
 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 27 – Roberto Lucíola 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIAT  LUX 

ROBERTO LUCÍOLA 

         CADERNO 27      RAÇA ÁRIA       FEVEREIRO 2001 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 27 – 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 
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RAÇA ÁRIA 
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RAÇA ÁRIA 
 
 

AS SETE RAÇAS-MÃES E AS SUAS CARACTERÍSTICAS 
 
 

 Para que os leitores tenham uma ideia geral dos acontecimentos que antecederam o 

aparecimento da 5.ª Raça-Mãe Ária, expomos abaixo uma síntese dos acontecimentos mais 

marcantes. Os continentes sofreram grandes transformações de natureza geológica e geográfica 

desde a primeira grande catástrofe atlante, que transformou aquela imensa faixa equatorial em 

sete grandes continentes ou ilhas, com tamanhos e configurações diversos. Tal facto ocorreu há 

aproximadamente 4.000.000 de anos. 
 

 Início da Raça Adâmica   300.000.000 anos 

 Início da Raça Lemuriana     18.000.000 anos 

 Aparecimento do sexo na Lemúria    16.000.000 anos 

 Início da Atlântida        8.000.000 anos 

 Primeira grande catástrofe atlante      4.000.000 anos 

 Início da Raça Ária        1.000.000 anos 

 Formação de Daitya e Ruta          850.000 anos 

 Fim de Daitya e Ruta           250.000 anos 

 Fim de Poseidonis               9.564 anos 
 

 O nosso Globo, após passar por inúmeras transformações, coincidentemente possui cinco 

continentes correspondendo ao número de Raças-Mães já evoluídas na sua 4.ª Ronda. Segundo a 

Sabedoria Iniciática das Idades, os actuais continentes onde evolui a 5.ª Raça-Mãe têm o nome 

de Krauncha, nome de uma montanha no Himalaia. 
 

 AS SETE RAÇAS-MÃES E AS SUAS CARACTERÍSTICAS – Sendo as seguintes: 
 

 1.ª Raça Adâmica Pólo Norte Urano  Audição  Átmico 

 2.ª Raça Hiperbórea Pólo Sul Neptuno Olfacto  Búdhico  

 3.ª Raça Lemuriana África  Saturno Visão   Manas 

 4.ª Raça Atlante Ásia  Lua  Paladar  Kama-Manas 

 5.ª Raça Ária  Europa  Vénus  Tacto   Manas 

 6.ª Raça Bimânica Futura  Mercúrio Clariaudiência  Búdhico 

 7.ª Raça Atabimânica Futura  Júpiter  Clarividência  Átmico 
 

 AS SETE RAÇAS E OS ESTADOS DE CONSCIÊNCIA – Cada Raça-Mãe da presente 

4.ª Ronda desenvolve um estado de Consciência: 
 

 1.ª Raça Adâmica – Era uma Raça Etérica (tinha Consciência Átmica). 

 2.ª Raça Hiperbórea – Desenvolveu o Físico Etérico (tinha Consciência Búdhica). 

 3.ª Raça Lemuriana – Desenvolveu o Corpo Emocional (tinha Consciência Manásica). 

 4.ª Raça Atlante  – Desenvolveu o Mental Concreto (tinha Consciência Kama-Manásica). 

 5.ª Raça Ária  – Desenvolve o Mental Abstracto. 

 6.ª Raça Bimânica – Desenvolverá Budhi ligado a Manas. 

 7.ª Raça Atabimânica – Desenvolverá Atmã ligado a Budhi e Manas. 
 

 

A FORMAÇÃO DA QUINTA RAÇA-MÃE ÁRIA 
 

 

 Sobre o nascimento da nossa Raça-Mãe, diz um documento teosófico: 
 

 “Dirijamo-nos para o Norte, à Terra Sagrada onde o nosso Manu, o Santo 

Vaisvasvata, com a cooperação das suas Hostes auxiliares dirigia com paciência infinita a 
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Raça escolhida, modelando o núcleo da Humanidade futura por meia da repressão ao Mal e 

do estímulo ao Bem, ao mesmo tempo que avisava, corrigia, vigorizava e persuadia. 
 

 Foi então que o quinto sentido se juntou aos outros quatro e o Homem se tornou o que 

é agora. 
 

 Chamados por Vaisvasvata, vêm os Grandes Assuras reencarnar-se ali, ensinando-lhes 

o Manu a empregar os seus poderes em desígnios mais nobres. Reúne as mais brilhantes 

inteligências e os mais puros carácteres para que ocupem as formas que Ele desenvolve com 

cuidado. E em todo este Mundo, sob a protecção da ‘Estrela Polar’, separados do tumulto da 

Terra residem ali essas inteligências num novo e mais perfeito tipo. 
 

 Durante esse tempo, operavam-se na superfície do Globo numerosas mudanças na 

distribuição das terras e dos mares alterando-lhes a configuração. O ‘quinto continente’, 

designando este termo toda a terra destinada a ser ocupada pela 5.ª Raça-Raiz, desaparecerá 

quando lhe chegar a hora, por efeito dos terramotos e fogos vulcânicos, como em Idades 

remotas aconteceu à Lemúria, porque a água e o fogo destroem alternadamente o Mundo, 

tocando ao nosso um destino igual ao da Lemúria. 
 

 Sob a protecção do Budha Mercúrio desenvolve-se a 5.ª Raça, pois o seu principal 

objectivo é o desenvolvimento da Mente, e por isso o Planeta da Ciência iluminou com os seus 

raios benéficos o seu nascimento.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Quando o Manu fixou o tipo da sua Raça e conduziu-a para o Sul da Ásia Central, 

estabeleceu ali a residência da mesma, de onde diversos Ramos haviam de sair em diversas 

direcções. Começou então a primeira grande migração, ocorrida há cerca de 850.000 anos. 
 

 Há 250.000 anos submergiram as Ilhas de Daitya e Ruta, restando apenas a Ilha de 

Poseidonis no meio do Oceano Atlântico, após o que se formaram os continentes que tomaram a 

forma que possuem hoje. 
 

 Segundo JHS, com o decorrer dos tempos os actuais continentes também serão destruídos 

por tremores de terra, fogos vulcânicos e inundações, como outrora o foram a Lemúria e a 
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Atlântida, pois a água e o fogo são os elementos transformadores que sempre foram usados para 

a purificação da Terra. 
 

 O primeiro núcleo da actual 5.ª Raça-Mãe Ária, conhecido pela denominação de 1.ª Sub-

Raça Ário-Hindu, foi estabelecido pelo Manu no Norte da Índia há 850.000 anos, portanto, 

150.000 anos após o início da formação da Raça Ária aí, na Meseta do Pamir, há um milhão de 

anos pelo Manu Vaisvasvata. 
 

 

A SELECÇÃO DAS SEMENTES E AS SUB-RAÇAS 
 
 

 SELECÇÃO DAS SEMENTES DA 5.ª RAÇA ÁRIA – A 5.ª Raça-Mãe Ária nasceu há 

um milhão de anos, quando os Manu Vaisvasvata escolheu dentre os semitas, pertencentes à 5.ª 

Sub-Raça Atlante, as sementes que iriam formar o núcleo da futura Raça Ária. Para livrá-las do 

cataclismo que se avizinhava, encaminhou-as para a Terra Sagrada Imperecível. Há perto de 

850.000 anos, uma primeira leva humana atravessou o Himalaia e espalhou-se pela Índia a partir 

do Norte da mesma. 
 

 A quinta Raça Ária é presidida pelo Budha-Mercúrio que está relacionado ao 

desenvolvimento da Mente. Nesta Raça está em pleno desenvolvimento o sentido do tacto e o 

apuramento dos restantes sentidos com destaque para a audição. 
 

 AS SUB-RAÇAS DA 5.ª RAÇA-MÃE ÁRIA – Abaixo damos a relação das sete Sub-

Raças que constituem a Raça-Mãe Ária: 
 

 1.ª Sub-Raça Ário-Hindu   Norte da Índia  Manu Vaisvasvata 

 2.ª Sub-Raça Ário-Semita (Caldaica)  Eufrates  Manu Ram 

 3.ª Sub-Raça Ário-Iraniana   Pérsia – Ásia Menor Manu Zoroastro 

 4.ª Sub-Raça Ário-Céltica   Mediterrâneo  Manu Orfeu 

 5.ª Sub-Raça Ário-Germânica   Europa   Manu Odin 

 6.ª Sub-Raça Ibero-Ameríndia  Brasil (ex-América do Norte) 

 7.ª Sub-Raça Brasileira   Brasil (América do Sul) 
 

 Embora estejamos na 5.ª Raça-Mãe Ariana, faltando portanto mais duas Raças-Mães com 

as suas respectivas Sub-Raças para completarem a presente 4.ª Ronda Terrestre, já existem Seres 

de Alta Hierarquia trabalhando não só para as futuras Raças da nossa Ronda como também para 

as 5.ª e 6.ª Rondas, que estão separadas do Presente por muitos milhões de anos. 
 

 À medida que a Evolução prossegue há uma aceleração do processo, e por isso as duas 

Sub-Raças finalizadoras da Ciclo sucedem-se sempre juntas e interpenetram-se, tal qual as duas 

últimas Raças da Ronda, pois como dizia JHS “Budhi não se manifesta em Atmã”. 
 

 Como já vimos, a cada raça que vai surgindo no cenário da Manifestação corresponde um 

continente. Tendo o nosso Globo já sofrido inúmeras transformações geológicas de acordo com 

os seus períodos evolucionais, é por isso que o número de Raças corresponde ao número de 

continentes que formam a Terra actualmente. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DAS SETE SUB-RAÇAS ÁRIAS 
 
 

 Segundo o cronograma revelado por JHS, a Raça-Mãe Ária segue o seguinte esquema: 
 

 1.ª Sub-Raça Ário-Hindu – Floresceu no Norte da Índia. A sua religião foi o Hinduísmo 

Primitivo, tendo-se estabelecido as Leis do Manu ou as Leis das Castas. 
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 2.ª Sub-Raça Ário-Semita – Também chamada Caldaica. Atravessou o Afeganistão e 

espalhou-se pelas planícies do Eufrates e pela Síria. A sua religião foi o Sabeísmo.  
 

 3.ª Sub-Raça Ário-Iraniana – Foi conduzida pelo primeiro Zoroastro e estabeleceu-se 

na Pérsia, daí ramificando-se para a Arábia e o Egipto. Cultuava o Fogo e a Pureza, tendo 

predominado a Alquimia. 
 

 4.ª Sub-Raça Ário-Céltica – Foi conduzida pelo Manu Orfeu. Espalhou-se pela Itália, 

Grécia, França, Irlanda e Escócia. Destacou-se pelas Artes. 
 

 5.ª Sub-Raça Ário-Germânica – Emigrou a partir da Europa Central e espalhou-se por 

todas as partes do Mundo. 
 

 6.ª Sub-Raça Ibero-Ameríndia – As suas sementes já surgiram e originalmente deviam 

desenvolver-se na América do Norte. 
 

 7.ª Sub-Raça Brasileira – Deverá florescer no Brasil, logo, na América do Sul de um 

modo geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sobre o assunto, JHS disse: 
 

 “Falando em Raça Ária, não podemos deixar de considerar uma estultícia, que só a 

ignorância dos grandes mistérios da Antropogénese justifica, falar-se em ‘Arianismo’ para 

enquadrar-se nele excepcionalmente o que é uma simples Sub-Raça, ou seja, a quinta ou 

Germânica. Além da Sub-Raça Germânica temos as demais até hoje derivadas do mesmo 

tronco. Há também ainda as duas últimas Sub-Raças, com as suas Ramas e Famílias, a 

aparecer, como já dissemos, nas duas Américas às quais cabe terminar o grande Ciclo Ariano, 

desenvolvendo todas as características da grande Raça-Mãe que serão transmitidas, milénios 
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mais tarde, às duas Raças finalizadoras da Ronda actual… e o prodigioso trabalho para o 

aparecimento dessas Sub-Raças só agora começa a fazer-se sob o auspício do Budha-

Mercúrio.” 
 
 

1.ª SUB-RAÇA ÁRIO-HINDU 
 

 

 O PRIMEIRO MANU DA RAÇA ÁRIA – Como já vimos, quando a Raça Atlante entrou 

em decadência irreversível há 850.000 anos, o Manu Vaisvasvata deu início à selecção humana 

entre as elites atlantes daqueles que seriam poupados ao cataclismo que se avizinhava e que 

serviriam de sementes para a nova Raça Ária. Ele conduziu o seu povo para o Planalto do Pamir, 

não tanto para a região montanhosa da actual China que leva esse nome mas mais para o Norte 

da Índia, onde hoje está Cachemira (Akasha-Mirah…) cujo vale é a distensão prolongada do 

Planalto do Tibete, onde se fixou a leva humana de Pamir, Palmira ou Belmira. O termo Tibete 

significa “Tecto do Mundo” e provém do hebraico Teth, “Tecto, Telhado”, e Beth, “Boca, 

Santuário, Palavra”, etc. Portanto, Tibete é o “Tecto ou Telhado do Conhecimento, da 

Sabedoria”… Ária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 O MANU VAISVASVATA E A SEMENTE SEMITA – Com a queda abjecta no 

materialismo mais insano que levou à falência da civilização atlante, nas esferas superiores do 

Governo Oculto do Mundo foram tomadas sérias providências com vistas ao Futuro, ou mais 

precisamente, à preparação da futura Raça Ária. 
 

 Os Filhos da Luz, aqueles que não foram contaminados pela decadência vigente, muitos 

dos quais tinham atingido a Suprema Iluminação, reuniram as suas forças espirituais para redimir 

a Terra de tão espantosa queda. Segundo as tradições mais sagradas, os Dragões de Sabedoria 

elegeram o seu companheiro Vaisvasvata para lançar as bases do novo Ciclo. Vaisvasvata tinha a 

missão de selecionar, no seio da turbulenta 5.ª Sub-Raça Semita, aqueles que seriam as sementes 

que formariam futuramente a 5.ª Raça-Mãe Ária. 
 

 O Manu tratou de conduzir os escolhidos à Imperecível Terra Sagrada, berço de todas as 

Raças-Raízes, segundo as tradições mais caras de todos os povos. 
 

 Aproximadamente há um milhão de anos, foram retiradas do seio da 4.ª Raça Atlante as 

sementes da 5.ª Raça sendo as mesmas conduzidas, em migrações sucessivas, àquela 
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inexpugnável fortaleza onde foram conservadas em segurança longe das lutas destruidoras e dos 

elementos revoltados da Natureza que minavam aquela portentosa civilização. 
 

 Diz um documento secreto: 
 

 “Naquela terra risonha e pacífica, vemos Vaisvasvata cuidando da germinação da 

semente, escolhendo os seus discípulos e dirigindo a Raça nascente, ou melhor, embrionária. 

Ali estão os que, com o andar dos tempos, hão-de ser Zarathustra, Hermes, Orfeu, Gautama, 

Maitreya.” 
 

 A cabeça humana está relacionada com o signo de 

Áries, e daí se origina o nome da Raça Ária. É na cabeça 

onde se localiza a sede do Mental, característica da Raça 

actual. 
 

 O Manu Vaisvasvata recolheu o Povo escolhido na 

Terra Imperecível, e daí a origem do mito da Arca ou Barca 

de Noé. Houve um interregno de 150.000 anos para a 

preparação da Raça Ária no seio da Raça Atlante. Por isso, 

embora a Raça actual tenha um milhão de anos, só há 

850.000 anos é que houve a primeira migração, que 

atravessou a Cordilheira dos Himalaias espalhando-se pelo 

Norte da Índia. 
 

 A 1.ª Sub-Raça Ário-Hindu tinha por religião o 

Hinduísmo Primitivo. O Manu Vaisvasvata implantou o 

Código do Manu que delimitou o estágio evolucional a ser 

alcançado pelas Mónadas em evolução. Consiste num conjunto de Leis que determinam o 

comportamento humano. Manu significa “Homem Padrão, Arquétipo, Experiência Cósmica”. 

Foi o Manu que estabeleceu o Regime de Castas que foram truncadas posteriormente. 
 

 Segundo Arthur Powell, a 1.ª Sub-Raça desenvolveu-se há 60.000 anos na região do 

então Mar de Gobi. Ela integrava a estirpe inicial da Raça Ária. Sobre o assunto, diz o autor na 

sua obra O Sistema Solar: 
 

 “A ‘Estirpe fundamental’ é geralmente chamada de primeira Sub-Raça, também 

denominada Hindu-Ariana para descrever mais particularmente os emigrantes que se 

endereçaram à Índia. 
 

 Os derradeiros remanescentes da ‘Estirpe fundamental’ deixaram os seus lares e 

juntaram-se aos seus precursores na Índia pouco antes do afundamento de Poseidonis em 

9.564 a. C., tendo sido enviados para lá a fim de escaparem à ruína provocada pelo tremendo 

cataclismo. Por volta de 40.000 anos a. C., o Império começou a declinar quando as ilhas e as 

províncias externas proclamaram a sua bárbara independência. O Manu ainda encarnava de 

longe em longe, mas geralmente dirigia desde os Planos Superiores. O Reino central, contudo, 

continuou esplêndido em civilização por 25.000 anos ou mais, enquanto as Sub-Raças 

posteriores se expandiam em todas as direcções.” 
 

 A 1.ª Sub-Raça chamada Ário-Hindu ou Ariana, embora esta designação abarque toda a 

5.ª Raça-Mãe Ária, foi conduzida para o Himalaia e estabeleceu o seu núcleo principal na 

Aryavartha, região conhecida actualmente como sendo a Índia. 
 

 À sua frente estavam os Sete Rishis que presidiram à evolução da Humanidade durante 

muito tempo. Segundo alguns, esses Rishis Prajapatis, “Filhos nascidos da Mente de Brahmã”, 
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eram conhecidos pelos nomes de Marichi, Atri, Angiras, Pulastia, Pulaha, Kratu e Daksha. 

Havia outros três chamados Vazicheta, Bhrigu e Narada, sendo dez no total. 
 

 Foram esses Rishis que conduziram para a Aryavartha o povo escolhido da 1.ª Sub-Raça, 

que o Manu Vaisvasvata já tinha repartido em quatro castas. Os Pitris Barishads encarregaram-

se da formação dos corpos subtis de cada uma das quatro castas, constituídas de acordo com o 

nível de consciência de cada um. 
 

 Chefiados pelos Reis Divinos, os arianos foram ganhando espaço à custa de muito 

esforço e lutas constantes. Tiveram que enfrentar os Rakshasas da 4.ª Raça Atlante e os Titãs 

lemurianos, que tudo fizeram para que a Raça Ária não pudesse estabelecer-se. Este facto está 

relatado de maneira poética no Ramayana, poema épico hindu, onde os dois adversários são 

apresentados como sendo “o gigante Ravana vencido por Rama”. As Estâncias de Dzyan 

referem-se ao facto, dizendo: “As Serpentes desceram de novo, fizeram as pazes com a Quinta 

(Raça) e a instruíram”. 
 

 Os arianos primitivos, segundo as tradições, trouxeram da Ásia Central, sua terra de 

origem, o idioma Senzar, que é a língua sagrada secreta utilizada pela casta sacerdotal, chamada 

Linguagem dos Deuses, da qual derivou o Sânscrito, ainda empregado como linguagem 

misteriosa pelos Iniciados. Fala-se que daqueles Instrutores da Humanidade surgiram os 24 

Budhas, ainda hoje venerados pelos jainos, conhecidos como sendo os Tirtânkaras. 
 
 

2.ª SUB-RAÇA ÁRIO-SEMITA 
 
 

 A designação de Raça Ária é proveniente da constelação de Áries ou do Cordeiro, o 

primeiro dos doze signos do Zodíaco. Ram foi o segundo Manu da Raça Ária, tendo conduzido o 

seu povo para a Planície do Eufrates sob a égide do Cordeiro ou Áries indo consolidar o trabalho 

manúsico de Vaisvasvata.  
 

 Sobre o assunto, JHS disse: 
 

 “A palavra Ram ou Rama não é mais que uma alegoria ao seu Ramo Racial, do qual 

ele era o seu Manu ou Guia. Daí, também, a origem do ‘Domingo de Ramos’, que comemora 

a entrada de Jesus em Jerusalém montando, segundo a tradição vulgar, um jumento (quando 

devia estar montando um cavalo branco, ou do Kalki-Avatara das tradições), e acompanhado 

do seu povo.” 
 

 A 2.ª Sub-Raça apareceu, segundo Arthur Powell, há 40.000 anos. O Manu encaminhou a 

sua semente até à Arábia com a intenção de arianizar os árabes que, dentre os atlantes 

remanescentes, eram os que indicavam ter as novas características. 
 

 Na região da Pérsia e Mesopotâmia o Manu consolidou a 2.ª Sub-Raça, que cresceu e 

expandiu-se por todo o Norte de África e Médio Oriente. Esta Sub-Raça também é conhecida por 

Semita ou Caldaica. Ocupou a Planície do Eufrates e foi dirigida pelo Manu Ram ou Rama. 

Adoptou o símbolo de Áries (Carneiro) e professou a religião Sabeísta, baseada num Deus 

impessoal. 
 

 Os fenícios, os últimos egípcios e os antigos gregos provêm da mescla desta 2.ª Sub-Raça 

com os remanescentes mongóis da 7.ª Sub-Raça Atlante, os quais emigraram da Ásia Central 

para o Ocidente povoando o Afeganistão, e seguindo o curso do Rio Oxus atravessaram o 

Eufrates para chegarem à Arábia e à Síria. Detiveram-se então na sua marcha para arianizar 

grande número de tribos turânias e akádias, das quais surgiram os poderosos impérios da Assíria 

e Babilónia. 
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3.ª SUB-RAÇA ÁRIO-IRANIANA 
 
 

 Esta Sub-Raça Ária foi dirigida pelo Manu Zoroastro, e na sua maioria estabeleceu-se no 

Afeganistão e na Pérsia onde viveu o Grande Profeta. 
 

 Como dissemos, esta 3.ª Sub-Raça Iraniana foi dirigida por Zarathustra, nome comum 

utilizado pelo primeiro dos 14 Profetas desse povo. Desenvolveram muito a Alquimia e a 

Astrologia, sendo os seus sábios eram chamados de Magos que cultuavam o Fogo Sagrado e a 

Pureza. Sobre esta Sub-Raça, diz Arthur Powell na sua obra O Sistema Solar: 

 

 “A 3.ª Sub-Raça Iraniana surgiu há cerca de 30.000 anos a. C. Transcorreu um 

intervalo de 10.000 anos entre o envio da 2.ª Sub-Raça e o envio da 3.ª pelo Manu. 
 

 Fazia muitos séculos que as pessoas selecionadas tinham sido preparadas para formar a 

3.ª Sub-Raça Iraniana. Foram mantidas separadas num dos quatro vales até exteriorizarem um 

tipo racial com características próprias. Na sua selecção original na Atlântida, o Manu incluíra 

um pequeno grupo dos melhores da 6.ª Sub-Raça Atlante, os akádios, e agora utilizava as 

famílias que mais haviam preservado o sangue puro ordenando que encarnasse nelas o seu grupo 

de pioneiros.  
 

 Ao multiplicarem-se, os membros da jovem 3.ª Sub-Raça dedicaram-se a actividades 

pastoris. Criavam grandes rebanhos de ovelhas e cavalos. Ao instalar-se na Pérsia e 

Mesopotâmia a 3.ª Sub-Raça totalizava um milhão de pessoas, que multiplicaram-se 

celeremente incorporando também a sua nação, ou seja, a escassa e esparsa população que já 

existia no país. 
 

 Com algumas mudanças, o seu império durou até cerca de 2.200 anos a. C., apesar de 

naturalmente terem havido muitas flutuações nesses 28.000 anos. 
 

 Em 29.700 a. C., o Maha-Guru (futuro Gautama Budha) chegou à 3.ª Sub-Raça 

Iraniana como o primeiro Zarathustra e fundou a religião do Fogo, sendo Surya (o futuro 

Senhor Maitreya) o Sumo-Sacerdote na época. O Maha-Guru veio de Shamballah em seu 

corpo subtil e avatarizou-se no corpo de Mercúrio (o futuro Mestre Kut-Humi) que tinha sido 

preparado para isso. Surya anunciou que quem estava no corpo de Mercúrio já não era o 

Príncipe mas o Mensageiro do Altíssimo e dos Filhos do Fogo (Agnisvattas) que moravam no 

Extremo Oriente. 
 

 O Maha-Guru permaneceu por um período considerável de tempo na cidade, indo 

todos os dias ao templo para instruir os sacerdotes. Ensinou-lhes que o Fogo e a Água eram 

purificadores de tudo e nunca deveriam ser poluídos, e que o Fogo purificava a própria Água, 

sendo o Fogo e a Água dois Espíritos. O Fogo era a Vida e a Água a Forma, e muitas coisas 

mais. Inculcou o dever de se obter conhecimentos e de praticar o amor. Retirou-se deixando 

Surya em seu lugar, pedindo que lhe obedecessem. 
 

 Na Pérsia triunfou a religião do Fogo. Os Profetas que vieram depois levaram adiante 

a Obra do Grande Zarathustra e construíram a Fé Zoroastrina, que perdura até aos dias de 

hoje.” 
 

 

4.ª SUB-RAÇA ÁRIO-CÉLTICA 
 
 

 Foi um povo mediterrânico. Deu origem às civilizações grega, itálica e aos francos, 

estendendo-se pela Irlanda e Escócia. Foi conduzido pelo Manu Orfeu e distinguiu-se pelo culto 

às Artes. 
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 A 4.ª Sub-Raça Céltica emigrou para o Ocidente 

transpondo os limites das outras raças povoou a Grécia, 

espalhou-se pela Itália e pela Gália até ao Norte penetrando 

nas antigas terras atlantes da Irlanda e da Escócia, e depois 

chegando à Inglaterra. Falando desta Sub-Raça, Arthur 

Powell disse: 
 

 “Por esse tempo, a grande Raça da Ásia Central, a 

Iraniana, já ia longe na estrada que levava ao seu 

declínio, mas o Manu tivera o cuidado de preservar a 

dignidade, o poder e o vigor na ‘semente’ da quarta e 

quinta Sub-Raças, às quais dera uma atenção especial. 

Segregara, num dos quatro vales, algumas famílias mais 

requintadas (8.º Ramo Racial ou Família Espiritual do 

Avatara), dando assim origem a uma divisão de classes na 

comunidade. O Manu esforçava-se por desenvolver as 

novas características raciais, tais como despertar a imaginação e a sensibilidade artística, 

encorajar a poesia, a oratória, a pintura, a escultura e a música. As pessoas que respondiam 

aos anseios do Manu, obviamente não poderiam executar os rudes trabalhos agrícolas ou 

qualquer outro trabalho manual pesado. Quem quer que revelasse talento artístico era 

recrutado para uma cultura especializada. 
 

 O vale foi organizado praticamente como um Estado separado, sendo todos os tipos de 

artes favorecidos de várias maneiras. 
 

 Dez mil anos depois da 3.ª Sub-Raça Iraniana ter partido, ou seja, 20.000 a. C., a 4.ª 

Sub-Raça Céltica recebeu instruções para seguir pela fronteira setentrional do reino persa e 

conseguir para si um lar onde hoje se erguem as Montanhas do Cáucaso, então ocupadas por 

tribos selvagens depredadoras. 
 

 Finalmente estabeleceram-se na região de Erivan, e toda a Geórgia e Mingrélia 

acabaram por ficar sob o seu domínio. Em 2.000 anos ocuparam também a Arménia, o 

Curdistão e mais tarde a Frígia, apoderando-se assim de quase toda a Ásia Menor bem como 

do Cáucaso. 
 

 Por volta de 10.000 anos a. C. reencetaram a marcha para o Oeste, de modo que 

chegaram à Europa, seu destino final, em ondas relativamente pequenas. 
 

 A primeira parte que se transferiu da Ásia Menor para a Europa foi a dos antigos 

gregos, não os gregos da nossa História Antiga mas os seus avós, às vezes denominados 

pelasgos. No ‘Timeu’ e no ‘Critias’, Platão além de referir os sacerdotes egípcios fala de 

Joara, um grego de raça esplêndida que precedeu o seu próprio povo na sua terra e repeliu 

uma invasão de poderosa nação do Ocidente. Esta subjugara então quantos lhe haviam 

anteposto até esbarrar nesses gregos, em comparação com os quais os da nossa História eram 

simples pigmeus. 
 

 Em 9.564 a. C., o terrível maremoto originado pelo afundamento de Poseidonis 

destruiu a maior parte das colónias gregas e prejudicou as restantes. Tanto o Mar de Gobi 

quanto o Mar do Saara converteram-se em terra seca, e tiveram lugar as mais pavorosas 

convulsões. Enviaram-se pedidos de socorro urgente à terra natal no Cáucaso, que pouco 

sofrera. A seu tempo, organizou-se o trabalho de auxílio ou assistência em larga escala. 
 

 Mais tarde, os fenícios e os cartagineses dividiram com os gregos o comércio no 

Mediterrâneo. Povo descendente dos atlantes, os fenícios derivavam dos semitas e akádios (5.ª 
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e 6.ª Sub-Raças Atlantes); os cartagineses também era akádios, mesclados com árabes e com 

traços de sangue negro. 
 

 A emigração da 4.ª Sub-Raça Céltica para a Europa foi quase contínua, de tal sorte 

que não é fácil dividi-la em ondas distintas. Se os gregos formaram a primeira onda, os 

albaneses formaram a segunda e os italianos a terceira; as duas últimas dirigiram-se para os 

países onde estão agora. 
 

 Após um intervalo, uma quarta onda de surpreendente vitalidade, a que os etnólogos 

dão o nome de ‘celtas’, passou a ser a raça predominante no Norte de Itália, em toda a França 

e Bélgica, nas Ilhas Britânicas, na parte ocidental da Suíça e na Alemanha a Oeste do Reno. 

A quinta onda praticamente perdeu-se no Norte de África, e agora apenas podem ver-se traços 

dela muito misturados com os semitas. 
 

 Depois da catástrofe de 9.564 a. C., alguns gregos antigos instalaram-se na Hélade e 

ocuparam o país. A primeira cidade a ergue-se no lugar onde agora se ergue a Atenas 

moderna, foi construída 8.000 anos a.C. (a Atenas da nossa História começou por volta do 

ano 1.000 a. C.). 
 

 Aqui o Maha-Guru apresentou-se como Orfeu. Instituiu 

os Mistérios Órficos, dos quais derivaram a seu tempo os 

subsequentes Mistérios da Grécia. Orfeu chegou mais ou menos 

por volta de 7.000 a.C. e viveu principalmente nas florestas, onde 

reunia os discípulos à sua volta. Veio como cantor, era uma 

criatura que amava a Natureza e mostrava-se avesso às cidades. 

Iniciava através do Som, influía nos Corpos Astral e Mental 

através dos discípulos por intermédio do Som. Afastava a alma 

do corpo físico e libertava-a para puder alçar-se aos Mundos 

Superiores. Orfeu trabalhava com o auxílio da melodia, usava a 

melodia para cada Centro Etérico ou Chakra para activá-lo. 
 

 As tradições a seu respeito difundiram-se por toda a 

parte. Ele tornou-se o Deus Sol, Febo-Apolo, e no Norte era 

conhecido como Balder, o Belo. Dessa maneira, o Maha-Guru 

apareceu para as Sub-Raças sucessivamente como Vyassa, 

Hermes, Zarathustra, Orfeu, etc. Há 7.000 anos visitou o seu antigo povo pela última vez. 

Alcançou a Suprema Iluminação e tornou-se Budha.” 
 
 

5.ª SUB-RAÇA ÁRIO-GERMÂNICA 
 

 

 Esta Sub-Raça originou-se na Europa. Actualmente estende-se por todo o Mundo e a ela 

pertence toda a Humanidade actual. Desenvolve o Mental e a sua tónica são as Ciências e a 

Literatura.  
 

 A 5.ª Sub-Raça Germânica ou Teutónica também emigrou para o Ocidente, ocupando a 

Europa Central e distendendo-se por todo o Globo. Já povoou a maior parte da América 

Setentrional, afastando daí os velhos troncos atlantes, e apoderou-se da Austrália e Nova 

Zelândia, restos da antiga Lemúria. 
 

 A 5.ª Sub-Raça Germânica foi preparada simultaneamente com a 4.ª Sub-Raça Céltica. 

Segundo Arthur Powell, ela foi segregada num vale distante no Norte do Mar de Gobi. O Manu 

desta Sub-Raça era conhecido pelo nome de Odin. Foram selecionadas pessoas distinguidas por 

seu porte elevado e cabelos louros, e mesmo Odin nasceu nesta Sub-Raça tendo o seu aspecto 
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físico as mesmas características dos germânicos. O Manu inicia-se sempre uma Raça ou Sub-

Raça encarnando-se nela. A sua aparência física é que determina, em grande parte, a aparência 

da Sub-Raça em evolução. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 A 5.ª Sub-Raça era constituída por homens fortes e vigorosos com maior estatura que os 

da 4.ª Sub-Raça. O seu modo de ser caracterizava-se pela obstinação e perseverança, contudo, 

não tinham a impetuosidade dos celtas. Não primavam pelo senso artístico e sim pelo 

pragmatismo. Sobre a 5.ª Sub-Raça, disse Arthur Powell: 
 

 “A 4.ª e a 5.ª Sub-Raças deixaram juntas os seus respectivos vales há 20.000 anos a. C. 

e atravessaram juntas a Pérsia, embora os seus destinos fossem muito diferentes. 
 

 A 5.ª Sub-Raça, pouco numerosa, deslocou-se ao longo das costas do Mar Cáspio e 

instalou-se no Daguestão, onde cresceu devagar durante milhares de anos. Encetou uma 

grande marcha após o cataclismo de 9.564 a. C., tendo sido principalmente de Cracóvia que 

partiram as radiações das ondas finais. 
 

 Da primeira, a Eslava, um grupo 

dirigiu-se para o Leste e para o Norte, e dele 

procederam em grande parte os russos 

modernos; o outro grupo encaminhou-se 

mais para o Sul, e é agora representado pelos 

croatas, sérvios e bósnios. A segunda onda 

foi lenta, não chegou muito longe e deu-nos 

os letões, os lituanos e os prussianos. A 

terceira onda foi a Germânica. Os chamados 

teutões espalharam-se pelo Sul da Alemanha, 

ao passo que os outros encaminharam-se 

para o Norte e tornaram-se os godos e os 

escandinavos.  
 

 Na História Moderna vamos encontrar a difusão da 5.ª Sub-Raça Germânica na 

Austrália, na América do Norte e na África do Sul, e o seu predomínio na Índia onde está 

estabelecida a ‘Estirpe fundamental’ do seu povo. No momento presente, magnífica 

oportunidade está sendo oferecida à Raça Anglo-Saxónica e a toda a Sub-Raça Teutónica, 

bastando que esqueçam as suas rivalidades. Se falharem, outra nação, já escolhida, assumirá 

o ceptro, que nesse caso lhe cairá nas mãos. Essa falha causaria um ligeiro atraso, enquanto a 

nova nação seria rapidamente empurrada para chegar ao nível necessário, e ao fim de uns 

poucos séculos iria obter o mesmíssimo resultado.” 
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6.ª E 7.ª SUB-RAÇAS ÁRIAS 
 
 

 Estamos atravessando o final da 5.ª Sub-Raça Teutónica. Como sabemos, cada Sub-Raça 

é formada por 7 Ramos Raciais que, por sua vez, são sintetizados por um Oitavo Ramo Racial. 

Actualmente está sendo elaborado esse Oitavo Ramo nas terras sagradas do Brasil. Os Seres 

componentes desse Oitavo Ramo constituem a Família Espiritual do Avatara. 
 

 O Mahatma Kut-Humi, numa carta dirigida ao teósofo Alfred Percy Sinnett, assim se 

expressou: 
 

 “A nenhuma Raça, nem às suas Sub-Raças, é permitido pela Lei Una imperante 

usurpar as prerrogativas das Raças e Sub-Raças que devem sucedê-las, e menos ainda a sua 

intromissão nos conhecimentos e poderes que estão reservados à sua sucessora. 
 

 Não comerás o fruto do Conhecimento do Bem e do Mal da Árvore que está crescendo 

para os teus herdeiros.” 
 

 Os 6.º e 7.º Ciclos Ários se manifestarão no continente americano. Surgirão mais dois 

estados de Consciência: o Bimânico e o Atabimânico. Também mais dois sentidos se 

manifestarão: a clariaudiência e a clarividência. 
 

 Sobre o assunto, JHS disse: 
 

 “Os dois estados de Consciência a se exteriorizarem manifestar-se-ão 

simultaneamente. Budhi é o estado de Consciência correspondente à Intuição ou Razão 

Iluminada. É presidido por Gautama Budha. Budha é considerado o Ser de Hierarquia mais 

elevada manifestado no Mundo, segundo a Grande Fraternidade Branca.” 
 

 Não obstante os estados de Consciência 

Átmico e Búdhico pertenceram às Raças futuras, 

as Mónadas podem, mediante os seus próprios 

esforços, alcançar essa fase da Evolução dentro 

da Raça actual. Foi com esse objectivo que se 

criaram os Colégios Iniciáticos. O Avatara dá os 

elementos para a Iluminação mas não liberta 

ninguém, pois o esforço tem de partir do próprio. 
 

 A Árvore figurativa da 7.ª Sub-Raça Ária 

plantada pelo Avatara no Brasil, tem as 

seguintes Ramas: Ab-Allah, Nagib, São 

Germano, Hilarião, Morya, Kut-Humi, Serapis. 

Expressa simbolicamente a Missão dos Sete 

Raios de Luz. 

 

 FORMAÇÃO DA TRÍADE SUPERIOR 

– A 4.ª Raça-Mãe Atlante é considerada a Raça 

Equilibrante, por ser aquela que separou as três 

Raças anteriores das Raças posteriores da Ronda 

actual. Fixado o Mental Inferior na Raça 

Atlante, cabe à 5.ª Raça Ária desenvolver o 

Mental Superior, para puder estar em harmonia 

com as Leis Universais. No final de todas as 

Raças-Mães, as duas últimas Sub-Raças quase ou mesmo se interpenetram, como vai acontecer 

nas próximas Sub-Raças da presente Raça Ariana. Serão nessas simples Sub-Raças que se 
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originarão as sementes das futuras Raças-Mães Bimânica e Atabimânica as quais encerrarão a 

Ronda num futuro longínquo. Essas duas Sub-Raças são, pois, as sementes das futuras Raças-

Mães. Existe uma razão, até hoje considerada secreta, para a simultaneidade do aparecimento das 

6.ª e 7.ª Sub-Raças. Esse fenómeno deve-se ao facto da primeira estar relacionada à manifestação 

de Budhi e a segunda relacionar-se a Atmã como respectivos estados de Consciência. Esses dois 

Princípios nunca se manifestam separadamente, e assim ligados a Manas formarão a verdadeira 

Tríade Superior. 
 
 

O BRASIL E AS ÚLTIMAS SUB-RAÇAS 
 

 

 As 6.ª e 7.ª Sub-Raças da Raça Ária manifestar-se-ão quase ou mesmo simultaneamente 

na América do Sul, onde serão desenvolvidos os 6.º e 7.º Princípios, ou seja, o Búdhico e o 

Átmico. Razão pela qual se fala de que o “Brasil é o Santuário da Iniciação Moral do Género 

Humano a caminho da Sociedade futura”. 
 

 A 5.ª Raça é dirigida pelo Budha Mercúrio porque o principal objectivo visado é o pleno 

desenvolvimento da Mente, considerando que o estado de Consciência acima de Manas é o 

Búdhico que corresponde à Intuição ou Razão Iluminada. 
 

 O excepcional privilégio do Brasil abrigar em seu seio as Hastes Lunar e Solar da Missão 

Y, deve-se ao trabalho destrutivo efectuado pelas forças negativas favoráveis à Involução que 

actuaram na América do Norte, as quais utilizando indevidamente a energia atómica nas suas 

experiências subterrâneas acabaram afectando profundamente os Mundos Jinas, com isso 

prejudicando o projecto da Lei Divina e quase atingindo Seres de Alta Hierarquia que ali se 

encontravam em custódia. 
 

 Tão grave acontecimento determinou a suspensão 

imediata da construção das galerias subterrâneas que 

ligariam El Moro, no Norte-América, a Machu-Pichu, no 

Peru, sendo os valores transcendentais transferidos para 

certa região no Roncador, Brasil. Assim o Brasil passou a 

substituir os Estados Unidos da América do Norte como 

berço da 6.ª Sub-Raça e 6.ª Raça-Mãe Bimânica. Nos altos 

círculos iniciáticos o presente trabalho racial é denominado 

Missão Y ou dos Sete Raios de Luz. 
 

 A MISSÃO Y – A Missão de Gautama o Budha e 

de Jesus o Cristo não visava criar mais uma ou outra 

religião, mas sim ocultamente recuperar Seres Divinos que 

na Atlântida caíram e consequentemente perderam a sua 

consciência hierárquica, com graves prejuízos para a 

evolução da Humanidade. Assim, todo o trabalho que está 

sendo realizado na Raça Ária pelos Avataras visa 

fundamentalmente redimir os chamados “Anjos Caídos”, de que nos falam todas as tradições 

ocultas. 
 

 Os factos que levaram os Estados Unidos da América do Norte a perderem o privilégio 

de abrigarem no seu território a Haste Lunar da Missão Y, prendem-se a esse Passado remoto 

onde os Assuras decaídos desfecharam o seu golpe mortal nos desideratos da Lei. 
 

 Na Atlântida, quando os Gémeos Espirituais perderam as suas vestes ou veículos, o 

trabalho que devia ser realizado ficou muito mais difícil de concretizar-se, porque toda e 

qualquer acção exterior passou a ter que ser realizada através da avatarização. Daí a necessidade 
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de ocuparem outras vestes que não são suas. Como não podiam, por motivos óbvios, ocupar 

quaisquer vestes, passaram a usar as únicas com condições de servir de escrínios a tão Excelsas 

Essências. Assim, passaram a funcionar imediatamente as duas vestes mais adequadas existentes 

na época para desse modo poderem continuar actuando como seres humanos. Mediante isso, 

Krivatza passou a funcionar como o “Homem da Capa Preta” e São Germano como se fosse o 

Manu Vaisvasvata, trabalhando juntos para a recuperação das Hierarquias caídas. Os 

acontecimentos de tão remoto Passado reflectem-se até aos dias de hoje na História Oculta da 

Humanidade, a ponto de determinarem as mudanças apontadas acima. 
 
 

A RAÇA DOURADA 
 

 

 SEMENTES RACIAIS DO BRASIL – Como se não bastassem as lendas e tradições 

orais para testemunhar o Passado remotíssimo do Brasil que se confunde com a própria História 

Secreta da 5.ª Raça-Mãe Ária, mergulhando mesmo ainda mais profundamente na história de 

Raças mais antigas como é o caso da Atlântida, os próprios monumentos pétreos falam-nos desse 

fantástico Passado que, aos poucos, vai sendo revelado diante dos olhos fascinados dos 

pesquisadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os tupis contribuíram de maneira acentuada para a formação étnica brasileira. Ninguém 

melhor do que o ilustre pensador patrício Menotti del Picchia, nado e morto na cidade de São 

Paulo (1882 – 1988), para com a sua brilhante inteligência, o seu nacionalismo como fundador 

do Movimento Verde-Amarelismo, expressar com tanta clareza a contribuição dos valorosos 

tupis na formação da Raça Brasileira. Diz ele: 
 

 “A descida dos tupis do Planalto Continental, rumo ao Atlântico, foi uma fatalidade 

histórica pré-cabralina que preparou o ambiente para as entradas no sertão pelos aventureiros 

brancos desbravadores do oceano. 
 

 A expulsão pelo povo tapir dos tapuias do litoral significa bem, na História da 

América, a proclamação do direito das raças e a negação de todos os preconceitos. 
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 Os tupis desceram para ser absorvidos. Para se diluírem no sangue da gente nova. 

Para viver subjectivamente e transformar numa prodigiosa força a bondade do brasileiro e o 

seu grande sentimento de humanidade, e aí parece estar indicada a predestinação da gente 

tupi. Toda a história dessa raça corresponde a um lento desaparecer de formas objectivas e 

um crescente aparecimento de forças subjectivas nacionais. O tupi significa a ausência de 

preconceitos. O tapuia é o próprio preconceito, em fuga para o sertão. O jesuíta pensou que 

havia conquistado o tupi, mas este é que conquistara a religião daquele. O português julgou 

que o tupi deixaria de existir, e o português transformou-se e ergueu-se com fisionomia de 

nação nova contra a metrópole, porque o tupi venceu dentro da alma e do sangue do 

português. 
 

 O tapuia isolou-se na selva para viver, e foi morto pelos arcabuzes e pelas flechas 

inimigas. O tupi socializou-se sem temor da morte, e ficou eternizado no sangue da nossa 

Raça. O tapuia é morto, o tupi é vivo.” 
 

 Sobre a Raça Dourada que há-de surgir nesta parte do Mundo, JHS disse: 
 

 “No fenómeno do surgimento da 6.ª Sub-Raça onde a América do Norte tinha um 

papel importante a desempenhar e que veio a perder, ainda continua pagando por tal coisa. 

Por isso, a própria Lei fez questão de desenvolver os dois Sistemas dentro do Brasil. 
 

 Justamente, com as 6.ª e 7.ª Sub-Raças desenvolvendo-se dentro da própria Raça no 

interregno de 3000 anos, é que se dará a Obra de Maitreya. Assim, este grande fenómeno se 

estenderá até ao ano 3005. 
 

 Depois de preparar o seu Quinto Sistema em cima, no Cosmos, o Quinto Senhor 

tomará conta de semelhante trabalho. 
 

 O Manu não pode desejar que a Raça por Ele dirigida seja uma raça de monstros. A 

América do Norte e outros países estão concorrendo para trazer monstros na hora em que se 

prepara no Brasil o berço da Nova Civilização para o Mundo inteiro. 
 

 Tanto as teogonias do Oriente como as do Ocidente chamam a essa Nova Raça ou 

Civilização de RAÇA DOURADA. Não vale pensar em cabelos louros, dourada será a tez, é 

uma questão de pigmentação. A epiderme será de moreno dourado, um moreno muito 

refinado, delicado. Todas as pessoas terão estaturas dentro das medidas canónicas, nem muito 

altas nem muito baixas. 
 

 Para mim, a questão está toda na cor da epiderme amarelo-ouro da chamada ‘Raça 

Dourada’.” 
 
 

INSCRIÇÕES DA PEDRA DA GÁVEA 
 

 

 BRASIL FENÍCIO – Para se compreender a verdadeira História da Humanidade, 

necessário se faz aprender a ler nas entrelinhas dos documentos que acaso caiam sob os nossos 

olhos. Documentos que se nos apresentam sob as mais variadas formas. Aí temos, por exemplo, 

as extraordinárias ruínas de Luxor, Palenque, Machu-Pichu, etc., para não falarmos nas 

Pirâmides e em outras que se encontram no longínquo Extremo Oriente. No Brasil também 

temos a nossa História Oculta gravada em pedras, não só as que estão visíveis mas 

principalmente aquelas que ainda estão encobertas por espessas florestas impenetráveis, como já 

vimos no Caderno anterior. 
 

 No Rio de Janeiro, ornamentando a bela baía de Guanabara, também temos os nossos 

Livros de Pedra. Referimo-nos a dois locais que consideramos da mais alta importância: a Pedra 
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da Gávea e o Pão de Açúcar, monumentos majestosos que estão estreitamente relacionados 

desde há longa data com a Obra dos Deuses na Face da Terra. 
 

 Ao ilustre pesquisador brasileiro Bernardo Ramos, que tanto contribuiu para desvendar as 

enigmáticas inscrições que se encontram cravadas num dos lados da Pedra da Gávea, é que 

devemos agradecer o esforço feito no sentido de decifrar aquilo que os eternos cépticos 

consideram como “simples ranhuras causadas pela erosão do tempo”. Pensam assim porque 

nunca investigaram seriamente aquelas inscrições rupestres. As referidas relíquias possuem um 

profundo sentido que esclarece episódios da nossa História Oculta, só compreensível para 

aqueles que tiveram a dita de pertencer a uma autêntica Escola Iniciática como é a Sociedade 

Teosófica Brasileira, portadora de determinadas chaves que abrem as portas dos Grandes 

Mistérios porque ali cultua-se a Sabedoria Iniciática das Idades. 
 

 O nome Pedra da Gávea remonta à épica expedição portuguesa do capitão Gaspar de 

Lemos, assim baptizada por ter sido a primeira montanha carioca a ser avistada em 1 de Janeiro 

de 1502 pelos marujos, reconhecendo nela o formato de um cesto de gávea, dando origem ao 

termo usado para toda a região da Gávea Pequena e para o actual Bairro da Gávea. 
 

 Este monólito é também conhecido como a Esfinge, diz-se que feita assim pelos 

navegadores fenícios chegados aqui cerca do ano 1000 a. C., tendo aproveitado o monólito para 

talhar nele os contornos de uma esfinge. Isto segundo a antiga teoria de Robertus Comtaeus 

Nortmannus em 1644, e de George Horn em 1652. O assunto seria retomado por Ludwig 

Schwennhagen em 1928, e sobretudo por Bernardo Ramos, o “Champollion brasileiro”, em 

1930. Este autor das Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, descobriu no paredão 

lateral da Pedra da Gávea umas inscrições que considerou serem as letras fenícias da frase que 

ele compôs e traduziu da direita para a esquerda: “Tyro Fenícia, Badezir, primogénito de 

Jethbaal”. Mas em 1954 Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Teosófica Brasileira, 

rectificou essa tradução interpretando a inscrição do modo seguinte: “Yetbaal, Tyro Fenícia, 

primogénito de Badezir”. Desse modo, o grande sábio Bernardo Ramos possibilitou que o 

sentido real dessas palavras misteriosas fosse revelado por alguém com a faculdade de 

transcender o tempo e o espaço capaz de afastar o véu que encobre um Passado muito distante. 
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BRASIL FENÍCIO 
 
 

 Há 850 anos a. C. uma frota composta por seis navios aportou defronte à hoje cidade do 

Rio de Janeiro, trazendo o imperador fenício Badezir e a sua comitiva. No primeiro navio 

vinham Badezir, os seus dois filhos, dois sacerdotes, dois escravos núbios de confiança e mais 

soldados e a marinhagem, que deveriam retornar ao império após cumprida a sua missão. Nos 

outros navios, além de gente do povo vinham 49 militares graduados que permaneceram 

partidários do imperador depois em Tiro, capital política da Fenícia. Dentre todos esses 

desterrados destacavam-se 222 pessoas que, a bem dizer, constituíam a nobreza, a própria elite 

fenícia expulsa do seu país. 
 

 Por se tratar de um imperativo da Lei que a tudo e a todos rege, a vinda de tão nobre corte 

desterrada para estes rincões não deixou de ser a realização de um plano adredemente preparado, 

e não o fruto do acaso. Ela veio lançar as bases do Brasil Ibero-Ameríndio, redescoberto por 

Cabral e antecedido por Colombo, ambos eminentes Membros do Governo Oculto do Mundo, 

portanto, ligados por laços invisíveis à trama tecida pela Hierarquia de Seres Superiores 

encarregada de presidir ao destino dos povos, que não tomam conhecimento e tampouco têm 

consciência do que acontece nos bastidores ocultos do Teatro da Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 O Professor Henrique José de Souza revelou o que se segue a respeito de tão 

transcendente assunto relacionado à História Oculta do Brasil: 
 

 “O nome Brasil não se origina da cor da madeira que tem o nome de ‘Pau Brasil’, e 

sim do nome do imperador fenício Badezir (donde Basil ou Brasil). Tiro era a capital da 

Fenícia cujo imperador, naquela época, chamava-se Badezir. Do seu consórcio nasceram oito 

filhos. O primogénito tinha por nome Yetbaal, que significa o ‘Deus Branco’. Sendo o mesmo 

dotado de inteligência privilegiada, de um carácter nobre e portador de excepcionais dotes 
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espirituais, era o predilecto do velho imperador, já então viúvo, que o tinha por conselheiro. 

Por isso mesmo era odiado pelos irmãos, que tramavam na corte a expulsão do imperador e 

dos seus primeiros ‘dois filhos’, pois que o ‘primogénito’ era na realidade uma ‘Parelha 

Andrógina’ conhecida como Yetbaal-Bey e Yetbaal-Bel, para fazer jus aos ‘Andróginos 

Divinos’ como polarização da Coisa Única, ou a Divindade em separado, ou seja, no Mundo 

Superior – Adam-Kadmon, e no Mundo Manifestado – Adam-Heve, ou ainda os diversos 

nomes com que a mesma Divindade é conhecida nas mais variadas teogonias, tais como 

Helius e Selene, Osíris e Ísis, Castor e Pollux, etc. 
 

 Como decorrência da revolta havida na Fenícia, esta passou de Império a República. 

Em consequência, o imperador e os seus dois filhos foram obrigados a afastar-se do país, 

vindo estabelecer-se nas terras que hoje são conhecidas como Brasil.” 
 

 

OS PODERES TEMPORAL E ESPIRITUAL NO BRASIL FENÍCIO 
 
 

 CRIAÇÃO DO SISTEMA GEOGRÁFICO DE TERESÓPOLIS – Para firmar o trabalho 

fenício de transição atlante-ariana aqui no Brasil, foi criado um Sistema Geográfico preenchido 

pelos índios gurupiras ou grupiaras, cuja Oitava Cidade estava localizada na hoje conhecida 

como Teresópolis assinalada pelo “Dedo de Deus” ou Aca-Bangu, em gurupira, na Serra dos 

Órgãos. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Chegando ao Brasil a comitiva de Badezir, dividiu-se em duas cortes de modo a 

expressar os dois Poderes. O Poder Temporal era dirigido pelo próprio Badezir e oito Sacerdotes 

que vieram com ele da Fenícia, sendo o Oitavo Sacerdote o Venerável Baal-Zin, significando 

“Deus da Luz ou do Fogo”, apoiados por alguns militares. Esta corte expressava o Governo 

Temporal que reinou sobre toda a região que se estende desde o Amazonas até São Salvador, no 

Estado da Bahia. 
 

 A corte que expressava o Poder Espiritual, para fazer jus à constituição organizativa do 

Governo Oculto do Mundo, era presidida pela Parelha Andrógina Yetbaal-Bey e Yetbaal-Bel, 

tendo-se ficado na região da actual cidade do Rio de Janeiro. O território sob a égide do Governo 

Espiritual estendia-se desde a Bahia até onde fica hoje fica o Estado do Rio Grande do Sul, 

completando esse Governo os 222 nobres da elite fenícia que vieram com o imperador Badezir. 
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 Como vimos, a cidade de São Salvador da Bahia ficou como ponto de intercessão entre 

os dois Poderes. Note-se que, por Lei de Causalidade, bem em frente a São Salvador fica a Ilha 

de Itaparica, onde muitos séculos mais tarde deu-se a Fusão Monádica ou Racial entre o 

elemento autóctone, Tupi, representado por Catarina Paraguaçu, e o Português, representado por 

Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru das tradições indígenas.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Foi na Ilha de Itaparica que se iniciou a formação da Raça Brasileira que será a síntese de 

todas as Sub-Raças da 5.ª Raça Ária actualmente em evolução. Em virtude desse facto de 

natureza cósmica, a Sociedade Teosófica Brasileira faria erguer nessa Ilha um Templo-Obelisco 

para assinalar a sua Fundação Cíclica ou Histórica aí em 1899. 
 

 Foi também na Bahia que o valoroso Tibiriçá, líder da taba tupinambá, auxiliado pelas 

suas duas Colunas Vivas, o sumo-sacerdote Saixê, representando o Poder Espiritual, e Icaraí, 

chefe dos guerreiros tupinambás, expressando o Poder Temporal, coordenou a recepção ao 

Kumara Pedro Álvares Cabral, assunto que retomaremos quando tratarmos com maiores detalhes 

do estudo sobre a História Secreta do Brasil. 
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PEDRA DA GÁVEA, TEMPLO E TÚMULO 
 
 

 ACIDENTE NA BAÍA DE GUANABARA – Os Gémeos Yetbaal-Bey e Yetbaal-Bel 

costumavam fazer a tessitura entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói, a fim de consolidarem 

o trabalho que estavam realizando. Saíam das proximidades da Pedra da Gávea atravessando de 

barquinha a baía de Guanabara indo até Niterói, acercando-se da Serra dos Órgãos. Depois 

regressavam.  
 

 Certa vez, ao fazerem a habitual travessia para Niterói – que por esse mesmo motivo era 

chamada pelos fenícios de Nish-Tao-Ram, “Caminho Iluminado pelo Sol” – sofreram um ataque 

dos que, agindo como polaridade contrária, fizeram soçobrar a barca conduzida pelos escravos 

núbios, resultando na morte de todos que iam nela. 
 

 O facto aconteceu quando navegavam defronte ao penedo hoje conhecido como Pão de 

Açúcar, que também é uma Esfinge. Segundo Gustavo Barroso, uma antiga lenda árabe 

designava o Pão de Açúcar de Manos-Satanas, “Mão do Diabo”, que fazia soçobrar os navios 

que adentravam a baía de Guanabara. No ano de 1973, fazendo jus à lenda, esse penedo foi 

escalado pela primeira vez por cinco alpinistas austríacos que, ao serem entrevistados pela 

imprensa na ocasião do seu feito, assim se expressaram: “O Pão de Açúcar tem uma forma e 

uma situação geográfica únicas, parecendo um vigilante do Rio…” 

 

 PEDRA DA GÁVEA, TEMPLO, TÚMULO E BIBLIOTECA – Ao saber do doloroso 

acidente fatal, Badezir, que se encontrava no seio da floresta amazónica onde governava, correu 

pressuroso em socorro dos Gémeos, porém, já era tarde. Ordenou então que os corpos dos seus 

queridos filhos e dos escravos fossem embalsamados e conservados no santuário interior da 

Pedra da Gávea, que a partir daí passou a ser Templo e Túmulo ao mesmo tempo. 
 

 Esses eventos ocorreram há aproximadamente 850 anos a. C. Desde então aquele 

santuário ficou sendo um Túmulo até ao ano de 1924, e a seguir, até ao ano de 1942, foi 

transformado num Templo e numa Biblioteca, passando a desempenhar o papel do Caijah.  
 

 Os preciosos corpos que por tanto tempo lá permaneceram foram recolhidos aos Mundos 

Sagrados Subterrâneos. O ano de 1924 assinala um marco especial na História Oculta do Mundo, 

estando relacionado ao desaparecimento da Face da Terra do 31.º Budha-Vivo do Oriente e à 

Fundação Material da Obra do Eterno no Ocidente, mais precisamente em Niterói, cidade 

profundamente relacionada com o mistério da Pedra da Gávea. 
 

 Badezir, não resistindo ao 

golpe sofrido pela morte dos seus 

filhos e pela sua idade avançada, 

sucumbiu logo após os trágicos 

acontecimentos descritos. 
 

 Seguindo as instruções 

prévias do imperador falecido, 

Baal-Zin, o Supremo Sacerdote, 

providenciou o embalsamento do 

venerando corpo, o qual 

permaneceu ainda durante 7 anos 

junto aos dos filhos no interior da 

Pedra da Gávea. Findo esse prazo, 

o corpo do imperador foi trasladado para um Santuário localizado em plena selva amazónica, 

onde permanece até aos dias de hoje. 
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ANTIGUIDADE DO BRASIL 
 

 

 O eminente historiador e filólogo austríaco Ludwig Schwennhagen que se radicou no 

Brasil no início do século XX, ao falar da antiguidade do povo tupi na sua obra Antiga História 

do Brasil – De 1100 a. C. a 1500 d. C., faz restrições aos que atribuem somente aos hebreus a 

criação de um núcleo civilizatório no Norte e Nordeste brasileiros. É certo que algum ramo de 

origem semita fundou várias colónias no Alto Amazonas, onde manteve comércio por largo 

tempo, como comprovam vários sítios arqueológicos aí descobertos além de alguma toponímica 

de origem hebraica ou fenícia, de que um dos nossos rios, o Solimões, por exemplo, deverá a sua 

origem ao nome do rei Salomão. Apesar da presença semita, no entanto a língua tupi foi pouco 

influenciada, pois a mesma pertence à família das línguas pelásgicas que foram faladas na 

maioria dos países mediterrâneos com os seus diversos ramos linguísticos. 
 

 RELAÇÃO DOS FENÍCIOS COM OS TUPIS – Os povos da antiga Atlântida falaram a 

língua pelásgica do mesmo modo que os antigos babilónicos com a sua língua geral, a sumérica, 

procedente dos cários. Como elemento propagador da língua dos cários existiam dois elementos 

decisivos: o primeiro foi a organização da Ordem Sacerdotal Cária; o segundo foi a própria 

expansão marítima desenvolvida pelos fenícios. Na decorrência dessa dualidade de interesses, 

isto é, o da religião e o do comércio, estabeleceu-se há dois mil anos antes de Cristo uma 

corrente linguística que se estendia desde a Ásia Menor até à América Central. 
 

 Essa Língua Geral seria chamada Pelasga Tupi ou Nhehen-Catu, que segundo os antigos 

brasileiros significa “bom andamento” ou “bela língua”. Era a língua usada pelos sacerdotes 

tupis, mais conhecidos como piagas e sumés. O hebraico é muito mais recente e originou-se do 

fenício popular, pelo que a língua tupi original do Brasil não tem ligações com essa formação 

posterior. 
 

 OS TUPIS SÃO “FILHOS DE TUPAN” – Na sua obra referida, Ludwig Schwennhagen 

afirma que mil anos antes de Cristo já os fenícios conheciam a América Central e as Antilhas (ou 

Atlantilhas, pequenas ilhas atlantes que restaram da destruição de Ruta e Daitya, como já vimos). 

No local onde hoje está o Mar das Caraíbas havia ainda uma grande área de terra firme 

conhecida por Caraíba, isto é, “Terra dos Carás ou Caris”. Na Caraíba e demais ilhas à sua volta 

viviam sete tribos da nação tupi as quais estavam ligadas aos cários, sendo que o nome tupi 

significa “filho de Tupan”. 
 

 O país de Caraíba teve a mesma sorte que a Atlântida, isto é, foi afundando pouco a 

pouco até desaparecer completamente. Os filhos da Caraíba tentaram salvar-se e alguns 

conseguiram-no alcançando o lugar que hoje é a Venezuela, cuja capital tem o nome Caracas 

que provém de Cários. 
 

 OS FENÍCIOS TROUXERAM OS TUPIS PARA O BRASIL – Ao narrarem as suas 

origens aos primeiros padres missionários que chegaram à Venezuela, os piagas contaram-lhes 

que grande número deles havia morrido ao tentar salvar-se nos seus pequenos barcos, mas que 

muitos outros tinham sido retirados nas grandes embarcações dos fenícios que os conduziram 

para Sul, abandonando a terra natal que o mar fatal ia engolindo. Sabemos que inúmeros deles 

emigraram para o Brasil, em virtude do Padre António Vieira asseverar que os tupinambás e os 

tabajaras lhe contaram que os povos tupis emigraram para o Norte do Brasil, vindos pelo mar de 

um país que não mais existia…  
 

 

AS SETE TRIBOS DA TABA SAGRADA 
 

 

 Os tabajaras são os índios mais antigos do Brasil, não sendo por acaso que conservam a 

sua morada nas imediações da Serra de Ibiapaba onde estão localizadas as ruínas das “Sete 

Cidades”, vindo configurar terem sido a primeira tribo tupi que chegou a este país. 
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 Tupinambás, como orgulhosamente se denominava o núcleo inicial dos tupis, que 

significa “homens da legítima raça tupi”, enquanto os tupiniquins eram considerados os “tupis de 

segunda classe”. Entre os tupis conservou-se sempre a tradição das Sete Tribos originais, 

reminiscência ancestral do que ocorria na antiga Caraíba atlante, ou mesmos dos Sete Cantões 

atlantes. 
 

 A TERRA PROMETIDA POR TUPAN – Segundo Schwennhagen, o objectivo visado 

pelos fenícios com a emigração dos tupis para o Norte do Brasil era o de consolidar o grande 

trabalho construtivo que haviam empreendido nesta parte do Globo. Assim, um povo inteiro 

instalou-se na “Terra Prometida destinada a ele por Tupan”, conforme asseguravam os seus 

sacerdotes ou piagas. Os tupis não mais podiam retornar à sua terra de origem, pois a mesma não 

mais existia… o que não acontecia com os demais povos de origem mediterrânea trazidos para 

aqui pelos próprios fenícios. Além disso, os tupis eram da mesma origem dos cários. Eram 

brancos e falavam uma língua entendida pelos fenícios, a par de praticarem uma religião muito 

semelhante à deles. Por isso mesmo, os tupis eram encarados com muita simpatia pelos fenícios. 

Agricultores e guerreiros, os tupis constituíam-se grandes aliados dos fenícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 BADEZIR VISTO PELOS HISTORIADORES – Passamos agora a transcrever um 

trecho da obra que estamos apreciando, Antiga História do Brasil – De 1100 a. C. a 1500 d. C., 

onde o leitor encontrará pontos de concordância entre o que afirma o sábio Ludwig 

Schwennhagen e a interpretação que nos deu o Supremo Dirigente da Sociedade Teosófica 

Brasileira, Professor Henrique José de Souza. Diz o texto: 
 

 “Colocamos a fundação de Cartago no espaço de 850 a 840 anos antes de Cristo. Em 

1240 a. C. foi fundada no mesmo lugar a colónia fenícia de Byrsa, que ficou bem fortificada 

para poder servir como um ponto estratégico da entrada marítima que liga a bacia oriental do 

Mediterrâneo à sua bacia ocidental. Nesse sentido, a pequena cidade de Byrsa ganhou certa 

importância no movimento marítimo. No ano 850 antes de Cristo deu-se uma tragédia na 

família real de Tyro. Não conhecemos exactamente nem os factos, nem os nomes dos 

implicados. O rei foi assassinado – por instigação de um parente – e a rainha viúva Elisa (ou 

Dido) refugiou-se, com os seus partidários e uma grande frota, em Byrsa, onde foi construída 

a grande cidade de Cartago. 
 

 Não era possível que esse plano nascesse do cérebro de uma mulher. Nasceu dos dois 

partidos que lutavam violentamente entre si, sendo que o partido vencido foi obrigado a 

procurar outra cidade, acontecimento muito comum na História da Antiguidade.” 
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TIRO – FENÍCIA – CARTAGO – BRASIL  
 

 

 Prossegue Ludwig Schwennhagen: 
 

 “Os dissidentes saíram de Tiro com o plano de fundar uma nova metrópole, bastante 

forte para dominar, com o tempo, a antiga pátria. Contudo, as desavenças não cessaram entre 

os dois rivais. 
 

 Os cartagineses mandaram emissários a muitos países para atrair operários, colonos e 

soldados para a sua nova capital; os tírios mandaram frotas para impedir esse recrutamento. 

Mas Cartago cresceu e, para vingar-se dos tírios, o senado cartaginês declarou que não 

deixaria passar pelo Estreito de Gades (Gibraltar) qualquer navio que levasse emigrantes para 

a grande ilha dos fenícios no Oceano Atlântico (o Brasil, no caso). Isso foi há cerca de 820 

anos antes de Cristo. Os cartagineses quiseram, principalmente, impedir que os tírios levassem 

mestres de obras e trabalhadores qualificados egípcios para o Brasil, e ameaçaram com pena 

de morte aqueles que por acaso caíssem em poder dos navios cartagineses encarregados do 

policiamento do Estreito de Gades. 
 

 Mas, finalmente, com o correr do tempo desapareceram a animosidade e a rivalidade 

entre os dois irmãos Tiro e Cartago, na realidade, ambos de origem fenícia. Entraram em 

acordo, o que permitiu estabelecer um certo condomínio sobre as terras submetidas às duas 

potências. Assim, começaram a aparecer, desde 750 a. C. em diante, os cartagineses no Brasil. 

A sua estação marítima estava no Lago Estremoz, perto de Natal, actual capital do Rio Grande 

do Norte.” 
 

 SUMÉ, SUMO-SACERDOTE DA ORDEM DOS PIAGAS – Aproximadamente na 

mesma época em que surgiu a religião tupi no Brasil, o imperador viúvo Badezir, por motivo da 

revolta havida em Tiro, capital política da Fenícia sua pátria, estabeleceu-se com parte da sua 

corte na região amazónica, cerca do ano 850 a. C., como já vimos. Segundo os historiadores, o 

culto a Tupan foi implantado no Norte brasileiro no período compreendido entre 1000 a 100 a. 

C., portanto, simultaneamente com a colonização fenícia do Brasil. 
 

 O termo tupi servia para designar todos aqueles que cultuavam o Deus Único Tupan. O 

culto a Tupan foi propagado pelos sacerdotes sírios ou fenícios pertencentes à Ordem dos 

Piagas, sob a direcção do Sumo-Sacerdote Sumer ou Sumé. Os indígenas viam Sumé como 

sendo o “Grande Feiticeiro de cor branca e de longas barbas que chegou pelo mar”. Era 

conhecido desde o Maranhão até ao Rio Grande do Sul. No Maranhão, chamavam-no Mairatá. 

Segundo os relatos dos índios do Maranhão, foi Sumé quem os ensinou a plantar mandioca e a 

prepará-la. Também foi Sumé quem introduziu novos princípios religiosos, sendo pacifista e 

propagador da paz entre as tribos. No Sul, conta-se que foi para o Paraguai onde ficou conhecido 

por Zumé, tendo ensinado o uso da erva-mate e promovido a abertura de novas estradas que 

ficaram conhecidas como Peabiru ou Piabuyu, ou seja, “o Caminho da Montanha do Sol”. 
 

 

A ORDEM DOS MAGOS DA CALDEIA 
 

 

 Todos os Movimentos Espiritualistas de real valor Iniciático surgem sempre no cimo de 

um Monte Sagrado, como os conhecidos Monte Moreb, Monte Ararat, Monte Salvat, Monte 

Mória, Monte Tabor, Monte das Oliveiras, etc. Assim, sendo Sumé um Manu condutor de povos, 

não podia deixar de encaminhar todos aqueles mais directamente ligados a ele para a sua 

Montanha do Sol, que esotericamente outra coisa não é senão o Sol da Espiritualidade que 

ilumina a Mente e o Coração de todos os Aspirantes sinceros em demanda da Iniciação Superior. 

Sol que arde no interior de todos e que só precisa ser vivificado por Aquele que é portador dos 

valores conferidos pela sua Alta Hierarquia.  



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 27 – Roberto Lucíola 

 27 

 OS CAMINHOS DE SÃO TOMÉ – Os caminhos abertos por Sumé pelo Brasil afora, 

chamados Peabiru, foram rebatizados pelos jesuítas como sendo os “Caminhos de São Tomé”, 

visando apagar da memória dos índios as suas 

tradições mais caras. A passagem deste herói 

civilizador por determinado lugar ficava sempre 

assinalada em gravuras rupestres das plantas dos pés, 

a exemplo do que acontece em São Tomé das Letras. 

O próprio nome desta cidade localizada no Sul do 

Estado de Minas Gerais, já sugere que o Manu Sumé 

não era personagem estranho na região. Para fazer 

jus à tradição, nesta cidade existem gravuras 

singulares impressas nas rochas destacando-se a dos 

pés em forma estilizada, ou seja, um semicírculo de 

onde partem cinco dedos. Nas tradições do Paraguai 

e do Peru, fala-se que o Payé-Zumé e Pay-Tumé, 

como Sumé é conhecido nesses países, havia chegado 

lá procedendo do Brasil. A respeito do assunto, JHS 

diz: 
 

 “A língua tupi é uma ramo da língua 

suméria falada pelos integrantes da Ordem dos 

Magos na Caldeia, 4000 anos a. C., sendo Sumer o 

Chefe Espiritual, o Mestre Supremo da Ordem, o 

Manu, e por isso a língua falada era a suméria. 
 

 Os primeiros documentos escritos, existentes 

no Museu Britânico em Londres, são as ‘Leis ou Mandamentos do Rei Ugana’, escritos em 

placas de barro cozido. Contêm inúmeras palavras em tupi! Assim começam as referidas Leis: 

‘Jar Ugana Agad Te Sumer Muru…’ Jar é ‘Senhor’, ‘Rei’, Chefe temporal. No tupi, temos 

Taba-Jaras, ‘Senhores da Taba’. Daí origina-se o Jar de Dário dos persas, como também o Xá 

da Pérsia, o Tzar da Rússia e o César dos romanos.  
 

 Sumer é igual, no tupi, a ‘Casa-Muru’, ou seja, ‘Mestre de Obras’, ‘Construtor’. Daí 

dizer-se ‘Ku-Maras’ ou ‘Ma-Karas’ para a Hierarquia Celeste Construtora que deu o Mental 

e o Sexo ao Homem. 
 

 Os piagas trouxeram para cá a língua da sua Ordem que foi ampliada pelos vocábulos 

das línguas indígenas tapuias, formando uma língua geral, Nhehen-Catu, que significa ‘bom 

andamento’ ou ‘boa língua’, que diferenciava os educados e civilizados crentes de Tupan dos 

silvícolas tapuias. 
 

 Na época compreendida entre os anos 1800 a 1700 a. C., saiu da Caldeia, como 

emissário da Ordem dos Magos, o Progenitor, Organizador e Legislador CAR ou K.A.R., 

nome este que na realidade é uma fórmula cabalística cujo significado pertencia aos segredos 

da Ordem. 
 

 K.A.R. ou CAR fundou a Confederação dos Povos Cários, cuja capital era Kali-

Karnassos, isto é, ‘Jardim Sagrado de Car’, na parte sudoeste da península da Ásia Menor. 

Heródoto nasceu nessa cidade, e na sua ‘História Universal’ fala da Civilização Car. Car 

pregava a crença numa Divindade Única Toda-Poderosa chamada ‘Pan’, que na verdade era 

uma fórmula cabalística, ou P.A.N., da mesma forma que K.A.R., L.P.D. e J.H.S. Séculos 

depois, Moisés também ensinou a mesma coisa, ou seja, a crença num Deus Único e 

Omnipotente donde tudo procedia, designado por Je-Ho-Vah, termo que encerra uma fórmula 

de profundo significado cabalístico.” 
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 RELIGIÃO DOS PIAGAS – Tu-Pan, o Deus Omnipotente dos primeiros brasileiros, 

significa “Adorado Pan”. Tupan origina-se da religião monoteísta de Car, sendo o seu aspecto 

feminino Tu-Pana. A respeito da religião dos indígenas, os primeiros padres católicos que 

entraram em contacto com os mesmos receberam dos piagas as seguintes respostas a respeito das 

suas crenças: 
 

 1.º – Com o nome de Tupan os tupis veneravam o Deus Único Omnipotente, Criador e 

Governador do Mundo; 
 

 2.º – Pelo nome de Tupana os tupis indicavam a Força Divina Criadora; 
 

 3.º – A palavra Tupan-Kere-Tan, segundo os pagés, designava a “Terra da Madre de 

Deus” ou a Mãe Divina da Terra. 
 

 Na língua tupi existem as palavras Querina, Kerina, Kera-Ina, derivadas de Kerimónia da 

religião Kar. Os piagas explicaram o sentido dessa palavra como sendo o nome da “Mulher sem 

Sono”, a Mulher que não dorme e fica vigiando… Outros disseram que Kerina é a “Mãe da 

Água”.  
 

 Os espanhóis chamavam os tupis-guaranis de cários ou carijós, e aos habitantes da costa 

do Brasil de cananés. Carijó é “aquele que procede ou descende de brancos”, confirmando mais 

uma vez a elevada origem dos nossos antepassados. 
 

 MISSÃO DOS XAVANTES (CHAVANTES) – O nosso Passado tem muito a revelar-

nos. Quantas coisas fantásticas poderiam contar os nossos antepassados atlantes que são os 

índios, se fossem ouvidos… Diz-se que os Chavantes são os portadores das chaves que abrem os 

portais de muitos mistérios ainda envoltos num véu protector, inclusive sobre os Mundos 

Interiores e os Vimanas, as naves aéreas utilizadas pelos atlantes em seu apogeu, como já vimos. 

Não resta dúvida que para eles abrirem os seus corações generosos mister se faz conquistar-lhes 

a confiança, coisa que só se consegue respeitando os seus usos e costumes, e também as suas 

propriedades, em vez de querer impor-lhes a nossa civilização e as nossas crenças religiosas, 

como se o Deus Único de um povo não fosse o mesmo de todos os outros… A política de 

enganá-los com doacções de missangas não prevalece no caso. Eles jamais abrirão os portais dos 

quais são os fiéis portadores das chaves, como expressa muito claramente o termo Chavante, 

“Chave de Antes, dos Atlantes ou Antepassados Jinas”. 
 
 

A LENDA DE TERESÓPOLIS 
 
 

 “A região hoje conhecida por Baixada Fluminense e toda a zona em direcção a Magé, 

o que inclui a formosa Teresópolis, em tempos idos era o reduto de duas poderosas tribos. 

Uma, a que vivia na planície, era muito maior e formada pelos índios caacupês, enquanto a 

outra, que vivia na montanha, era constituída pelos gurupiras ou grupiaras. Esta, ainda que 

guardiã dos mais preciosos tesouros iniciáticos da civilização atlante, era cruelmente 

perseguida pela primeira, cujas características comprovam a sua origem lunar ou lemuriana. 
 

 Os grupiaras eram da raça solar, como prova a escolha dos altos cumes para sua 

morada, cuja região naquela época era conhecida por Itapira. Quanto à elevação que hoje 

tem o nome de ‘Dedo de Deus’, chamava-se Aca-Bangu. 
 

 Invejosos e maus como eram os caacupês, todo o seu desejo consistia em aniquilar até 

ao último rebento os seus bondosos vizinhos, e apoderar-se de Abayu, filha de Guaratâ, chefe 

da tribo dos gurupiaras. Abayu, como verdadeira sacerdotisa de Agni, o Fogo Sagrado, vivia 

em tabu. O chefe da tribo dos caacupês, de nome Cabuna, que significa ‘vespa’, insuflado pelo 
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feiticeiro da tribo, Banguê-Bangua, desejava que se filho Apiamira se casasse com a formosa 

e privilegiada jovem Abayu, para que dessa união nascesse o futuro chefe dos caacupês. 

Entretanto, do lado oposto havia alguém que vigiava de perto a ‘Virgem do Tabu’: era o seu 

inseparável amigo, protector e mestre, o pajé da tribo chamado Acocê-Bu, que sabia da velha 

tradição de que um ‘Enviado do Céu’, o Grande Cabaru-Tupan, deveria desposar a formosa 

Abayu, de cuja união nasceria o futuro chefe da tribo que conduziria o seu povo à ‘Região da 

Fartura, da Luz e da Felicidade’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 No tempo aprazado, quando Abayu completou 16 anos, as profecias cumpriram-se. Um 

Anjo veio anunciar que o seu bem-amado estava prestes a chegar para, depois de derrotar os 

ferozes inimigos da tribo dos grupiaras, processar-se a união há tanto tempo anunciada. Tal 

evento deu-se precisamente quando Júpiter e Saturno entraram em conjunção no primeiro dia 

de Lua Nova. Essa união tinha um carácter mais místico do que sexual.  
 

 Acocê-Bu, pajé da tribo, ciente de tudo conduziu Abayu à presença do pai, para que ele 

anunciasse a todos os gurupiaras que o momento da grande e decisiva batalha se aproximava. 

Durante os três dias que antecederam a Lua Nova, foi mantido ininterruptamente um Ritual 

com todo o rigor. Os filhos da tribo privilegiada com o seu chefe Guaratâ na dianteira, a sua 

filha Abayu e o sacerdote Acocê-Bu formavam três círculos concêntricos como se fossem três 

Sóis, tendo por detrás o Sol Oculto ou Espiritual no mais transcendente dos Rituais. No céu 

reproduziu-se o mesmo fenómeno, com as nuvens formando três anéis em forma de grinaldas 

tendo ao centro, brilhando com imenso fulgor, a constelação do Cruzeiro do Sul, como se fora 

o próprio Eterno abençoando os seus filhos. 
 

 E eis que do Seio da Terra línguas de fogo começaram a erguer-se, como se fosse uma 

enorme fogueira. Enormes bolas de fogo nas cores amarela, azul e vermelha saltitavam de um 

cerro para outro. 
 

 Na planície os caacupês, pressentindo graves acontecimentos, acenderam enormes 

fogueiras em toda a região para uma convocação geral do seu povo, enquanto ensurdecedor 

atabaque não parava de tocar dia e noite. Era um verdadeiro pandemónio! Como tomados de 

uma fúria incontida, com os punhos voltados para o alto eles desafiavam o próprio Deus.” 
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A CHEGADA DO CAVALEIRO DAS IDADES 
 
 

 “Uma chuva de estrelas rasgando a abóbada celeste em todos os sentidos, foi o 

prenúncio da chegada do Cavaleiro das Idades, o Enviado do Céu, o Filho de Tupan há tanto 

tempo esperado!... 
 

 ‘Iguaberê! Iguaberê! Cabaru-Poranga! Cabaru-Poranga!’ – Exclamavam numa 

alegria incontida os filhos benditos dos gurupiras. Como se tivesse caído do Céu, apareceu no 

centro dos três círculos o Cavaleiro Celeste. Vinha montado num cavalo de brancura 

imaculada, todo ajaezado! Saltou do estribo, ajoelhou-se diante da noiva, e tomando-lhe as 

mãos beijou-as com todo o respeito. Após saudar a sua futura esposa, ergueu-se e abençoou 

toda a tribo ali reunida. Foi directo ao sacerdote Acocê-Bu que se prostrou de joelhos diante 

de Cabaru-Tupan beijando a terra três vezes, e a seguir dirigiu-se a Guaratâ, estreitou-o nos 

braços e beijando-lhe a fronte disse-lhe: 
 

 ‘Chefe da tribo gurupira a quem coube a graça de ser pai da divina Abayu, filha 

também de Morirá hoje no Reino Celeste, Eu te saúdo cheio de amizade e respeito! Tu és o 

Tronco de onde vai surgir a Nova Raça da qual o meu filho, Mora-Morotin, será o Guia 

Espiritual… e Eu sou o Filho de Tupan, do qual se originam todos os seres da Terra… e para 

o qual todos eles hão-de voltar um dia, purificados da sua primitiva mácula.’ 
 

 Em seguida, o Cavaleiro das Idades Cabaru-Tupan tomando da sua espada lançou o 

seu grito de guerra, que ecoou pelas quebradas das montanhas e pela floresta adentro… 

Alguns caacupês mais afoitos que tinham galgado a montanha e assistido ao ‘milagre’, já 

começavam a lançar as suas flechas envenenadas com o fito de, como diziam eles, ‘exterminar 

até ao último rebento’ os seus vizinhos. Nesse momento, um ruído estranho fez-se ouvir 

partindo do Seio da Terra, abalando a própria Montanha! E uma chuva de pedras começou a 

desabar sobre os ‘inimigos da Lei’, os decaídos lunares em combate com os erguidos solares, 

os Filhos do Céu. 
 

 Foi uma devastação horrível! Muito mais quando o Cavaleiro Celeste à frente do seu 

exército desceu veloz pela montanha abaixo, como se todos, sem excepção alguma, tivessem 

asas nos pés… Por toda a parte jaziam os cadáveres da tribo inimiga. Em baixo, porém, estava 

postada a grande e compacta massa humana dos inimigos ferozes. O mais intenso da batalha 

travou-se na planície, após a qual em pouco tempo o inimigo foi inteiramente dizimado. Os 

poucos que sobreviveram fugiram para o Norte. 
 

 O povo privilegiado, seguindo o seu Chefe Temporal e Espiritual após a batalha, 

começou a galgar a Serra de Itapira. No alto, foram recebidos pelo chefe da tribo ladeado pela 

filha Abayu e pelo sacerdote Acocê-Bu, além dos ‘doze guerreiros’ escolhidos que, de forma 

nenhuma, naquela ocasião deviam abandonar o tabu. Em seguida procedeu-se ao Ritual do 

Casamento ou União Mística… As festas duraram sete dias… 
 

 Nove meses depois de tão 

auspicioso acontecimento, teve 

lugar outro ainda maior: a vinda à 

luz do dia de Mora-Morotin, 

futuro chefe dos gurupiras que os 

conduziria à ‘Região da Fartura, 

da Luz e da Felicidade’. Essa 

região privilegiada para onde o 

povo escolhido foi conduzido, não 

é outra senão a de Aiuruoca no 

Sul do Estado de Minas Gerais.” 
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O REDESCOBRIMENTO DO BRASIL 
 
 

 HENRIQUE DE SAGRES E A HISTÓRIA SECRETA DO BRASIL – O Infante 

Henrique de Sagres, sabedor e participante consciente do Grande Drama Divino que envolve a 

História Oculta da Humanidade, não poupou esforços no sentido de redescobrir as terras que 

outrora foram bem suas… Para tanto, usou todo o seu prestígio e influência de filho, irmão e tio 

de soberanos portugueses que governavam a maior potência marítima da sua época. Ele era o 

Administrador e Mestre Geral da Ordem de Cristo, depositária de elevados segredos iniciáticos 

assim como herdeira universal do tesouro da Ordem dos Templários, que no início do século 

XIV o papa Clemente V aboliu por ordem do rei de França, Filipe, o Belo. 
 

 Investido de tão imenso poder e autoridade, o Infante D. Henrique usou dos vastos 

recursos disponíveis da Ordem de Cristo para a gloriosa empreitada das Descobertas Marítimas 

que começou com a fundação da sua Escola Náutica de Sagres, onde Cristóvão Colombo e 

Pedro Álvares Cabral adquiriram os conhecimentos necessários que lhes permitiram realizar as 

suas “descobertas” sob a égide e autorização do Governo Oculto do Mundo, uma vez que a 

ninguém era dado transpor as Colunas de Hércules (Gibraltar) sem os velames das suas naus 

ostentassem a Cruz de Cristo para poderem singrar os “Mares já d´antes navegados”, 

contrariando o Canto de Os Lusíadas do bardo Camões.  
 

 CABRAL E O ITINERÁRIO DE IO – Às vezes grandes verdades ocultam-se sob o véu 

da lenda, do folclore e das tradições populares. Foi acreditando num simples mito que se tornou 

possível descobrir à luz do dia a lendária Tróia. A História completa não está só registada nos 

documentos cronológicos, mas também nas tradições religiosas e outras dos povos. A análise fria 

da Historiografia académica limita-se a registar os factos como que se fosse uma fotografia de 

acontecimento passado, muitíssimo raramente penetrando o âmago, a essência do que está por 

detrás do acontecido, quem pensou e por que fez… Assim sendo, a História acaba sendo só 

materialista, limitada e exotérica, portanto, susceptível de distorções consoante os interesses das 

classes dominantes. 
 

 Imagens e narrativas falsificadas ou tão-só falsas de determinados acontecimentos 

passados são transmitidas de geração em geração assumindo, por força da repetição, feições de 

autenticidade, quando na realidade são apenas reflexos de interesses em jogo, de conjunturas 

políticas e socioeconómicas em evidência num determinado período histórico. Assim sendo, não 

raramente a verdade acaba sendo sacrificada. Na nossa própria 

História encontramos com frequência deturpações que 

confirmam o que acabamos de dizer. A mais evidente dessas 

imprecisões, para não usarmos termos mais enérgico, situa-se no 

marco inicial da nossa existência como futura Nação. Referimo-

nos à alegada descoberta «por acaso» do Brasil. Oficialmente 

pouco se sabe da enigmática figura que foi o extraordinário 

Pedro Álvares Cabral, das suas origens e do seu relacionamento 

com o papel desempenhado pelos chamados “indígenas” na vida 

do Descobridor. 
 

 Cabral era um Iniciado nos Grandes Mistérios, para fazer 

jus ao seu nome e à sua Hierarquia. Ele expressava os seus 

valores numa linguagem silenciosa, simbólica e iniciática, 

ostentando no seu brasão os três caprinos com que demonstrava a sua elevada Estirpe Kumárica, 

esta que nas teogonias orientais é precisamente representada pela figura de um Bode, como está 

assinalado no Arcano XV do Tarot, ou seja, “A Grande Luz”. E não veio ele trazer ou fazer luz 

sobre o que estava encoberto desde o tempo de Badezir? 
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OS FUNDADORES DA NOVA RAÇA 
 
 

 Pedro Álvares Cabral, ao aproximar-se da Terra Prometida, foi saudado com as devidas 

honras pelos “indígenas”, pois já era aguardado por estes. Este facto indica que a Descoberta do 

Brasil jamais foi obra do acaso, como pensam os menos informados, mas fruto do trabalho 

oculto adredemente elaborado pelos mais Excelsos Seres que velam pela evolução Humanidade 

através de Ordens Iniciáticas, como será esclarecido futuramente. 
 

 Sete enormes fogueiras ardiam nas praias de Porto Seguro, naquele território que seria 

futuramente a Bahia. Saudavam ritualisticamente o Herói Solar com as chamas de Agni, a Alma 

Gloriosa do Sol… Era o Fogo Sagrado emanado das terras do Brasil, cujo nome tem as suas 

raízes nas brasas que alimentam as chamas que nunca se apagam. 
 

 Tão régia recepção não poderia ser de outra maneira… Cabral foi chamado pelos da terra 

de Moça-Kara, que em língua tupi quer dizer “Homem valente, corajoso, de estirpe elevada”, 

em suma, um Kumara!... Isso condizia perfeitamente com aquele que nos idos de 1500 da nossa 

Era aportava em Porto Seguro, para dar prosseguimento ao trabalho do grande Badezir e sua 

Corte na estruturação da Nova Raça emergente portadora de todas as experiências já vivenciadas 

pela Mónada Humana no, sem dúvida, doloroso mas glorioso Itinerário de Io.   
 

 A História oficial ignora completamente o facto marcante de que os “silvícolas” estavam 

aguardando – com o que de mais representativo possuía a Nação Tupi – a chegada das caravelas 

que traziam os fundadores de uma Nova Raça e de uma Nova Civilização. Tal efeméride foi 

comemorada com as chamas de sete fogueiras a iluminar aquelas praias sagradas. Enaltecendo o 

Ritual, estava presente toda a Taba dos Tupinambás liderada pelo Excelso Tibiriçá, o “Senhor ou 

Portador da Sabedoria Divina”. Foi por essa estirpe de Seres que os Portugueses foram recebidos 

nas sagradas Tabas Brasis, a Terra de Agni ou do Fogo Sagrado, como já naquela época os 

nativos denominavam o Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 O PAPEL DAS ORDENS INICIÁTICAS NO DESCOBRIMENTO DO BRASIL – 

Recebido ritualisticamente segundo as prescrições do Pajé Catu de nome Saixê, Cabral foi 

denominado de Moça-Kara, que em tupi significa “Homem valente, homem de elevada estirpe 

espiritual”. A esperada chegada dos Portugueses foi glorificada com transcendentes Rituais nos 

quais participou toda a elite da Nação Tupi. 
 

 O Descobrimento do Brasil foi o epílogo de um longo trabalho de preparação realizado 

ocultamente com o concurso de diversas Ordens Iniciáticas de alto valor, destacando-se dentre 

elas a Ordem de Mariz, a Ordem de Avis e a Ordem de Cristo, esta última tendo como dirigente 

máximo o Infante Henrique de Sagres que foi quem preparou e financiou todo o projecto. 
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 No entanto, para a História exclusivamente profana as novas conquistas territoriais de 

Cabral e de Colombo significavam apenas a ampliação dos horizontes geográficos, políticos e 

económicos do Mundo Ocidental. Contudo, para os Mentores Ocultos da Humanidade – aos 

quais Cabral e Colombo estavam relacionados como Seres de Estirpe Kumárica, como se denota 

nos seus respectivos brasões – tal evento representava algo da mais transcendental importância 

para a Evolução Humana, por almejar criar as condições materiais para a eclosão, numa terra 

ainda virgem e dadivosa, de uma Nova Raça portadora de um novo estado de Consciência, 

conforme os ditames da Lei que a tudo e a todos rege. 
 

 
 

FUSÃO RACIAL 
 

 
 

 Assim como os criadores de cavalos de sangue puro usam o processo de cruzamentos 

sucessivos para o revigoramento e apuramento da espécie, também o Homem, por estar sujeito 

às mesmas leis biológicas, precisa passar por um processo análogo que é o da miscigenação, a 

fim de que a sua evolução e aprimoramento racial se efectue.  
 

 Foi a fusão racial, iniciada por Diogo Álvares Corrêa e Catarina Paraguaçu na Ilha de 

Itaparica, que deu início a essa miscigenação da qual resultará, a longo prazo, o surgimento das 

Raças Bimânica e Atabimânica segundo a programação da Ideação Cósmica. 
 

 A Mónada, a Essência Espiritual do Homem é uma Centelha, uma Partícula emanada do 

Sol Central. O Supremo Sacrifício do Logos consiste na sua manifestação nos Planos Formais do 

Universo. Para que esse desiderato se realize e a Divindade possa manifestar-se em toda a sua 

plenitude, necessário se faz a criação dos veículos físicos adequados a tão alto mister. Além 

disso, também necessita de condições ambientais apropriadas às suas divinas experiências no 

Mundo Físico. No actual momento cíclico, só o Brasil, com as suas dimensões continentais 

praticamente virgens, o seu clima favorável e as suas riquezas naturais, pode atender a essas 

exigências. 
 

 A formação do Povo Português foi o fruto da mescla de muitas raças. O Português é a 

amálgama do sangue dos antigos fenícios, judeus, celtas, latinos, visigodos, galeses, etc. Quanto 

aos nossos Índios, a sua origem perde-se na noite do Tempo. Também são frutos de raças 

oriundas da própria Atlântida. Assim, a miscigenação do Português com o Tupi gerou uma 

simbiose de todas as Raças presentes e passadas. Daí Mário Roso de Luna afirmar, como toda a 

sua autoridade, que nesta parte do Planeta surgirá a Raça Cósmica, fruto de todas as experiências 

já vivenciadas pela Mónada Humana. 
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 Pelo que foi dito, compreende-se que a vinda de um Ser da Hierarquia de Cabral, longe 

de ser obra do acaso, obedecia a um plano sabiamente elaborado por Consciências Superiores 

que estão por detrás dos destinos humanos. 
 

 SENTIDO OCULTO DO TERMO “CARAMURU” – Como se sabe, a Ilha de Itaparica 

é o berço da Raça Brasileira e, portanto, relacionada à consolidação da Raça Ária. Foi nessa Ilha 

que Diogo Álvares Corrêa (Viana do Castelo, Portugal, c. 1475 – Tatuapara, Bahia, 5.10.1557), 

o Caramuru, encontrou-se com a índia Catarina Paraguaçu (Bahia, 1495 – Bahia, 26.1.1593), 

sendo a mesma baptizada com o apadrinhamento de Catarina de Áustria, rainha de Portugal.  
 

 Sobre a lenda do “tiro de espingarda que matou uma ave e atemorizou os índios”, que 

exclamaram admirados “Tupan-Caramuru”, não corresponde à verdade, pois Diogo Álvares, 

que era tripulante de um navio francês propriedade do seu tio, ao naufragar fora da barra não 

poderia de forma alguma carregar um pesado arcabuz consigo, e mesmo que o fizesse a água 

teria inutilizado a pólvora, o que invalida essa lenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 O termo Tupan-Caramuru exclamado pelos índios, significa não “moreira” mas Deus-

Serpente, Dragão, etc. Realmente, foi Diogo Álvares Corrêa quem deu início à miscigenação da 

Raça Branca com os descendentes dos atlantes na Ilha de Itaparica, na Bahia. Fica assim 

configurada a sua elevada estirpe hierárquica, nada tendo acontecido ao sabor do acaso mas 

obedecendo a um plano bem delineado em função da formação da Nova Raça, sob a égide dos 

Mentores Ocultos da Humanidade. 
 

 

AS DEZ TRIBOS 
 

 

 ORIGEM DAS CORES DA BANDEIRA BRASILEIRA – Infelizmente, bem poucos 

brasileiros conhecem a origem das cores da nossa bandeira. Segundo velhas tradições, as cores 

que ornam o nosso pavilhão são as mesmas que ornavam o Maracá Sagrado (Pendão, estandarte, 

símbolo de uma nação indígena) da tribo dirigida por Tibiriçá, vigoroso chefe dos tupinambás 

que estava presente na recepção a Pedro Álvares Cabral. Assim é descrito o referido Maracá por 

J. C. Aragão, um conhecedor dos mistérios sagrados tupis: 
 

 “Esse Maracá estava tecido com arte e bom gosto, com lindas e raras penas de arara 

nas cores verde e amarela, encimado por um campo formado por uma esfera azul anil e 

comboiaras brancas (contas feitas de sementes).” 
 

 Tibiriçá, com o concurso do sumo-sacerdote Saixê e do chefe dos guerreiros, Icaraí, 

coordenou a recepção a Cabral. 
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 As dez tribos que participaram de tão importante acontecimento, foram as seguintes: 
 

 Tribos   Domínio     Dirigentes 
 

 1.ª Tupinambás Pacatá (Porto Seguro, Bahia)   Tibiriçá 

 2.ª Arapuruãs  Caá Poanama (Mato Grosso)   Jaguaraçu 

 3.ª Termiminós Sicaba (Rio de Janeiro)   Ararigbóia 

 4.ª Cuaracis  Ibitira-sui-Amadiquira (Minas Gerais) Guaçu-Jiiba 

 5.ª Itacaçaras  Paraaiba (Paraíba)    Mamanguabe 

 6.ª Maraius  Ipaú-Maraiu (Ilha de Marajó)   Uirá 

 7.ª Jabassipabaçus Imbejeia-Jabassipabaçiu (Maranhão)  Turu-Açu 

 8.ª Paraendis  Ibicuis-Endi (Pará e Ceará)   Maguari 

 9.ª Nhoessembés Imbijeia-Nhoessembé (Ilhéus)  Inajá-Guaçu 

 10.ª Ibicuí-Iubá Imbijeia-Itaparica (Bahia)   Apiabaçu 
 

 A verdadeira História, para ser entendida, tem de 

ser lida nas entrelinhas, tem que ser vista com os olhos do 

Espírito. Ela é a História Oculta, Esotérica, cujo significado 

real só é desvendado àqueles que tiveram a dita de beber 

nas mais puras fontes donde emana a Sabedoria Iniciática 

das Idades. A História da Humanidade é, sem dúvida, a da 

própria marcha da evolução das Mónadas através das 

sucessivas civilizações, tendo sempre um centro norteador 

oculto. 
 

 Para a sua compreensão, o árido intelecto é pouco 

chamado a participar, pois os instrumentos adequados, no 

caso, são os princípios superiores do Espírito através da 

intuição e da visão espiritual. Os Grandes Mistérios da 

Natureza só abrem as suas arcanas portas aos privilegiados 

que transcenderam as barreiras da terceira dimensão, e com 

isso podem circular livremente por Mundos outros… tão 

naturalmente com o fazem no Plano Físico. Eles penetram 

nas causas reais que impulsionam os destinos dos homens 

na sua marcha ascensional em busca do seu verdadeiro destino, que é o retorno à Casa Paterna 

ou o retorno à sua Origem. 
 

 

TRADIÇÕES ESOTÉRICAS DOS ÍNDIOS BRASILEIROS 
 
 

 Segundo JHS, o termo Amazonas não deriva do Rio que leva esse nome mas da palavra 

tupi Amaxon, significando “puras, virgens”, etc. Nas tradições tupis fala-se nas Amazonas, 

virgens guerreiras que cavalgavam cavalos brancos e rejeitavam os homens. Elas fazem lembrar 

as Valquírias sem igual, enaltecidas por Richard Wagner na sua ópera magistral Cavalgada das 

Walkírias. Amaxá, Amaxana, são termos tupis relacionados ao mito das Amazonas. Na 

Astronomia é feita referência a esses nomes relacionados com a constelação da Ursa Menor. 

Devido ao sentido altamente esotérico do assunto, o mesmo é muito pouco conhecido do vulgo. 

Também relacionado com o mistério estão os termos Emanjá, Amanjá, Iamanjá, etc., da 

primitiva tradição iniciática africana de origem lemure-atlante. Trata-se das chamadas Mães 

d´Água, ou seja, as Oitavas das Nereidas, Sereias, etc. 
 

 Os Grandes Arcanos estão sempre guardados a sete chaves, como ensina a Sabedoria 

Iniciática das Idades. São os sete aspectos do Conhecimento que permitem interpretar os 

Grandes Mistérios que envolvem a Criação. A Chave Histórica é uma das chaves fundamentais 
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na solução dos enigmas que preenchem o caminho percorrido pelo Homem através das Idades. É 

na tradição oral, transmitida de geração em geração, como acontece na cultura de todos os povos 

indígenas, que se perpétua em forma de contos, lendas, mitos, expressões religiosas, artes 

manuais, danças sagradas, etc., o registo da memória ancestral popular. Aí encontra-se na sua 

pristina pureza, embora envolta no véu mayávico, a essência das realizações das comunidades 

idas e presentes. Só penetram na Memória Oculta da Natureza, que os Iniciados hindus chamam 

Akasha, aqueles realmente dignos pelos seus dotes espirituais, que independem dos valores 

intelectuais. 
 

 TESOUROS AINDA NÃO DESVENDADOS – O que de mais excelso existe na tradição 

dos povos americanos deve ser procurado nas suas relíquias arqueológicas e antropológicas, nas 

suas tradições religiosas, nos seus usos e costumes. Esses tesouros ainda se encontram nos ritos 

sagrados dos índios “peles vermelhas” que vão sobrevivendo cingidos à restrição nas suas 

reservas na América do Norte, que ainda não foram destruídas pelos homens brancos na 

ganância do lucro. Também estão presentes nas ruínas maias de Yukatan, no México, no que 

resta das portentosas cidades incas do Peru, a começar por Machu-Pichu, para não falarmos nos 

mistérios encerrados na floresta amazónica e no Planalto Central do Brasil, desconhecidos até ao 

momento não tendo vindo a lume. Infelizmente, nada foi feito em nossa pátria em termos de 

estudo e pesquisa aprofundados sobre as origens dos nossos pobres índios, talvez por ainda não 

ter chegado o momento… 

 
 

SIMULTANEIDADE DAS ÚLTIMAS SUB-RAÇAS 

 
 

 MOBILIDADE DOS SISTEMAS GEOGRÁFICOS – Como tudo o que acontece está 

pesado, medido e contado… nos factos relatados atrás, confirma-se os ditames da Lei. Na região 

no Sul do Estado de Minas Gerais, para onde os nossos antepassados foram conduzidos pelo 

Manu Mora-Morotin, foi implantado o Sistema Geográfico Sul-Mineiro, constituído por sete 

cidades em torno de uma oitava que tem o valor de três, perfazendo assim o total de 10 como 

acontecia na Atlântida. Por Lei de Causalidade, também no trabalho preparatório para a fixação 

dos portugueses nas terras brasis encabeçados por Cabral, foi necessário o concurso de 10 tribos 

escolhidas, como a demarcar um Itinerário na mais sublime causalidade… Em vista disso, não há 

mais nada a dizer senão as três palavras do festim de Baltazar: Mane, Tecel, Fares, isto é, 

“Contado, Medido, Pesado”! O que também indica até onde chegou o Itinerário de Io, ou onde a 

Obra da Divindade se materializou na Face da Terra, ou seja, na Embocadura de Aiuruoca no 

ano 1000 da nossa Era. Daí podermos deduzir as marchas e contramarchas da Obra do Eterno. 

Considerando que o Sistema Geográfico Sul-Mineiro actual originou-se do Sistema Geográfico 

de Teresópolis fundado por Badezir 850 anos a. C., e que devido aos percalços sofridos a Lei foi 

obrigada a trasladar as suas actividades para o Oriente, mais precisamente para Jerusalém, e daí 

para Roma, para o Tibete e novamente para o Brasil pelos anos 1000 da nossa Era, quando foi 

fundada a Embocadura de Aiuruoca quinze anos após a Queda do Tibete no ano 985 d. C. Fica 

assim configurado que a Divindade não faz o que almeja, antes se amolda à Lei do Livre-

Arbítrio Humano, ou mais explicitamente, ao livre-arbítrio das Hierarquias comprometidas com 

estes mistérios. 
 

 PROCRIAÇÃO NAS RAÇAS FUTURAS – Já vimos as diversas modalidades de 

reprodução dos seres humanos, que se veio desde o processo de cissiparidade, brotamento, suor, 

etc., até à reprodução com os dois sexos distintos que prossegue até hoje. No entanto, tal 

processo não será sempre assim, pois à medida que as Raças evoluem o Manu introduzirá 

modificações. 
 

 Sobre as Raças futuras, H.P.B. disse na sua Doutrina Secreta: 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 27 – Roberto Lucíola 

 37 

 “Semelhante modo de procriação actualmente comum ao universo dos seres, não será 

sempre assim, pois tal processo não é senão passageiro. Trata-se apenas de um meio físico 

para proporcionar as condições necessárias para produzir os fenómenos da vida, mas que se 

modificarão ainda na presente Raça e desaparecerão na próxima Raça-Raiz.” 
 

 A Mónada é limitada nos seus meios de acção pelos veículos de que se serve para agir 

nos Mundos Inferiores. Ela é o Grande Eu (Purusha), o Espírito no Homem. Ela ganha pouco a 

pouco o Eu-Consciência graças à evolução da Matéria (Prakriti) que se adapta progressivamente 

aos fins do Espírito, o qual não faz senão desenvolver as responsabilidades ilimitadas que vivem 

nele por toda a eternidade. 
 

 

6.ª E 7.ª RAÇAS-MÃES 
 
 

 Shaka será o berço da 6.ª Raça-Mãe Bimânica na região onde agora se encontra a 

América do Norte, a qual entretanto desaparecerá em grande parte pelos tremores de terra e 

explosões vulcânicas. Shaka, por sua vez, perecerá sob as águas, como aconteceu com Kusha, e 

então aparecerá Pushkara, o continente que abrigará a 7.ª Raça-Mãe Atabimânica, nas 

imediações da América do Sul. 
 

 Ao terminar a vida geológica do último continente sobrevirá o fim do nosso Globo, o 

epílogo da sua longa e comovente história, caindo em sono pacífico depois de extenso dia de 

labor e de vigília. Porque os Mundos passam, Rondas após Rondas, Cadeias após Cadeias, mas o 

Espírito Eterno que se encarnou em corpo humanos perdura pela eternidade das eternidades.  
 

 Pushkara ou o “Loto das Mil Pétalas”, continente relacionado à América do Sul, está em 

sintonia com Maitreya. Esse continente englobará as terras do Brasil mais o que há-de emergir 

do fundo do Oceano Atlântico. Falando sobre os sete Dwipas ou continentes, o Mestre JHS 

disse: 
 

 “Todos os lugares onde a quantidade de matéria tamásica exceder a de Rajas e Satva, 

desaparecerão no fundo do Oceano, tal como aconteceu anteriormente com os outros 

continentes, e subirão os já purificados pelo milenar baptismo das águas. 
 

 É provável que os continentes dessas Raças finalizadoras da Ronda sejam os mesmos 

da Lemúria e da Atlântida, porém, em tal época completamente redimidos do mau Karma do 

seu longínquo Passado. 
 

 Segundo as tradições purânicas, os seus nomes ocultos são: Shaka para o 6.º 

continente, cujo significado é ‘Rodeado pelo Mar de Manteiga’ (do mesmo modo, Força e 

Poder), e Pushkara para o 7.º continente, o ‘Loto’ ou ‘Lago’, etc., algo assim como se quisesse 

dizer que em tal época a Humanidade atingirá o ‘Loto das Mil Pétalas’, isto é, o mais elevado 

grau de consciência que se pode alcançar na Terra: o Sétimo Princípio.” 
 

 A MÓNADA ESTÁ ALÉM DAS RAÇAS – É pelo estudo paciente, pelo 

desenvolvimento das faculdades subconscientes que o Adepto se coloca em presença do 

Princípio Superior de seu ser, único e eternamente verdadeiro. Mesmo porque tal Entidade 

permanente é a que vive através de toda a série de vidas, não só as das Raças pertencentes à 

Ronda actual mas também de todas as outras Rondas e de outros Mundos. 
 

 Helena Petrovna Blavatsky deveria ter dado início à construção do Edifício da 6.ª Raça-

Mãe na América do Norte, que abriria um novo ciclo no Ocidente. Enquanto isso, na América do 

Sul seria construído o Edifício da 7.ª Raça-Mãe, cujas sementes já foram lançadas a terreno por 

Henrique José de Souza. 
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 Já vimos que as três primeiras Raças-Mães possuíam os Princípios Superiores Atmã, 

Budhi, Manas. Esclarecemos que quem possuía tão elevados estados de Consciência eram as 

Hierarquias tutelares daquelas Raças e não a grande massa daquelas formas primitivas, cujas 

sementes conscienciais foram-lhes dadas pelos Seres Superiores. 
 

 As quatro primeiras Raças-Mães foram as responsáveis pela formação da Personalidade 

ou Quaternário Inferior Humano, enquanto as três Raças-Mães finalizadoras da Ronda formarão 

a Individualidade ou a Tríade Superior Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


