cidade era o reflexo da 

própria Divindade manifestada junto à Humanidade. Daí dizer-se que na Atlântida a Divindade 

convivia com os homens na Face da Terra. 
 

 ROMAKAPURA E MUAKRAM, SEDES ESPIRITUAL E TEMPORAL ATLANTES – 

Cada uma dessas Cidades ou Dwipas era governada por um Rei de Estirpe Divina coadjuvado 

por duas Colunas Vivas, o Governador e o Sacerdote, que expressavam o Poder Político-

Administrativo ou Temporal e o Poder Sacerdotal ou Espiritual, respectivamente. Tal disposição 

hierárquica trinitária em cada uma das sete Cidades totalizava o valor 21 (7x3 = 21), que somado 

ao Uno(-Trino) que residia na Oitava Cidade perfazia o número 22. O valor cabalístico deste 

número tem a sua origem na Atlântida, sendo que no Tarot Sacerdotal expressa a Vitória de 

Deus. 
 

 Segundo as tradições mais sagradas, sabe-se que a Divindade vivia encarnada na Oitava 

Cidade conhecida pelo nome de Muakram (também chamada Aptalântida), sendo a Quarta 

Cidade a Sede do Poder Temporal chamada Romakapura. Na época crucial que antecedeu a 

catástrofe que destruiu a Atlântida, foi cometido um crime hediondo onde os corpos da 

Divindade encarnada foram profanados pelos que entretanto se revoltaram contra Ela. Em 

seguida ao crime do deicídio, esses divinos corpos foram devorados num acto nabalesco de 

teofagia. Esse doloroso e macabro acontecimento ficou gravado no inconsciente colectivo da 

Humanidade, razão porque os descendentes degenerados dos atlantes até aos dias de hoje ainda 

mantêm o hábito de devorar o inimigo com a intenção de absorver os seus valores psíquicos, à 

semelhança do que aconteceu naquela má hora por que passou a Atlântida. 
 

 O CULTO DO SANTO GRAAL E A ATLÂNTIDA – Eis a razão por que Jesus, o 

Cristo, que por certo conhecia bem os mistérios que envolviam a Tragédia Atlante e o crime ali 

praticado contra a Divindade, instituiu o Rito da Eucaristia, dizendo: “Comei este pão – é como 

se fosse o meu Corpo; bebei este vinho – é como se fosse o meu Sangue”, como querendo evitar 

que a teofagia se repetisse com Ele próprio. 
 

 Na Atlântida os Deuses habitavam permanentemente entre os homens, como já vimos. 

Após a queda dessa civilização, a Divindade tomou algumas medidas acauteladoras, passando a 

manifestar-se só ciclicamente através dos Avataras, que são manifestações parciais da Essência 

Divina realizadas através de Seres de grande craveira espiritual, adredemente preparados para 

esse mister. Este fenómeno está profundamente relacionado ao Culto do Santo Graal e às 

diversas categorias de Avataras.  
 

 

CAUSAS DA DECADÊNCIA ATLANTE 
 
 

 CIVILIZAÇÃO SOLAR EGÍPCIA E OS TOLTECAS – Um Ramo da 3.ª Sub-Raça 

Tolteca emigrou para o que hoje conhecemos como Egipto. Nessa região mesclou-se com as 

tribos locais indo dominá-las com o passar do tempo. O Egipto, nessa época, era muito pouco 

povoado. Tanto a Índia como o Egipto são descendentes de Ramos Atlantes que nesses lugares 

criaram civilizações com características bem marcantes. No Egipto foi instituído uma 

Civilização Solar e na Índia uma Civilização Lunar, como está bem configurado nas suas 

respectivas artes, arquitecturas, religiões, etc.. As pirâmides, tanto as construídas no Egipto como 

as erguidas nas Américas, denotam uma origem comum cultural visando os mesmos objectivos. 

Tal fenómeno deve-se a que ambas as regiões foram povoadas pelos toltecas. Pela amplidão das 
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recentes descobertas arqueológicas, verifica-se que as civilizações arcaicas americanas chegam 

quase a suplantar as do Egipto. 
 

 AS CAUSAS DA QUEDA – Após muitos milhares de anos, essa Idade Áurea ou de 

Ouro começou a dar sinais de decadência. Muitos monarcas tributários do Governo Central 

sediado na Cidade das Portas de Ouro, bem assim como sacerdotes e mesmo um certo sector do 

povo, passaram a usar indevidamente as suas faculdades psíquicas ou astrais para fins egoístas, 

visando interesses pessoais como a obtenção de poderes sociais e aquisição de bens materiais. 

Isso conduziu, como não podia deixar de ser, à mais acerbada prática de Magia Negra, e 

consequentemente ao rompimento dos laços com a Hierarquia Espiritual. Em virtude desse 

comportamento, cresceram a luxúria, a violência, a corrupção dos costumes. A natureza 

animalesca do Homem exteriorizou-se com toda a sua bestialidade, em flagrante desacordo com 

os elevados princípios que norteiam a Grande Fraternidade Branca, ou seja, os princípios das 

Regras do Pramantha. 
 

 AS “ARTES NEGRAS” ENTRE OS TOLTECAS – À medida que a decadência moral e 

espiritual apossava-se dos toltecas e prosseguia a sua obra demolidora, crescia o número de 

descontentes e os partidários das Artes Negras. Os inimigos da Lei acumulavam forças para 

desferir o seu sórdido golpe, insurgindo-se contra o Poder Central e escolhendo um outro 

imperador que expressava os valores negativos da sociedade tolteca. Com o decorrer do tempo, 

após muitas lutas, o Imperador de Face Resplandecente foi derrotado e expulso da Cidade das 

Portas de Ouro. Em virtude desses trágicos acontecimentos, a outrora Cidade Sagrada foi 

profanada por aqueles inimigos da Lei Divina e transformada num antro de iniquidades, gerando 

sombrios pressentimentos do que poderia manifestar-se a qualquer momento, em virtude do 

grave karma adquirido por aquele tipo de gente. 
 

 O Imperador de Face Branca, que se tinha refugiado no norte do continente 

acompanhado daqueles que ficaram fiéis à Lei e à Hierarquia Divina os quais compunham a sua 

corte, tinha plena consciência do que poderia acontecer. Ele sabia que graves ocorrências de 

natureza telúrica estavam em gestação e podiam desencadear-se a qualquer momento. 

Providenciou-se imediatamente a separação das sementes eleitas que deveriam ser salvas, sendo 

as mesmas encaminhadas para regiões resguardadas contra qualquer cataclismo, como sempre 

acontece. 
 

 

FIM DO GOVERNO DOS REIS DIVINOS 
 

 

 O regime político-social estabelecido pelos Reis Divinos, baseava-se no princípio 

fundamental de que a Sabedoria e o Poder devem suportar o fardo e a responsabilidade de 

governar, cabendo-lhes o dever de proteger os fracos em vez de tiranizá-los e oprimi-los, como 

aliás mandam as boas regras da Sinarquia. 
 

 Nessa época áurea, a educação era obrigatória para todos os segmentos sociais. Qualquer 

governo provincial que não cumprisse com os seus deveres, provocando descontentamentos e 

desarmonias, era deposto, e quando a incapacidade ou a negligência fossem de natureza mais 

grave, a autoridade inapta era punida com multa e até prisão.  
 

 MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO DOS REIS DIVINOS – Quando o Império Tolteca 

chegou ao seu apogeu, obedecendo à Lei Cíclica começou a perder o seu impulso inicial, ocasião 

em que a Dinastia dos Reis Divinos, com a sua Sabedoria e atendendo aos ditames da Grande 

Lei Cósmica, determinou que para o bem da própria Evolução era conveniente que a 

Humanidade caminhasse com os seus próprios pés sem tutelas, por mais benéficas que as 

mesmas fossem, a fim de adquirir sabedoria com as suas próprias experiências fortalecendo-se à 

sua própria custa, com as suas vitórias e derrotas, quedas e levantares. 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 26 – Roberto Lucíola 

 24 

 Após a era gloriosa da soberania dos Reis Divinos, sucedeu-se uma descendência de 

governantes que ao longo do tempo foi sendo esvaziada daquela Essência Espiritual donde 

procederam. Assim, a Humanidade foi mergulhando cada vez mais nos meandros da Matéria. 
 

 Como sabemos, o núcleo em que se apoia toda a Antropogénese localiza-se nas 

Hierarquias Criadoras, destacando-se dentre elas a Hierarquia Assura, que sempre desempenhou 

papel de importância fundamental na mecanogénese evolucional. Segundo as Estâncias, o 

princípio de Ahamkara, a Personalidade dos Assuras 

encarnados, aflorou nas consciências dos mesmos de uma 

maneira muito acentuada. À medida que o poder dessa 

Hierarquia aumentava, já sem a presença equilibrante dos 

Reis Divinos, as rédeas do governo foram passando para 

essas mãos inexperientes que conduziram o Império ao 

mergulho num caos profundo de trágicas consequências. 

Sobre tão graves acontecimentos na História Oculta da 

Humanidade, dizem as Estâncias de Dzyan num resumo 

brilhante do ocorrido nessa época: 
 

 “Então as Terceira e Quarta (Sub-Raças) 

cresceram em orgulho. ‘Nós somos Reis’, disseram eles. 

Esposaram as mulheres de belo aspecto, mas pertencentes 

aos que não tinham Mental (Abstracto), aos ‘Cabeças 

Estreitas’, e deram origem a varões monstruosos, e 

também a Khados (demónios) de mentes raquíticas. 

Cessou então a actividade do ‘Terceiro Olho’. Edificaram grandes cidades com pedras e 

metais raros. Servindo-se dos fogos vomitantes, das pedras brancas e negras das montanhas, 

esculpiram as suas próprias imagens e as adoraram.” 
 

  

FIM DA CIVILIZAÇÃO TOLTECA 
 

 

 Sobre a civilização dos toltecas, disse Arthur E. Powell na sua obra O Sistema Solar:  
 

 “Oduarpa, o ‘Imperador de Face Sombria’ reencarnado, lutando contra as Força 

Brancas derrotou-as e ergueu o seu próprio trono. Foi quando o Chefe da Hierarquia Divina 

pronunciou as palavras de condenação, como revela o 

Comentário Oculto, tendo o ‘Grande Rei de Rosto 

Ofuscante’ – O Imperador Branco – enviado aos seus 

Irmãos a seguinte mensagem: 
 

 ‘Preparai-vos, levantai-vos, Homens da Boa Lei, e 

cruzai a Terra enquanto ela está seca. O Bastão dos Quatro 

(Kumaras) foi levantado. Soou a hora, a noite negra 

apresta-se.’ 
 

 Os servos dos ‘Grandes Quatro’ avisaram o seu 

povo e muitos escaparam. Os seus Reis alcançaram-nos 

com os seus ‘Vimanas’ e conduziram-nos às Terras do 

Fogo e do Metal. 
 

 Os toltecas forneceram o primeiro grande 

contingente de emigrantes que se misturaram com os 

habitantes do Egipto e dominaram-nos há cerca de 400.000 

anos atrás, quando o Egipto era isolado e pouco povoado. 
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Uma Loja de Iniciados, por razão da difusão das ‘Artes Negras’ no seu próprio país, emigrou 

para lá, onde por quase 200.000 anos realizou o seu trabalho. 
 

 Há cerca de 210.000 anos, a ‘Loja Oculta’ fundou a primeira Dinastia Divina do 

Egipto e um Império, aliciando com essa finalidade o primeiro grande grupo de colonos. 

Entre essa época e o ano 200.000, foram construídas as duas grandes pirâmides de Guizeth 

para servirem de Centros Iniciáticos.” 
 

 ASPECTOS INTERNOS – A consciência humana estava focada no Kama-Manas, em 

virtude da influência do Emocional, herdado da Raça Lemuriana, mesclado e até se impondo ao 

Mental. O Mental desenvolvia-se muito lentamente. A generalização da prática da Magia Negra 

predominava em alta escala. A razão desse comportamento residia nos poderes psíquicos mais 

relacionados a Emoção do que com a Mente. Também contribuiu muito a influência da Lua e de 

Saturno, astros que presidiram à Raça Atlante, acentuando a tendência para a prática da Magia, 

principalmente do hipnotismo muito usado na época. 
 

 LUA E SATURNO, ASTROS REGENTES DA ATLÂNTIDA – De facto, 

astrologicamente a Atlântida foi regida pelos dois planetas Lua e Saturno. 
 

 Saturno (7) – representava o equilíbrio, portanto, estava sob a égide da Balança. 
 

 Lua (2) – representava o desequilíbrio, portanto, estava sujeita a queda.  
 

 Realmente, o desequilíbrio manifestou-se com toda a sua pujança. Prevaleceram os 

instintos lunares da 3.ª Raça Lemuriana. A influência inferior da Lua contribuiu muito no sentido 

de inclinar os atlantes para a prática da Magia Negra, bastante difundida entre eles, 

especialmente entre os toltecas, destacando-se nas suas guerras o uso dos chamados “raios 

obscuros” captados habilmente da Lua, em outras palavras, consistia na captação das emanações 

altamente maléficas e destrutivas provindas da parte sombria lunar que causavam a destruição do 

Corpo Vital dos inimigos, provocando-lhes mortes atrozes. 
 

 Por seu lado, a influência de Saturno promoveu em parte o desenvolvimento da Mente 

Concreta que caracterizou os toltecas, assim como distinguiu a sabedoria dos egípcios.  
 

  ASPECTOS GERAIS DA ATLÂNTIDA – A Atlântida e os seus limites: 
 

 NORTE – Compreendia a Ásia. 
 

 SUL – Estendia-se pela Índia, Ceilão, Birmânia e Malásia. 
 

 OESTE – Disseminava-se pela Pérsia, Arábia, Síria e demais regiões banhadas pelo 

Mediterrâneo. 
 

 LESTE – Abrangia a Escócia e Irlanda. Projectava-se para onde hoje é o Oceano 

Atlântico. 
 

 Segundo JHS, o Brasil foi uma região poupada pelo cataclismo atlante. 
 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ATLÂNTIDA 
 

 

 COMO TRANSCORRIA A VIDA NA ATLÂNTIDA – Segundo a Tradição, as cidades 

ou cantões atlantes estavam separadas uma das outras por altíssimas muralhas. Não sabemos se 

essas barreiras somente de natureza física ou se também expressavam os obstáculos a serem 

vencidos pelos peregrinos no Caminho da Iniciação. As pessoas iam passando de cidade em 

cidade como se fossem passando de classe, pois os habitantes de cada uma delas possuíam um 

determinado estado de consciência. Os que chegavam à última cidade seriam considerados Seres 
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Iluminados. Tratava-se de um processo de Iniciação Natural levado a efeito com toda a 

normalidade na vida quotidiana.  
 

 Platão afirmou que a Atlântida era constituída basicamente por dez cidades, mas na 

realidade a organização administrativa desse antigo continente era em número de sete, contudo 

sob a direcção de uma Oitava Cidade que tinha o valor de Três, em virtude de abrigar a Divina 

Tríade que expressava a própria Divindade manifestada na Face da Terra. Sobre o assunto, JHS 

diz: 
 

 “O continente dividia-se em sete grandes Reinos ou Cantões, achando-se à frente de 

cada um deles, dirigindo os destinos dos seus povos, um desses Reis que, a bem dizer, eram 

igualmente seus Pais e seus Deuses. Seguindo o exemplo tradicional, os impérios fundados na 

América adoptaram o mesmo sistema político. À frente de cada povo achava-se o próprio 

Manu, ou pelo menos um de seus auxiliares, que para essas regiões emigraram da Atlântida 

cumprindo uma Lei preestabelecida, ou por terem previsto a aproximação dos grandes 

cataclismos que ameaçavam o continente. Por isso se fala nos Quetzal-Coatls, nos Manco 

Capacs, nos Bochicas, nos Tamandarés, etc. Àquela mesma Lei obedeceram muitos séculos 

mais tarde os Colombos, os Cabrais, etc., e na previsão de cataclismos idênticos para o mesmo 

território estão encaminhando-se actualmente todos os valores espirituais das raças 

condenadas ao extermínio.” 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Administrativamente, o continente atlante dividia-se em sete grandes reinos ou cantões, 

cada um regido por um dos sete Reis Divinos, sendo que o Governo-Geral Central estava 

sediado na capital Muakram ou a Oitava Cidade, a qual, segundo as Revelações, era protegida 

por altíssimas muralhas. No documento de Platão fala-se em “dez cidades”, contudo, sabemos 

que a Atlântida possuía apenas sete cidades e que a Oitava tinha o valor de Três em virtude da 

Santíssima Trindade encarnada ali residir. 
 

 DIVISÃO DO IMPÉRIO E SUA ORGANIZAÇÃO – O Império dividia-se em 

Províncias por sua vez subdivididas em Distritos, e estes em grupos de 100 Famílias que 

constituíam as Centúrias. Cada Centúria dividia-se em pequenos grupos de 10 Famílias, por cuja 

felicidade e bem-estar era responsável directo um funcionário que tinha o nome de “Pai”. Os 

“Pais” achavam-se subordinados aos Centuriões, estes aos Chefes de Distritos que recebiam 

ordens dos Governadores das Províncias ligados directamente ao Rei e seus Ministros. Na 

felicidade e perfeita harmonia dos cidadãos, baseava-se a honra de todos os funcionários. 
 

 Qualquer disputa entre os cidadãos era resolvida pelo “Pai”. Os funcionários percorriam 

constantemente os seus domínios a fim de terem conhecimento da marcha dos negócios públicos, 
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ouvindo pessoalmente as consultas e desejos dos seus jurisdicionados. Tudo era registado 

escrupulosamente: nascimentos, casamentos, falecimentos, etc., e de tudo se faziam estatísticas 

completas. Cada Centurião tinha em seu poder o nome de todas as pessoas pelas quais era 

responsável, assim como dos principais acontecimentos da vida de cada um. 
 

 SISTEMA DE GOVERNO – Os povos atlantes foram governados autocraticamente 

pelos chamados Reis Divinos, que eram Seres de Hierarquia superior à Humana. Eles tinham a 

missão de transmitir à Humanidade de então os conhecimentos que a mesma estava muito longe 

de possuir mas que eram necessários para vencer a curva do Ciclo Evolucional, quando se atinge 

o ponto máximo de descida do Espírito na Matéria chamado pelos Iniciados de Praviti-Marga, 

ou seja, a fase mais delicada e difícil de ser ultrapassada. 
 

 

ASPECTO FÍSICO DOS ATLANTES 
 
 

 Segundo a Doutrina Secreta, a estatura dos primeiros homens atlantes era bastante 

elevada, quase gigante, e por isso ficaram conhecidos como os titãs ou os gigantes. Contudo, à 

medida que as Sub-Raças foram desenvolvendo-se eles foram diminuindo de tamanho. As 

estátuas da Ilha de Páscoa ou Rapa Nui (“Ilha Grande”) medem em média oito metros de altura, 

o que corresponde aproximadamente à altura dos homens da final da Época Lemuriana tendo 

servido ao povo dessa ilha, descendente lémure-atlante, de inspiração para esculpir as famosas 

estátuas gigantes erectas com os olhos postos da imensidão do Oceano Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Segundo H.P.B., as cinco estátuas de Bamiyan, no Afeganistão, foram esculpidas pelos 

primeiros Iniciados arianos descendentes directos da 4.ª Raça-Mãe Atlante. Assinalavam a 

diminuição progressiva, em tamanho, das cinco Raças-Mães. Sendo de 53 metros a altura dos 

seres da 1.ª Raça-Mãe, tal dimensão só era possível por as criaturas serem então de constituição 

etérica, que diminuiu para 37 metros na época dos hiperbóreos da 2.ª Raça-Mãe, que também 

eram seres etéricos (“nascidos do suor”). Os lemurianos das primeiras Sub-Raças da 3.ª Raça-

Mãe que também não possuíam corpos densos, começaram por medir 18 metros de altura, mas 

foram diminuindo à medida que os seus corpos se solidificaram. A partir da 4.ª Raça-Mãe 

Atlante, embora os homens ainda tivessem corpos avantajados, eles foram diminuindo até chegar 

à estatura do Homem da 5.ª Raça-Mãe Ariana.  
 

 Blavatsky considera que as referidas estátuas de Budha em Bamiyan, talhadas em 

tamanhos decrescentes, assinalam as estaturas físicas por que passou a Humanidade ao longo do 

seu desenvolvimento. Elas foram esculpidas em nichos escavados na rocha e antecedem em 

muito a vinda do Senhor Sidharta Gautama, o Budha histórico. 
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 A LINGUAGEM NA ATLÂNTIDA – A linguagem era aglutinante, como continuou a 

ser nas 4.ª e 5ª Sub-Raças Turânia e Semita. Este idioma era o antigo Rakshasa, assim 

denominado em virtude de ser a língua utilizada pelos turânios, que também ficaram conhecidos 

como rakshasas. Com o tempo o idioma foi-se modificando e a linguagem passou a ser flexiva, e 

assim chegou até à Raça Ariana. 
 

 SISTEMA AGRÁRIO – A agricultura recebia a maior atenção desses povos, tendo feito 

contínuas experiências e análises procurando melhorar os produtos da terra. Cada cidade ou vila 

dispunha de uma extensão da terra arável proporcional ao número dos seus habitantes. O produto 

dessas terras era dividido em duas partes iguais: uma destinava-se à alimentação do povo, e outra 

à administração pública. Na previsão de alguma catástrofe, o Governo requisitava as sobras dos 

produtos que eram recolhidos em celeiros enormes construídos à sua custa. 
 

 SERVIÇO SOCIAL NA ATLÂNTIDA – Com a parte que cabia ao Governo ou ao Rei, 

faziam-se todas as despesas da administração. Ficava ainda a seu cargo a construção dos 

edifícios públicos, das estradas, pontes, reservatórios d´água, aquedutos e dos grandes celeiros 

onde se conservava a quantidade de alimentos suficientes para sustentar toda a população 

durante dois anos. Cabia ainda à casta sacerdotal o encargo de ministrar a educação, que era 

gratuita e obrigatória para toda a juventude do Império até à idade de vinte anos. Da mesma 

fonte saíam as despesas com os hospitais e a manutenção e os cuidados para com os doentes, que 

eram considerados “hóspedes do Sol”. Se o doente tinha família, todos os seus membros 

tornavam-se igualmente “hóspedes do Sol” até completar-se a cura do doente. 
 

 Sob a responsabilidade dos sacerdotes, que eram os depositários da “quota do Sol”, 

ficava a manutenção de todas as pessoas que, tendo atingido a idade de 45 anos, eram 

dispensadas de qualquer trabalho. Nessa retirada facultativa do serviço não estavam incluídos os 

dirigentes e os sacerdotes. Considerava-se a experiência por eles alcançada, no exercício das suas 

funções, demasiado preciosa para ser dispensada. 
 

 

FILOSOFIA RELIGIOSA NA ATLÂNTIDA 
 
 

 Para cultuar a Divindade os atlantes erigiram maravilhosos templos em todas as suas 

cidades. Adoravam o Sol como uma expressão física do Sol Espiritual que é a origem de todas as 
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coisas. Com a decadência psicossocial, o símbolo sagrado do Sol, que enaltecia o Templo de 

Ouro, foi substituído por esfinges esculpidas em pedra com imagens dos necromânticos 

dominadores, caracterizando o culto extremado da personalidade em detrimento de uma saudável 

religiosidade que acalentasse na alma dos fiéis o Amor Universal.   
 

 No período de esplendor da Atlântida acreditava-se e cultuava-se a imortalidade do ser 

humano, e só mais tarde, na época de decadência, é que esse culto saudável foi substituído pelo 

culto à morte, o qual universalizou-se nas crenças religiosas chegando aos nossos dias através 

dos egípcios, descendentes directos dos atlantes. O culto da morte que foi trazido para o 

Ocidente sobretudo pela religião judaico-cristã. 
 

 Como foi dito, naquela Idade de Ouro atlante acreditava-se na imortalidade da alma 

humana, cuja morada e origem era o Espírito do Sol. Cultuava-se a alegria de viver, fazia-se tudo 

para evitar causar dor e sofrimento ao próximo e a todo e qualquer ser vivo. A violação deste 

princípio era considerada uma agressão às Leis da Natureza, portanto, um desrespeito à própria 

Divindade. 
 

 EDUCAÇÃO NA ATLÂNTIDA – Os sacerdotes constituíam-se na casta mais elevada 

em que estava segmentada a sociedade atlante. Cabia a eles a responsabilidade pela educação e 

instrução do povo, que era gratuita e obrigatória para todos no Império. No ensino básico 

constava o domínio perfeito da escrita e da leitura. Além da preparação intelectual, as crianças 

eram iniciadas na vida prática diária, de maneira que aos doze anos de idade estivessem aptas 

para escolher uma carreira ou profissão de acordo com a sua inclinação natural. Só então 

passavam a frequentar uma escola profissional onde se aprimoravam durante cerca de dez anos. 
 

 Além disso, aprendiam na escola primária a cozinhar, a distinguir os frutos e as ervas e as 

suas aplicações. Aprendiam a sobreviver ao procurar por iniciativa própria alimento e abrigo na 

floresta, a orientar-se pelas estrelas e pelo Sol, a remar, nadar, subir às árvores, escalar as 

montanhas. Aprendiam a atender aos acidentados e a encontrar e aplicar ervas medicinais. 
 

 PREPARAÇÃO PSICOLÓGICA DO JOVEM PARA A VIDA – Não era permitido 

imporem-se ideias preconcebidas de qualquer espécie nas mentes dos jovens, pelo contrário, 

procurava-se desenvolver as suas faculdades superiores e espirituais a fim das suas 

potencialidades e tendências manifestarem-se plenamente sem atropelos impositivos de qualquer 

espécie. Tinha-se o maior cuidado em não atrofiar-lhes a iniciativa pessoal com repressões que 

sempre geram recalques e deformam o carácter das criaturas. Os Mestres eram encarados apenas 

como companheiros mais experientes e adiantados, por isso dotados de benevolência e 

tolerância. 
 

 Era obrigatório o ensino da Agricultura, muito avançada nas pesquisas, experiências e 

criações de novas espécies. 
 

 A Medicina baseava-se na arte de curar pelo magnetismo através da aplicação das forças 

latentes no Homem. 
 

 Qualquer aluno tinha possibilidade de candidatar-se a cargo administrativo ou 

governamental, contudo, exigia-se do candidato que possuísse mais que tudo dotes morais e 

intelectuais acima do comum, para que o Estado funcionasse harmoniosamente sem percalços 

originados pelas deficiências humanas. 
 
 

AS QUATRO FASES DA DESTRUIÇÃO ATLANTE 
 

 

 Segundo JHS, cada um dos sete continentes tem uma designação específica, a saber: 
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 Jambu  Índia – Jambosa (Pome de Rose).  
  

 Plaksha Gobi, Norte da Ásia – Ficus Religiosa. 
  

 Shalmali Lemúria - Bombax Heptaphyllum (espécie de algodoeiro). 
   

  Kusha  Atlântida – Inebriado – Poaeynosmoide – erva que servia para fazer um 

   licor sagrado que provocava delírios. 
  

 Kraunka Nome da Montanha no Himalaia onde se reuniram as sementes  

   escolhidas pelo Manu Vaivasvata para formar a  5.ª Raça Ária. 
  

 Shaka  Norte-América – “Rodeado pelo Mar de Leite” – Madeira, ervas. 
  

 Pushkara Loto de Mil Pétalas – Sul-América – O Brasil e mais as terras 

   que hão-de emergir do fundo do Oceano Atlântico.  
 

 1.º CATACLISMO – A Atlântida sofreu grandes transformações geográficas. A primeira 

grande catástrofe deu-se há 4.000.000 de anos. O imenso continente foi seccionado em 7 outros 

menores, que a Tradição chama de “Ilhas”. Antes do desastre, o que existia era um imenso 

continente de terras contínuas em torno do equador como se fosse o cinturão da Terra.    
 

 Essa catástrofe ocorrida há 4.000.000 de anos, a meio do Período Mioceno, fraccionou o 

continente atlante em “sete grandes ilhas” com dimensões variadas, segundo as Estâncias de 

Dzyan. Fez surgir a Península Escandinava, grande parte do Sul da Europa, Egipto, quase toda a 

África, parte da América do Norte, enquanto submergia o Norte da Ásia o que, acrescentam as 

Estâncias, “separou a Atlântida da Terra Sagrada Imperecível”. 
 

 2.º CATACLISMO – Há 850.000 anos houve um segundo grande abalo. Em 

consequência desse fenómeno telúrico surgiram duas grandes ilhas conhecidas pelos nomes de 

Ruta e Daitya, tendo sido separadas do enorme continente americano. 
 

 3.º CATACLISMO – Ocorrido há 250.000 anos. As duas ilhas, que na realidade eram 

imensos continentes, foram tragadas pelas águas. Assim, Ruta e Daitya desapareceram sob as 

águas do Oceano Atlântico. 
 

 4.º CATACLISMO – Contudo, da ilha ou continente Ruta sobrou, perdida no meio do 

Atlântico, uma pequena porção de terra, chamada pela História Oculta de Poseidonis, que 

também desapareceu debaixo da água em 9.564 a. C. 

 

 O SURGIMENTO DAS ILHAS RUTA E DAITYA – Na decorrência das graves 

violações das Leis do Pramantha, aconteceu o inevitável: há 850.000 anos atrás desencadeou-se 

a 2.ª grande catástrofe atlante. O continente inteiro foi sacudido por violentíssimos tremores de 

terras e acometido por terrível devastação, tendo ondas gigantescas transformado províncias 

inteiras num imenso pantanal, e a outrora grandiosa Cidade das Portas de Ouro foi varrida da 

Face da Terra. Houve modificações profundas na configuração do continente, das quais 

resultaram o surgimento de Ruta e Daitya, conforme está registado nos Anais Ocultos da 

História Humana. Esses dois continentes ou ilhas foram separados do enorme continente 

americano, mas permaneceram ainda ligados a ele durante 50.000 anos, até que também 

submergiram definitivamente há 250.000 anos, restando delas um grupo de pequenas ilhas hoje 

conhecidas como Antilhas, designação que segundo JHS significa “Atlante-ilhas”, “Ilhas 

Atlantes”, etc. 
 

 Embora se fale genericamente de que Ruta e Daitya tenham desaparecido há 250.000 

anos, contudo, a grande catástrofe não destruiu essas duas enormes ilhas de uma só vez. A 

destruição durou milhares de anos até concluir o seu trabalho. A Ilha de Daitya só foi destruída 

totalmente há uns 200.000 anos, embora o início da catástrofe tivesse começado há 250.000 
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anos. Por sua vez, Ruta ficou reduzida à pequena Ilha de Poseidonis no ano 75.025 a. C. Por fim, 

Poseidonis desapareceu no seio das águas no ano 9.564 a. C. 
 

 Após essa última grande catástrofe, os cinco continentes actuais tomaram a forma que 

hoje possuem. 
 

 Recapitulando, as quatro fases da destruição da Atlântida foram as seguintes: 
 

 1.º Cataclismo – 4.000.000 anos – Formaram-se sete continentes ou dwipas.  

 2.º Cataclismo –    850.000 anos – Formam-se as duas grandes ilhas Ruta e Daitya. 

 3.º Cataclismo –    250.000 anos – Desapareceram as ilhas de Ruta e Daitya. 

 4.º Cataclismo –        9.564 anos – Desapareceu Poseidonis. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 A respeito da destruição de Poseidonis, transcrevemos um trecho do manuscrito maia do 

Yukatan pertencente ao Codex Troanus, escrito há 3.500 anos, que se encontra em Londres no 

Museu Britânico, fazendo parte da colecção Le Plongeon: 
 

 “No ano 6 do Kan a 11 Muluk no mês de Zac, terríveis tremores de terra se produziram 

e continuaram, sem interrupção, até 13 Chuen. […] A região das colinas de argila, o País de 

Mu, foi sacrificada. […] Depois de ter sido sacudida por duas vezes, desapareceu subitamente 

durante a noite; o solo foi continuamente levantado por forças vulcânicas que o fizeram 

elevar e abaixar, em muitos pontos, até que cedeu; as regiões foram então separadas umas das 

outras, depois dispersas, não tendo podido resistir a tão terríveis convulsões, afundaram-se 

arrastando consigo 64 milhões de habitantes. Isto passou-se 8064 anos antes da escritura 

deste livro.” 
 

 Essa data maia transposta para a cronologia actual, foi calculada como correspondendo a 

11 de Fevereiro de há 11.194 anos atrás. 
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PROFECIAS SOBRE A ATLÂNTIDA 
 

 

 Há 9.564 anos antes de Cristo desapareceu finalmente a Ilha de Poseidonis, que Platão 

refere baseado em informações que lhe foram fornecidas pelos sacerdotes egípcios quando 

visitou esse país. Poseidonis é tida como se fosse toda a imensa Atlântida, o que não corresponde 

com a realidade dos factos por tratar-se apenas de um contraforte perdido na imensidão do 

Oceano Atlântico. 
 

 Transcrevemos em seguida um trecho significativo da Inscrição Caldaica depositada na 

biblioteca do templo do Palácio do Potala em Lhassa, Tibete, possivelmente levado para aí por 

viajantes sírios ou mongóis, sendo valioso documento escrito 2.000 a. C. que descreve a 

destruição de Poseidonis: 
 

 “Quando a Estrela Baal caiu no lugar onde hoje 

só existe mar e céu, as dez cidades, com as suas portas de 

ouro e templos transparentes, tremeram e estremeceram 

como se fossem as folhas de uma árvore sacudidas pela 

tormenta. Eis que uma nuvem de fogo e fumo se elevou 

dos palácios. 
 

 Os gritos de horror lançados pela multidão 

enchiam o ar. Todos procuravam refúgio nos templos, e 

o sábio Mu, o Grande Sacerdote, apresentando-se falou: 
 

 ‘Não vos predisse todas essas coisas?’ 
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 Os homens e as mulheres cobertos de pedras preciosas e ricas vestes, suplicaram: ‘Mu, 

salva-nos!’ Ao que Mu replicou: 
 

 ‘Morrereis com os vossos escravos, as vossas riquezas, e das vossas cinzas surgirão 

outros povos. Se eles, porém, vos imitarem, esquecendo-se de que devem ser superiores não 

pelo que adquirem mas pelo que oferecem, a mesma sorte lhes caberá. O mais que posso fazer 

é morrer convosco.’ 
 

 As chamas e o fumo misturadas às vagas do mar, afogaram as últimas palavras do 

Grande Sacerdote Mu que, de braços estendidos para o Ocidente, desapareceu nas 

profundezas do oceano com os 64.000.000 de habitantes do imenso continente.” 
 

 Como foi dito, a destruição da Atlântida não aconteceu repentinamente. Discorreu um 

longo período até a mesma desaparecer completamente. Se observarmos atentamente, veremos 

que o mesmo está acontecendo actualmente através dos desastres naturais que sucedem-se e 

acentuam-se cada vez mais. 
 

 A Lei, na sua infinita misericórdia, leva em consideração a ignorância e o atraso dos 

homens, pois Ela não visa destruir mas construir oferecendo muitas oportunidades para a 

redenção das Mónadas em evolução, Mónadas que, em última análise, formam no seu conjunto o 

próprio Logos manifestado. 
 

 Ainda segundo a Tradição Oculta, cada Raça e Povo tem o seu Bijam, isto é, a sua 

própria “semente sonora”. Diz-se que os seres humanos também possuem cada um o seu Bijam. 

A Palavra Sagrada da Raça Atlante era o Tau, enquanto o Som Sagrado da Raça Ariana é o Om. 
 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 26 – Roberto Lucíola 

 34 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

4.ª SUB-RAÇA TURÂNIA 
 
 

 OS TURÂNIOS – O advento da 4.ª Sub-Raça Turânia marcou o nadir da História da 

Atlântida ao provocar a sua queda. Os turânios diabólicos que se perverteram em Rakshasas 

Negros apossaram-se da Cidade das Portas de Ouro, a magnífica capital tolteca, e macularam-na 

com as suas heresias. Tal facto provocou a “inundação purificadora” de há 850.000 anos, 

quando o continente começou a rachar e fragmentar-se sob o peso dos acontecimentos 

diabólicos, sendo provavelmente a primeira grande catástrofe que golpeou a Atlântida após a 

mesma ser repartida em sete dwipas há 4.000.000 de anos atrás, como já vimos. 
 

 Na época em que dominava a 3.ª Sub-Raça Tolteca, os turânios da 4.ª Sub-Raça tomaram 

o poder na região do Oriente. Eram ainda tributários do Imperador Branco que residia na Cidade 

das Portas de Ouro, mas com o decorrer do tempo, os mesmos turânios, povo brutal e guerreiro, 

uniu-se aos toltecas rebeldes a fim de tomarem o Poder Central.  
 

 Também nessa ocasião já estava se formando a 5.ª Sub-Raça Atlante, a Semita, 

constituída por um povo turbulento e agressivo que lutava para apoderar-se do Poder na região 

norte do Império. 
 

 Na Península de Yu-Katan, os descendentes dos toltecas cultuavam o Deus Quetzal-

Coatl, como já vimos, que não exigia sacrifício de animais e muito menos de seres humanos, 

cujas oferendas consistiam somente em frutos e flores. Com a chegada da decadência trazida 

pelos selvagens astecas, foi introduzido o necromântico sacrifício humano, sob o pretexto da 
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pretensa exigência da divindade em querer corações vivos, assim arrancados das vítimas ainda 

vivas. Tão bárbara prática consistia num resquício sobrevivente dos cultos sangrentos praticados 

pelos seus antepassados turânios. 
 

 Foram os atlantes que desenvolveram a ciência da prática da guerra organizada, muito 

embora as raças anteriores também praticassem combates e extermínios entre elas mas sem 

método limitando-se a entrechocar entre si e combaterem-se até uma das partes desbaratar. 
 

 Os turânios eram um povo muito agressivo, guerreiro e brutal. O seu centro habitacional 

era a região onde hoje ficam Marrocos e a Argélia. Uma ramificação sua deu origem aos brutais 

astecas, que através de guerras constantes destruíram o império instaurado pelos toltecas há cerca 

de 30.000 anos. Esta 4.ª Sub-Raça Turânia era constituída fundamentalmente pelos gigantescos 

Rakshasas, guerreiros ferozes e impiedosos. Nas suas guerras perseguiam a jovem semente da 5.ª 

Raça-Mãe Ária para que ela não se firmasse, cuja epopeia é narrada no poema épico hindu 

Mahabharata. Os mognos (mongóis) actuais são os seus descendentes. Tribos de origem turânia 

habitaram a Caldeia, onde viviam em constantes lutas tribais. Foi nessa época que surgiu um 

certo Teodoro, que se portou como autêntico líder oriundo da linhagem sagrada desse povo, 

contudo não sendo um Manu. 
 

 

5.ª SUB-RAÇA SEMITA 
 

 

 Deu origem aos semitas actuais. Esta 5.ª Sub-Raça Atlante possuía relação com a 5.ª 

Raça-Mãe Ária, a quem deveria dar a tónica evolucional. Era um povo turbulento e insatisfeito. 

Vivia em guerras constantes com os seus vizinhos, sobretudo com os da 6.ª Sub-Raça, os 

akádios. A organização política da sua forma de vida inclinava-se para a teocracia patriarcal. 

Espalharam-se por vasta região atlante no período que compreende entre 800.000 a 200.000 anos 

a. C. Sobre esta 5.ª Sub-Raça Semita, disse Arthur E. Powell: 
 

 “Além dessas migrações normais o Manu organizou uma emigração especial, pois 

sendo esta a quinta Sub-Raça estava especialmente associada ao desenvolvimento de Manas, 

ou da Mente. No seio dela foi escolhido o núcleo do qual haveria de formar-se a quinta Raça-

Mãe. As tribos resultantes da segregação rumaram para as costas meridionais da Ásia 

Central, onde se estabeleceu o primeiro grande Reino Ariano.” 
 

 

6.ª SUB-RAÇA AKÁDIA 
 

 

 Era um povo migrador. Tinha cor de pele branca e os olhos azuis. Espalhou-se pelo 

Mediterrâneo. Esta 6.ª Sub-Raça Akádia nasceu depois da catástrofe que aniquilou dois terços da 

3.ª Sub-Raça Tolteca. O que restou dos toltecas dirigiu-se para o Norte, misturando-se com a 5.ª 

Raça-Mãe Ária que estava nascendo. Os etruscos, pelasgos, fenícios, cartagineses e scythas 

provêm dos akádios. 
 

 Os akádios formaram, com a fusão suméria-akádia, o império babilónico. Os sumérios, 

contudo, nunca lograram alcançar o esplendor dos seus antepassados caldeus, apesar do seu 

esforço no sentido de reproduzir o culto aos Deuses Estelares instituído pelos seus antecessores. 
 

 Na civilização caldaica, descendente da akádia, a sua religião estruturava-se na 

Astrologia, sendo muito severa nas suas práticas. Acreditava na existência de Deuses Estelares 

(Cabires) que governavam a Humanidade desde o Cosmos. Os diversos Planetas eram cultuados 

como verdadeiras Divindades, a quem consagravam pomposas festividades de carácter religioso. 
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 Construíram uma brilhante civilização. Após um largo período de fausto e prosperidade, 

o poderoso império da Caldeia entrou lentamente em decadência, até ser extinto pelas hordas de 

fanáticos que destruíram todas as suas relíquias e santuários. Por sua vez, esses bárbaros 

fanáticos foram eliminados pelos povos akádios da 6.ª Sub-Raça vindos do Norte. 
 
 

7.ª SUB-RAÇA MONGOL 
 

 

 Os mognos ou mongóis difundiram-se pelo Norte da Ásia. Este povo tem a sua origem 

nos turânios da 4.ª Sub-Raça. São os progenitores dos húngaros, finlandeses e esquimós. Alguns 

dos seus Ramos uniram-se aos toltecas da América do Norte e Central. 
 

 

REVOLTA NA QUARTA CIDADE 
 
 

 LUTA ENTRE SERES SOLARES E LUNARES NA ATLÂNTIDA – Sempre que se 

tenta impulsionar a Evolução para diante, as forças da Inércia criam obstáculos. Semelhante 

fenómeno também ocorreu na Atlântida. Enquanto os Seres Solares queriam implantar na 

consciência daquela Humanidade o dom do raciocínio, ou seja, o Mental, a fim de a preparar 

para o surgimento da 5.ª Raça-Mãe Ariana, os Seres Lunares opunham-se pretendendo perpetuar 

a sua tónica Emocional mais em sintonia com o Passado. Ainda hoje verifica-se esse fenómeno. 

Poderosas forças dominantes tentam retirar o precioso dom de pensar e do livre-arbítrio às 

criaturas humanas e criarem uma sociedade de consumo robotizada pelos meios de comunicação, 

onde predomina o irracionalismo das paixões desenfreadas. Trata-se da tentativa de implantação 

de um estado caótico imposto por poderosos grupos económicos e religiosos, que lutam pelo 

domínio do mundo através do controle da mente humana, em oposição declarada à Autoridade 

Sinárquica. 
 

 REVOLTA NA QUARTA CIDADE – Considerando que na 4.ª Cidade Atlante de 

Romakapura existia um fulcro de revolta, a Tríade Espiritual Mu-Iska, Mu-Ísis e Mu-Ka, que 

habitava a 8.ª Cidade de Muakram, tentou intervir a fim restabelecer o equilíbrio. Contudo, não 

foi atendida e acabou massacrada. 
 

 O poema épico hindu, Ramayana, refere a luta entre os seres lunares e solares que se deu 

na Atlântida. Rama ou Ram era o primeiro Rei Divino dos Ários, após ter sido desterrado da 

Atlântida. Ravana foi o grande opositor de Rama e personificava os seres lunares da 4.ª Raça. 
 

 As Hierarquias Superiores participaram activamente da contenda. Houve lutas entre os 

Barishads e os Agniswattas, instigados pelos Rakshasas Negros. Estes, nessas batalhas entre os 

Deuses, usaram as forças da Natureza através da Magia Negra. Procurou-se a supremacia sobre a 

Terra. 
 

 A luta terrível e cruel que então se travou na Terra, era o 

reflexo da luta havida nos Céus entre o Anjo da Espada e o Anjo 

da Luz. 
 

 MISTÉRIO DA SIGLA J.H.S. – A lenda de Herodes 

está relacionada aos graves acontecimentos ocorridos na 

Atlântida por ocasião do sacrifício da Tríade Espiritual que 

habitava na 8.ª Cidade. Os Mentores Espirituais da Humanidade 

providenciaram que esse facto trágico não fosse esquecido e a 

sua memória se perpetuasse através das Idades, criando assim a lenda de Herodes e fundando o 

Culto do Santo Sangue, para que jamais o crime de lesa-Divindade não caísse no esquecimento e 

ficasse gravado no inconsciente colectivo humano para sempre, como Karma a ser resgatado. 
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 A lenda de Herodes é a representação simbólica do aparecimento da quinta Raça Ária. 

Ela conta que se cortava a cabeça dos Anunciadores da Nova Era. A cabeça, sendo o órgão físico 

que alberga a Mente, representa os Portadores do Mental ou Seres Solares, em luta com os seres 

lunares que opõem-se sempre ao advento de um novo estado de Consciência. Dentre as sete 

chaves interpretativas, a sigla J.H.S. pode ser interpretada da maneira seguinte:  
 

 J – João Baptista – Expressava o Arauto do novo estado de Consciência. 

 H – Herodes e Herodíades – Expressavam o Emocional, portanto, os seres lunares. 

 S – Salomé - Expressava a Humanidade, instrumento passivo das Hierarquias. 
 

 QUEBRA DE HIERARQUIA NA ATLÂNTIDA – Dizem as Revelações Sagradas que 

na Atlântida certa classe de Seres de alta Hierarquia comprometeram-se ao caírem na depravação 

sexual, o que não correspondia com a elevada estirpe espiritual a que pertenciam. Procedendo 

assim, adquiriram grave Karma os Dhyanis-Agniswattas, os Dhyanis Barishads e os Dhyanis-

Assuras que são Kumaras de terceira categoria. Em vista do ocorrido, todos estes Seres foram 

obrigados a reencarnar. Os Dhyanis-Agniswattas reencarnaram como filhos do Faraó Tutmés III 

e Nereb-Tit; os Dhyanis-Barishads (Plêiades) como filhas de Kunaton e Nepher-Tit; os Dhyanis-

Assuras como filhos de Lorenzo e Lorenza na época da Revolução Francesa. Essas encarnações 

tiveram mais um carácter de redenção para resgatar o Karma Atlante. Também, como resgate 

kármico, os Monarcas das 4.ª, 5.ª e 6.ª Cidades Atlantes foram obrigados a encarnar. Na tradição 

cristã eles são conhecidos como os Três Reis Magos. 
 

 A Lei exigiu que no actual Pramantha os Três Reis, que perderam as suas coroas na 

Tragédia da Atlântida, viessem render homenagens e preito de gratidão ao Rei Melki-Tsedek. No 

Passado essas personagens eram conhecidas pelos nomes de Rigden-Djyepo, Polidorus 

Insurenus e Mama Sahib. Atualmente, a partir de 1956, esses Excelsos Seres são conhecidos 

como os Três Reis Solicitadores do Ciclo, com os nomes de Akdorge, Akadir e Kadir. São os 

executores da Sentença proferida no Julgamento da Humanidade realizado em 21 de Março de 

1956. 
 
 

MISTÉRIO DA QUEDA NO SEXO 
 

 

 Como já vimos, na Lemúria Assuras de determinada categoria uniram-se a certos 

animais, na altura em que a Humanidade estava passando por uma transição e as espécies ainda 

não estavam completamente definidas. Isso constituiu uma quebra de Hierarquia que feriu 

frontalmente as Regras do Pramantha. 
 

 Na Atlântida também houve incesto, quando Assuras uniram-se com mulheres Jivas 

(Humanidade comum). Daí as tradições falarem em “Queda no Sexo” por parte dos Deuses. 

Queda que também violava as Regras do Pramantha do ponto de vista de quebra de Hierarquia, 

o que prejudicou muito o trabalho do Manu para a formação de um novo Pramantha, ou seja, 

para a criação de uma nova Humanidade pelo Eterno na Face da Terra. 
 
 

CONSPIRAÇÃO ASSÚRICA 
 
 

 Os Assuras encarnados se insurgiam contra o Poder do Imperador Branco que governava 

o Império com Sede Central na Cidade das Portas de Ouro. Ao princípio, em conspirações 

tendentes a desobedecer às ordens vindas da capital, propagavam a ideia de que o povo tinha 

muito mais necessidade dos vice-reis que estavam perto que do Imperador que estava longe, e 

assim, aos poucos, foram assumindo o comando e aumentando a sua autoridade, usurpando as 

atribuições do Governo Central. Sobre o assunto, diz um documento teosófico:  
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 “Os Assuras, a fim de imporem.se ao povo e afirmarem o seu poderio, apelaram para 

os seus conhecimentos hiperfísicos, infundindo assim temor aos ignorantes. Para anular o 

afecto do povo para com o Imperador Branco, eles introduziram mudanças no culto religioso, 

substituindo o Ritual severo e solene, instituído pelos Reis Divinos, por festas e espectáculos 

brilhantes de muita pompa e aparato onde haviam encenações sensuais. 
 

 Os ambiciosos Assuras sabiam que enquanto o ‘Templo de Ouro’ e a ‘Sala Branca’  

fossem o centro de todos os olhares, para eles reverteria o coração agradecido do povo tolteca. 
 

 Assim, eles resolveram fundar uma nova capital na qual proclamaram Thevatat como 

Imperador, construindo outro palácio com cripta de iniciação. 
 

 Para dar a esse novo centro a sensação do hiperfísico, os Assuras chamaram em seu 

auxílio poderosos elementares do Mundo Astral Inferior, que nas festas apareciam vestidos 

com formas deslumbrantes para receberem as oferendas e adoração do povo. 
 

 Depois, para ligarem mais estreitamente ao seu serviço essas potências temíveis, os 

Assuras ofereciam a tais elementares sacrifícios com vítimas animais, nos casos comuns, e nas 

grandes circunstâncias ou festividades solenes, as vítimas eram humanas. 
 

 Mais tarde, os Assuras proclamaram-se Deuses, dizendo: ‘Somos Reis, somos Deuses’, 

nessa precipitação preparando a sua própria ruína. Esculpiram as suas imagens em esfinges 

colossais e expuseram-nas nos templos para adoração pública, e o poder criador do Homem, 

reflexo do Poder Divino, substituiu a Energia Espiritual da qual era a representação material, 

dando isso lugar ao surto fálico com todas as suas abomináveis consequências. O grande 

poder hiperfísico dos Assuras convertidos em Magos Negros da pior espécie, impôs o regime 

de terror nos países sujeitos ao seu nefando domínio, recorrendo aos mais repugnantes 

artifícios da Magia Negra para consolidar a terrível opressão a que submetiam o povo. 
 

 Auxiliados pelas mulheres simiescas, as ‘cabeças estreitas’ da 3.ª Raça, e por 

operações mágicas as mais repugnantes produziam monstros, que reuniam à força bruta a 

astúcia do selvagem, e deram para alma desses seres horríveis os piores tipos de elementais. 

Depois fizeram deles os seus mensageiros, símbolos terríveis do seu poder, e assim se 

entronizaram como verdadeiros reis de Andhaka, os ‘Senhores da Face Negra’.” 

 
 

DEGENERAÇÃO ATLANTE 

 
 

 Sobre a decadência da Atlântida, esclareceu Arthur Powell na sua obra O Sistema Solar: 
 

 “Aproximavam-se, contudo, os tempos maus, quando a Raça seria lançada nas 

profundezas do egoísmo. O sentido de ética decaiu e conduziu à perversão do espiritual. Cada 

homem lutava pensando só em si e utilizava os seus conhecimentos para fins egoístas. A 

apoteose do ‘eu’ foi inconcebivelmente longe… 
 

 Na 4.ª Sub-Raça Turânia registou-se um grande desenvolvimento na prática da 

bruxaria. Foram gerados poderosos elementares, que eram animados por  vontades poderosas. 

Tão decadentes se tornaram os homens que chegaram ao ponto adorar essas criações 

semiconscientes, geradas pelos seus próprios pensamentos malignos. Os rituais necromânticos 

mancharam-se de sangue desde o início, onde cada sacrifício conferia vitalidade às criações 

vampirescas. Algumas dessas entidades elementares tornaram-se tão poderosas que persistem 

até hoje. Os rituais manchados de sangue não se expandiram para fora do círculo turânio, 

conquanto o sacrifício humano não fosse incomum entre alguns semitas.” 
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 SHAMBALLAH ORDENA A DESTRUIÇÃO DA ATLÂNTIDA – Segundo os 

documentos da fonte teosófica, o Governo do Imperador Branco preparou-se para resistir às 

intenções malignas dos Assuras rebeldes. Os Filhos da Luz, muitos dos quais tinham alcançado a 

Iluminação Suprema, reuniram forças para defender os princípios da Lei Divina seriamente 

ameaçados pelos “Senhores da Face Negra” das tradições. Era preciso proteger a Humanidade 

contra os seus piores inimigos, livrando-a dessa queda abjeta no materialismo mais insano 

promovido pelos terríveis Magos Negros. As Forças Cósmicas puderam ser accionadas para se 

contrapor a quaisquer contingências futuras. 
 

 Enquanto isso, os exércitos dos “Senhores da Face Negra” começaram a avançar para o 

Norte. Travaram-se uma série de batalhas com resultados inconclusivos. As forças dos inimigos 

da Lei obtinham vitórias porque ainda não havia soado a hora do triunfo das forças do Espírito. 

Diz o documento citado:  
  

 “Sangrentos e mortíferos combates não impediram o avanço das forças negras até que 

o Imperador Branco, o ‘pálido Asceta’, fosse vencido e o exército assúrico se apossasse da 

‘Cidade das Portas de Ouro’, onde os Reis Divinos tinham reinado e fora santificada pela 

passagem nela dos Santos Seres.  
 

 O Imperador Negro, o célebre Hiranyaksha, ocupou o trono do palácio onde a cripta 

da iniciação fora desfeita em ruínas com a abóbada feita em pedaços e as grandes colunas do 

vestíbulo quebradas em duas partes. 
 

 Depois o sangue dos animais inocentes manchou o ‘Templo de Ouro’. Onde os 

sacerdotes divinos tinham um dia oficiado, existiam agora estátuas colossais dos magos 

negros com as suas ameaçadoras faces, no mesmo recinto onde antes o ‘Disco do Sol’ 

irradiara os seus fulgores.  
 

 Por fim, o vaso do mal transbordou. Havia passado cerca de 50.000 anos desde a 

profanação do ‘Templo de Ouro’. A feitiçaria estendia-se em todas as direcções, chegando-se 

ao  grau mais baixo de materialismo. Era tempo de aliviar a Terra desse fardo de crueldade, 

luxúria e opressão em que sucumbia.  
 

 Os Dragões de Sabedoria ouviram soar no relógio dos séculos a hora, e reconheceram 

ser necessário empregar as forças da Natureza contra a ‘tenebrosa progénie dos Feiticeiros’. 

A palavra de ordem partiu de Shamballah, que ordenou a submersão da Terra contaminada 

pela maldade, prevenindo a quantos quisessem ouvir o seu aviso de deixarem a terra maldita.” 
 

 Como os Anais Ocultos comentam a destruição da Atlântida: 
 

 “E o Grande Rei da Face Brilhante, o chefe de todos os da Face Amarela, entristeceu-

se com os pecados dos da Face Negra. Enviou seus veículos aéreos (Vimanas) a todos os 

chefes seus irmãos, dizendo-lhes: ‘Preparai-vos, vós os da Boa Lei, e atravessai a Terra 

enquanto está enxuta. Os Senhores da Tempestade (Traichus-Marutas) vêm a caminho e os 

seus carros estão próximos da Terra. Os Senhores da Face Negra só viverão dois dias e uma 

noite nesta Terra paciente, com eles condenada a perecer. Os Senhores Inferiores do Fogo 

(Salamandras ou Elementais do Fogo) preparam seus mágicos Agnishastras (armas de fogo 

preparadas por métodos mágicos), mas os Senhores das Face Negras são mais fortes do que 

eles e escravizam-nos. 
 

 ‘Eles são versados na Astra Vidya (o Saber Mágico mais elevado). Vinde e fazei uso 

das vossas armas (ou poderes mágicos para contrapô-los aos dos feiticeiros). Cada Senhor da 

Face Brilhante (Adepto da Magia Branca) proceda de modo que o Vimana (veículo aéreo) de 

cada Senhor da Face Negra caia em suas mãos. Que nenhum deles (os feiticeiros) escape das 
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águas graças ao seu veículo e evite o Bastão 

dos Quatro (Deuses Kármicos), possa salvar os 

seus partidários, o seu mau povo. Que os de 

Face Amarela mergulhem em sono os de Face 

Negra e evitem-lhes dor e sofrimento 

(desnecessários). Que os fiéis aos Deuses 

Solares impeçam que os sujeitos aos Deuses 

Lunares sofram e com isso despertem e 

escapem ao seu destino.  
 

 E que cada um de Face Amarela dê a 

Água Vital (sangue) aos animais gritadores, 

para que estes não despertem o seu senhor. A 

hora soou e aproxima-se a noite negra. Cumpra-se o destino. Somos os servos dos Grandes 

Quatro (Senhores do Karma). Voltem aos Reis da Luz. Estrelas (meteoros) caiam como chuva 

sobre as terras dos Faces Negras, porém, que eles durmam’. Assim, os animais gritadores 

(veladores mágicos, elementares) ficaram mudos. Os Senhores Inferiores (elementais) 

esperavam ordens que não chegaram, porque os seus senhores dormiam. 
 

 As águas subiram e cobriram os vales de uma extremidade a outra da Terra. As partes 

elevadas ficaram firmes. O fundo da Terra (os Mundos Subterrâneos) ficou seco. Ali 

passaram a morar os que escaparam do cataclismo, os homens de Face Amarela e de olhar 

recto. 
 

 Quando os Senhores da Face Negra despertaram, não encontraram os seus Vimanas 

(veículos aéreos) para escaparem do dilúvio, percebendo então que eles tinham desaparecido. 

O fragor das águas, em colossais mugidos, confundia-se com os gritos dos homens e animais 

que se afogavam. Submergida nos mares ficou a gloriosa Atlântida, deixando a tradição de 

um Dilúvio que em épocas posteriores inspirou na literatura universal poéticas lendas. A 

Terra ficou aliviada do seu fardo e a Arte Negra recebeu um golpe de que ainda não se 

restabeleceu. Os próprios Assuras compreenderam a lição, que lhes serviu para a sua 

redenção e para se conduzirem gradualmente no seguro e estável caminho do 

aperfeiçoamento.” 
 

 Falando da Atlântida, JHS disse:  
 

 “Nos profundos abismos do Oceano em vale que se estende, imenso e solitário, entre 

elevadas montanhas que em tempos remotos foram vulcões, cujas crateras conservam ainda 

esbranquiçados sulcos das torrentes de lavas que ardentes desciam pelas suas encostas, aí 

dorme a Atlântida, o País de Mu, no seu ‘cristalino sepulcro’ forjado pelo Grande Senhor do 

Fogo: Vulcano, o esposo de Vénus. A ‘Bela Adormecida’ volverá um dia a ocupar o seu 

antigo lugar, quando estiver completamente redimida dos seus crimes de lesa-Divindade, 

despertando como a pálida aurora desde já anunciada pelo mágico esplendor  do ‘Cruzeiro do 

Sul’. 
 

 Mas, na Terra dos Atlantes aos dias de esplendor foram se sucedendo crepúsculos de 

decadência; os homens, inebriados pelos bens e poderes que lhes haviam legado os Deuses, 

outros bens e mais altos poderes começaram a ambicionar, e para isso recorreram à Magia 

Negra à qual se misturavam todas as formas de sensualismo: reis e sacerdotes, por ambição às 

coisas terrenas, abandonaram o caminho do Bem, os ditames da Lei, e se chafurdaram no 

lodaçal imundo. Inúteis foram os repetidos apelos do sábio Sacerdote Mu-Ka, baldadas foram 

as suas reiteradas advertências contra a degeneração. Estavam surdos e não ouviam a voz da 

Razão e da Moral. Estavam cegos e não viram os perigos anunciados pelos profetas. E vieram 
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então os terremotos e maremotos, sucederam-se os cataclismos. Tudo submergiu… mas nem 

todos pereceram, pois era mister que ficasse no Mundo ‘uma semente’ a fim de que se 

desenrolasse o contínuo processo das civilizações, de povo em povo, de país em país. Evolução 

não existe sem provações, sofrimentos e lutas; é pelo contraste, pelas trevas, que abençoamos 

a fulguração da Luz. Conduzidos pelo Manu para outros rincões, abrigaram-se alhures os que 

tinham permanecido fiéis à Lei; mas um ‘punhado de Magos Negros’ também escapou, 

representando as duas faces da medalha da Vida: o Bem e o Mal…” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AS RELÍQUIAS ATLANTES ESTÃO PROTEGIDAS 
 
 

 Após incontáveis milénios de existência esplendorosa, aqueles Seres de elevada estirpe 

espiritual que constituíam o cerne da civilização atlante e foram os construtores da fabulosa 

“Cidade da Portas de Ouro”, começaram a retirar-se de direcção dos toltecas, que assim 

entraram em decadência e foram subjugados ou expulsos por outros povos mais fortes, embora 

menos evoluídos. Os vencedores erigiram sobre aquelas ruínas novas civilizações. 
 

 Prevendo a aproximação do seu fim, com alguns séculos de antecedência, os governantes 

e construtores daquela soberba civilização providenciaram que algumas das suas sacrossantas 

relíquias fossem preservadas, não só dos inimigos como da própria acção devastadora da 

Natureza. 
 

 A tecnologia dos atlantes não se limitava apenas à criação de Vimanas (ditos “discos-

voadores”), mas sobretudo à construção arquitectónica. Eles possuíam o segredo do fabrico de 

um tipo de cimento da sua exclusiva invenção, o qual estamos muito longe de possuir. Com esse 

tipo especial de matéria foram cobertas cidades inteiras com seus monumentos mais expressivos, 

ficando assim protegidas de qualquer tipo de destruição, e lá permanecem até aos dias de hoje 

com as suas coberturas invioláveis, além de estarem cobertas por espessas florestas e desertos. 

Daí a Tradição Iniciática e as lendas dos nossos indígenas do Brasil Central, falarem de Matatu-

Araracanga ou da Cidade dos Telhados de Ouro. 
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 Sobre esses invólucros de cimento mais resistentes que o granito, fizeram amontoar 

toneladas de terra. Foi sobre essa montanhas artificiais, muitas ainda não descobertas e outras 

violadas pelos arqueólogos, que os novos povos emigrados da Atlântida, alguns milénios antes 

do último cataclismo, edificaram novas cidades e elevaram novos monumentos, ignorando 

completamente que os alicerces das suas edificações estavam sobre os telhados das cidades 

abandonadas pelos seus antepassados. 
 

 Foram as novas raças saídas dos troncos semita, akádio, Mongol, tolteca e turânio, dentre 

outros, algumas contemporâneas do primitivo Egipto, que assistiram ao cataclismo final da 

Atlântida de que nos falam Platão, Aristóteles, Diodoro da Sicília, Plínio, etc. Dessas 

civilizações “mitológicas” restam hoje as ruínas de Tiahuanaco, erroneamente consideradas as 

mais antigas da América. Também temos as ruínas de Machu-Picchu e de Cuzco, que a Tradição 

e a lenda dizem estarem ligadas subterraneamente entre si, e tantas outras espalhadas pelas 

Américas, já descobertas e ainda por descobrir. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Sobre a antiguidade da ciência atlante, disse Mário Roso de Luna na sua obra O Livro 

que Mata a Morte: 
 

 “A ciência atlante é mais antiga que as dos celtas provindos da Raça Ário-Hindu. Por 

sua vez, essa ciência atlante ou ocidental derivou da dos Reis Divinos da primitiva Lemúria, 

há uns cinco milhões de anos. Há que notar: Kalkas, o ‘Pai Jina’, pertenceu à histórica 

Lemúria a cuja evolução presidiu, porque foi o último resíduo do segundo continente 

hiperbóreo, conforme os ensinamentos da Primitiva Sabedoria. No tempo desse continente a 

Humanidade não tinha corpo físico nem sexo, como não os têm os verdadeiros Kalkas, 

Shamanos ou Jinas.”  
 

 CELEIRO DAS SEMENTES – A Semente escolhida e constituída por uma elite de Seres 

forjados pelos seus próprios esforços, que é recolhida pelo Manu na chamada Terra Imperecível, 

não pode ser destruída por nenhum cataclismo, segundo afirma a Tradição Oculta. Região que 

também é conhecida por Ilha Branca, Paradhesa, Agharta, Shamballah, Paraíso Terrestre, etc., 

onde são recolhidas as sementes do Futuro. 
 

 Esse Mundo Interdito resguarda para a nova etapa da Evolução todos os valores 

conquistados pelos quatro Reinos da Natureza, porque todos eles, no quadro do seu campo 

evolucional, têm as suas realizações próprias. Considerando que tudo evolui e para que nada se 

perca: 
 

 Guarda-se do Homem a sua Inteligência; 

 Guarda-se no Animal o seu Animismo; 

 Guarda-se do Vegetal a sua Sensitividade; 

 Guarda-se do Mineral a sua Coesão. 
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TERRAS SALVAS: PAMIR, EGIPTO, AMÉRICAS 

 
 

 Através das Revelações dadas pelo Venerável Mestre Henrique José de Souza, fundador 

da Sociedade Teosófica Brasileira e 1.º Grão-Mestre da Ordem do Santo Graal, ficámos 

sabendo que ao pressentirem a imensa catástrofe que se avizinhava, os diversos Manus ou Guias 

daquelas antigas civilizações alertaram os seus povos dos perigos que corriam, porém, não foram 

ouvidos. Então, os Manus passaram a encaminhar só as boas sementes para três direcções bem 

distintas: 
 

 A primeira para a Meseta do Pamir, localizada na Ásia Central, onde o Manu 

Vaisvasvata lançou as bases, com os seus Dez Mandamentos, da Raça Ário-Hindu. 
 

 A segunda para as margens do Rio Nilo, no Egipto, onde o Manu Osíris, tendo esposado 

a Princesa Ísis, iniciou a fase pré-dinástica da civilização egípcia. 
 

 A terceira refugiou-se nas ilhas atlantes (Atlante-ilhas, Antilhas), terras que sobraram das 

grandes ilhas ou continentes desaparecidos de Ruta e Daitya. Sementes humanas que por ficarem 

isoladas transformaram-se, com o decorrer dos tempos, nos povos autóctones, ou seja, nos índios 

norte e sul americanos. Porém, a Tradição Sagrada foi restabelecida pelos Iniciados maias, 

astecas e incas na ocasião em que Quetzal-Coatl e Manco-Capac surgiram como Manus dessas 

civilizações pré-colombianas. 
 

 CONTINENTES QUE SERVIRÃO DE BERÇO ÀS RAÇAS FUTURAS – Ao contrário 

do que aconteceu à Lemúria que foi destruída de uma só vez por um único cataclismo, a 

Atlântida sofreu quatro catástrofes sucessivas, espaçadas em vários milhares de anos. Durante a 

sua existência, que durou muitos milhões de anos, a poderosa civilização atlante emigrou para 

todos os recantos da Terra levando a sua cultura e modo de vida. Aonde chegou dominou 

facilmente, devido à sua superioridade relativa aos povos de Raças do Passado já em decadência. 
 

 Em toda a extensão da América do Sul floresceram civilizações que eram dirigidas pelos 

atlantes das diversas Sub-Raças que compunham a sua Grande Raça. Destacaram-se as 2.ª e 3.ª 

Sub-Raças Tlavatli e Tolteca, cujos descendentes, mais ou menos puros, encontram-se hoje entre 

os nossos índios de pele vermelha, considerados erroneamente como homens no início da sua 

evolução, quando realmente não estão no começo e sim no fim da sua evolução, por se tratarem 

de povos ancestrais. 
 

 Segundo velhas tradições, algum dia tanto a Lemúria quanto a Atlântida emergirão 

novamente na superfície da Terra, para servirem de habitat e palco da evolução evolução das 

duas últimas Raças-Mães que faltam para completar a nossa quarta Ronda Terrestre. Quiçá os 

sábios dessas Raças futuras venham a ignorar por completo a nossa tão decantada civilização 

ariana… 

 
 

REDENÇÃO DA ATLÂNTIDA 

 
 

 Sobre a Redenção da Atlântida, JHS disse: 
 

 “Já tenho dito várias vezes que o antigo nome de Roma era ‘Romakapura’, que era a 

capital da Atlântida. Roma e Kapura, a Tradição dá como sendo fundada por dois irmãos 

‘gémeos’, Rómulo e Remo. O mundo não conhece nada disso. Roma também fracassou no seu 

trabalho. Nela deveria ocorrer a Redenção da Atlântida. Isso não se deu devido à Tragédia do 

Gólgota, que atrapalhou tudo. 
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 Por isso, Roma deveria ser a ‘Capital do Império Universal’. Tudo foi feito para que 

nela se desse, já naquela época, a fusão do Cristianismo com o Budismo, formando uma só 

Religião, uma só Língua, um só Sistema Monetário. Isto é, os homens já se encaminhando 

para a Unidade. Em virtude de Roma não se ter preparado suficientemente para a ‘Redenção 

da Atlântida’, esta veio a dar-se mais tarde na nossa Obra! Mais uma vez, a Lei foi 

contrariada nos seus ditames. Assim, a Evolução não passa de uma colcha de retalhos…” 
 

 O MISTÉRIO DE BUDHA E DE CRISTO – Sidharta Gautama era um Budha, veio 645 

anos antes do seu Irmão Jeoshua Ben Pandira, o Cristo, que era um Bodhisattwa. Budha vibrou 

no seu Irmão o Cristo na época deste e ficou conhecido como Sakya-Muni, enquanto Jeoshua 

possuía o nome de Tyani-Tsang entre os Iniciados da Índia e do Tibete, possuído dos traços 

fisionómicos de um oriental como consta na Galeria dos Avataras no Santuário da nossa Obra, 

onde estão retratadas todas as Manifestações Avatáricas na Raça Ariana. 
 

 Aparelhando com Sidharta Gautama, o Budha Celeste, Jesus o Cristo expressava o Budha 

Humano e Tyani-Tsang o Budha Terrestre. Este mistério pertence à Tradição Iniciática e em si 

mesmo já visava nessa ocasião a fusão do Budismo com o Cristianismo, que é um dos objectivos 

do Governo Oculto do Mundo. 
 

 Também Napoleão de França e o Kaiser da Alemanha, obedecendo aos ditames da Lei, a 

seu modo tentaram realizar o encontro do Cristianismo com o Budismo atingindo o Oriente 

através das suas batalhas travadas na Rússia. Ambos os imperadores visavam alcançar a Ásia 

Central, que na época ocultava a Sede da Grande Fraternidade Branca, também chamada de 

Confraria Branca do Himalaia. 
 

 4 DE OUTUBRO DE 1937, DATA DA REDENÇÃO DA ATLÂNTIDA – Depois de 

uma série de Rituais Eucarísticos, finalmente no dia 4 de Outubro de 1937, com a presença dos 

Munindras mais os Gémeos Espirituais, realizou-se o Grande Ritual. Foi quando, subitamente, o 

Venerável Mestre JHS deu um salto vertical caindo em pé sobre uma cadeira da Directoria, 

articulando sons numa estranha linguagem. Mandou dar um acorde no piano, dizendo em 

seguida: “Falei do meu Trono Divino na Língua dos Deuses. Falei do meu Trono Infernal numa 

Linguagem estranha. Agora falo do meu Trono Humano”. E levantando a destra, exclamou com 

fortíssima voz imperativa as palavras que fizeram vibrar de emoção todos os presentes: – A 

Atlântida está Redimida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


