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PREFÁCIO 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

sua origem no próprio Logos que preside à nossa Evolução. 
 

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

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

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

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

comum. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Junho de 1995 
 

Azagadir 
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SISTEMAS PLANETÁRIOS 
 

 

SISTEMA SOLAR 
 

 

 Neste Caderno n.º 3 passaremos a descortinar um horizonte mais amplo da Cosmogénese. 

Até aqui estudámos o aspecto da Manifestação mais relacionado com os Globos, Rondas e 

Cadeias. Passaremos agora a examinar a Manifestação por um ângulo mais abrangente, ou seja, 

o do conjunto dos Sistemas Planetários. 
 

 Um conjunto de sete Sistemas Planetários forma, tecnicamente, um Sistema Solar, cujo 

número nunca foi revelado, se é que se tem um número fixo. Segundo as fontes mais fidedignas, 

estes Centros de Vida são chamados de “Seteiras ou Ilhas esparsas no Oceano Sem Praias”. 

Comenta-se que estão isolados uns dos outros e que talvez nem as mais altas Consciências 

Cósmicas do nosso Sistema tenham acesso a esses Universos, envoltos no mais profundo dos 

mistérios. 
 

 Nesta fase dos nossos estudos examinaremos apenas aquilo que se relaciona com o nosso 

Sistema Solar, o que também implica no aprofundamento dos mistérios do Logos Criador e dos 

Logos Planetários, consoante as mais primorosas Revelações dadas no Ciclo actual. 
 

 

COMO ERA A VIDA NA PRIMEIRA CADEIA 
 

 

 A 1.ª Cadeia era constituída, como todas as outras Cadeias, por uma série de 7 Globos. 

Embora se fale em Globos, o que realmente existia eram vórtices luminosos mergulhados num 

oceano de luz, quase não se distinguindo as formas desses centros energéticos a não ser como 

imensos focos de luz. A Vida manifestava-se como um pulsar, num aumentar e diminuir da luz. 

As Rondas sucediam-se como se fossem ondas de luz em movimento perpétuo, e não como 

acontece actualmente na nossa Cadeia. Como ainda não existiam as formas definidas, tudo era 

instável. Era como se tudo fosse uma abstracção, uma forma-pensamento. Daí dizer-se que os 

Seres da 1.ª Cadeia saíram da Mente de Brahmã, segundo afirmam as tradições da antiga Índia. É 

como se tudo fosse formado por pensamentos. 
  

 Como se tratava da primeira experiência do 4.º Sistema, a 1.ª Cadeia foi de enorme 

duração. A Vida tinha o carácter de um Paraíso surreal. Como num caleidoscópio, as paisagens 

formadas pelos campos, montanhas, lagos, etc., moviam-se e transformavam-se como se fossem 

formadas por nuvens. Tal acontecia em virtude da matéria que formava o Globo ser 

predominantemente de Substância Búdhica. O fenómeno devia-se à inexistência de níveis mais 

densos de matéria, tais como a mental, a astral e a física. 
 

 

MARCHA DOS REINOS NAS CADEIAS 
 

 

 O que é o Homem actualmente, na 1.ª Cadeia estava ainda no estágio de Mineral, 

passando a Vegetal na 2.ª Cadeia e a Animal na 3.ª Cadeia, para finalmente chegar a Homem na 

nossa 4.ª Cadeia. Assim, temos:  

 

1.ª Cadeia Mineral 

2.ª Cadeia Vegetal 

3.ª Cadeia Animal 

4.ª Cadeia Hominal 
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AS MÓNADAS SERÃO GLORIOSOS SÓIS 
 
 

 No final da 7.ª Cadeia do nosso Sistema, a Humanidade terá universalizado a Consciência 

Búdhica (e Átmica). As Mónadas têm a sua origem no Logos e saem Dele para depois voltarem 

como gloriosos Sóis que, por sua vez, darão origem a novos Sistemas, cada vez mais 

esplendorosos, os quais darão oportunidade a que outras levas de Mónadas percorram o caminho 

rumo ao Infinito. 
 

 As Mónadas ao alcançarem o elevadíssimo estágio da 7.ª Cadeia do nosso 4.º Sistema, 

vencendo os inumeráveis obstáculos de todas as Rondas, praticamente estarão com a 

Consciência do Logos Planetário. Nesta fase muito avançada da evolução, os Sete Logos 

Planetários, por sua vez, se integrarão no Logos Solar do Sistema. Isto elevará, a níveis 

inimagináveis o escalonamento ascendente da marcha gloriosa da Mónada rumo ao Eterno.  
 
 

OS ARHATS 
 

 

 Cada Cadeia, Sistema, etc., tem uma meta a ser atingida e que é fixada pelo Logos. Na 3.ª 

Cadeia, por exemplo, o objetivo a ser alcançado era o de Arhat. Aqueles que atingiram essa 

categoria foram considerados como Vitoriosos do Ciclo, por serem os únicos a lograr atender ao 

prefixado pelo Logos. São os “Filhos queridos do Pai”.  
 

 Os bem sucedidos passaram à categoria de Seres Libertos, isto é, de já estarem livres das 

amarras do Karma. Diante deles abriu-se um leque de Sete Opções, ou os Sete Caminhos das 

tradições chinesas, apanágio das Almas Vitoriosas.  
 

 Um grupo desses Vencedores do Ciclo, os  Senhores da Lua, optou por ajudar os da 4.ª 

Cadeia Terrestre. Sacrificou-se para o bem da Humanidade futura. Ele é também conhecido 

como o dos Homens Celestiais, Filhos da Lua, Filhos do Crepúsculo, Progenitores, Pitris e 

Pitris Barishads. 
 

  

OS SETE CAMINHOS DAS MÓNADAS 
 

 

 Ao completar sua evolução, a Mónada já liberta da Lei do Karma poderá então escolher 

um dos sete Caminhos que se apresentam diante de si, a saber: 
 

1.  Entrar para o Nirvana despojando-se de todas as vestes, ou seja, assumindo a

 veste Dharmakaya. Poderá ser um Avatara, se o quiser. 
 

2.  Usar a veste Shambogakaya, isto é, conservar seus átomos permanentes

 superiores, podendo manifestar-se quando quiser por ter como criar os seus

 veículos. 
 

3.  Conservar o seu Corpo Causal e todos os átomos permanentes. Isto significa que

 assume a veste Nirmanakaya.  
 

4.  Continuar encarnado quanto tempo quiser, fazendo parte do Governo Oculto do

 Mundo, pois trata-se de um Imortal. 
 

5.  Passar à Cadeia seguinte servindo como Construtor de um novo Mundo, renun-

 ciando ao Devakan. 
 

6.  Incorporar-se ao Mundo invisível dos Devas e continuar o seu trabalho 

 evolucional em outras dimensões, como um Obreiro da Evolução. 
 

7.  Unir-se ao Logos no comando e responsabilidade que o cargo impõe. 
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 A respeito dos átomos permanentes, o assunto será tratado futuramente, com detalhes,  

num Caderno destinado ao estudo das Mónadas.  
 

 Além das Mônadas acima mencionadas, existem Hierarquias comprometidas com o 

Trabalho Avatárico. Assim sendo, todas as vezes que o Manu realiza um Trabalho na Face da 

Terra por razões kármicas, essas Hierarquias Divinas, por imposição da Lei, são obrigadas a 

encarnar para ajudar o Manu a realizar a sua Obra. Embora a Lei seja perfeita em seus 

desideratos, a vida cria obstáculos imprevisíveis, empecilhos que têm causado graves quedas de 

Hierarcas comprometidos com o Trabalho, resultando em atrasos e desvios dos objectivos 

traçados pela Lei. 
 
 

GLOBOS EMBRIONÁRIOS 
 
 

 Os Globos de uma Cadeia, segundo as Leis Cósmicas, são activados de acordo com a 

ordem da Cadeia. Por exemplo, se estamos na 4.ª Cadeia só serão activados os 4 primeiros 

Globos. Os outros 3 restantes, embora existindo permanecerão em estado embrionário. O mesmo 

acontece com as Raças. Estamos na 5.ª Raça-Mãe, a Ariana.  Só foram activadas 5 Sub-Raças, 

ou seja, até à 5.ª Sub-Raça Germânica, sendo que as duas Sub-Raças finalizadoras da 5.ª Raça 

permanecerão embrionárias, como sementes das futuras 6.ª e 7.ª Raças-Mães. 
 

 As duas Sub-Raças que faltam existem como Núcleos Representativos, porém, não 

formarão uma Grande Colectividade nem constituirão uma Civilização. Teoricamente deveriam 

ser activadas 7 Sub-Raças na actual 5.ª Raça Ariana. No entanto, as 6.ª e 7.ª Sub-Raças 

Bimânica e Atabimânica, respectivamente, só existem como embriões de Raças-Mães com os 

mesmos nomes no Norte e Sul do continente americano. Esses pequenos Núcleos 

Representativos são valores em potencial que se dinamizarão na época adequada.  
 

 Vejamos o que aconteceu na 3.ª Cadeia Lunar. Os últimos Globos, ou sejam os E, F e G, 

não se constituíram em Globos propriamente ditos. Eram mais Centros ou Núcleos, constituídos 

por entidades à parte do grosso da população lunar. Ficaram conhecidos como Arhats, Seres de 

Hierarquia destacados pelo seu elevado estado de consciência comparativamente à grande 

maioria da população. O mesmo ocorre actualmente aqui na Terra: embora pertençamos à 5.ª 

Raça, já existem Seres com estado de consciência relativo às 6.ª e 7.ª Raças do Futuro. Os 

continentes que lhes servirá de habitat ainda se encontram submersos sob as águas do Atlântico e 

do Pacífico.  
 

 Pelo visto, um conjunto de Seres altamente espiritualizados pode constituir-se ou ser 

considerado como sendo um Globo embrionário do Futuro. Isto demonstra a subtileza da 

Filosofia Iniciática, onde um Núcleo de Mônadas tem a função de representar um Globo ou um 

Sol Espiritual. Estes conceitos da Filosofia Oculta servem para alertar-nos para não 

materializarmos demasiado, como é a tendência do nosso Mental Concreto, a Sabedoria dos 

Deuses.  
 
 

PROGRAMAÇÃO PARA O ACTUAL SISTEMA SOLAR 
 
 

 Abaixo damos o esquema evolucional nas suas sete etapas do nosso Sistema Solar, que é 

constituído, como sabemos, por sete Sistemas Planetários:  
 

 1.º Sistema Planetário – Formou o Reino Mineral; 
 

 2.º Sistema Planetário – Formou o Reino Vegetal; 
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 3.º Sistema Planetário – Formou o Reino Animal; 
 

 4.º Sistema Planetário – Formou o Reino Hominal; 
 

 5.º Sistema Planetário – Formará os Andróginos Perfeitos; 
 

 6.º Sistema Planetário – Formará os Deuses Alados; 
 

 7.º Sistema Planetário – Formará, encerrando o Sistema Solar, os Deuses Flogísticos. 
 

 

SETE SISTEMAS PLANETÁRIOS COMPLETOS FORMAM UM SISTEMA SOLAR 
 
 

 Um Sistema Solar não nasce espontaneamente, ele é sempre o resultado de um imenso 

trabalho realizado nos sete Sistemas Planetários durante Idades infindáveis. Ao concluir-se o 

Sistema Solar, simultaneamente completar-se-á a formação integral dos sete Dhyan-Choans 

Superiores, que também é fruto de um esforço colectivo. Portanto, quando se fala em Dhyan-

Choans e Sistema Solar veja-se sempre como coisa do Futuro, daquilo que se está forjando no 

Presente e de que eles serão o somatório. 
  

 Brahmã, como Logos manifestado, é o resultado de todas as experiências recolhidas nos 

Universos anteriores. Quando está manifestado no Mundo formal, dinamiza as suas faculdades 

potenciais. A sua Essência Espiritual é constituída por uma colmeia de Mónadas 

individualizadas, que irão constitui os Dirigentes dos futuros Sistemas Planetários e Solar. 
 
 

INDIVIDUALIZAÇÃO DAS MÓNADAS 
 

 

 Cada Mónada está individualizada em diversos graus de estados de consciência com 

experiências diferenciadas. Algumas estão em graus incipientes, enquanto outras, mais 

desenvolvidas, até já formam até Hierarquias trabalhadas ou realizadas.  
 

 No início do Manuântara, as Mónadas já individualizadas no Passado passam por um 

despertar, e não por uma nova criação. O objetivo máximo da evolução é promover a 

individualização dos seres, o que só se consegue através da auto-conscientização. Só a 

Sabedoria Divina ou Iniciação Espiritual é capaz de proporcionar os meios necessários para se 

atingir tão alto objectivo. O Logos, através do Manu, promove a individualização dos seres 

humanos, processo que em nossa Ronda acelerou a partir da 3.ª Raça-Mãe tendo como agente 

propulsor a Hierarquia dos Assuras, sendo que só os Assuras podiam realizar tão importante 

tarefa por já terem se individualizados na 1.ª Cadeia do nosso Sistema Planetário. Em virtude 

desse facto, é que chegaram aqui como Mestres dos homens. 
 

 A Tradição Iniciática diz que os Assuras nasceram da Mente de Brahmã, mas isto não 

significa que nasceram por um “passe de magia” na Mente do Logos. Já preexistiam, apenas 

estavam adormecidos em estado Paranishpânico ou Samadhi Cósmico. 
   

 

OS REINOS NA PRIMEIRA CADEIA 
 
 

 Os Assuras formavam a……...……. Humanidade; 
 

 Os Jivas eram como……….....……. Minerais; 
 

 Os Animais eram como o…………. 3.º Reino Elemental; 
 

 Os Vegetais eram como o…………. 2.º Reino Elemental; 
 

 Os Minerais eram como o…………. 1.º Reino Elemental.  
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ETERNIDADE DA MATÉRIA 
 
 

 Pode-se perguntar: terminado o Manuântara haverá sempre Matéria a ser transformada? 

Será fechado o Caminho da Evolução? 
 

 Há uma Essência Eterna que vai sendo sempre modelada pela Suprema Consciência. 

Essa Essência também é chamada de Espaço. Espaço sem dimensão se distende pelo Espaço 

Sem Limites e constitui a Fonte onde o Logos busca elementos para elaborar as formas que 

povoarão o seu Universo. As Mónadas envolvem-se nessa Matéria e passam a manipular as suas 

partículas. À medida que as Mónadas vão tomando veículos de matéria, vão se individualizando, 

se particularizando, perdendo o seu sentido de unidade com o Todo. Por sua vez, a Matéria em 

contacto com a Essência Monádica vai adquirindo consciência por indução vibratória. 
 

 Quando chega o Pralaya, o Logos torna-se PARABRAHMÃ, o Espírito e Matéria 

novamente fundem-se numa só coisa, ou seja, voltam ao Caos Primordial. Porém, as Mónadas 

estarão com um novo estado de consciência, cada uma delas enquadrada num nível consoante o 

trabalho realizado quando encarnada.    
 

 

TRABALHO REALIZADO NOS QUATRO SISTEMAS PLANETÁRIOS 
 
 

 1.º SISTEMA PLANETÁRIO – Neste Sistema, segundo a Programação Cósmica, houve 

uma realização que culminou na formação do Reino Mineral, completamente acabado como já 

vimos. No Sistema foi formada uma cúpula e um corpo hierárquico constituído por pedras de 

imenso valor espiritual. São as chamadas Pedras Sagradas, constituindo os Totens desse Reino. 

Possuem vibrações especiais, ou melhor, a sua voz. Graças a esse facto é que o Planetário da 

Ronda pôde falar com essas Pedras e ser correspondido. O fenómeno verifica-se em termos de 

vibrações, evidentemente.  
 

O Sistema formou o seu Ishwara ou Luzeiro, também chamado, nas verdadeiras Escolas 

Iniciáticas, de 1.º Rei Celeste ou 1.º Maha-Raja. Reside na sua Santa Morada do Segundo 

Trono. Possui a sua corte de Dhyanis Minerais, bem assim como o seu Buda Mineral venerado 

com o precioso nome de Ag-Zim-Muni. 
 

 As tradições mais sagradas ensinam que os Túmulos dos Excelsos Adormecidos são de 

granito e têm a alta distinção de também serem considerados como Pedras Sagradas. 
 

 Aquele segmento do Reino Mineral que não logrou realizar-se no quadro do Sistema, 

segundo as exigências da Lei Divina, passou para o 2.º Sistema como resto kármico onde pôde 

realizar-se, porém, como Vegetal, uma vez que o Reino Mineral completou-se no 1.º Sistema 

Planetário. A Justiça Divina dá sempre oportunidade a todos. 
 

 Segundo as Regras que presidem à Evolução, é sempre realizado um Grande Julgamento 

Universal em todo final de Ciclo, a fim de que haja uma justa selecção. Este facto cósmico é 

simbolizado pela Balança empunhada pelas mãos do Manu, que é a expressão do próprio 

Eterno.  
 

 2.º SISTEMA PLANETÁRIO – Nesta segunda etapa do nosso Sistema Solar foi 

elaborado o 2.º Reino, o Vegetal. Como nos demais Reinos, também formou-se uma elite 

vegetal constituída pelos Dhyanis Vegetais, uma corte de vegetais considerados sagrados nas 

tradições secretas, as chamadas Árvores Sagradas, a Árvore de Zaitânia, bem assim como se 

formou o Buda Vegetal chamado de Mag-Zim-Muni. Como síntese espiritual, temos o 2.º 

Ishwara ou 2.º Rei Celeste reconhecido entre os Iniciados como sendo o 2.º Maha-Raja. 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 3 – Roberto Lucíola 

 10 

 Houve também, como não podia deixar de ser, um Grande Julgamento Universal, com o 

objectivo de seleccionar as espécies vencedoras das que ainda continuariam como restos 

kármicos no Sistema futuro. Os retardatários passaram para o Sistema futuro como resíduos, 

podendo, contudo, realizar-se nessa nova etapa da sua evolução. As espécies mais atrasadas são 

consideradas até hoje como plantas ou árvores vampiras, usadas para prática de Magia Negra. 

As melhores aquinhoadas são as curativas, e as mais evoluídas são aquelas mais delicadas e 

sensíveis que dão flores e produzem perfume, o que não deixa de ser uma privilegiada aura 

perfumada.  
 

 3.º SISTEMA PLANETÁRIO – Nesta terceira fase da Evolução foi criado o Reino 

Animal, que também gerou a sua Hierarquia dirigente, com os seus Dhyanis e respectiva corte 

de animais sagrados. O Reino está sintetizado pelo seu Buda Animal, que possui o venerável 

nome de Tur-Zim-Muni.  
 

 Como memória ancestral do facto, muitos povos antigos e mesmos alguns 

contemporâneos cultuam os Totens Animais considerados como sagrados, erigindo até templos 

para tal fim. Mas a Sabedoria Sagrada considera como animais sagrados somente aqueles que 

lograram atingir alto desenvolvimento hierárquico dentro do seu Sistema, ou seja, o terceiro.  
 

 Assim como nem todo o homem é um hierarca divino, para com os demais Reinos as 

regras são as mesmas. No antigo Egipto, os animais considerados sagrados eram consagrados 

ritualisticamente nos santuários, o mesmo acontecendo na Babilónia e na Índia, nesta onde a 

tradição prevalece até aos dias de hoje. 
 

O terceiro Sistema Planetário também formou o seu 3.º Ishwara ou Luzeiro, que é o 

Venerável 3.º Maha-Raja ou Rei Celeste. 
 

 Como resíduos, temos aí os inúmeros animais nos mais variados estágios evolucionais. 

Geralmente os restos kármicos, como se fosse um holocausto, servem de alimento para os 

Reinos que lhes sucedem. O Vegetal alimenta-se do Mineral, o Animal alimenta-se do Vegetal, o 

Homem alimenta-se dos demais Reinos que o antecederam. Por esse processo doloroso e 

atritante os Reinos sacrificados são ajudados a evoluir. As partículas minerais, vegetais e animais 

ao passarem a constituir o corpo do Homem, por indução vibratória Monádica são altamente 

beneficiadas. A Lei é a mesma para todos os Reinos. O Homem para evoluir também é atritado e 

sofre, a não ser quando a sua evolução processa-se através da Conscientização ou Iniciação, 

quando então evoluirá não mais à custa de atritos mas com sacrifício e abnegação, por vontade 

própria independente de imposições kármicas.  
 

 4.º SISTEMA PLANETÁRIO – Nesta fase da Evolução foi criado o Reino Hominal. 

Trata-se de um Reino ainda em formação, tanto é assim que o Buda Humano, que leva o 

venerável nome de Rabi-Muni, ainda não está completo, o que só acontecerá no fim do 4.º 

Sistema.  
 

 Como já vimos, a cúpula de um Reino é o resultado final do trabalho realizado no 

período de um Sistema Planetário, portanto, é uma síntese. O Reino Humano, contudo, passou 

por percalços que alteraram a Programação Cósmica. A sua cúpula dirigente, os Dhyanis e 

respectivas Cortes, deu entrada no cenário humano antes do tempo previsto. Houve aquilo que os 

Anais Secretos denominam de “Saque contra o Futuro” devido ao “Acidente de Lisboa”. 

Assim sendo, os Dhyanis vieram ao Mundo com mil anos de antecedência, o que promoveu uma 

acentuada aceleração na Evolução do Sistema como um todo. O próprio Buda Humano Rabi-

Muni passou por um processo acelerado de evolução, muito embora ainda não esteja completo.  
 

 No nosso 4.º Sistema já houve quatro Grandes Julgamentos Cíclicos. Alguns homens 

adiantaram-se em relação à grande maioria, mediante os seus próprios esforços. Os retardatários, 
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segundo JHS, irão ingressar no próximo Sistema como serviçais das elites espirituais do 

Governo Sinárquico que se implantará na Terra no momento oportuno, como veremos com 

mais detalhes em futuros Cadernos. Será restabelecido o sentido verdadeiro do sistema de 

“castas”, como existia na época da Idade de Ouro de que nos falam as tradições antigas, e cuja 

quebra do mesmo resultou no imenso caos que caracteriza a actual civilização. 
 

 Sintetizando as realizações dos quatro Sistemas Planetários, temos: 
 

 1.º Sistema:   Criou o Reino Mineral Buda Mineral  Ag-Zim-Muni      1.º Maha-Raja 
 

 2.º Sistema:   Criou o Reino Vegetal Buda Vegetal  Mag-Zim-Muni   2.º Maha-Raja 
 

 3.º Sistema:   Criou o Reino Animal Buda Animal  Tur-Zim-Muni    3.º Maha-Raja 
 

 4.º Sistema:   Criou o Reino Humano Buda Humano   Rabi-Muni       4.º Maha-Raja 
 

 Os quatro Luzeiros, Ishwaras e Maha-Rajas, possuem todos o seu nome próprio 

hierárquico. 
    
 

CONTRIBUIÇÃO DOS BARISHADS PARA A FORMAÇÃO DOS JIVAS 
 
 

 Os Barishads da 3.ª Cadeia Lunar, em suas várias categorias, contribuíram de maneira 

acentuada para a formação da Humanidade, consoante a sua origem lunar. Assim, aqui na nossa 

4.ª Cadeia Terrestre eles procederam como se segue:  
 

 Barishads do Globo G criaram as formas arquetipais dos homens da 1.ª Ronda; 
 

 Barishads do Globo F criaram as formas arquetipais dos homens da  2.ª Ronda; 
 

 Barishads do Globo E criaram as formas arquetipais dos homens da  3.ª Ronda; 
 

 Barishads do Globo D criaram as formas arquetipais dos homens da  4.ª Ronda. 
 
 

CONSTRUÇÃO DA CADEIA TERRESTRE 
 

 

 O início de uma Cadeia está relacionado com o fim da Cadeia antecedente. Assim, 

quando começou a ser construída a nossa 4.ª Cadeia a Cadeia Lunar entrou em desagregação. A 

nova Cadeia começa a ser organizada antes que a anterior desapareça totalmente, a fim de poder 

abrigar os que farão o transbordo do velho para o novo Mundo. O Globo A da nossa Cadeia 

principiou a formar-se quando o Globo G da Cadeia Lunar já estava em processo de 

desagregação, em virtude da 7.ª Ronda ter cumprido o seu papel no referido Globo.  
 

 Desse modo, um grupo de Barishads dirigiu-se para a região Laya onde a Cadeia 

Terrestre estava sendo esboçada, seguindo a ordem assinalada acima. À medida que se 

aproximava o fim da Cadeia Lunar, uma imensa multidão dos seus habitantes dos vários Reinos 

em evolução, em suas formas astrais, deixaram-na e passaram ao Nirvana Lunar, ficando a 

aguardar a hora da transferência para a Cadeia Terrestre sob a égide do Manu-Semente, tão logo 

as condições permitissem. Como já vimos, a transferência não é feita abruptamente em massa, 

mas obedecendo a uma programação sabiamente delineada. Vejamos o que diz António Castaño 

Ferreira a respeito: 
 

 “Vencidos os sete Ciclos menores, a  Onda de Vida entra num período intermediário de 

Repouso, ou pequeno Pralaya, o qual processa-se numa região conhecida por Mundo ou 

Globo dos Efeitos.” 
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SITUAÇÃO DA TERRA NA SÉTIMA RONDA 
 
 

 A Terra será um Globo Ígneo quando atingirmos a 7.ª Ronda da nossa 4.ª Cadeia. Como a 

Terra é uma Entidade viva, as Mónadas terão que se adaptar às condições ambientais, ou seja, os 

veículos terão que ser de natureza flogística para estar em harmonia com o estado flogístico do 

nosso Globo, nem podia ser de outra forma. 
 

 As Hierarquias ascencionarão na seguinte escala: 
 

 

  Hierarquia    Passará para a categoria de 

 

  Leões de Fogo   Logos Planetários 

 

  Olhos e Ouvidos Alerta  Leões de Fogo 

 

  Virgens da Vida   Olhos e Ouvidos Alerta 

 

  Assuras    Virgens da Vida 

 

  Agniswattas    Assuras 

 

  Barishads    Agniswattas 

 

  Jivas     Barishads 

 

  Mineral, Vegetal, Animal  Jivas (das 3 categorias) 

 
 
 

 

COMO É CONSTITUÍDO UM LOGOS 
 
 

 Um Logos não é fruto de um impulso arbitrário nem surgiu de repente no Cosmos. É 

fruto bendito de um conglomerado de Inteligências já libertadas das pesadas cadeias da Matéria 

que, nos quadros da Ideação Cósmica ou Lei Universal que a tudo e a todos preside, criam um 

Universo com todas as suas complexidades, para auxiliarem e orientarem aos seres em múltiplos 

estágios evolucionais que ainda não lograram a sua libertação do Mundo das Formas, portanto, 

dependentes da Lei do Karma. Libertação aqui tem o sentido de quando o ser humano alcança a 

plenitude da sua consciência espiritual. Assim, ele conquista o completo domínio da Matéria 

transformando-se num Liberto.  
 

 Na Origem, o Logos é uma Unidade, mas à medida que prossegue a sua manifestação 

através dos Planos mais densos, essa Suprema Unidade vai se desdobrando até tornar-se 

Septenária, que é o número fundamental da Manifestação. Assim sendo, haverá maior limitação 

da Essência e maior multiplicidade das Formas.  
 

 Diz a Sabedoria Iniciática: 
 

 “Como da aranha saem os fios, da terra as ervas e da pele os cabelos, assim o Universo 

saiu do Imperecível. Como de crepitante fogueira saltam milhares de chispas da sua mesma 

natureza, assim do Imperecível nascem múltiplas existências, e a Ele, em verdade, volvem.”  
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TEMPO 
 
 

 

 Hina-Manvantara (Infra)……....…..…… duração de uma Ronda (7 Raças-Mães) 
 

 Manvantara Planetário………………… duração de uma Cadeia (7 Globos) 
 

 Manvantara Cíclico…………….………. duração dos 7 Ciclos de cada Globo 
 

 Maha-Manvantara (Supra)….…..……… duração de 7 Cadeias (1 Sistema Planetário) 
 
 

 

LOGOS CÓSMICO – LOGOS SOLAR – LOGOS PLANETÁRIO 
 
 

 

 Ao projectar ciclicamente a Vida, o Sol Oculto (também chamado de Logos Único) o faz 

por meio de 3 Ondas sucessivas (Vontade, Amor-Sabedoria e Actividade) que vão criar 7 Centros 

chamados Logos Cósmicos. Estes 7 Logos, segundo as Revelações, também são denominados os 

Sete Originais. Profundo mistério envolve esta Hierarquia de Logos, nada se sabe sobre Eles a 

não ser o que o Anjo da Luz denominou no Colóquio Amoroso de os “Sete Originais”.   
 

 Cada Logos Cósmico projecta um número desconhecido de Sistemas Solares dos quais, 

por sua vez, cada um é por um Logos Solar, também denominado Logos Criador, Oitavo do 

Futuro, etc. 
 

 Cada Logos Solar, por sua vez, projecta 7 Sistemas Planetários, que ficam sob a égide 

dos Logos Planetários. Sistemas que, como já sabemos, são constituídos cada um por 7 Cadeias, 

sendo que cada Cadeia é formada por 7 Globos ou Planetas. Cada Planeta é dirigido por um 

Kumara ou Espírito Planetário. 
 

 Sobre esta Mecanogénese Cósmica existem muitas controvérsias, talvez devido à Maya 

que envolve um dos maiores mistérios da Manifestação Divina. A presente síntese foi o máximo 

que a nossa compreensão pôde alcançar de tão transcendental tema. 
 

 A partir do Imanifestado, chegamos assim aos Mundos mais densos e materiais da 

Manifestação onde se processa a evolução do Homem, ou seja, os das Cadeias Planetárias. Nesta 

escala sideral todas as Hierarquias locais, das mais elevadas às menores, não passam de reflexos 

do Sol Oculto, sendo como se fossem Tulkus da Suprema Divindade. São Seres Cósmicos 

regentes dos respectivos Universos.  
 

 Na condição de Jivas, só nos é dado vislumbrar apenas o que se passa no Plano Físico 

Cósmico. Realmente, os Sistemas Planetários, de qualquer Sistema Solar, têm a sua existência no 

Plano Físico Cósmico, enquanto os Logos de natureza superior operam noutros Planos fora do 

alcance da compreensão humana.  
 
 

QUANTIDADE INFINITA DE SISTEMAS SOLARES 
 

 

 O Sol Oculto anima inúmeros Sistemas Solares. Assim sendo, há simultaneidade de 

manifestação dos Sistemas Solares, estando cada um em estágios diferentes de evolução. Graças 

a esta infinita multiplicidade de Vida, é que as Mónadas dispõem das mais variadas condições e 

de meios para a sua marcha rumo ao Infinito. 
 

  Resumindo, temos: 
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 LOGOS ÚNICO   dá origem a 7 Logos Cósmicos (7 Originais) 
 

 LOGOS CÓSMICOS   projectam inúmeros Sistemas Solares 
 

 LOGOS SOLARES   dirigem os Sistemas Solares 
 

 LOGOS PLANETÁRIOS  dirigem os Sistemas Planetários 
 

 ESPÍRITOS PLANETÁRIOS dirigem os Globos das Cadeias 
 

 UM SISTEMA SOLAR  é formado por 7 Sistemas Planetários 
 

 UM SISTEMA PLANETÁRIO é formado por 7 Cadeias 
 

 UMA CADEIA   é formada por  7 Rondas 
 

 UMA RONDA   é formada por 7 Globos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SIRIUS – LOGOS SOLAR – GALÁXIA 
 

 

 A respeito do assunto,  diz o Dr. Castaño Ferreira:  
 

 “Quanto ao nosso Sistema Solar, sabemos que gravita em torno de Sirius que é um 

Logos Solar, presentemente numa etapa superior da sua evolução. Em verdade, os Logos 

Logos Único

Logos

Cósmico

Logos

Cósmico

Logos

Cósmico

Logos

Cósmico

Logos

Cósmico

Logos

Cósmico

Logos

Cósmico

(cada Logos Cósmico dirige inúmeros Sistemas Solares)

Logos Solar

Logos

Planetário

Logos

Planetário

Logos

Planetário

Logos

Planetário

Logos

Planetário

Logos

Planetário

Logos

Planetário

(Sistema

Solar)

Sistema

Planetário

Sistema

Planetário

Sistema

Planetário

Sistema
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Sistema
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Solares evoluem de maneira análoga aos nossos Sistemas Planetários, embora em Planos 

Cósmicos diversos (Kama-Fohat e Prakriti). 
  
 “Sirius é um Logos Solar de natureza superior que dirige um Sistema de Logos Solares 

inferiores, digamos, um número "n" de Sóis menores. Por outro lado, Sirius faz parte de um 

grupo de Sóis de natureza idêntica à sua que gravitam em redor de um Sol mais evoluído, 

embora situado no mesmo Plano Kama-Fohat (Astral Cósmico). Ao conjunto desses sistemas 

de Sóis é que chamamos Galáxia, no sentido de uma multidão de constelações visíveis através 

do véu da Matéria Física Cósmica.”  
 

 

A SITUAÇÃO NO FINAL DO NOSSO SISTEMA SOLAR 
 
 

 Na 7.ª Ronda da 7.ª Cadeia, ou seja, no final do nosso Sistema  Solar, como resultado do 

trabalho realizado haverá uma ascensão na escala hierárquica dos Dirigentes do Sistema, 

conforme a escala abaixo:  
 

 OS 7 KUMARAS – Dirigentes das Rondas – passarão a LOGOS PLANETÁRIOS 
 

 OS 7 LOGOS PLANETÁRIOS – Dirigentes das Cadeias – passarão a  LOGOS SOLARES 
 

 

O PLANO BÚDHICO 
 

 

 a) Plano Físico; 

 b) Plano Astral; 

 c) Plano Mental; 

 d) Plano Búdhico. 
 

 O Plano Búdhico  é o limiar entre o Mundo manifestado e Mundo imanifestado. Diz Fra 

Diávolo: 
 

 “Onde o Tecto do Mundo termina, começa outro Mundo. Acima dele, o Dragão da 

Eternidade.” 
 

 e) Plano Átmico (Nirvânico); 

 f) Plano Anupadaka (Paranirvânico); 

 g) Plano Adi (Maha-Paranirvânico). 
 

 Os três Planos acima formam o Dragão da Eternidade.  
 

 SHAMBALLAH é o Trono Celeste, a Cidade Eterna. É a expressão deste mesmo Mundo 

Intermediário que é o Mundo Búdhico separando o Supremo do não-Supremo. Daí dizer-se que 

Shamballah alcança o Segundo Trono.  
 

 Sobre o assunto, diz um Livro Sagrado: 
 

 “ELE – o Sem Nome – para  completar a sua Obra, atravessou com o dedo indicador 

os 3 Círculos da sua existência.  E no lugar mais profundo onde o seu dedo alcançou, firmou 

a nova existência. Aí está o Trono Celeste, cujo tecto alcança o lugar onde as coisas, girando 

sempre, constroem-se por si mesmas.”  
 

 O Professor Castaño Ferreira assim se expressou sobre o tema:  
 

 “A Consciência Unitária, para se manifestar nos Mundos Formais, necessita de Vestes. 

Estas Vestes que lhe servem de base para a manifestação, estão expressas, simbolicamente,  



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 3 – Roberto Lucíola 

 16 

pelo Carro, a Mercabah. Encontramos, desde logo, o Carro de três Rodas. Essas três Rodas 

expressam o Mundo Abstracto. 
 

 “Quando Ele passa pelo Mundo Intermediário (Segundo Trono), toma mais uma 

Roda, isto é, a Ele é adicionada mais uma matéria ou Veste. Esta matéria dá-lhe 

individualização. Daí Ele se projecta nos demais Mundos densos. Isto acontece cosmicamente 

com o Ancião das Idades, e particularmente com o Eu de cada um de nós. O nosso Ego 

também vai se envolvendo de matérias ou véus, ficando um Ser separado do Grande Todo, 

deixando de ser universal para ser particular ou pessoal.”  
 

 

SAT-CHIT-ANANDA 
 

 

 Sat-Chit-Ananda são Planos além da individualização expressos pelo Triângulo com o 

Olho no centro. São três estados universais. Estão além do Universo manifestado com os seus 

Sistemas Solares, Sistemas Planetários, Cadeias, Globos, Rondas, Raças, etc., que são Mundos 

definidos ou limitados.  
 

 Sat-Chit-Ananda são estados relacionados aos Mundos informais onde as Mónadas 

vitoriosas, que se glorificaram ao longo das Idades e mergulharam na beatitude dos Iluminados 

de último grau, procuram três outras possibilidades que transcendem o quaternário inferior.  
 

 O 4.º Mundo Búdhico é o intermediário entre os dois pólos manifestativos, o superior 

composto de três princípios cósmicos, impessoais, transcendentes, abstractos, informais, 

denominados pelos Iniciados hindus como Sat-Chit-Ananda, ou seja, Adi, Anupadaka e 

Atmã. Em baixo, como reflexos dos primeiros, temos os três Mundos Mental, Astral e Físico, 

com formas, definidos, com consciências individualizadas evoluindo em suas cadeias de Mundos 

organizados e finitos.  
 

 BUDHI SEPARA O IMANIFESTADO DO MANIFESTADO – Este 4.º Plano, segundo 

os livros mais sagrados e ocultos, é denominado simbolicamente como sendo o OEAHAOU, o 

Espaço Obscuro, o Dragão Brilhante, o Logos Criador ou o Santo Antigo. É o divisor das 

Águas que separam o Mundo Eterno, Sat-Chit-Ananda, dos três Mundos que representam a 

Grande Ilusão, por serem Mundos Mayávicos perecíveis que nascem, evoluem e morrem.  
 

 Budhi é o véu que participa das duas naturezas: a da transcendência e eternidade, e a da 

limitação, individualização e separatividade.  
 

 Resumindo, temos: 

 

 

BUDHI SEPARA O CONCRETO DO ABSTRACTO 

 
 O 4.º Plano de Budhi é o que separa o Concreto do Abstracto. Fra Diávolo chega a dizer 

que “é aquele Mundo onde o Concreto se faz Abstracto, e o Abstracto se faz Concreto”. É o 

Mundo onde o Grande Artista cria as maravilhas que se vão projectar nos Mundos do 

Concretismo Absoluto, ou seja, nos três Planos inferiores Mental, Astral e Físico.  

 

Mundos Superiores, Imanifestados, Transcendentes 

Adi 

Anupadaka 

Atmã 

Mundo Intermediário: participa dos dois Mundos Budhi 

 

Mundos Formais,
 
Finitos,

 
Mayávicos,

 
das Personalidades 

Mental 

Astral 

Físico 
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 Este 4.º Plano Búdhico possui a excepcional característica de duplicidade. Recebe do 

Mundo Divino as inspirações oriundas da Ideação Cósmica e plasma-as no Mundo das Formas. 

Portanto, actua como fosse uma gigantesca usina transformadora por as poderosas vibrações 

procedentes dos Mundos das Causas não poderem agir directamente nos Mundos mais 

grosseiros, por estes não resistirem ao impacto de tão portentosas Forças Cósmicas. Daí a 

necessidade deste Mundo Intermediário filtrador. Mas à medida que a Matéria for subtilizando-

se no processo evolucional irá adaptando-se e capacitando-se a receber essa poderosa influência, 

quando então “o que está em baixo será como o que está em cima”, segundo o conceito da 

Tábua Esmeraldina de Hermes Trismegisto. 
 

 LUZ E TREVAS – As Estâncias de Dzyan falam em “Espaço Brilhante filho do 

Espaço Obscuro” quando querem referir-se aos três estados superiores SAT-CHIT-ANANDA, 

dizendo que são a Obscuridade pela sua ultra-luminosidade. Sendo transcendente, não expressa 

uma consciência que possa ser alcançada pela condição humana comum, motivo de ser chamada 

de Obscuridade ou Trevas Primordiais pelos homens… 
 

 No Mundo Transcendente só há um estado: o estado da imobilidade. Pela sua perfeição 

absoluta, expressa a cristalização da mesma perfeição na imobilidade, portanto, sendo o Mundo 

do Eterno Testemunho, que presencia, sem que tome parte, todas as modificações e variações 

que ocorrem nos Mundos ilusórios da Matéria. Faz girar a “Roda da Vida” (Samsara) sem 

participar do movimento, pois é o ponto central imóvel. Analogamente, os Adeptos da Boa Lei, 

que constituem o Governo Oculto do Mundo, também assim procedem. Estão por detrás de todos 

os movimentos políticos, sociais, artísticos, culturais, religiosos, etc., que se operam no mundo 

dos homens, mas não se comprometem karmicamente com os problemas que afligem a 

Humanidade. Enfim, fazem girar a “Roda da Vida” mas conservam-se no centro do eixo imóvel.  
 

 Sobre o assunto, disse o Professor Castaño Ferreira:  
 

 “Como Deus Imóvel, cria. É o Eterno Artista, porque Ele está participando da sua 

Criação, ainda que sua Essência Interior, como Lei, seja da natureza imóvel daquele que 

contempla, que testemunha, sem participar nas transformações.  
 

 “É o Verbo que sustém e mantém os Mundos nas suas órbitas e que mantém a Vida,  

sem que haja, portanto, outra força capaz de manter as criaturas a não ser este Hálito, que 

incessantemente vibra no nosso Universo, como também vibra na Cidade Eterna de 

Shamballah, que é um dos Centros Cósmicos onde Ele se faz sentir como no seu próprio 

Plano. Ele se manifesta na Terra como Avatara.”  
 
 

MISTÉRIO DOS LOGOS CÓSMICOS (ORIGINAIS) 
 

 

 Consta de um Livro valiosíssimo, o Colóquio Amoroso entre o Anjo da Espada e o Anjo 

do Amor, as palavras abaixo que deram origem ao esquema na página seguinte, contudo, não se 

considere o descrito como palavras definitivas sobre tão complexo assunto, pois apenas foi o 

máximo que a nossa compreensão pôde alcançar, ficando por conta da intuição do leitor uma 

maior compreensão do tema:  
 

 “Sete Ishwaras e 49 Planetários. Sete Originais formam um Sistema de Sóis em torno 

do Central que é o Oceano Sem Praias.” 
 

 O conjunto dos sete Sóis, que são os Sete Originais em torno do Logos Único 

denominado no Colóquio como sendo o Oceano Sem Praias, forma o Oitavo Sistema. 

Constitui o mais alto aspecto da manifestação da Divindade. É o ponto donde tudo se origina, é a 

fonte que deu origem a tudo que existe, seja de natureza concreta ou abstracta.  
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 Segundo o Professor Sebastião Vieira Vidal, estes Sete Originais reflectem-se nos “sete 

espelhos cósmicos do Segundo Trono” que são os Ishwaras, ou Luzeiros em nosso idioma. 

Formam o chamado Mundo Intermediário da Mãe Divina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 O Logos Único  dá origem a 7 Logos Cósmicos  (Originais) 

 1 Logos Cósmico  projecta inúmeros Sistemas Solares 

 1 Sistema Solar  é constituído por 7 Sistemas Planetários 

 1 Sistema Planetário  é constituído por 7 Cadeias 

 1 Sistema Planetário  é dirigido por 1 de 7 Logos Planetários (Ishwaras) 

 1 Cadeia   é formada por 7 Globos (Planetas onde dão-se as Rondas)

 1 Cadeia   é dirigida por 1 Logos Planetário (Luzeiro) 

 1 Globo   é dirigida por 1 Espírito Planetário (Kumara) 
 

 

 

OITAVO SISTEMA 
 

 
 

 Os Sete Originais como são sete Sóis girando em torno do Sol Central: formam o Oitavo 

Sistema, que é a Origem de todo o Universo manifestado. Os Sete Originais fazem-se presentes 

no 2.º Trono, também chamado de Trono da Mãe Divina ou da Grande Maya, através dos Sete 

Ishwaras. 

Logos Único

Adi-Anupadaka-Atmã
(1º Trono)

(7 Logos Cósmicos “Originais” - cada um dirige inúmeros Sistemas Solares)

Logos Solar ou Logos Criador - dirige um Sistema Solar

7 Globos formam uma Cadeia

1ª

Cadeia

2ª

Cadeia

3ª

Cadeia
4ª Cadeia

5ª

Cadeia

6ª

Cadeia

7 Sistemas Planetários ( 7 Luzeiros )

Plano Búdico

(2º Trono)

Plano Físico

(3º Trono)

Sistema Solar

7ª 
Cadeia 
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 Diz a Tradição Secreta que o Segundo Trono é chamado de a Grande Maya porque 

separa o Filho do Pai, sendo que o Filho é o Mundo onde se processa a Evolução Humana, 

também designado por Terceiro Trono. O Pai é o Mundo Espiritual, conhecido também por 

Primeiro Trono. Esquematizando, temos:  

 

1.º Trono Pai Mercúrio 

2.º Trono Mãe Vénus 

3.º Trono Filho Marte 

 

 

OITAVO SISTEMA E SISTEMA PLANETÁRIO 
 
 

 Um Sistema Planetário, como já vimos, é constituído por sete Cadeias. Representa o 

Oitavo Sistema materializado. Sendo que um Sistema Planetário funciona no 3.º Trono por isto é 

materializado, enquanto o Oitavo Sistema existe no 1.º Trono e daí ser de natureza puramente 

espiritual. Um Sistema Planetário, em última análise, não passa de uma miniatura do Oitavo 

Sistema, uma expressão sua nos Mundos inferiores. 
 

 Sendo uma expressão, o Sistema Planetário tem como Sol Central um Luzeiro 

representando o Logos Único, e dirigindo cada uma das sete Cadeias tem-se um Logos 

Planetário, também chamado Ishwara, que sendo sete são como expressões materializadas dos 

Sete Originais. Resumindo, temos:  

 

 

 

8.º Sistema (1.º Trono) 

 

1 Logos Único 

 

7 Logos Originais 

 

 

 

Sistema Planetário (3.º Trono) 

 

1 Logos Planetário 

 

7 Luzeiros Encadeados 

 

 

Dirigente da Cadeia Planetária 

 

1 Luzeiro (Ishwara) 

 

 

Dirigentes dos 7 Globos (Rondas) 

 

7 Planetários (Kumaras) 

 

 

 No Colóquio Amoroso fala-se em 49 Planetários, em virtude do Sistema Solar completo 

ser composto de 7 Sistemas Planetários que perfazem o total de 49 Cadeias, cada uma delas 

dirigida por um Logos Planetário que age por 49 Globos assistidas por 49 Planetários de Rondas. 

Cada Planetário de Ronda corresponde a um Luzeiro Celeste agindo no campo humano.  
 

 

PAI – MÃE – FILHO 
 
 

 “Quem consegue atravessar o Mundo Intermediário da Mãe Divina encontra-se com o 

Pai, que é fonte de todos os tesouros espirituais.” 
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 Dizem os psicólogos iniciados que “o Filho tem que matar a Mãe para poder unir-se ao 

Pai”. Evidentemente que essa é uma expressão absolutamente figurativa da linguagem simbólica. 

Atravessar o Trono da Mãe Divina ou «matar a Mãe» implica numa Realização Interna, para a 

qual o discípulo obrigatoriamente tem de passar pelo Caminho Iniciático. O Homem sendo um 

Microcosmos tem em si os Três Tronos. O Filho nada mais é do que a sua parte material, física; 

a Mãe é a sua parte anímica-mental; e o Pai é a sua consciência espiritual. 
 

 Conta-se que Ramakrishna vivia uma vida toda transcendental e em permanente 

Samadhi, mergulhado no seio da Mãe Divina. Era um verdadeiro devoto Bhakti-Yogui. Certo dia, 

o seu Guru deu-lhe uma espada e ordenou-lhe que matasse a sua Mãe querida, se realmente 

pretendia realizar-se totalmente. Relutante, ele atendeu à sugestão do Mestre… e qual não foi a 

sua surpresa ao verificar que após a morte da Mãe defrontava-se com o Pai, que tinha a seu lado 

a sua Mãe. Esta é uma alegoria iniciática, pois o Grande Iluminado não matou mãe alguma… 
 

 «Matar a Mãe» significa superar o nosso mundo afectivo-emocional, bem assim como 

aprender a dominar a mente rebelde que, por sua eterna mutabilidade, não passa de uma maya. 

Só assim lograremos condições internas para um efectivo encontro com o Pai que existe no 

íntimo de todos nós, aguardando o solene momento dessa União. Quando tal acontece, o 

discípulo ilumina-se, torna-se um Andrógino Perfeito. O Chakra Cardíaco passa a ter além das 

12 pétalas mais duas sobressalentes. Segundo os sábios hindus, nessas duas novas pétalas 

encontram-se a Deusa Lakshimi e o Bodhisattwa que expressam o Androginismo, apanágio da 

Raça futura. 
 

 1.º TRONO – Neste Trono não existe vida isolada. É muito difícil, com a nossa 

consciência focada no mental concreto, conceber como é a vida no Mundo Espiritual. Os 

Iluminados deixam transparecer que o que existe é um conglomerado de vidas palpitantes como 

se fossem germes num caldo de cultura.  
 

 2.º TRONO – Segundo os entendidos, este Trono é um reflexo do 1.º Trono, portanto, o 

que existe em cima está plasmado neste Mundo Intermediário. Assim, temos:  
 

 Um Maha-Ishwara, ou Grande Ishwara, reflexo do Logos Único do 1.º Trono. É o 

Oitavo Ishwara no centro como Sol Central. Girando em torno Dele há 7 Ishwaras menores ou 

Luzeiros, reflexos dos 7 Originais do 1.º Trono formando um Sistema Cósmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

 No 2.º Trono já existe um princípio de organização:  
 

 Há limitação de Consciências; 

 Plano da Mãe Divina; 

 Plano da Ideação Cósmica; 

Maha Ishwara

1º

Luzeiro

2º

Luzeiro

3º

Luzeiro

4º

Luzeiro

5º

Luzeiro

6º

Luzeiro

7º

Luzeiro
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 Plano dos Arquétipos; 

 Plano do Eterno Futuro; 

 Origem dos Avataras Celestes; 

 Plano do Eterno Porvir.  
 
 

SISTEMA CÓSMICO - SISTEMA DE EVOLUÇÃO 
 

 

a) Sistema Cósmico – relaciona-se aos 1.º, 2.º e 3.º Tronos. 
 

 b) Sistema de Evolução – relaciona-se ao trabalho realizado no 3.º Trono através das 

Cadeias, Globos, Rondas, Raças, etc. Trabalho executado pelas Hierarquias Rúpicas dirigidas 

pelos Planetários ou as suas projecções. 
  

 O 2.º Trono é um Centro distribuidor de Energias Cósmicas para o Mundo Físico do 3.º 

Trono. É de lá que procedem os Seres Celestiais. É lá onde se processa a transformação da 

consciência unificada maior em consciências múltiplas menores. A raiz dos Avataras e dos 

Kumaras está no 2.º Trono. É simbolizado de duas maneiras:  
 

 
 

 O Hexágono Sagrado ou os dois triângulos entrelaçados:  
 

 O Triângulo de vértice para cima – representa os Ishwaras e seus mistérios; 

 O Triângulo de vértice para baixo – representa os mistérios dos Kumaras. 
 

 

BALANÇA – ÂNCORA – AMPULHETA 
 

 

 Uma das mais preciosas Revelações do Ciclo, informa que as Energias Espirituais 

provenientes dos Mundos Celestes são libertadas para o Mundo inferior ou material obedecendo 

a controles rígidos consoante cada Cadeia, Globo, Plano, etc. Este facto é configurado 

simbolicamente por uma Balança, que determina a quantidade de Energias Sátwicas ou 

Rajásicas a serem libertadas para uso no 3.º Trono.  
 

 Simbolicamente, no 3.º Trono há a Balança, a Âncora e a Ampulheta, que servem para 

medir o Potencial, o Espaço e o Tempo onde o Eterno realiza o seu Trabalho.  
 

 Balança mede o potencial manifestativo de Deus; 

 Âncora demarca o local, o espaço da manifestação de Deus; 

 Ampulheta determina o Tempo, os Ciclos, as Eras, as Idades.  



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 3 – Roberto Lucíola 

 22 

 BALANÇA – É um símbolo de alto valor iniciático que encerra profundos 

conhecimentos que foram sempre resguardados dos profanos. Tentaremos penetrar em alguns 

dos seus meandros.  
 

 O que vem a ser o potencial manifestativo de Deus? Presume-se que esse potencial esteja 

sujeito a variações, consoante os diversos factores por que passa a Evolução. Época há em que os 

valores divinos actuam muito limitadamente e é chamada de Idade Negra ou Kali-Yuga segundo 

os hindus. Basicamente, cada Ciclo Racial passa por quatro Fases ou Idades, como sejam: Idade 

de Ouro, Idade de Prata, Idade de Bronze e Idade de Ferro ou Kali-Yuga, como sucede nos 

nossos tempos. 
 

 Nas Idades Sombrias o potencial manifestado da Divindade é muito limitado, por 

motivos óbvios. Não existem condições vibratórias para que Seres Divinos possam actuar junto à 

Humanidade quando predominam as energias mais grosseiras, chamadas pelos Iniciados de 

Tamas. Contudo, mesmo nas condições mais adversas a Terra jamais foi abandonada totalmente 

pelos chamados Heróis da Evolução, as Eternas Vítimas. Confirma esta assertiva o sacrifício 

por que passam os Avataras de todas as épocas, bem assim como as suas Cortes que sempre os 

acompanha como Lei bem certa. Aí está o caso, dos mais marcantes, do que aconteceu com Jesus 

o Cristo. 
 

 Há também Eras esplendorosas em que o potencial manifestativo se amplia, que são as 

chamadas Idades de Ouro. Nestas épocas Seres de alto valor espiritual encarnam ou se 

avatarizam, enriquecendo e glorificando a Vida com as suas benditas Presenças. Aumentam de 

maneira acentuada as energias de natureza mais sublime, chamadas pelos orientais de Sattwa e 

Rajas.  
 

 Um Ser evoluído e consciente actua como um foco energético de Luz, pela sua 

capacidade de atrair dos Mundos Superiores as mais sublimes vibrações e espargi-las ao 

derredor. Todos nós podemos fazer o mesmo através da meditação e da actividade criadora.  
 

 Basicamente existem sete tónicas vibratórias no Cosmos que podem ser captadas e 

utilizadas para fins construtivos. Mozart, Beethoven e Wagner, por exemplo, através do uso do 

som, da música, lograram atrair as mais altas energias sonoras e difundi-las pelo Mundo, 

contribuindo de maneira acentuada para melhorar a qualidade de vida espiritual sobre a Terra. 

Outro tanto fizeram grandes artistas, pintores, escultores, poetas, pensadores, políticos, 

escritores, filósofos, etc., nos mais variados setores da actividade humana.  
 

 Mas a Balança tem dois pratos, e tanto um quanto o outro podem pender para um dos 

lados. Isto significa uma polaridade, pois pode atrair-se o que é benéfico ou atrair-se o que é 

prejudicial à evolução. A Lei, que a tudo e a todos rege, proporcionou-nos o livre-arbítrio, com o 

qual podemos fazer pender para um ou para outro lado os pratos da Balança. 
 

 ÂNCORA – Outro sacrossanto símbolo da Linguagem dos Deuses ou, no dizer do 

excelso Fulcanelli, da Fala dos Pássaros, a Linguagem Argótica ou Gótica dos alquimistas.  
 

 A Âncora transmite a ideia daquilo que fixa, que demarca, que assinala determinado 

lugar. Quando os Mentores Espirituais da Humanidade, o Governo Oculto do Mundo, vão 

realizar um trabalho de natureza transcendental, já sabem de antemão o local onde concentrarão 

as suas actividades fundamentais. O local pode ser um continente, um país, uma cidade, uma 

região, e até o Planeta, um Plano Cósmico, uma Cadeia, um Globo e assim por diante. No caso 

do nosso Globo Terra, os Lugares Santos mudam de lugar periodicamente: horas há em que 

estão no Oriente, horas há em que se transferem para o Ocidente. Estas mudanças de locais da 

Manifestação Divina percorrem sempre um determinado roteiro, chamado na Alta Iniciação de 

Itinerário de IO, que significa Itinerário de Deus na Face da Terra. Note-se que um dos 
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símbolos do 2.º Trono, exposto mais atrás, consta de um círculo com um traço no meio, e que a 

palavra IO é o referido símbolo desdobrado, ou seja, o traço expressa o I e o círculo expressa o 

O. Assim sendo, o Itinerário de IO nada mais é senão a plasmação dos Mistérios do 2.º Trono 

na Face da Terra. Plasmação que se opera quando as Hierarquias do Mundo Divino passam a 

actuar nos locais demarcados pela Lei Divina, ou seja, onde se firmou a Âncora.  
 

 O Infante Henrique de Sagres, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, José de 

Anchieta e outros mais, com suas actividades firmaram os locais onde a Âncora Sagrada 

deveria ser lançada. Razão pela qual Colombo, Cabral e o Infante D. Henrique traziam 

estampado nos seus respectivos Brasões e Armas o desenho da Âncora, o que dizia bem das suas 

Missões.  
 

 AMPULHETA – A cronologia brahmânica fala do Tempo que marca os Ciclos grandes e 

pequenos. Cada Cadeia, Ronda, Raça, Sub-Raça, etc., tem o seu tempo registrado no grande 

Relógio Cósmico. A Ciência Sagrada ensina que até os dias de duração das nossas vidas estão de 

antemão demarcados em termos de duração, não só a vida física mas também a vida passada em 

outras dimensões. No Tibete fala-se que o tempo de duração de uma existência está relacionado 

com determinado número padrão de batidas cardíacas, daí o sentido oculto de que quando o 

Yogui entra em estado superior de consciência nas suas meditações, praticamente cessa a sua 

respiração com a correspondente diminuição do ritmo cardíaco, com isso conseguindo prolongar 

a vida encarnada.  
 

 As forças subtis da Natureza, os Tattwas, vibram obedecendo rigorosamente a horários. 

O mesmo acontece com os movimentos dos corpos celestes em suas órbitas. Os Iniciados 

programam sempre determinados Rituais em consonância com o Ritmo Cósmico. 

Acontecimentos de grande transcendência, tais como os Julgamentos de Fim de Ciclo, de 

começo e final de um Trabalho Avatárico, de determinadas Fundações Esotéricas, etc., 

orientam-se rigorosamente pelo determinado pela Ampulheta que preside a tudo na Vida. A 

Balança, a Âncora e a Ampulheta expressam mistérios do mais alto significado que o Iniciado 

usa para velar, com a linguagem cifrada dos símbolos, os Grandes Arcanos Secretos.  
 
 

TERCEIRO TRONO   
 

 

 O 3.º Trono é o Plano mais denso do Universo, onde a evolução processa-se com mais 

dificuldade. É onde as Hierarquia Divinas enfrentam sérios problemas para plasmarem na 

Matéria os ideais do Logos.  
 

 Por ser um Plano mais denso, as consciências ficam inibidas e limitadas pelas condições 

que a matéria grosseira impõe. 
 

 No 3.º Trono pontifica o Supremo Arquitecto, por esse ser um Plano genuinamente 

Construtor, o qual é o 8.º Logos Planetário dentre os 7 Espíritos Planetários dirigentes de uma 

e todas as Rondas dos Sistemas Planetários. Por isso é que os livros mais sagrados afirmam que 

“o Supremo Arquitecto caminha de Sistema em Sistema”, por ser a expressão máxima do Logos 

do Sistema Solar (Maha-Ishwara) que, como já vimos, é constituído por 7 Sistemas Planetários.  
 

 O Supremo Arquitecto expressa no 3.º Trono os valores do Sol Central do 1.º Trono, 

em escala relativa à Terra. É o Logos ativo como o Jehovah das tradições. Assim, temos:  
 

 1.º Trono – o Logos Único e os 7 Originais, formando o 8.º Sistema; 
 

 2.º Trono – o Maha-Ishwara e os 7 Luzeiros, formando o Mundo Intermediário; 
 

 3.º Trono – o Supremo Arquitecto e os 7 Espíritos Planetários trabalhando no

             Mundo Material, ou sejam, o Ishwara e os 7 Kumaras numa Cadeia. 
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 Esquematizando o 3.º Trono, temos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Os Planetários Primordiais, dirigentes das Rondas dos Sistemas Planetários, são também 

conhecidos por Kumaras Primordiais.  
 

 Como sabemos, cada Sistema Planetário é formado por uma série de 7 Cadeias. Cada 

Cadeia, por sua vez, é dirigida por um Planetário de Cadeia (Ishwara), projecção do 

Planetário Soberano do respectivo Sistema Planetário de que a Cadeia faz parte e que é o 

mesmo Ishwara exercendo funções supremas nesse Sistema numeral (no 3.º Sistema foi o 3.º 

Ishwara que é o mesmo da 3.ª Cadeia, por exemplo). O Planetário da Cadeia tem a coadjuvá-lo 

7 Planetários de Rondas (Kumaras). Trata-se dos Planetários desdobrados em várias funções 

nos diversos Planos, orientando os Mundos, as Humanidades e as Civilizações. 
 

 Cada Cadeia é constituída por 7 Globos que são dirigidos espiritualmente por 7 Espíritos 

Planetários de Rondas, que não deixam de as ser projecções dos 7 Espíritos Planetários de 

Cadeias. Em suma, toda a manifestação é uma projecção de algo que está mais acima, até se 

chegar ao Logos Único que é a origem de tudo que existe manifestado.  
 

 A respeito de tão importante ensinamento, revelou JHS: 
 

 “Cada (Logos) Planetário desdobra-se em 7 Kumaras; 

 Cada Kumara desdobra-se em 7 Dhyanis-Budhas; 

 Cada Dhyani-Budha desdobra-se em 7 Raios.” 
 

 E acrescentou: 
 

 “Os Planetários (Logos) são os Pais dos Avataras, logo, Manus de estirpe superior à 

dos Kumaras (Primordiais). 
  

 “Os Dhyanis (Kumaras e Budhas) também são Planetários. Sendo que cada Dhyani 

(Budha) tem 7 Dharanis em sua volta, formando um Sistema (Geográfico). Daí  o número de 

Dharanis ser 49.” 
 

 Esquematizando, temos:  

 

Supremo Arquitecto 
 

(CADEIA) 

1.º 
Planetário 

2.º 
Planetário 

3.º 
Planetário 

4.º 
Planetário 

5.º 
Planetário 

6.º 
Planetário 

7.º 
Planetário 

 

(RONDAS) 
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PLANETÁRIO 
 

(RONDA) 

1.º 
Dhyani-Kumara 

2.º 
Dhyani-Kumara 

3.º 
Dhyani-Kumara 

4.º 
Dhyani-Kumara 

5.º 
Dhyani-Kumara 

6.º 
Dhyani-Kumara 

7.º 
Dhyani-Kumara 

 

(RAÇAS-MÃES) 

DHYANI-KUMARA 
 

(RAÇA-MÃE) 

1.º 
Dhyani-Budha 

2.º 
Dhyani-Budha 

3.º 
Dhyani-Budha 

4.º 
Dhyani-Budha 

5.º 
Dhyani-Budha 

6.º 
Dhyani-Budha 

7.º 
Dhyani-Budha 

 

(SUB-RAÇAS) 

DHYANI-BUDHA 
 

(SUB-RAÇA) 

1.º 
Dharani 

2.º 
Dharani 

3.º 
Dharani 

4.º 
Dharani 

5.º 
Dharani 

6.º 
Dharani 

7.º 
Dharani 

 

(RAMOS RACIAIS) 
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 Se o Mundo estivesse vivendo num ritmo normal, teríamos os Planetários funcionando 

assim:  
 

 O 3.º Planetário estaria em relação ao Passado; 

 O 4.º Planetário estaria em relação ao Presente; 

 O 5.º Planetário estaria em relação ao Futuro. 
 

 Em virtude das dificuldades inerentes ao 3.º Trono, houve a necessidade do concurso do 

6.º Planetário Primordial e consequentemente da sua presença em nosso 4.º Sistema Planetário, 

contrariando toda e qualquer previsão da Mente Cósmica.  
 

 

 

POSIÇÕES DOS PLANETÁRIOS ACTUALMENTE 
 

 

 

 No nosso Sistema Planetário as posições dos Planetários passaram por alterações. 

Actualmente cada um ocupa determinada função: 
 

 1.º Planetário, já está plenamente realizado. 
 

 2.º Planetário, também já está realizado. 
 

 3.º Planetário, está nos Portais do Inferno, ou seja, no Portal do Cone Sombrio da Lua. 

Guarda as almas perdidas. Aguarda o momento oportuno para abrir os dantescos portais. São 

portais dimensionais relativos ao Karma negativo da Lua. Almas procedentes da Lua (Cadeia) 

que não conseguiram acompanhar o ritmo do Ciclo Terrestre e embora ocupando corpos 

humanos, continuam com o estado de consciência aquém do exigido pela Lei. Cumprindo o 

determinado pelo Julgamento Cíclico efectuado, o 3.º Planetário abrirá as comportas que dão 

acesso ao Cone da Lua aos referidos seres retardatários.   
 

 4.º Planetário, está vigilante em determinado Lugar Jina relacionado a Vila Velha, no 

Paraná. Guarda as almas consideradas salvas por seus próprios esforços. Almas que poderão 

continuar a sua jornada no futuro Ciclo Evolucional, embora em diversos estágios de 

consciência. Contudo, as almas que não tiverem a felicidade de alcançar a Consciência Integral 

da Hierarquia Humana, Jiva, não lograrão transformar-se em Jivatmãs. 
 

 5.º Planetário, está imobilizado em relação à vida na Terra. Vive num Lugar Jina na 

Serra do Roncador, em Mato Grosso. Passa por um estágio ocupando o corpo físico do 31.º 

Budha Vivo da Mongólia. Oportunamente fará avatara no Budha Síntese ou Budha Terreno, que 

é a mesma coisa.  
 

 6º Planetário, está só com sua Corte, está fazendo o papel dos outros Planetários. 

Trabalha como a Grande Vítima, enfrentando toda a sorte de obstáculos imagináveis, para 

redimir a Humanidade. Actualmente está no seio da Montanha Sagrada de São Lourenço, Minas 

Gerais, ocupando provisoriamente os veículos físicos do Budha Humano. Ele e a Rainha, 

também no papel de 7.º Planetário, farão avataras no Budha Celeste. 
 

 O Budha Terreno expressa o Poder Temporal, é o Senhor da Coroa e da Espada, e 

governará materialmente a Terra.  
 

 O Budha Celeste expressa o Poder Espiritual, é o Senhor do da Tiara e do Báculo, e 

governará espiritualmente a Terra sendo o Poder inspirador do Budha Terreno.  
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OS PLANETAS - PLANETÁRIOS 
 
 

 1.º Planetário – está relacionado ao Planeta Saturno; 

 2.º Planetário – está relacionado ao Planeta Sol; 

 3.º Planetário – está relacionado ao Planeta Lua; 

 4.º Planetário – está relacionado ao Planeta Terra (Marte); 

 5.º Planetário – está relacionado ao Planeta Vénus; 

 6.º Planetário – está relacionado ao Planeta Mercúrio; 

 7.º Planetário – está relacionado ao Planeta Júpiter. 
 

 Mas para o Dr. António Castaño Ferreira:  
 

 1.º Planetário – está relacionado ao Planeta Saturno; 

 2.º Planetário – está relacionado ao Planeta Júpiter; 

 3.º Planetário – está relacionado ao Planeta Marte; 

 4.º Planetário – está relacionado ao Planeta Sol; 

 5.º Planetário – está relacionado ao Planeta Vénus; 

 6.º Planetário – está relacionado ao Planeta Mercúrio; 

 7.º Planetário – está relacionado ao Planeta Vulcano. 
 

 

QUINTO SISTEMA PLANETÁRIO VENUSIANO  
 

 

 O 5.º Sistema Planetário Venusiano é o nosso superior sideral e representa o Futuro. 

Ocultamente somos filhos de Vénus, espiritualmente falando. 
 

 Necessário se faz um exame mais cuidadoso sobre um assunto tão profundo quanto 

polémico. Sabemos que os 5.º, 6.º e 7.º Sistemas Planetários ainda não existem como realização. 

Então, como podem vir Seres desses Sistemas inexistentes? Se tal acontece é em virtude de que 

tais Sistemas são inexistentes apenas no 3.º Trono, mas existem nos Mundos Superiores do 2.º 

Trono.  
 

 É de lá que procedem as Hierarquias Superiores que têm vindo ajudar os seres do 4.º 

Sistema, enquanto esses Seres auxiliares ainda nem formaram veículos adequados ao Mundo 

material. Quando descem para um trabalho nos Mundos inferiores, são obrigados a utilizarem-se 

dos veículos grosseiros que não são seus, resultando daí graves traumas de consequências 

funestas, conforme está registado nos Anais Ocultos da Evolução.  
 

 Feita a ressalva, podemos prosseguir os estudos sem correr o risco de cairmos em 

contradição. O eminente sábio Sebastião Vieira Vidal informa a respeito do tema, num dos seus 

trabalhos, o que se segue: 
 

 “Vénus representa, no momento, o farol espiritual que orienta a Mónada Jiva na 

conquista da Consciência Total que a transformará num novo Logos. E isso se expressa, de 

facto, pela presença na Terra de Seres verdadeiramente venusianos. Isso explica, ainda, a 

relação oculta entre Vénus e o mais alto Instrutor Espiritual que se manifesta na nossa 

Cadeia Planetária – o Vigilante Silencioso – do qual se diz que é o Espírito de Vénus (o Guru 

dos Daityas). Vejamos mais de perto esse simbolismo. 
 

 “A Humanidade Jiva é responsável pela evolução dos três Reinos inferiores: Animal, 

Vegetal e Mineral, mas que só agora começa a formar uma Hierarquia conscientemente 

Criadora com o aparecimento dos respectivos Dhyanis, etc. Acentuemos, de passagem, que os 

Jivas têm sido, embora inconscientemente, uma Hierarquia Criadora, pois foi dos restos da 
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sua evolução nas 1.ª, 2.ª e 3.ª Rondas que se tiraram os veículos físicos necessários à evolução 

da Vida nos actuais Reinos Mineral, Vegetal e Animal. 
 

 “Os Jivas vão ser os Pitris Barishads dos seres desses três Reinos na 5.ª Cadeia do 

nosso Sistema Planetário. Esta corresponde, analogamente, ao 5.º Sistema Planetário, ou o de 

Vénus. Por isso, o Espírito Regente da futura 5.ª Cadeia já começou a manifestar-se na Terra 

na actual 4.ª Ronda, como expressão do 5.º Raio do nosso Planetário.”  
 

 
 

SOL NEGRO 
 
 

 

 A respeito do Sol Negro assim se expressou JHS, que acreditamos ser a pessoa mais 

credenciada para tratar tão importante tema:  
 

 “Em cada Sistema orgânico do Grande Cosmos, o Sol em actividade ocupa um dos 

focos de uma elipse, na qual se movem e giram os planetas em torno desse mesmo Sol. O outro 

pólo da elipse é ocupado pelo conglomerado de matéria em estado fluídico ou etérico: é o Sol 

Negro de cada Sistema, destinado a iluminar-se com o seu novo grupo de planetas, 

actualmente também etéricos, quando o Sol Branco de todo se extinguir. Desse modo, realiza-

se em cada Sistema o equilíbrio perfeito, que impede a ruptura do equilíbrio geral a que 

aludimos, por isso mesmo exigindo equilíbrio dos seres humanos, equilíbrio este que, uma vez 

atingido, significará o resgate final das suas dívidas como habitantes da Terra. 
 

 “Em cada Órgão-Sol há duas secções, uma de sono (Pralaya) e outra em atividade 

(Manuântara); uma desperta enquanto outra dorme, por períodos tão longos que equivalem a 

verdadeiras eternidades. A Lei é igual para todos os planetas. Quando o Sol Negro se ilumina, 

recolhe os elementos ainda não totalmente evoluídos do Sol Branco, do qual portanto ele 

depende, e conduz a termo a sua evolução.” 
 

 
 

O SISTEMA SOLAR GERA 49 SÓIS  
 

 

 

 Ao finalizar o seu período de actividade o nosso Sistema Solar terá gerado, ao todo, 49 

Sóis ou Mundos, considerando as 49 Cadeias que formam os 7 Sistemas Planetários. Cada um 

desses Sóis também terá formado a sua Hierarquia composta de Seres Vitoriosos.  
 

 Esse conjunto de Consciências formarão um Poder que pode-se chamar de um Logos em 

potencial, que será a Consciência Espiritual de um futuro Sistema Solar, filho do nosso actual 

Sistema.  
 

 Velada pelo cascão lunar que vemos no céu, há uma verdadeira Lua que nós não 

percebemos mas que influi no próprio movimento lunar. 
 

 Os Iniciados hindus falam em quatro Mundos Sagrados, verdadeiros Globos que eles 

consideram Santos. Veneram esses Planetas já aprimorados que sintetizam as Cadeias do nosso 

Sistema Planetário, e que no final do nosso Sistema Solar serão 49, como já vimos.  
 

 Os Mestres de Sabedoria no tempo de Blavatsky, depois de falarem desses Mundos 

desconhecidos procuraram desviar o assunto, dizendo não lhes ser permitido dar nenhuma 

informação sobre os companheiros subtis da Terra e nenhum Adepto, por mais altamente 

colocado que se encontrasse na Hierarquia Oculta, tinha permissão para o fazer.  
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O HOMEM CONTÉM EM SI ELEMENTOS DE TODOS OS REINOS 
 
 

 Na sua longa peregrinação através das nossas quatro Cadeias o Homem atingiu o 4.º 

Reino da Natureza, colocando-se na testa da evolução à frente dos Reinos Animal, Vegetal e 

Mineral. Reinos por onde ele já passou nas três primeiras Cadeias anteriores. Por isso, é portador 

nos seus veículos físico e psíquico das substâncias desses Reinos. No seu sistema ósseo está 

presente o Reino Mineral; no seu sistema neuro-vegetativo está presente o Reino Vegetal; no seu 

sistema sanguíneo e nas suas emoções aí está o Reino Animal.  
 

 

HIERARQUIAS E CADEIAS 
 

 

 A respeito do tema, diz o Dr. António Castaño Ferreira:  
 

 “Quando falamos em Hierarquias Criadoras, não nos referimos a Seres específicos 

mas a funções que podem ser exercidas por quaisquer Seres, desde que tenham atingido o 

grau de evolução necessário. É assim que os atuais Pitris Barishads foram os Jivas da 3ª 

Cadeia Planetária, do mesmo modo que os homens (Jivas) de hoje serão os Pitris Barishads 

da 5ª Cadeia.”  
 

 

A TERRA TAMBÉM SE TRANSFORMARÁ NUM SOL 
 

 

 Na sua 7.ª Ronda, quando a Terra tiver completado o seu Ciclo Evolutivo, ou seja, 

quando se completar a 4.ª Cadeia Terrestre, ela também deter-se-á num ponto do Espaço 

determinado pela Lei. Ela se transformará num Sol, mas um Sol Ígneo animado pela Energia 

de Kundalini, o Fogo que sustém e mantém a Terra. Este Fogo está activo aprisionado no 

Centro da Terra e constituirá um Globo Ígneo, um Globo Flamígero Luminoso. 
  

 No final do nosso Sistema Planetário teremos 7 Globos Luminosos, 7 verdadeiros 

Mundos Celestiais, e no fim do Sistema Solar brilharão 49 esplendorosos Sois Espirituais, como 

resultado final da nossa Evolução.  
 
 

CONES SOMBRIOS 
 

 

 Assim como cada Cadeia cria um Sol ao finalizar a sua evolução, cada um desses 

Mundos tem as suas próprias Sombras no espaço; por isso se fala em Cones Sombrios ou 

Mundos extintos, que expressam as partes obscuras da Cadeia. A Terra também tem o seu Cone 

de Sombras, também deixa no espaço uma região obscura onde a Luz Espiritual não penetra. 

Cada um desses Mundos obscuros contrapõe-se aos gloriosos Céus, de natureza elevadíssima e 

subtil dos quais muito pouco se fala. A respeito deste assunto, disse o Professor Castaño 

Ferreira:  
 

 “Cada um desses Mundos organizados no Plano Cósmico correspondente, é um 

Mundo habitado, é um mundo que pode receber seres da sua própria natureza. Um homem 

que na Terra atingiu um estado de consciência mais elevado que o da Humanidade comum, 

passa a produzir onde predomina a bondade, portanto, a emoção refinada. Ele irá para o 3.º 

Mundo, ou Mundo dos Pitris. Se ele, além dessa grande bondade ou dessa virtude sublime, 

conseguiu conhecimentos do próprio Plano Mental, e os pôs ao serviço da Humanidade como 

verdadeiro filantropo, ascenderá ao 2.º Mundo, o Mundo dos Seres Ígneos, dos Antepassados 

de Fogo ou Solares. Se além disso atingiu o domínio da espiritualidade, já não é somente 
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bondade, conhecimento e trabalho a favor de todos, pois já sente a Voz da Consciência 

Superior que o dirige ou orienta, ele irá repousar no 1.º Mundo Celeste.”  
 
 

A TERRA É O PIVÔ DA EVOLUÇÃO 
 

 

 No nosso 4.º Sistema Planetário actualmente é a Terra que serve de “pivô”, porque é 

onde a Onda de Vida está em plena actividade. Segundo informações do mais elevado 

Esoterismo, os três Mundos anteriores, ou sejam as três primeiras Cadeias do nosso Sistema 

Planetário, giram em torno da Terra formando como que um cone e abrindo naturalmente as suas 

órbitas. Uma dessas “Rodas” tem a sua órbita no Plano Astral; outra mais ampla orbita no Plano 

Mental; a última circula no Plano Búdhico. São órbitas gigantescas, e as suas medidas e 

distâncias são para nós inconcebíveis, mesmo sendo Mundos subtis de matérias refinadas.   
 

 Diz o Professor Castaño Ferreira: 
 

 “Nos outros três Mundos Superiores não há mais evolução. Eles já são o resultado de 

evoluções, e por isso são Mundos perfeitos, organizados como verdadeiros Céus para gozo e 

fruição das almas que na Terra atingiram níveis superiores de consciência. Porém, esses 

Mundos, essas Rodas giram em torno das suas próprias órbitas, e assim a Terra é um eixo no 

Plano mais denso.”  

 

 

 

 

 

 

 

 


