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E D I T O R I A L 

 
 
 

 
 

 
 
           

       ciclo deste ano 2015 possui a marcação numerológica tanto do valor 8 (2+1+5) como do 15, 

podendo ser reduzido a 6 (1+5), o qual 15 é o número cabalístico do deus Astaroth que dirige a Mente 

Humana ao encontro com a Mente Universal contida pelo Sexto Luzeiro Akbel, a qual se assinala pelo 8, 

valor sintético do sétuplo estado de consciência humana e cósmica norteada pela Mónada Divina, tanto a 

Sideral como a Planetária. 
 

 Astaroth é o Senhor dirigente da Ronda Terrestre afim à sua Evolução através da mecânica de 

Sistema Geográfico, que se compõe de sete lugares satélites em torno de um oitavo central, reproduzindo na 

Terra um Sistema Solar, como sejam os sete planetas orbitando em volta do Sol, portanto, o Sistema 

Geográfico reproduz em miniatura o Sistema Solar. Ele plasma no Globo Terrestre os valores siderais do 

Sistema Solar, vertidos pelos Sete Luzeiros que o Céu tem iluminado pelo Oitavo Logos Central. 
 

 No presente estágio da Evolução Planetária, onde a Mónada Humana cumpre o seu itinerário 

evolutivo (Itinerário de Io), dois Sistemas Geográficos têm papel relevante no mesmo curso evolucional: o de 

Sintra, Portugal, e o de São Lourenço, Brasil, este último animado por aquele primeiro o qual, por sua vez, 

paulatinamente vai integrando nele os seus valores, dando vasão à 6.ª Raça-Mãe ora florescendo ainda com a 

5.ª em plena acção. Por este motivo se diz que o Brasil será plenamente realizado graças aos esforços de 

Portugal, isto sobretudo no aspecto espiritual ou iniciático. Por isso e para isso, o escrínio sagrado desses 

lugares jinas alberga em seu seio os Homens Representativos (Dhyanis-Budhas) do Futuro, e os Deuses 

Representantes (Dhyanis-Kumaras) do mesmo Futuro na Hora presente, ou seja, ficando os Seres Celestes no 

Sistema Geográfico Internacional, com destaque para Sintra no momento actual de desenvolvimento do 

quinto estado de consciência humana, o Mental Superior, e os Homens Representativos no Sistema 

Geográfico Sul-Mineiro como paradigmas da Humanidade futura, a da Raça Dourada. 
 

 Este número 75 de PAX é igualmente o do seu 20.º aniversário, mesmo tomando que PAX está no 3.º 

ciclo com quase 40 anos de existência. Ora, 7+5 = 12, que no Tarot é o Arcano O Sacrifício ou O Apostolado, 

correspondente ao labor da Arte Sacerdotal que é sempre em apostolado sacrificial a favor da redenção física, 

moral e mental do Género Humano. Como Arcano 12 também aborda o domínio particular da Iniciação 

Mística ou Passiva, a Feminina ou Jónica, caracterizando tanto as religiões confessionais como realçando o 

papel fundamental da Mulher na Iniciação.  
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 Relativamente às religiões confessionais, o Arcano 12 evoca o espírito de tolerância, da aceitação 

mútua das diversas modalidades religiosas vocacionadas ao culto exotérico do Divino, independentemente 

dos nomes que se Lhe dêem. Com respeito à Mulher, o seu papel social e mais que tudo espiritual, sem 

dúvida terá cada vez mais realce psicossocial e iniciático ou esotérico, assim mesmo confirmando estar-se já 

em plena Era do Espírito Santo neste III Milénio que, por certo, contém as maiores venturas para a 

Humanidade graças aos esforços ingentes da Mulher, teoplasmação do mesmo Espírito Santo. 
 

 De modo que ambos os géneros masculino e feminino se equilibrando em valor e possibilidade de 

realização mútua humana e espiritual, vêm a dar aso à possibilidade de formação de um terceiro género como 

fruto bendito de ambos: o Andrógino, isto é, o Homem Realizado, o Adepto Perfeito que, diz a Tradição, 

caracterizará a Humanidade futura, filha dos esforços, sacrifícios e vitórias da Humanidade actual, 

confirmando assim a benfazeja solução de continuidade do Futuro, este para o qual trabalha desde há longos 

anos a Comunidade Teúrgica Portuguesa, lançando a terreno mental e coracional as sementes de uma Nova 

Alvorada ou Renascença capaz de fazer da Terra um Céu risonho. 
 

Vossa, a 
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HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 
 

AVATAR ou AVATARA – Um termo 

sânscrito que tem sido mal-empregado até agora, 

por ser dos mais complexos. O principal dos seus 

significados, como termo sânscrito (língua sagrada 

adoptada na Índia primitiva, e cantada sob um 

ritmo todo especial para aumentar o valor das 

palavras. É hoje sua herdeira directa a língua 

PÁLI, dos povos que residem nas imediações do 

Himalaia). Exemplo: SIDHI, em sânscrito, quer 

dizer: poderes psíquicos. IDHI, em páli (sem o S), 

quer dizer a mesma coisa, e assim por diante. 

Repetimos, o mais comum dos seus significados é: 

“Manifestação da Divindade na Terra”, em 

Alguém que venha dotado de semelhantes 

privilégios, para não dizer desde logo, um Ser de 

Origem Divina. Assim foram Krishna, Gotama, o 

Buda, Jeoshua (ou Jesus), o Cristo, etc. Os 

Avataras, entretanto, podem ser classificados em 3 

espécies: Momentâneos – os de manifestação 

dessa natureza, mesmo que fora de um ciclo racial, 

etc., sobre Alguém, por sua vez, dotado de uma 

Consciência Superior, inclusive para os casos 

proféticos de que a própria Igreja, por exemplo, 

está cheia. “A descida, por exemplo, do Espírito 

Santo sobre Jesus, quando Batista (ou 

YOKANAN) O batiza no Rio Jordão, significa 

que, desde esse momento, Ele está possuído da 

DIVINDADE, ou é a Mesma na Terra 

manifestada. Nesse caso, daí em diante começa o 

mesmo a ser um Avatara Total, e não apenas um 

“Avatara Momentâneo”. Razão pela qual o mesmo 

acontece a todos quantos sejam, verdadeiramente, 

um Avatara cíclico. E todos Eles sob um signo 

zodiacal. O de Jeoshua foi Piscis (haja vista 

quando Ele traça no solo esse signo, ao Lhe 

apresentarem a mulher adúltera). O do futuro será 

Aquarius. 

 No Tibete, os avataras proliferam como 

erva daninha, pois até de animais e demónios 

existem (inclusive o da Deusa Porca). Os Avataras 

verdadeiros podem ser tomados como Parciais. 

Sem falar no pouco conhecido fenómeno do 

TULKUÍSMO, de que já se falou em um dos 

capítulos de O TIBETE E A TEOSOFIA. Um ou 

mais indivíduos, discípulos, etc., podem ter um só 

MESTRE, seja um Nadjorpa, um Lama Perfeito, 

que de perto ou mesmo de grandes distâncias lhe 

dirija. 

 No começo da nossa Obra, quando a 

Instituição trazia o nome oriental de DHÂRANÂ 

(sumo controle do Mental ou da Inteligência), 

tivemos ocasião de demonstrar semelhante 

fenómeno (pois assim era exigido naquela época), 

avatarizando-nos num jovem sempre presente 

àquelas memoráveis sessões que, de serem 

assistidas por vultuoso número de pessoas, vários 

repórteres da imprensa fluminense e carioca, no 

dia imediato publicavam valiosas notícias nas 
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colunas dos seus jornais. Tal jovem não era mais 

do que um humilde vendedor de refrescos e de 

rebuçados e bombons, etc., num dos cinemas da 

Rua da Carioca. E era de ver como ele falava, 

chegando mesmo a hipnotizar uma jovem de nome 

Osíris, que foi um dos grandes elementos daquela 

época! Ouvir a ambos discutindo em língua páli, 

ele em PADMASANA (“posição do Loto”, ou a 

mesma com que se apresentam as imagens dos 

chamados Budas…), ela, por sua vez, bailando de 

modo tão maravilhoso, que aos próprios 

entendidos na arte de Terpsícore fazia ficar 

aturdidos… Enfim, tudo isso é assombroso, é 

maravilhoso! Mas, como na própria vida do meigo 

Nazareno, só podia acontecer no começo, pois 

como na DELE, ainda, a segunda parte foi a do 

PRODÍGIO DA INTELIGÊNCIA: o Sermão da 

Montanha, as sublimes Parábolas, que nem todos 

ainda hoje sabem comentá-las, a não ser de acordo 

com a “letra que mata”, em vez do “Espírito que 

vivifica”, como Ele próprio dizia. Sim, tudo isso 

tomou a forma de Revelações da Era do Aquário. 

Ademais, as questões da alma ou psíquicas já 

tiveram a sua época no Mundo, com o desenrolar 

das Raças Lemuro-Atlantes, onde o estado de 

consciência era aquele. A Raça Ária – estamos em 

uma das suas Sub-Raças, a caminho de um 8.º 

Ramo Racial e, portanto, de uma Hora Avatárica – 

é a mesma em que se dá o desenvolvimento do 

Mental. Os que ainda hoje praticam a consciência 

do Passado, outra coisa não fazem senão praticar 

MAGIA NEGRA. Eis porque somente no começo, 

qual aconteceu com Jeoshua, mais uma vez se diz, 

tivemos que lançar mão dos referidos poderes. 

Razão, também, porque aqueles que ao mesmo Ser 

acompanhavam logo o abandonaram, chamando-o 

de IMPOSTOR, CHARLATÃO, EMBUSTEIRO, 

CHANTAGISTA, etc. De facto, a maioria só quer 

receber, e não dar coisa alguma. “Fim de Ciclo 

apodrecido e gasto”, onde a maioria, também, só 

admite os seus direitos, mas nunca os deveres… 

Não falemos no ORGULHO e na VAIDADE, os 

dois irmãos caóticos, que de mãos dadas vão 

caminhando sobre o mundo, como se colunas 

fossem dos QUATRO CAVALEIROS 

APOCALÍPTICOS… E sem se preocuparem com 

a CRUZ DA TERRA, a que pesa sobre todos os 

seres que na mesma habitam, a ponto de ser em tal 

cruz, alegorizada em pesado madeiro, onde 

expirou o Filho do Homem, pela ignorância e 

maldade daqueles que, em verdade, são mais 

animais do que homens… 

 

Revista O Luzeiro – 1953 
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A RELIGIÃO-SABEDORIA DE MAITREYA 
 

VITOR MANUEL ADRIÃO 
 

1.º Novembro 2014 – Todos-os-Santos 

 

Porém, entretanto preparam-se grandes 

coisas; parece-me perceber um resplendor 

brilhante no horizonte. Levanta-se e ilumina esta 

maré viva. Delineia-se uma forma resplandecente, 

lutando contra as sombras e as nuvens opacas; 

reconheço o Sinal desta presença: é o do 

Possuidor dos sete selos lamaicos, que estão no 

tesouro secreto de Lhassa, o do Budha Vivente 

que reina sobre o Mundo. Os raios saem da boca 

do Bem-Aventurado e iluminam os três Mundos: 

os Infernos, a Terra e a Morada dos Deuses… – 

Jean Marquès-Rivière, A la sombra de los 

Monasterios Tibetanos. 

 Mitra-Deva virá cercado de Assuras 

luminosos. E se reflectirá nas três Regiões que se 

completam por serem o ninho onde dorme a Ave 

de Hamsa (tanto se refere aos três Mundos 

Universais, donde Maitri, Mitra, etc., como aos 

Mundos Inferiores: a Face da Terra, ou o nosso 

Templo, o Caijah e Shamballah ligada a Agharta). 

Os seus três Templos O receberão de portas 

abertas. No começo nem todos O reconhecerão 

(como agora mesmo, uns julgando que Ele nasceu 

há mais tempo, outros esperando que Ele 

nasça…). E depois, o seu Irmão Terreno tomará o 

Seu lugar, para que o Trono de Deus se firme na 

Terra. – Livro Ciclo dos Avataras, depositado na 

Biblioteca de Duat, comentado por Henrique José 

de Souza (JHS). 

E o AVATARA, que é sempre uma 

“criança” no começo, faz-se TRÊS EM SI 

MESMA, quando em forma “adulta”. Eis aí o 
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valor do Grande Legislador ou SUPREMO 

ARQUITECTO como PAI, FILHO e ESPÍRITO 

SANTO. Sim, em baixo possuem o mesmo feitio e 

função, em CORPO HUMANO, para que a 

MÓNADA, a TRÍADE SUPERIOR, a 

CONSCIÊNCIA UNIVERSAL seja permanente na 

Terra. – Henrique José de Souza, Carta-Revelação 

de 30.5.1950. 

Todos já sabem o que é MAITRI, esse 

Embrião mantido em nosso Santuário, e sobre o 

nosso Sistema Geográfico Sanlourenceano, ou 

antes, a Cadeia Septenária Sul-Mineira 

glorificada pela Serra da Mantiqueira, 

Manteigueira ou Pushkara. – Henrique José de 

Souza, Carta-Revelação de 23.06.1941. 

 Sabemos que estamos no fim de uma 

civilização e que somos a geração de elite, a 

semente da nova civilização, etc. Sabemos, ainda, 

dos destinos imediatos do Mundo, e finalmente da 

nossa volta à Face da Terra com MAITREYA à 

frente… e portanto não devemos confundir-nos 

com os já perdidos, embora que seja nosso dever 

envidar todos os esforços para salvar o maior 

número possível dos que permanecem indecisos.  

 Honrando-nos, devemos também honrar 

aos nossos Irmãos, como Membros da mesma 

Família. Família Espiritual JHS e Família 

Espiritual Maitreya são uma só e a mesma coisa. 

O Grande Lar da Humanidade Futura. “Vinde 

prestes, ó Senhor Cristo (ou Maitreya), para que a 

Terra seja Bendita com a Vossa Presença”, é 

evocação bem nossa, como a é ADI-BUDHA 

VAHAM MAITREYA. – Henrique José de Souza, 

Carta-Revelação de 20.06.1947. 
 

 O “vinde prestes” da evocação do Senhor 

JHS certamente implica o trabalho de 

aperfeiçoamento interior individual e colectivo dos 

seguidores e discípulos da sua Obra Divina, ou 

seja, o de procurar por esforços próprios 

identificar-se ao seu Cristo Interno a fim de 

integrar-se ao Cristo Universal, posto toda a 

evolução começar de dentro para fora e de baixo 

para cima, neste desde o Físico ao Paranirvânico 

ou Monádico e este afluindo desde a sua 

sublimidade interior até ao mais exterior ou Físico 

denso. 

 Sendo o Cristo Interno Parcela Monádica 

(Anupadaka) do Cristo Universal (Paranirvânico) 

como Segundo Aspecto do Logos Único que se 

triparte na Manifestação Universal em Três 

Aspectos ou Hipóstases, chamadas Brahma – 

Vishnu – Shiva ou Pai – Filho – Espírito Santo, 

dispostas nos Mundos Divino, Celeste ou Terreno 

ou das Causas, Leis e Efeitos, também chamados 

Celeste, Humano e Terreno. Segundo o teósofo 

António Castaño Ferreira, esses Três Aspectos 

Divinos (Theotrim) do Logos Único e Impessoal 

(do nosso Sistema de Evolução Universal), são 

conceituados do modo seguinte: 
 

1.º Logos – As Sete Energias ou Forças 

Criadoras da Natureza que irradiam da Essência 

Una. 
 

 2.º Logos – Os Sete Raios do Plano do 

Espírito, as Sete Purushas, o CRISTO CÓSMICO. 
 

 3.º Logos – Os Sete Centros no Plano da 

Matéria, as Sete Prakritis. 
 

 “Não há, com efeito, já o dissemos, Três 

Logos distintos mas Três Aspectos diferentes do 

Logos Único, coexistentes e coeternos, que 

exprimem as Sete Forças Criadoras da Natureza, 

vivificadoras do Espírito e da Matéria 

manifestados; os Sete Raios desse Espírito, isto é, 

os Sete estados de Consciência Cósmica 

manifestada; e os Sete Centros de Prakriti, que são 

as formas materiais de que se revestem essas 

Consciências no acto da Manifestação.” – António 

Castaño Ferreira, Série D da S.T.B. (Sociedade 

Teosófica Brasileira), aula n.º 6. 
 

 Sendo assim, ao nível do Plano do 

Segundo Logos tem-se nele a Semente ou Bijam 

dos Avataras que periodicamente se têm 

manifestado sobre a Terra, o Plano da Matéria ou 

o Terceiro Logos. Sendo o Avatara Um só como 

Essência Divina ao manifestar-se apresenta-se com 

Três Aspectos afins à natureza dos Três Logos ou 

Mundos, motivo porque o nome Maitreya significa 

“Senhor dos Três Mundos” desde logo dispondo-o 

na participação integral das naturezas do Pai 

Imanifesto e do Espírito Santo ou Mãe Manifesta, 

assim mesmo como Filho ou Cristo Universal, o 

Senhor do Segundo Trono portador do Livro ou as 

Leis e da Balança signatária das mesmas.  
 

 Segundo o Mestre JHS, o Senhor Maitreya 

na função de Supremo Instrutor da Humanidade e 

também da Hierarquia dos Anjos (Barishads), 
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apresenta-Se de modo tríplice no Mundo 

manifestado, como seja: 
 

 Maitreya, o Buda Celeste – portador de 

100% da Consciência de Brahma, o Pai; 

 Apavanadeva, o Buda Humano – portador 

de 75% da Consciência de Vishnu, o Filho; 

 Mitradeva, o Buda Terreno – portador de 

50% da Consciência de Shiva, o Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses Três Aspectos de Um só 

correspondem à Tríade Superior que perfaz a 

Mónada ou Essência Divina – Espírito, Intuição, 

Mental Superior (Atmã – Budhi – Manas). São os 

3/7 dos 7/7 que individual e colectivamente ao 

Homem cabe realizar, já que 4/7 correspondentes à 

personalidade manifestada encontram-se formados 

(Mental Inferior, Emocional, Vital e Físico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os Quatro Aspectos manifestados à escala 

geral são assinalados por 4 Linhas de Adeptos, 

como sejam as Linhas Hilarião – Morya – 

Kuthumi – Serapis, aos quais o mesmo Castaño 

Ferreira chama de “Apóstolos do Cristo”. 

É sabido que os sete estados de 

consciência humana são aqueles conhecidos como 

Espiritual, Intuicional, Mental Abstracto, Mental 

Concreto, Emocional, Vital e Físico, havendo 

ainda dois outros estados chamados de Divino e 

Monádico (Adi e Anupadaka) que se manifestam 

pelo Chakra Cardíaco Inferior de nome Vibhuti, 

enquanto os restantes estados reflectem-se através 

dos Centros bioenergéticos de Vida e Consciência 

chamados Chakras, significando “rodas” em 

sânscrito pelo movimento rotativo sobre si 

mesmos e paulatinamente expansivo nos que 

dilatam a sua consciência, ou então contrativo nos 

que retraem a mesma. Nisto se contém o sentido 

de evolução verdadeira tanto pessoal como 

colectiva. Adianto que os corpos de consciência 

não estão “encavalitados” uns nos outros mas 

interpenetrados, e à medida que a atenção se 

focaliza em estados cada vez mais subtis por 

interesse afim aos mesmos, mais a consciência se 

subtiliza e aprofunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura acima induz o conceito de cada 

chakra estar sob a égide de um planeta e respectiva 

constelação, e de facto assim é, posto cada 

Planetário corresponder a um Luzeiro dos sete que 

assinalam os dias da semana e caracterizados por 

estados de Consciência Cósmica os quais 
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repercutem nos afins estados de Consciência 

Humana, na escala de 1 a 7 Deuses do Empório 

tradicionalmente conhecidos como Mikael, 

Gabriel, Samael, Rafael, Sakiel, Anael, Kassiel, 

cada um deles dirigindo determinada Hierarquia 

Criadora e todos rodeando o Trono Celeste da 

Suprema Divindade, o Logos Solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pois bem, o despertar do Cristo Interno 

como parcela do Cristo Universal é gerado pelo 

interesse e atenção intensos e permanentes no 

Plano Físico, com a consequente intensidade da 

vibração e transmissão como resposta do Plano 

Espiritual. De maneira sucinta a fim de dar uma 

ideia pálida de tão transcendente processo de 

Iluminação Crística, os princípios partícipes da 

mesma são: 

 

 

 

 

De maneira que quem se une ao seu Cristo 

Interno ao Cristo Universal unido está, ao próprio 

Segundo Trono ou Logos em Sua natureza 

incondicional de Amor-Sabedoria. A Sabedoria do 

Pai e o Amor da Mãe manifestando no Filho a 

Omnipresença do Eterno. Motivo porque o 

Segundo Trono é igualmente o Andrógino 

Primordial tão bem reflectido pelo signo de 

Taurus empático a Vénus afim ao mesmo, cuja 

natureza Feminina o caracteriza mas igualmente 

contendo em si a Masculina, como seja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Tal como há Metástase Avatárica da 

Individualidade com a Personalidade, e vice-versa, 

ou seja a União do Homem a Deus (JHS) e de 

Deus ao Homem (HJS), o mesmo sucede no 

Segundo Trono onde os Três Logos se encontram 

como Plano Celeste Intermédio entre o Divino e o 

Terreno. Fica claro o sentido enigmático da frase 

inscrita num Livro Jina onde se lê: Akbel veio para 

a Terra montado no Touro alado Tur-Zim-Muni. 

Isto é, manifestou-se desde o Segundo Mundo sob 

a influência de Taurus/Vénus. 

 Ele foi o Primeiro a fazê-lo, e por isso 

mesmo é o BIJAM DOS AVATARAS que O 

seguiram muito depois, após a Tragédia Atlante e 

no decurso cíclica da História da Raça Ariana 

repleta de epopeias e tragédias, de caídas e 

levantares sucessivos do Género Humano, 

particularmente daqueles que têm acompanhado ao 

longo de vidas sucessivas ao mesmo AKBEL, o 

Sexto Luzeiro, sob nomes e corpos os mais 

diversos. 
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Pois sim, como não podia deixar de ser o 

Mestre Vivo que se ocultou no nome Henrique 

José de Souza também deixou uma série de 

práticas espirituais, para que os seus discípulos se 

unissem ao Cristo Interno e por Ele ao Christus 

Universal; fez mais ainda, nessa sua última 

encarnação (1883-1963) que valeu por toda uma 

Ronda (palavras suas): redimiu de todas as 

Tragédias passadas, consequentemente, do Karma 

contraído nelas, todos os seus discípulos ou a sua 

Corte em 23 Março de 1963, tendo às 24 horas 

desse dia despertado os Deuses do Panteão de 

Shamballah – o Sol Interno da Terra – e vibrado 

durante igual número de horas no Templo de 

Maitreya, na Face da Terra (em São Lourenço, Sul 

de Minas Gerais, Brasil), com impacto no ovo 

áurico de todos os Munindras ou discípulos, aonde 

quer que estivessem. Essa data ficou conhecida 

como Triunfo do Trono de Deus ou a Vitória dos 

Bhante-Jauls, e é celebrada num ciclo ritualístico 

de três dias (21, 22 e 23 de Março) chamado 

Ritual do Despertar dos Manasaputras, conforme 

o próprio JHS estipulou: 
 

 Dia 21 – Nome do dia: “Equilíbrio dos 

Três Mundos (Itaparica, na Terra representando o 

2.º Logos)”. Ressurreição do Espírito na Carne. As 

Sete Trombetas Celestes anunciam o despertar da 

Consciência. 

 

 Dia 22 – Nome do dia: “Glorificação do 

Oitavo Sistema como Oitavo Princípio no 

Homem”. Exaltação ao Templo do Caijah. 

Exaltação do Livro do Kâmapa. 
 

 Dia 23 – Nome do dia: “Triunfo do Trono 

de Deus ou a Vitória dos Bhante-Jauls”. Exaltação 

ao Meka-Tulan ligado às sete Galerias que, por 

sua vez, o unem às sete Cidades do Sistema 

Geográfico Sul-Mineiro (com extensão às sete 

Cidades do Sistema Geográfico Internacional, 

L.isboa Y S.intra incluídas). 

Assim se firmou o Novo Pramantha sobre 

a Terra – o chamado Novo Esplendor Celeste – e 

abriu-se um leque de possibilidades ao venturoso 

Advento do Cristo Universal sobre a Terra a partir 

da data padrão de 28 de Setembro de 2005, esta já 

de si marcando a alvorada do Ciclo de Aquarius. 

 O “leque de possibilidades” foi sendo 

criado aos poucos ao longo do século XX, com os 

Mundos Jinas agindo directamente no seio da 

Obra antecipadamente dando nascimento aos 

Budhas e Bodhisattvas do Novo Pramantha em 

plagas ocidentais o que lhes valeu serem 

baptizados com novos nomes portugueses, além 

dos seus tradicionais do Oriente, assim firmando o 

Novo Esplendor Celeste. 

 Na mesma razão, vieram ao Mundo as 

duas Colunas Gémeas do Avatara Aktalaya, uma 

como o Guerreiro dirigente da Agharta até 

determinado ciclo, a outra como Oráculo, também 

Aghartino, funcionando no Mundo de Duat, 

formam as duas tradicionais Colunas da Justiça e 

da Sabedoria. De Apavanadeva o seu nome já 

todos o sabem: Henrique. Os das suas Colunas: 

José e Saulo. HJS ou JHS, tanto vale. Do mesmo 

modo que o do seu Irmão: Lourenço. E os das 

suas Colunas: Paulo e Daniel (os mesmos 

Akdorge e Akgorge). Neste caso, o tradicional 

LPD. – Henrique José de Souza, Carta-Revelação 

de 24.02.1953. 

Dos vários métodos de preparação e 

aperfeiçoamento interior que o Mestre JHS 

promoveu e ensinou aos seus discípulos, têm 

especial relevo dois de carácter individual e 

colectivo: 

 Método pessoal (Munindra) = Yoga Akbel 

 Método colectivo (Munindras) = Yoga 

Universal 
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A Yoga Universal acompanhando o 

Odissonai é a Yoga de União à Divindade 

Imanente e Transcendente, Individual e Universal, 

sendo a comunhão perfeito entre o Humano e o 

Divino como processo transcendente da 

transformação da consciência, com isso 

transformando nos Munindras as suas 

constituições física, psíquica e mental até 

alcançarem a Iluminação Espiritual. E isso o faz 

fazendo vibrar com maior intensidade as partes 

dinâmicas dos sete Tatvas ou Elementos subtis 

Natureza vindo a constituir no Presente o que será 

a natureza do futuro 6.º Sistema de Evolução 

Universal já projectado no porvir da 6.ª Raça-Mãe 

Bimânica e da sua “oitava maior”, a 6.ª Ronda da 

actual Cadeia Planetária. Assim o Futuro se faz 

Presente e se apresenta a solução da continuidade. 

Por tudo isso, o Mestre revelava em 22.07.1957: 
 

A Yoga Universal produz milagres, em 

primeiro lugar de ordem espiritual, se Ela mesma 

serve de motivo para cada um pautar a vida com 

dignidade e inteligência. Sim, a Yoga Universal só 

modifica a vida daqueles que a praticam, quando 

se fazem iguais a Ela. Os membros da Obra, 

embora sendo constituídos de organização 

humana, vão sofrendo uma transformação 

progressiva no sentido do mais grosseiro para o 

mais subtil até se confundirem com os divinos 

Matra-Devas. É, em síntese, capaz de trazer a 

verdadeira Paz espiritual e material para todos os 

Makaras e Assuras. 
 

 Os Matra-Devas são os Deuses do 

Segundo Trono adejando em torno do Cristo 

Universal, tal qual os Manasaputras são os Deuses 

do Terceiro Trono no Panteão de Shamballah. Mas 

já antes o Mestre havia advertido acerca do 

cuidado pessoal e colectivo em não misturar a 

Yoga da Obra com práticas estranhas à mesma, 

sobretudo práticas animistas, cujos perigos dessa 

confusão podem redundar em graves prejuízos 

pessoais e colectivos. Diz Ele na sua Carta-

Revelação de 6.05.1952: 
 

 Antes de começarmos o nosso silêncio 

devo pedir aos Irmãos, a fim de não prejudicar a 

Yoga, a que estamos fazendo, o seguinte: devemos 

evitar espiritismo em nosso ambiente, a fim de não 

prejudicar a Yoga no nosso ambiente. 
 

A Yoga Universal ingerindo directamente 

sobre as Forças Cósmicas e Elementos Planetários 

que estão na sua origem a partir das três Energias 

Universais promanadas dos Três Logos, pela sua 

excelsitude deve ser realizada com a maior pureza 

de pensamento e sentimento movida pela mais 

nobre intenção, com total descuro da ingerência de 

elementos estranhos – mentais (intrigas), psíquicos 

(animismos) e físicos (actos perniciosos) – à 

mesma Obra Divina. Todos os elementos 

universais estão presentes nesta Yoga Universal 

aparelhando com o Odissonai, a Ode ao Som. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Com efeito, na Yoga Universal expõe-se e 

realiza-se o esquema completo do Universo 

representado por 7 Linhas Humanas 

correspondentes a outros tantos Atributos de Deus, 

sendo 3 masculinas, 3 femininas e uma 4.ª 

andrógina ou mista, cenicamente representando 

mas também reproduzindo e recrescedendo a força 

e movimento da Evolução avante do Esquema 

Evolutivo em que tudo e todos estamos. 
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Como cada uma das 7 Linhas (sendo a 4.ª 

dupla) compõe-se de 7 “sementes” ou bijas, os 49 

totais têm os seus fundamentos nas 7 vogais e nas 

7 consoantes da Língua Sagrada Portuguesa, 

constituindo afinal o escrínio vatânico ou da 

Língua Assúrica da famosa “Fala dos Pássaros”, 

dos Anjos ou moradores naturais do Quinto Reino 

Espiritual, na Terra representado em Agharta, 

imediato ao Humano ou Terreno, e que é a chave 

mais preciosa da Cábala Fonética. 
 

 I É Ê Á Â O U – Sete vogais = Mundo 

Divino, Luzeiros (Ishvaras) 

 B D L M P T Z – Sete consoantes = 

Mundo Humano, Planetários (Kumaras) 
 

 O Agudo “I” (Isbil) está no Mundo 

Divino, na Terra representado pelo Pólo Norte; o 

Médio “Á” (Ásbal) está no Mundo Humano, 

representado pelo Equador; o Grave “U” (Usbul) 

está no Mundo Terreno, representado pelo Pólo 

Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Representando o desenvolvimento dos 

chakras acompanhando a evolução da consciência 

nos Planos do Universo, circula permeio às sete 

Linhas um casal, ela descendo e ele subindo, 

representando os Gémeos Espirituais Henrique e 

Helena, ou por outra, Ulisses e Ulissipa (Sol e Lua 

– Odissonai e Odissonal – mas também 

expressando o Espaço Sem Limites, o Absoluto, e 

o Espaço Com Limites, o Universo) que se 

encontram e tocam na 4.ª Linha, justificando 

plenamente a sua natureza andrógina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim também, quando fechardes os olhos 

nas vossas meditações, na própria Yoga 

Universal, deveis ter os vossos braços para o solo, 

como posição natural no homem, mas de agora 

em diante com a consciência plena de que estais 

dando as mãos ou em contacto com aquele a que 

cada um corresponde no Reino Aghartino ou 

Akdorgeano das 7 Cidades ou estados de 

Consciência. Cada bija é entoado como martelar 

na bigorna, a linguagem é Aghartina. – Henrique 

José de Souza, Carta-Revelação de 4.05.1952. 
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Após a realização da Yoga Universal é 

recomendado silêncio absoluto, com o objectivo 

de fixar na aura de cada um dos Munindras os 

valores que acabam de construir. Por isso, o 

Mestre recomendava: 
 

 Juntar as duas mãos, comprimindo 

muscularmente a parte que fica junto ao pulso, é 

sinal de pedido, de súplica, mas também de 

ordem, de comando, ao mesmo tempo que 

científico e místico; os dois pólos ou partes do 

corpo, lunar e solar, provocando o equilíbrio 

perfeito, é Magia transcendente, é TEURGIA. 

Comprimindo-se a parte final da palma de cada 

uma delas, junto ao pulso, este processo tem ainda 

a propriedade de obrigar à concentração, qual 

acontece a toda a contração muscular, que obriga 

também aos movimentos ósseos ou a compreensão 

complementar. – Henrique José de Souza, Carta-

Revelação de 5.05.1952. 
 

 Realizada no 1.º dia da Lua Nova 

(Novilúneo), a Yoga Universal possui o nome 

sagrado Laus Perennis Dei, “Louvores Perenes a 

Deus” ou “Louvemos Perenemente a Deus”… no 

2.º Trono, e por isso, em honra à Mãe Divina, o 

Odissonai também pode ser chamado de Hino à 

Mãe Universal (Maha-Shakti). Ele é o Cântico dos 

Cânticos, o Psalmo dos Psalmos (JHS, Cartas-

Revelações de 27.04.1958 e 5.05.1958). 
 

De tudo o dito concluiu-se que a Nova 

Era, o Advento de Maitreya, a Revelação do 

G.O.M. (Governo Oculto do Mundo) sobre a 

Terra, etc., é realizada por um e todos os 

Munindras no trabalho de semeadura 

humana e espiritual das condições 

propícias a tão sublimes auspícios, 

criando e ampliando as oportunidades 

favoráveis a um novo estado de 

consciência na Humanidade 

encaminhando-a para a objectivação de 

tamanhas e gloriosas realizações 

espirituais, sim, mas igualmente 

humanas. Enfim, é como diz a letra do 

Hino de Mato Grosso por JHS: Cada 

vez cavar mais fundo para servir ao Rei 

do Mundo… 
 

 Mas de maneira alguma o 

mesmo JHS – Professor Henrique José 

de Souza – fulanizou e limitou em si e na sua 

Instituição Teosófica a universalidade e 

transcendência de Maitreya e do seu Advento 

sobre a Terra, pois sabia muito bem que a Advir – 

Parúsia Universal – o Supremo Instrutor de 

Homens e Anjos não seria para qualquer instituto 

de homens mas para toda a Humanidade e demais 

Reinos da Natureza. Por isso, quando lhe 

perguntavam – e perguntaram-lhe muitas vezes, 

sobretudo os incertos e indecisos – como Maitreya 

iria agir na S.T.B. quando adviesse, ele respondia 

sempre invariavelmente: “Mas Maitreya irá querer 

saber da S.T.B. para alguma coisa?...” Pois sim, já 

que Ele advirá para o Mundo na impessoalidade de 

seu Ser Divino, como Cristo Universal, e não 

como um qualquer vulgar mortal possuído de 

gostos e desgostos por isto ou aquilo.  
 

 Mas essa resposta incisiva de JHS também 

estava em conformidade ao seu empêchement do 

culto de personalidades que, de uma forma ou de 

outra, acaba sempre descambando na gurulatria e 

nos consequentes erros e desaires. O próprio 

Professor proibiu que o venerassem publicamente 

como um Mestre Vivo pedindo que “o poupassem 

ao ridículo da praça pública que o mundo já tem 

de sobejo gurus e avataras de fancaria”. Por certo 

estaria bem vivo na sua memória o tristemente 

famoso episódio de Krishnamurti que pretenderam 

destinar a avatara de Maitreya e que cobriu de 

ridículo até aos dias actuais a Sociedade Teosófica 

de Adyar, Índia, tal foi a repercussão desse caso 

mundialmente conhecido. 
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Também é por essa razão, e não só, que 

pessoalmente digo e redigo que tal como a 

Sociedade Teosófica Brasileira igualmente a 

Comunidade Teúrgica Portuguesa “não é uma 

fábrica de gurus e messias… salvo dos que se 

servem da mesma, abandonam-na de seguida e vão 

fazer na praça pública as maiores fancarias”, a 

despeito do que afirmam esses mesmos trânsfugas 

e traidores que sempre os houveram na Instituição 

querendo manchar a Obra. 

 Mas houve um tempo, pouco antes da 

época em HJS se uniu ao seu Mestre Interno 

tornando-se JHS (acontecimento que teve lugar em 

28 de Abril de 1928, no Santuário de Dhâranâ – 

Sociedade Cultural-Espiritualista, Rua Otávio 

Carneiro, n.º 9, Niterói, e que na História da Obra 

ficou conhecido como o Dia dos Imortais ou da 

Vinda Definitiva do Mestre, também chamado Dia 

do Sede Connosco), portanto, de se unir ao seu 

Cristo Interno na mais excelsa das Metástases 

Avatáricas, que o Cristo Externo ou Universal se 

manifestou nele projectando o Raio Monádico da 

Sua Consciência Divina. Isto é relatado no Livro 

Síntese de JHS (Acta de 11 de Janeiro de 1925), 

reproduzindo a Fala de Maitreya, o Supremo 

Instrutor do Mundo: 
 

 A Paz de meu Pai esteja convosco. Venho 

lançar a minha Bênção a todos quantos aqui se 

acham, para que possam continuar esta grande 

Missão de espalhar a Luz e a Caridade entre os 

ignorantes e os sofredores. DENTRO EM POUCO 

ESTAREI CONVOSCO NA TERRA – embora para 

morrer novamente pelos meus Irmãos que não Me 

compreendem… 
 

 Tratou-se de um avatara momentâneo. O 

fenómeno não se repetiu, ao contrário das 

pretensões aparentemente semelhantes de outros 

inteiramente alheios à Obra do Eterno na Face da 

Terra. Refiro-me a Charles Leadbeater e a Annie 

Besant, querendo fazer de Jiddu Krishnamurti um 

avatara de Maitreya, mas este mal alcançou a 

maioridade e tomou as rédeas da Ordem “Estrela 

do Oriente”, fundação destinada a angariar os 

“novos apóstolos” do “novo messias”, recusou tal 

função e dissolveu esse instituto, acabando de vez 

com esse papel messiânico que arbitrária e 

precocemente lhe haviam imposto era ainda 

criança. Desdenhara-se o mais básico da lei do 

livre-arbítrio: ninguém perguntara a Krishnamurti 

se queria ser um veículo do Cristo Universal, mas 

ele não o quis ser e, como “divino Rebelde”, 

recusou firmemente esse destino por mais excelso 

que acaso fosse. Não era essa a sua vocação…  
 

Ainda assim, ocorreu com Krishnamurti 

um fenómeno de avatara momentâneo semelhante 

àquele de JHS, que também nunca mais se repetiu. 

Segundo Mary Lutyens (em Krishnamurti: os anos 

do despertar), em 28 de Dezembro de 1925, cerca 

das oito horas da manhã, aquando do Congresso 

da Ordem da “Estrela do Oriente” e estando Jiddu 

debaixo da figueira de Bengala, com as pessoas 

acomodando-se para o início dos trabalhos, uma 

calmaria súbita desceu sobre o recinto e uma 

poderosa corrente eléctrica percorreu todos que 

caíram prostrados. Então, deu-se uma mudança 

dramática nas feições de J. K. e a Voz do Mestre 

Universal soou: – Eu venho para os que querem 

amor, os que desejam sabedoria, os que anseiam 

libertar-se, os que almejam encontrar a felicidade 

em todas as coisas. Venho para reformar e não 

para derrubar, não venho para destruir senão 

para construir. 
 

De nada vale procurar fora o que se 

encontra dentro. E não procurando primeiro 

dentro, na alma mesma, impossivelmente se 

encontrará fora o Cristo, tampouco se O 

reconhecerá mesmo que se apresente em 

majestade e glória rodeado das hostes celestes. Por 

isso, dizia acertadamente Angelus Silesius, o poeta 

místico cristão do século XVII: 
 

Ainda que Cristo nasça mil vezes em Belém, 

Se não nasce dentro de ti, tua alma segue extraviada,  

Olharás em vão a cruz do Gólgota, 

Enquanto ela não se erguer dentro de ti mesmo. 
 

 A chamada Religião-Sabedoria de 

Maitreya vem a ser a mesmíssima Sabedoria 

Divina (Teosofia) que a implantar-se no Mundo 

será pela aproximação e união dos seus 

hemisférios geográficos oriental e ocidental, com 

aquele desde 1924 transferindo a este todos os 

seus valores espirituais. Mas Religião no sentido 

latino original de religare ou “tornar a ligar” (a 

Personalidade Humana à Individualidade 

Espiritual), equivalente ao significado de “união” 

ou yoga. E Sabedoria comportando Filosofia – 

Arte – Ciência, conhecendo-se cientificamente 
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(Mental) o sentido da Devoção, e sentindo-se 

misticamente (Coracional) o valor da Ciência, 

sempre manifestando-se juntas nunca uma 

recusando a outra. Aos poucos, com o desenrolar 

da evolução consciencial humana, a Religião-

Sabedoria vai impondo-se no Mundo, sobretudo 

através das novas gerações dotadas de novos 

meios tecnológicos, de hábitos e comportamentos 

dispondo-as numa visão nova da espiritualidade 

jamais sonhada pelos antepassados. São os novos 

tempos desta Nova Era de Promissão por certo 

trazendo no bojo revelações e realizações nunca 

vistas e com as mesmas levando avante a marcha 

da Evolução Humana, fixando as condições 

propícias a que os deuses estejam novamente entre 

os homens com Maitreya reinando. 
 

De maneira que a Religião-Sabedoria 

equivale à quintessência do Budismo e do 

Cristianismo, representados pelos seus dois 

expoentes máximos: Tsong-Kapa, o reformador do 

Budismo no século XIV que proibiu os cultos 

necromânticos de magia negra herdados da 

Tragédia Tibetana no século X que deitou a perder 

os “discípulos dos Bhante-Jauls” (até 1963, ano da 

sua redenção pelo Sexto Senhor), e Pietrus Christi 

(Pio XII), no século XX salvando a Igreja das 

garras do Mal que sangrentamente afligia a Europa 

e o Mundo em geral. Isto é confirmado pelo 

próprio JHS no seu Livro de Tsong-Kapa – B 

(Carta-Revelação de 18.03.1962): 
 

 O Lugar do Vigilante Silencioso ou 

Senhor das Duas Faces… é o Segundo Trono, e 

por isso que “aquele que ultrapassa o Akasha é 

Fonte de toda a Riqueza”, isto é, por ter 

atravessado os Três Mundos ou KA-AK-KIM… na 

razão das três Gunas ou “qualidades de matéria”. 

Como se vê, o chamado Chaveiro Celeste (Pio 

XII), como já aconteceu a outros antecessores, 

não podia deixar de ser a PEDRA ANGULAR DO 

CRISTIANISMO, e, como tal, ser a Coluna-Mestra 

do Cristo, como Quinto Bodhisattva. Do mesmo 

modo que TSONG-KAPA, o Reformador do 

Budismo, o foi para o Quinto Senhor, na Pessoa 

do Último Buda-Vivo da Mongólia, ou 31.º. Resta 

hoje aos Tributários Aghartinos ou Taumaturgos, 

acompanhantes do Sexto Senhor, decifrarem o 

resto, que agora se tornou mais fácil. 
 

A. P. Sinnett, na sua obra Budismo 

Esotérico (edição portuguesa de 1923), diz sobre 

Tsong-Kapa: 
 

 Tsong-ka-pa, o grande Adepto tibetano, o 

reformador do século quatorze. Preocupou-se 

exclusivamente dos negócios dos Adeptos que 

estavam então reunidos no Tibete. Desde tempos 

imemoriais houve no Tibete uma região secreta, 

onde os Adeptos se reuniam, e que ainda hoje é 

desconhecida àqueles que não são Iniciados e que 

de lá se não podem aproximar, como é 

desconhecida aos próprios habitantes. No tempo 

de Budha esta região não era ainda escolhida 
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pelos Adeptos como um ponto de reunião. Nos 

tempos antigos havia muito mais “Mathams” 

distribuídos por todo o mundo do que hoje. No 

século quatorze, de que estamos tratando agora, o 

progresso da civilização descobrindo o 

magnetismo deu origem a um movimento muito 

pronunciado em direcção ao Tibete por parte dos 

ocultistas que até então se tinham conservado 

desassociados. O conhecimento do Ocultismo e o 

seu poder estavam muito mais espalhados do que 

era conveniente para o bem da Humanidade. 

Então Tsong-ka-pa entregou-se à tarefa de o 

organizar e de o sujeitar a um rígido sistema de 

leis e regras.  
 

 Finalmente, como desfecho em guisa de 

resumo a tudo quanto ficou dito, reproduzo de 

Edwin Arnold, em sua A Luz da Ásia, a bela e 

sugestiva evocação de esperança de toda a 

Humanidade num Porvir feliz para o Mundo de 

novo abraçado, unido ao Cristo, o Salvador de 

Vidas:  
 

 Senhor e Amigo! Salvador que ama o 

Mundo! Tu que venceste a cólera e o orgulho, os 

desejos, os temores e as dúvidas, tu que te deste a 

cada um e a todos, vem! O triste mundo te bendiz, 

a ti que és o Bem-Aventurado Salvador que 

apaziguará as suas dores. Vem, Glorioso e 

Venerado, ganha para nós a tua última Vitória, 

Rei e grande Conquistador! Chegou a tua hora. 

Eis aí o dia que os séculos esperam. 

 

BIJAM 
 

 
 

O HOMEM NA ERA DE MAITREYA 
 

ROBERTO LUCÍOLA 
 

 

O Homem como Mónada está envolvido 

em três princípios ou veículos, motivo por que é 

de natureza tríplice, ainda que cada um desses 

veículos de per si mesmo seja expressão da 

Mónada Divina que reside potencialmente em 

todos os seres. Esses três segmentos que formam o 

ser humano correspondem ao que a Filosofia 

Vedanta denomina de Sat – Chit – Ananda. 

 No Corpo Físico, Atmã manifesta o 

atributo de Sat (सत,् “existência”) que é o da 

Omnipotência na Omnipresença; no Corpo 

Psicomental manifesta-se toda a gama de emoções 

e pensamentos até chegar à Omnisciência, 

relacionada ao aspecto Chit (चित,् “consciência”); 

no Corpo Causal o atributo é Ananda (आनन्द, 

“êxtase”) que se manifesta como Omnipresença na 

Omnipotência. Atmã somente pode libertar-se uma 

vez atingido o equilíbrio entre os três Corpos 

Causal, Psicomental e Físico, ou seja, quando a 

Mónada torna-se plenamente consciente da 

matéria que constitui estes três Corpos, quando 

então exteriorizará as três possibilidades eternas de 

Sat – Chit – Ananda (सच्चिदान). 

 Numa civilização superior como será a do 

Avatara Maitreya, o Homem deverá adaptar-se ao 

Ciclo. Para tanto, Atmã deve aprender a focar-se 

em qualquer dos três Corpos para que o ser 

humano deixe de agir apenas mecânica, instintiva 

e intelectualmente, buscando a Quarta Senda que é 

a do conhecimento de si mesmo. 
 

 A Mónada toma consciência do Mundo 

Físico através dos sentidos que se aprimoram 

progressivamente com as experiências e as 

tendências congénitas, frutos de encarnações 

passadas. O Jivatmã jamais se manifestará na 

consciência física humana se certos órgãos neuro-

humorais não se desenvolverem, tais como o 

sistema glandular, cérebro, cerebelo, etc., que se 

forem convenientemente estimulados e educados 

podem transformar-se em órgãos de percepção 

subtil, permitindo o surgimento da consciência 

espiritual e psicomental no nível físico. 
 

 Acredita-se falsamente que para se evoluir 

deve focar-se a consciência nos corpos mais 

subtis, sendo, portanto, um movimento de baixo 

para cima. Na realidade, o que se passa é bem 

diferente: a evolução consiste em despertar os 
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órgãos físicos de percepção que permitam ao 

homem espiritual e ao homem psicomental agir no 

veículo físico. Dessa maneira, desaparece a ilusão 

do exclusivo Homem físico e consegue-se a 

Consciência Átmica. Segundo ensina o Ocultismo 

e a Teosofia, os órgãos através dos quais se pode 

contactar com os corpos mais subtis, são: para o 

Corpo Psicomental a Hipófise (Pituitária), e para o 

Corpo Causal a Epífise (Pineal). 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TRONO DA INICIAÇÃO 
– ASCENSÕES E QUEDAS NO CAMINHO INICIÁTICO – 

 

PAULO ANDRADE 
 
Sintra, 2009 

 
Compreende a Verdade e Ela te libertará.  

Jesus 
 

O Discípulo deve libertar-se de qualquer apego, pois não devemos desejar nem o Reino dos Céus. 

Henrique José de Souza 

  
 

O Terceiro Luzeiro LUZBEL, durante o 

Terceiro Globo da Terceira Cadeia Planetária 

passada, decidiu imprimir a sua tónica MENTAL 

SUPERIOR, que é a da futura Quinta Cadeia de 

Evolução, aos JIVAS, a Humanidade da presente 

Quarta Cadeia, quando então eles ainda 

desenvolviam a consciência EMOCIONAL, indo 

assim contrariar o esquema geral da Ideação 

Cósmica ou dos Desígnios da DIVINDADE. Ao 

acelerar a Evolução, dando uma série de 

conhecimentos e práticas para os quais, 

obviamente, a Humanidade não estava preparada 

para recebê-los, quanto mais para praticá-los, o 

Quinto Luzeiro ARABEL fê-lo através da sua 

própria “Personalidade”, ou seja, o supradito 

LUZBEL ou ALUZBEL, o mesmo LÚCIFER 

bíblico. Em virtude disso, houve uma “queda de 

nível”, uma turbulência cósmica, que resultou na 

distorção do PLANO DIVINO e ficou conhecida 

na Tradição Iniciática como A QUEDA DOS 

ANJOS… O Senhor da futura Quinta Cadeia de 

Vénus, ARABEL, então como VIGILANTE 

SILENCIOSO da Terceira Cadeia Lunar dando 

projecção à Quarta, invés de restringir-se à função 
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de vigiar ou cuidar do bom rumo da Evolução sem 

ingerir na mecânica da mesma, passou de 

observador a interveniente interferindo 

directamente no Sistema de Evolução geral, 

visando acelerar o seu desenvolvimento da 

maneira mais precoce, cujos resultados trágicos 

ecoam até hoje em todos os homens e em cada um 

em particular, no sentido de permanência da 

natureza luciferina afim a cada criatura humana, 

manifestada como rebeldia e arrogância. Então, 

sendo a LEI UNIVERSAL violada ou 

transgredida, o orgulho e a teimosia dos 

ASSURAS (Arqueus) obedientes a LUZBEL 

chegou a contagiar a Hierarquia dominante dos 

BARISHADS (Anjos) e mesmo dos seus 

coadjutores, os AGNISVATTAS (Arcanjos). O 

castigo que o ETERNO impôs a LUZBEL e à sua 

Corte de ASSURAS revoltosos, os protagonistas 

da REBELIÃO CELESTE no Plano KAMA-

FOHAT ou ASTRAL CÓSMICO, foi o terem de 

se manifestar na Cadeia seguinte, a actual, através 

da GERAÇÃO ou do SEXO, facto figurado na 

mitologia por “Prometeu (Lúcifer) agrilhoado no 

Cáucaso (cárcere carnal) enquanto um abutre 

devora-lhe o fígado (tónus emocional, psíquico ou 

astral)”. Com a QUEDA DO TRONO CELESTE, 

doravante o ANJO REBELDE, MAHA-SURA, e a 

sua Corte ficaram agrilhoados ou encadeados aos 

destinos kármicos da TERRA que eles mesmos 

teceram; assim se têm apresentado pela presente 

Quarta Cadeia adentro, sendo em REBELDIA e 

REVOLTA, accionando a Face RIGOR da LEI, 

tudo porque LUZBEL, que fora o mais BELO e 

LUMINOSO DOS ARCANJOS DE LUZ E O 

MAIS QUERIDO DE DEUS ABSOLUTO, 

decidira sonegar à Ordem da LEI tornando-se o 

mais desprezível e obscuro dos Deuses ao tecer 

com as malhas da impudência o seu próprio 

destino, vítima da sua SOBERBA em decidir por 

conta própria, ao servir-se do livre arbítrio a que 

todos os seres do Universo têm direito e usufruem 

livremente, acelerar em seu proveito próprio a 

Evolução Planetária de forma tão precoce e 

despropositada, e depois sonegar o Trabalho que 

iniciara tão imprudentemente, não querendo descer 

ao Plano da Matéria da Quarta Cadeia, pelo que 

foi arrojado do Segundo Trono para a mesma 

Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

É com essa introdução sobre a Queda de 

LUZBEL e da sua Corte Sombria de Assuras 

revoltosos, que é exemplo para muitos que 

decidem, de forma mais ou menos inconsciente, 

acelerar precocemente os seus processos de 

iniciação espiritual dessa maneira só podendo 

descambar em grandes tragédias, sejam pessoais 

ou colectivas, que iniciamos este nosso estudo 

sobre o aliciante mas espinhoso Caminho da 

VERDADEIRA INICIAÇÃO, não a simbólica 

mas a REAL. 
 

O Caminho dos JUSTOS e PERFEITOS é 

aquele que leva à Realização Integral do Homem 

em todas as suas vertentes, sobretudo a 

ESPIRITUAL, que é a sua verdadeira vocação e 

função aqui na FACE da TERRA, e que é motivo 

de um rol imenso de encarnações, de ascensões e 

quedas, mas sempre com um último e supremo 

propósito: o do regresso à CASA DO PAI, o da 

integração na sua própria e Divina MÓNADA, 

logo, por consequência imediata, no ABSOLUTO. 

Para chegar a tanto são necessários vários auxílios 

no Caminho, e é isso que trataremos de expor com 

humildade neste estudo, com os pés bem assentes 

na Terra e com a consciência no MESTRE 

INTERNO, no caso particular, a do MESTRE JHS 

(Professor HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA). 
 

Um desses auxílios iniciais será, sem 

dúvida, a Afiliação efectiva num verdadeiro 

COLÉGIO INICIÁTICO, directamente ligado à 

FRATERNIDADE BRANCA, o qual ajudará o 

discípulo a palmilhar o caminho da sua evolução e 

para que haja Integração efectiva, de forma 

concisa e sem desvios de qualquer ordem. No 

fundo, é estar integrado na “sua” Escola, na 
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disciplina espiritual afim e consequente 

determinação quanto à sua evolução espiritual. 

Evolução espiritual determinada de maneira 

alguma é sinónima de CRENCISMO, 

INTOLERÂNCIA e FANATISMO, antes sendo 

DEFESA PSICOLÓGICA imprescindível 

necessária à separação da quantidade da qualidade, 

da dispersão da congregação, logo, a CHAVE 

CERTA da abertura do PORTAL DE OURO da 

Verdadeira Realização Interna, cujo fim último é 

levar o Homem a superar a Roda dos Nascimentos 

e Mortes, a RODA DE SAMSARA, matando o 

KARMA passado e ressuscitando no DHARMA 

presente, este que é, no fundo, a consciência do 

Dever para consigo mesmo e para com o seu 

DEUS… presente em tudo quanto vive, seja 

visível ou invisível. 
 

O ressuscitar espiritual vem a ser a 

consequência do fenómeno REAL e INTERNO 

das INICIAÇÕES conferidas pela Grande LOJA 

BRANCA, visando transformar-nos em crianças, 

ou seja, fazendo renascer em nós a PUREZA 

(YAUL), o estado primevo ou original em que 

somente seremos AMOR e SABEDORIA, a 

verdadeira ESSÊNCIA que habita no imo de todos 

nós, esperando que um dia se manifeste aqui e 

agora na nossa APARÊNCIA, libertando-a de 

todas as MAYAS, ilusões que atrapalham o 

desabrochar da ROSA MÍSTICA, da Consciência 

Central plantada no centro da CRUZ CARNAL da 

Personalidade por ora desavinda com Ela… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prática das condições que 

proporcionem tal desiderato, o primeiro passo é ter 

uma poderosa e inabalável VONTADE 

vocacionada à prática do BEM, da EVOLUÇÃO, 

que é a condição indispensável no processo de 

desejnvolvimento espiritual. De acordo com os 

preceitos da YOGA DE PATANJALI, que foi um 

Sábio Iluminado que sintetizou em 8 PASSOS 

informações esparsas até então retidas em textos 

do Vishnu-Purana, os mesmos são os seguintes: 

1) YAMA / AUTODOMÍNIO – respeitante 

às 5 restrições imprescindíveis no comportamento 

do Yoguin ou praticante das mesmas para com o 

PRÓXIMO, nomeadamente a INOFENSIVIDA-

DE, respeitando a vida do outro, não matar; 

SINCERIDADE, não mentindo nem enganando 

ninguém; CONTINÊNCIA, em todos os seus 

actos; HONESTIDADE, não roubando nem 

enganando o próximo; e DESAPEGO, não se 

apegando a nada, tanto material como 

espiritualmente. 

2) NIYAMA / AUTODISCIPLINA – 

relacionada com o comportamento do Yoguin para 

CONSIGO MESMO, o que é retratado na sua 

PUREZA interna e externa; SERENIDADE ou 

domínio das vibrações agitadas da mente e dos 

desejos; ASPIRAÇÃO ardente que é a de possuir 

um objectivo iniciático, espiritual de vida e nunca 

se desviar dele; BOA LEITURA, não só no que 

respeita à escolha de bons livros, mas também à 

prática de outros gostos no aspecto artístico que 

ajudem sempre a desenvolver e elevar a 

ESPIRITUALIDADE e AMOR ao MESTRE 

INTERNO, tendo consciência e confiança no EU 

SUPERIOR, o único INALTERÁVEL em quem 

podemos confiar incondicionalmente. 

3) ASANA / POSTURA – relacionada ao 

domínio do CORPO FÍSICO, sendo que após a 

educação e cultivo da sua parte moral o aspirante 

deve tratar da parte do corpo físico, o que na 

verdade é controlá-lo, mas sem violar os seus 

ensejos naturais tendo presente o princípio de que 

“todos os excessos, quaisquer que sejam, 

perdem”… Pelo simples exercício do poder da 

VONTADE consciente, deve cultivar novos e 

saudáveis hábitos no CORPO e adaptá-lo, 

vocacioná-lo aos desígnios do ESPÍRITO, para 

que este possa manifestar-se nos Mundos mais 

densos da Terra e do Homem. E como o 

ESPÍRITO também assim o CORPO físico se 

torna FLEXÍVEL. 
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4) PRANAYAMA / RESPIRAÇÃO 

CONSCIENTE – é outro ponto importante na 

INICIAÇÃO, pois é através dele que absorvemos 

o ALENTO VITAL CÓSMICO ou PRANA 

alentador do Universo manifestado, dinamizando a 

nossa vitalidade, ampliando o nosso estado de 

consciência e proporcionando uma vida estável e 

estabilidade na saúde. É graças ao PRANAYAMA 

que absorvemos os “hálitos vitais” dos 5 

ELEMENTOS DA NATUREZA: TERRA 

(PRITIVI), ÁGUA (APAS), FOGO (TEJAS), AR 

(VAYU) e ÉTER (AKASHA), confluentes dos 3 

Princípios Superiores ATMÃ – BUDHI – MANAS 

(ESPÍRITO – INTUIÇÃO – MENTE, perfazendo 

a Divina MÓNADA no Homem). De referir que, 

além da respiração, também os alimentos e o 

ambiente que nos rodeia influi positiva ou 

negativamente sobre nós, indo enriquecer ou 

empobrecer o SANGUE, o líquido vital – por ser a 

“densificação” do mesmo PRANA – segundo os 

INICIADOS. Pela importância que desempenha 

nos nossos veículos psicofísicos, um SANGUE 

IMPURO impede-nos de aceder às mais elevadas 

vibrações espirituais, enquanto um SANGUE 

PURO implica átomos da mais refinada qualidade 

cuja essência misteriosa, OJAS, é imprescindível 

para que seja realmente efectiva tanto a 

INICIAÇÃO quanto os próprios RITUAIS 

EUCARÍSTICOS, que também são Iniciação. 
 

5) PRATIAHARA / ABSTRAÇÃO – a 

completa paralisação de qualquer actividade 

psicomental, isto é, o controle das actividades 

mentais e emocionais nocivas à nossa própria 

evolução, ou seja, o domínio dos sentidos 

inferiores, pois o KARMA cria-se através da acção 

gerada pelas paixões desenfreadas e pelos 

pensamentos desarmónicos, sendo que o êxito 

nesta etapa proporciona praticamente ficarmos 

isentos de karma, ficando ao alcance a 

possibilidade de usufruirmos da plena liberdade 

dos verdadeiros Iluminados. 
 

6) DHARANA / CONCENTRAÇÃO – o 

supremo controlo do pensamento, a concentração 

num objecto interno, ou seja, conectarmo-nos com 

o “Vazio” (repleto… da LUZ NIRVÂNICA ou 

ESPIRITUAL), o que o Budismo Xintoísta chama 

de estado Zen. Vazio que não o é, pois está 

preenchido pelas mais elevadas vibrações 

provenientes do nosso ESPÍRITO, levando-nos a 

eliminar qualquer tipo de vibração que nos seja 

causa de instabilidade mental e emocional, sendo 

que só assim poderemos finalmente ouvir a VOZ 

DO SILÊNCIO, a VOZ DE SENZAR provinda do 

Santuário Interno do nosso Eu Imortal. 
 

7) DHYANA / MEDITAÇÃO – nesta etapa 

elevadíssima da INICIAÇÃO VERDADEIRA, o 

discípulo adiantado apresenta-se desnudo de 

preconceitos, inibições e vícios diante da sua 

própria CONSCIÊNCIA, e é quando fica em 

condições de falar e ouvir ao seu MESTRE, pois 

“DHYANA É A PORTA DE OURO QUE NOS 

LIVRA DA DEUSA MAYA”, que nos faz 

comunicar com o nosso MESTRE silencioso que 

sempre esteve presente, mas desta vez O ouvimos, 

pois alcançamos a SABEDORIA de O ouvir, 

sendo Ele a própria VOZ DA NOSSA 

CONSCIÊNCIA, e assim mesmo indo em nós 

DESPERTAR O DIVINO. 
 

8) SAMADHI / ÊXTASE – é o último e 

supremo Passo, sendo impossível de explicar com 

a mente concreta o que acontece ao mais alto nível 

da Consciência. Não é para ser explicado e sim 

para ser VIVENCIADO, sendo o oitavo estado, a 

oitava coisa, a oitava acima, a SÍNTESE dos sete 

estados anteriores. É a Suprema Realização 

Espiritual já alcançada pelos GRANDES 

INICIADOS, que quando alcançam o chamado 

SAMADHI CÓSMICO (NIVRI-KALPA-

SAMADHI) a sua MÓNADA ou Partícula Divina 

mergulha no seio do próprio ETERNO, do TODO 

de onde um dia saiu. É o regresso à CASA DO 

PAI, sendo que quando se atinge semelhante 

estágio os Seres deixam de ter um estado 

pertencente à condição humana, tomando a 

excelsitude de BODHISATTWAS ou BUDAS DE 

COMPAIXÃO, que preferem ajudar a aliviar o 

KARMA da Humanidade em provações dando 

provas magistrais do seu grande amor e altruísmo 

pela mesma, e de BUDHAS ou Aqueles que 

alcançaram a ILUMINAÇÃO INTEGRAL e se 

absorveram para sempre no Divino Todo, 

“desaparecendo” Nele, isto é, para sempre ficaram 

UM COM ELE no Mundo sem Forma da 

Substância Universal, Infinita. 

O Professor HENRIQUE JOSÉ DE 

SOUZA afirmava que o CORPO CAUSAL, ou o 
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conjunto dos ÁTOMOS PERMANENTES que 

guardam em si todas as experiências positivas 

vivenciadas pela MÓNADA através das 

reencarnações (sendo que esses valores residem no 

coração de todos os homens, porém, somente se 

manifestam nos estágios mais transcendentes do 

nosso Ser como o de SAMADHI), aumenta à 

medida que o discípulo avança no Caminho da 

INICIAÇÃO VERDADEIRA, e que os seus 

discípulos deviam procurar desenvolver esse 

Princípio como meta de vida. Pela análise e 

desenvolvimento dos ÁTOMOS PERMANEN-

TES, pode-se adquirir a faculdade de examinar as 

vidas passadas, corrigir as debilidades decorrentes 

delas e voltar a reconquistar os valores perdidos. 
 

Apaziguando o EMOCIONAL e o 

MENTAL, haverá o desenvolvimento progressivo 

dos “centros de forças” ou CHAKRAS, indo assim 

dinamizar os SIDHIS ou faculdades superiores – 

psicomentais e espirituais – e o Homem tornar-se-

á um INICIADO REAL, e este um ADEPTO 

PERFEITO. O PERFEITO EQUILÍBRIO do Ser 

está em desenvolver o EMOCIONAL a par do 

MENTAL. Como dizia o Professor HENRIQUE 

JOSÉ DE SOUZA, “quando o Homem colocar a 

Mente ao lado do Coração na Terra, alcançará as 

maiores venturas do Céu”. Como consequência, à 

medida que os CHAKRAS são desenvolvidos pela 

MEDITAÇÃO e as práticas referidas anteriormen-

te em proporção crescente, mais a LUZ ESPIRI-

TUAL se manifestará por eles na ALMA e no 

CORPO, e com isso maior se tornará a CONSCI-

ÊNCIA DO HOMEM. Chama-se a isto ILUMI-

NAÇÃO e INICIAÇÃO, ou seja, a ILUMINA-

ÇÃO INTERIOR que acompanha a INICIAÇÃO 

EXTERIOR, para com tal chegar ao DOMÍNIO 

PERFEITO DA VIDA, consequentemente, ao 

ADEPTADO. 
 

Segundo a Filosofia Budista VAJRAYANA, 

ou o Caminho do Diamante, um homem só pode 

alcançar a ILUMINAÇÃO sozinho em casos 

muitíssimo especiais, e desde que para isso possua 

a SABEDORIA necessária e seja orientado por um 

MESTRE DE SABEDORIA, pois um homem em 

si só representa apenas um pólo da manifestação, e 

por isso é acompanhado de uma esposa ou 

companheira simbólica da ALMA GÉMEA 

ESPIRITUAL, mesmo que em 99% dos casos não 

a seja efectivamente e por isso só simbólica, ainda 

assim juntos reproduzindo figuradamente os 

verdadeiros e únicos GÉMEOS ESPIRITUAIS, 

sempre unidos na SABEDORIA dele e no AMOR 

dela, vindo a expressar o ANDRÓGINO 

PRIMORDIAL do SEGUNDO TRONO – 

ADAM-KADMON no Céu unidos, e em separado 

na Terra como ADAM-HEVE – que é a UNIDA-

DE DIVINA, propósito da INTEGRAÇÃO 

HUMANA nesse Mar da Tranquilidade Espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De maneira que a DISCIPLINA que leva à 

REALIZAÇÃO INTEGRAL de um homem, apre-

senta-se em 3 etapas predefinidas: 
 

1.ª – A PREPARAÇÃO, que desenvolve 

os sentidos espirituais. 

2.ª – A ILUMINAÇÃO, que aviva a Luz 

Espiritual. 

3.ª – A INICIAÇÃO, que permite a 

comunicação com Deus e os Deuses. 
 

Prosseguindo a nossa dissertação sobre o 

CAMINHO INICIÁTICO, adiantaremos que o 

termo INICIAÇÃO significa, sob o ponto de vista 

ESOTÉRICO, “início de uma acção”, aqui 

tratando-se de uma acção ao nível superior, como 

seja o do nosso comportamento espiritual, 
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projectando a construção de um HOMEM NOVO 

a partir de uma PERSONALIDADE desgastada 

pelos desatinos cometidos ao longo das 

reencarnações. A ACÇÃO é a actividade no 

MUNDO EXTERNO ou MATERIAL, mas 

também há a SUPER-ACÇÃO (SUPERAÇÃO…), 

que é a actividade no MUNDO INTERNO ou 

ESPIRITUAL, resumindo-se à VIGILÂNCIA 

DOS SENTIDOS para que haja DESENVOL-

VIMENTO VERDADEIRO. Trata-se de uma 

tarefa muito árdua, espinhosa, pois as 

NIDHANAS (defeitos, vícios) não querem ceder a 

sua hegemonia às SKANDHAS (qualidades, 

virtudes) e lutam pela sua sobrevivência, em 

continuar assentes no TRONO da PERSONALI-

DADE. No entanto, essas forças não devem ser 

destruídas e sim TRANSFORMADAS em valores 

espirituais, o que só se logrará através da 

INICIAÇÃO, cuja maior arma, melhor método 

consiste na prática da MEDITAÇÃO que conduz 

realmente à TRANSFORMAÇÃO, SUPERAÇÃO 

E METÁSTASE AVATÁRICA. O ser humano 

deverá entender os dois pólos da manifestação, o 

MATERIAL e o ESPIRITUAL, em conjunto e não 

em separado, isto se quer viver em harmonia com 

ambos e tornar-se uno CONSIGO e a DIVINDA-

DE, alcançando o PERFEITO EQUILÍBRIO ou 

NEUTRALIDADE (SAMADHI ou SAMYAMA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem cinco tipos de pessoas que 

buscam a INICIAÇÃO: a CURIOSA, que tão-só 

procura matar a sua curiosidade e, como todo o 

processo é oculto, desiste; a CÉPTICA, que 

duvida de tudo até do seu cepticismo, acabando 

por desistir; a INDIFERENTE, que chega à 

INICIAÇÃO por causa dos outros e, como tanto 

faz como fez, sai como entrou; a FANÁTICA, que 

é a pior, porque continua na INICIAÇÃO de onde 

retira poderosos alimentos para o seu fanatismo 

que a afasta da realidade iniciática ou espiritual; 

finalmente, a que BUSCA A VERDADE, esta 

sim, pode ser INICIADA nos MISTÉRIOS 

MENORES, ligados à Evolução da Humanidade, e 

nos MISTÉRIOS MAIORES, ligados à Evolução 

do Universo, ambos os Mistérios afins aos arcanos 

das Hierarquias Espirituais que assistem ao 

Homem e ao mesmo Universo. O INICIADO 

FAZ-SE, não é feito por ninguém; o SIGILO sobre 

as venturas recebidas deve ser absoluto, 

acompanhado da maior HUMILDADE; ademais, 

só quando o Discípulo (a PERSONALIDADE) 

está pronto (alinhado ou integrado) o Mestre (a 

INDIVIDUALIDADE) aparece (manifesta-se). 
 

O que acabamos de dizer vai ao encontro 

da tétrade cabalística SABER – OUSAR – 

QUERER – CALAR, muito bem simbolizada pela 

ESFINGE, a eterna guardiã dos MISTÉRIOS 

INICIÁTICOS da Humanidade, logo, da 

verdadeira Evolução do Ser humano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A INICIAÇÃO tem por objectivo 

despertar um novo estado de Consciência no corpo 

do discípulo, corpo este podendo ser tanto 

individual como colectivo, e a qual é instituída em 

função da OBRA a fim de preparar os seres 

humanos para uma MISSÃO SUPERIOR, que é a 

trabalhar para um IDEAL condigno àquela e que 

os vá libertar da inércia colectiva, por isto havendo 
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necessidade de dois tipos de ensinamento: o 

teórico (SIMBÓLICO) e o prático (REAL), ou 

seja, o ministrado na ESCOLA e o praticado no 

TEMPLO, mantendo-se permeio a vivência 

harmoniosa no TEATRO da Vida. 
 

Ensina a Sabedoria dos MESTRES que 

todos os que aspiram à INICIAÇÃO devem estar 

preparados para enfrentar as consequências de tão 

importante passo. Ao início haverá sempre uma 

COROA DE ESPINHOS, que é o acúmulo 

ancestral das forças da sua natureza inferior, a 

soma de vidas mal vividas e amargas experiências 

passadas. Essas forças antigas resistirão 

tenazmente às novas – o que leva muitos, a 

maioria, infelizmente, a desistir pelo Caminho… 

não raro muitíssimos ainda antes de efectivamente 

terem entrado no Caminho, ao contrário do que 

acaso possam julgar – trazendo muita DOR e 

SOFRIMENTO d´alma ao ASPIRANTE, mas se 

ele persistir as vencerá ou transmutará, e então os 

ESPINHOS DA COROA se transformarão em 

RAIOS DE LUZ, tornando a mesma COROA DE 

LUZ ou AURÉOLA DE GLÓRIA, a mesma que 

orna a cabeça de todos os INICIADOS REAIS em 

todos os tempos e lugares. 
 

A SENDA INICIÁTICA é de natureza 

muito subtil, escorreita, logo, o discípulo deve 

estar sempre vigilante de si mesmo para não se 

transviar pelo Caminho… Se praticarmos o BEM 

apenas para não gerar KARMA negativo, 

estaremos a ser egoístas e com isso criando um 

KARMA péssimo para nós, o do EGOÍSMO, pelo 

que devemos fazer o BEM PELO BEM, nunca 

esperando nada em troca, pois em contrário não 

será a prática do BEM mas tão-só o subtil e 

artificioso exercício de COMÉRCIO PSICO-

FÍSICO. Muitas vezes acumulamos KARMA 

negativo não por fazermos o MAL mas pelo BEM 

que deixámos de fazer. Como citámos ao início, o 

Professor HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA afirmou 

que o verdadeiro Discípulo não deve desejar nem 

mesmo o Reino dos Céus, pois tal fomenta o 

crescimento do Corpo dos Desejos, o APEGO 

EMOCIONAL, sendo que o verdadeiro Discípulo 

deve estar desprendido de qualquer espécie de 

APEGO para que realmente conquiste a 

Libertação da Roda das Necessidades de Vidas e 

Mortes, a de SAMSARA. 

No processo iniciático é comum surgir o 

desenvolvimento dos SIDHIS, que são as 

faculdades psicomentais a que o vulgo profano 

chama de “poderes psíquicos supranormais”. No 

entanto, o INICIADO só faz uso dessas faculdades 

para cumprimento de uma Missão de ordem 

superior e universal, jamais para exteriorizar 

vaidosamente esses seus “poderes surgidos de 

experiências místicas raras”, em que se acha acima 

de tudo e de todos, para logo redundar em uma 

nova e maior QUEDA DO TRONO, verdadeira 

derrocada ou derrota iniciática, indo precipitar-se 

no CONE DA LUA onde LÚCIFER, a “Sombra 

Psíquica” de LUZBEL, hoje redimido, aguarda 

voraz por mais «iniciados» na PENUMBRA da 

sua APARÊNCIA, mas não na LUZ da sua 

ESSÊNCIA. Daí, o Professor HENRIQUE JOSÉ 

DE SOUZA afirmar sempre: “Guarda os teus 

SIDHIS para as próximas vidas”, pois o perigo de 

DESLUMBRAMENTO é bem real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
O CONHECIMENTO é de imensa valia 

para quem busca a VERDADE, mas não é o bas-

tante, pois a falta de AUTODOMÍNIO pode levar 

a QUEDAS, SOFRIMENTOS E DORES, poden-

do-se ser arrastado pelas TENTAÇÕES que a 

grande e poderosa MAYA-VADA do mundo 

oferece sempre… A NEGLIGÊNCIA pode repre-

sentar a MORTE ESPIRITUAL por falta de VIGI-

LÂNCIA DOS SENTIDOS, como já referimos. 

Todo o cuidado é pouco, pois a CAUSA da 

LIBERTAÇÃO ou da ESCRAVIZAÇÃO do ser 
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humano está na Energia KUNDALINI, quanto ao 

seu despertar como “subida” ou “descida”… Daí 

os SÁBIOS afirmarem taxativamente que 

KUNDALINI liberta o SÁBIO e escraviza o 

NÉSCIO. 
 

Um VERDADEIRO INICIADO jamais 

tenta impor-se aos demais, pois não deve impor o 

seu pressuposto “tesouro espiritual” a quem 

pressupostamente não esteja preparado, mas 

também não deve negar a LUZ a quem a procura 

com sinceridade e inteligência, logo, deve sempre 

PROPOR e jamais IMPOR. Na visão do 

VERDADEIRO INICIADO, o BEM é tudo o que 

está em HARMONIA com as LEIS UNIVER-

SAIS, e o MAL é a PERVERSÃO e FUGA a 

essas LEIS. Também é BEM o saber resguardar os 

SANTOS da profanação, e só os expor no lugar e 

hora certos; portanto, os verdadeiros tesouros 

espirituais são como as pérolas que não se devem 

atirar aos porcos referidos na tradição bíblica. As 

coisas da SABEDORIA DIVINA somente devem 

ser ventiladas na hora e na presença de quem está 

realmente preparado e desinteressadamente busca 

a LUZ. 
 

O INICIADO deve observar-se e observar. 

Daí o aforismo iniciático “CONHECE-TE A TI 

MESMO E CONHECERÁS O UNIVERSO 

INTEIRO”, pois o AUTOCONHECIMENTO leva 

à introvivência da nossa ESSÊNCIA, a descobrir 

quem realmente SOMOS e assim começarmos a 

ver através das MAYAS que nos envolvem, 

apercebendo finalmente que no terreno espiritual 

não há espaço para adulações e reverências de 

qualquer personalidade própria e assim indo deixar 

de avaliar encapotada ou abertamente os seme-

lhantes, como até então acaso o fazíamos 

voluntariosamente, em detrimento do CONHE-

CIMENTO DE NÓS MESMOS, e passarmos 

respeitar em ESSÊNCIA e PRESENÇA a todos 

eles como são e não como acaso exigíssemos que 

fossem!… Todos os falsos “EUS”, pensamentos e 

sentimentos negativos acumulados ao longo de 

várias eras ou vidas, acabam criando um poderoso 

SER ELEMENTAL, que qualquer um que queira 

seguir o Trilho da INICIAÇÃO terá um dia que 

defrontar e vencer… para não morrer. Falamos do 

GUARDIÃO DO UMBRAL, a Egrégora maléfica 

criada por nós mesmos. Mas também as acções 

positivas, os bons pensamentos e belos senti-

mentos acumulados ao longo das vidas sucessivas, 

criam a Egrégora benéfica, normalmente associada 

ao ANJO DA GUARDA ou GUARDIÃO, que vai 

nos protegendo ao longo do Caminho da Vida e da 

Iniciação, cabendo a nós dar-lhe atenção ou não, 

no fundo implicando ouvirmos ou manter-nos 

surdos à FILIA VOCIS, a VOZ DE SENZAR, da 

INTUIÇÃO ou INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL 

como sendo o nosso próprio CRISTO INTERNO. 

O processo iniciático implica fazer com que 

deixemos de ser COMANDADOS E DIRIGIDOS 

pelos diversos e ILUSÓRIOS “EUS”, para sermos 

uma UNIDADE DE CONSCIÊNCIA e tornarmo-

nos realmente o SER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O discípulo deve fazer todos os esforços 

no sentido de SÓ usar o precioso DOM DA 

PALAVRA no momento certo, sem excessos e 

moderadamente, evitando as conversas triviais e 

nunca usar a sempre supérflua maledicência, que 

infelizmente é algo muito comum e que tantos 

danos causa ao próximo como assassínio moral. A 

única maneira de encontrar a PAZ INTERIOR 

consiste em evitar as PAIXÕES e PURIFICAR ou 

SUBLIMAR a nossa vida de todos os VÍCIOS e 

DEPENDÊNCIAS físicas e psicomentais, viver o 

MOMENTO PRESENTE, não no PASSADO, 

nem no FUTURO, mas no ETERNO AQUI E 
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AGORA, de forma intensa e profunda, pois assim 

estaremos DESPERTOS, ou seja, com a MENTE 

ILUMINADA, ou MANAS-TAIJASI, pela própria 

INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL ou INTUIÇÃO 

DESPERTA, que é BUDHI-TAIJASI. Contudo, se 

ao olharmos para dentro de nós próprios 

depararmos com uma série de pensamentos e 

emoções negativos, tais como as trevas do 

pessimismo, as fraquezas das paixões, as dúvidas e 

suspeitas, etc., não devemos desanimar, pois ainda 

mais profundo e presente que essas condições 

superficiais da personalidade perecível está o 

nosso imorredouro DEUS ÍNTIMO, que nos 

acompanha através de reencarnações sem conta e 

jamais nos abandonou, tão-só esperando o NOSSO 

ENCONTRO COM ELE no devido momento 

certo. O discípulo não deverá ser em tempo algum 

e em espécie alguma um pessimista que se auto-

persegue, um derrotista derrotado antes de 

começar qualquer batalha, porque isso é uma 

desconsideração para com a sua CONSCIÊNCIA 

DIVINA, para com a sua real condição de SER 

DIVINO que é algo como o ACTOR impassível 

por detrás das MÁSCARAS do riso escarninho ou 

do choro queixume. 
 

A falta de ESPERANÇA e PERSPECTI-

VA feche sempre o caminho em direcção ao 

ESPÍRITO, o qual deve ser sempre demandado 

pelo discípulo, este que vê, nos vários e quiçá 

angustiosos acontecimentos que em catadupa 

varrem a face da Terra, os efeitos KÁRMICOS à 

luz das causas do mesmo ESPÍRITO, isto se 

realmente for discípulo e quer prosseguir no 

Caminho da VERDADE, JUSTIÇA E 

PERFEIÇÃO. Cultivar a HUMILDADE é impres-

cindível para realmente poder transpor o PORTAL 

SAGRADO e penetrar o SANTUÁRIO OCULTO 

DA SABEDORIA ETERNA. Despindo-se de todo 

o ORGULHO E PREPOTÊNCIA, o discípulo 

CONSCIENTE não teme a VIDA nem a MORTE, 

pois passou a viver na ETERNIDADE, não teme o 

PASSADO nem o FUTURO, pois vive o 

ETERNO PRESENTE. A sua COMPREENSÃO 

apreende que o Supremo Refúgio reside no âmago 

de cada homem. A INSEGURANÇA, um dos 

maiores e dramáticos traumas da Humanidade, 

leva ao apego às aparências envaidecidas dos 

factores materiais, mas este é um grande erro, pois 

a VERDADEIRA SEGURANÇA reside só nos 

VALORES MORAIS, no CARÁCTER SUPERI-

OR que é apanágio das ALMAS BEM-FORMA-

DAS, temperadas com sangue, suor e lágrimas no 

FOGO DO ESPÍRITO DE DEUS. O MEDO e a 

INSEGURANÇA nascem tão-só do DESCONHE-

CIMENTO das LEIS DA NATUREZA. 
 

A LIBERDADE INICIÁTICA ou ESPI-

RITUAL só se logra quando o CORAÇÃO está 

purificado das paixões e a MENTE liberta dos 

egoísmos. Não pode subsistir na ALMA do 

discípulo resquício algum de DESEJO EGOÍSTA, 

é-lhe necessário livrar-se de todas as DÚVIDAS 

que levam às SUSPEITAS, estas às MALEDI-

CÊNCIAS e finalmente ao REPÚDIO declarado 

do que a Espiritualidade tem a propor e a oferecer, 

se realmente quer viver como SER INDEPEN-

DENTE, isto é, conscientemente desapegado de 

todas as coisas acidentais do mundo, até ao 

momento afligindo-o por não ter como saber os 

MISTÉRIOS DA VIDA. 
 

Para isso é necessário passar pela MORTE 

INICIÁTICA, ou seja, a PERSONALIDADE pas-

sar pelo processo de MORTE PERMANENTE ou 

de transformação contínua pelo fenecimento dos 

falsos “EUS”, que nos têm arrastado cativos pelos 

limites estreitos da matéria num constante 

sofrimento físico e moral, levando-nos a sôfrega-

mente APEGAR A TUDO e a NÓS MESMOS, e 

com essa morte ou transformação natural, sem 

imposições espécie alguma e escolhendo sempre a 

“linha de menor resistência”, da nossa natureza 

inferior, finalmente poderemos RESSUSCITAR 

num outro NÍVEL DE CONSCIÊNCIA, 

quebrando de vez a INÉRCIA que nos paralisa e 

mata realmente. A chamada MORTE INICIÁTI-

CA não tem hora nem lugar porque é 

PERMANENTE, enquanto a morte física tem hora 

e lugar. Toda a vez que matamos em nós um falso 

“EU”, ressuscitamos como um HOMEM NOVO. 

O MISTÉRIO DA CRUCIFICAÇÃO está relacio-

nado a esse fenómeno, pois CRUCIFICA-SE A 

PERSONALIDADE TRANSITÓRIA para que a 

INDIVIDUALIDADE IMPERECÍVEL RESSUS-

CITE. No homem comum é o inverso, sacrifica-se 

a TRINDADE DIVINA no QUATERNÁRIO DA 

MATÉRIA. A GRANDE OBRA é a OBRA DA 

CONSTRUÇÃO DO HOMEM VERDADEIRO, 
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sendo preciso libertar a VONTADE prisioneira 

dos DESEJOS dos falsos “EUS”. No fundo, é 

aquilo que o CAVALEIRO ou ESPÍRITO faz ao 

matar o DRAGÃO de GEZEBRUTH ou a 

“Matéria Bruta” que aprisiona a PRINCESA, 

como o faz VAIDORGE, ASGARTOCK, 

AKDORGE ou SÃO JORGE na mais sublime das 

alegorias, isto é, matamos os nossos “EUS” 

inferiores e libertamos a PRINCESA, a nossa 

ALMA IMORTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os SERES EXCELSOS não são distingui-

dos por nenhum sinal externo, fazem questão de 

não demonstrar o que são (salvo quando a sua 

Missão os obriga a isso…), por já terem eliminado 

de si quaisquer vestígios de VAIDADE, 

ORGULHO, SOBERBA ou PREPOTÊNCIA. 

Distinguem-se por seu IMENSO SABER das 

coisas que são ignoradas pelos menos sábios, que 

só possuem INTELECTO relativamente desenvol-

vido. Souberam transformar o seu CORAÇÃO 

numa fonte de AMOR e a sua MENTE num 

manancial de SABEDORIA. Muitos almejam a 

INICIAÇÃO para chegar mais longe que Eles, e 

começam a dedicar-se a PRÁTICAS CONTRA E 

ANTI-INICIÁTICAS, que não raras vezes só 

almejam fomentar o ASTRAL e o PSIQUISMO, 

consequentemente, os DESEJOS e EGOÍSMOS, e 

nunca à VERDADEIRA INICIAÇÃO, que está 

além das humanas e imperfeitas noções de BEM E 

MAL, e preocuparem-se só com o seu DEVER. 

Pois não basta QUERER, é necessário estar 

PREPARADO… para realmente passar além do 

PORTAL SAGRADO. Daí que essas pessoas 

DESPREPARADAS descambem não raras vezes 

em graves ALTERAÇÕES PSÍQUICAS que 

afectam notavelmente a sua SAÚDE MENTAL, e 

é assim mesmo que “acham-se enviadas ou 

emissárias mandatadas por esta ou aquela 

pressuposta «fraternidade espiritual» com quem 

tenham empatia EMOCIONAL ou PSÍQUICA por 

via das impressões imediatas inflamando ou 

suscitando as imagens oníricas do CORPO DOS 

DESEJOS”, logo, sendo um ESTADO ILUSÓ-

RIO, NÃO REAL ou NÃO VERDADEIRAMEN-

TE INICIÁTICO, ESPIRITUAL. Banqueteando-

se com migalhas furtadas à távola da INICIAÇÃO 

VERDADEIRA, sentem-se eleitas e com uma 

mensagem única, com uma missão exclusiva que 

ninguém mais tem, tal o seu devaneio insano, 

contrariando os VERDADEIROS INICIADOS 

que sabem não serem os únicos, havendo mais co-

mo eles e com isso nunca se sentirem EXCLUSI-

VOS PRIVILEGIADOS ELEITOS, pois são 

ELEGIDOS, sim e só, pela positividade dos seus 

ACTOS, SENTIMENTOS E PENSAMENTOS. 
 

O CAMINHO DA VERDADEIRA 

INICIAÇÃO está repleto de obstáculos em forma 

de tentações, estas que se manifestam sempre pelo 

lado aparentemente o “mais forte” do tentado, o 

que requer ATENÇÃO permanente, pois diante do 

PEREGRINO DA VIDA igualmente apresentam-

se muitos FALSOS INSTRUTORES com FAL-

SAS VERDADES 

que acabam condu-

zindo-o… a NA-

DA. O nosso 

MESTRE VERDA-

DEIRO é o EU 

SUPERIOR, e Ele 

nunca nos engana 

de onde está, na 

Santa Morada do 

nosso CORAÇÃO, 

mirando o seu Olho 

que Tudo Vê pela 

MENTE translúcida 

de Luz. 

A INICIA-

ÇÃO nada mais é 

do que o retorno à 

Origem, retirando 

os véus ou vestes 
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que encobrem a LUZ DE DEUS residindo no 

interior de todos nós. No fundo é “DESVELAR 

OS VÉUS DE ÍSIS”, como bem disse a insigne 

Upasika, HELENA PETROVNA BLAVATSKY. 
 

O homem SÁBIO não é aquele que faz 

tudo bem feito, mas sim aquele que tendo uma má 

atitude sabe corrigir o seu ERRO e humildemente 

pedir DESCULPA. 
 

O homem SÁBIO não é aquele que só tem 

pensamentos puros, mas sim aquele que ao ter um 

pensamento impuro consegue de imediato envol-

vê-lo numa onda de AMOR, neutralizando-o. 
 

O homem SÁBIO não é aquele que só tem 

certezas, mas sim o que sabe forjar na dúvida a 

força do seu CARÁCTER, a constância dos seus 

IDEAIS. 
 

A VIDA é uma BÊNÇÃO, uma GRAÇA, 

e devemos desfrutá-la em toda a sua PLENI-

TUDE; sem ela ninguém evolui e graças a ela é 

que se pode galgar os graus mais elevados da 

Consciência. Desprezar a VIDA, portanto, é um 

acto insano indigno de homem; todos os 

GRANDES SERES sempre glorificaram a VIDA 

como DÁDIVA DIVINA. “A SUPREMA 

REALIZAÇÃO é quando um HOMEM atinge a 

Hierarquia de um SER com a CONSCIENCIA 

CÓSMICA, e continua a ACTUAR no MUNDO 

DOS HOMENS para ALIVIAR o KARMA 

Colectivo”, como referiu com feliz tirocínio o 

insigne ROBERTO LUCÍOLA, INICIADO da 

Corte e coevo do Professor HENRIQUE JOSÉ DE 

SOUZA (JHS). 
 

Todos aqueles que pretendem trilhar o 

CAMINHO DA VERDADEIRA INICIAÇÃO 

necessitam estar de OLHOS E OUVIDOS 

ALERTA, em permanente VIGILÂNCIA DOS 

SENTIDOS, pois quanto mais RECEBEMOS 

mais nos é EXIGIDO, sendo-nos necessário estar 

constantemente DESPERTOS, VIGILANTES 

para ficarmos imunes às MAYAS que poluem a 

nossa vida e que, quanto mais nos acercamos da 

meta final, mais intensas elas se tornam para nos 

desviar do CAMINHO CERTO. Daí, terminarmos 

este estudo com os seguintes pensamentos do 

Professor HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA, os 

quais comprovam a rigor quanto acabámos de 

expor: 
 

– O homem traz em si mesmo o dínamo 

gerador das suas dores e alegrias: a MENTE. 
 

Quem semeia um pensamento colherá um 

facto; semeia um facto e terá um hábito; semeia 

um hábito e formará um carácter; semeia um 

carácter e obterá um destino. 
 

Não adianta arrependimento depois que o 

acto foi praticado, porque o karma já foi criado. 
 

Nem sempre é pecado o facto de errar… 

Resta saber se o erro é consciente ou inconsciente, 

pois a Humanidade caminha ou evolui caindo e 

levantando, errando e procurando desmanchar o 

erro, até alcançar o fim da sua evolução. 
 

A chave de cada degrau é o próprio 

aspirante. Não é o temor a Deus que representa o 

começo da Sabedoria, mas o conhecimento do Eu, 

que é a própria Sabedoria. 
 

Quem souber colocar a sua inteligência 

ao lado do coração, alcançará na Terra as 

maiores venturas do Céu. 
 

O verdadeiro discípulo é aquele que não 

procura ver os defeitos alheios, mas os seus 

próprios. 
 

É dever do discípulo, por amor e respeito 

ao Mestre, possuir a maior “vigilância dos 

sentidos”, para não fazer sofrer Aquele que lhe 

serve de Guia na espinhosa Vereda da Iniciação.
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Quando Adam-Kadmon sob a forma de 

Thot ofereceu aos sacerdotes de Heliopólis, 

Egipto, as vinte e duas vogais do alfabeto celeste, 

Senzar para uns e Devanagari para outros, cedo 

eles transformaram-nas em símbolos místicos com 

o propósito de quem os contemplasse e meditasse, 

por eles desenvolvesse a sua intuição ou 

inteligência espiritual. 

 Esses símbolos agregados em emblemas, 

ou conjunto de figuras, encriptavam toda a 

Sabedoria Arcana dos hierofantes egípcios, que só 

se obtinha pela comunicação directa proferida pelo 

sumo-sacerdote orientando o neófito na 

intensidade da meditação – dhyana, ध्यान, em 

devanagari – neles. 

 Com o avanço funesto da crescente Kali-

Yuga ou Idade Sombria – iniciada há cerca de 

5000 anos com a morte de Yeseus Krishna – de 

materialismo e descrença, com ela veio o 

desvinculo cada vez mais intenso da Tradição 

Primordial ou Tradição Iniciática das Idades, 

sintoma fatal do fenecimento da civilização 

egípcia, atrofiando-se os sentidos superiores 

humanos – notoriamente o da intuição ou budhi – 

e com isso perdendo-se o código desses símbolos 

até então vivificados na linguagem simbólica dos 

Iniciados, a única imutável no tempo e no espaço, 

surgiu a necessidade de se traduzir essa linguagem 

em outra mais acessível ao comum dos mortais, 

indo assim deixar de ser pertença exclusiva dos 

ocultistas e teósofos do país das pirâmides. 
 

 Criando uma linguagem mais simples que 

o povo pudesse assimilar sem dificuldade e assim 

ler a seu modo os símbolos dessa maneira já 

popularizados – origem remota da actual arte 

divinatória de “buena-dicha” afim ao baralho de 

Tarot – a intenção primaz era perpetuar na 

posteridade a sua memória, quando então o Egipto 

(Khêmi) fosse só um mar de areia e ruínas mortas 

no esquecimento das grandezas do seu Passado, 

como ora já se pressentia a chegada próxima da 

sua noite fatal. 
 

A evolução jamais se faria se o Verbo se manifestasse proferindo 

sempre as mesmas palavras. – Prof. Henrique José de Souza (JHS). 
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 Coube a Hermes Trismegisto, (em grego, 

Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος), o “três vezes grande” em 

Potência, Sabedoria e Revelação, fundador da 

Filosofia Hermética ou simplesmente 

Hermetismo, como se entende no mundo 

ocidental, a tarefa grandiosa de reproduzir em 

lâminas de ouro, num livro mural (chamado Livro 

de Hermes-Thot), as vogais das 22 letras celestes, 

acrescentando-lhe em lâminas de prata as 56 

consoantes do mesmo alfabeto, no todo 78 lâminas 

divididas em duas séries. As primeiras 22 são 

denominadas Arcanos Maiores, sendo as restantes 

56 os Arcanos Menores, estes expressando a 

Iniciação Humana e a consequente Criação do 

Homem e aqueles representando a Iniciação 

Cósmica afim à Criação do Universo. 
 

Com efeito, nessas lâminas estavam 

expressas as ideias fundamentais sobre a 

Cosmogénese e a Antropogénese, ou seja, naqueles 

símbolos condensavam-se todos os conhecimentos 

relativos à formação do Universo e do Homem e 

da Lei que a tudo e a todos rege. Daí, cada uma 

das lâminas poder e dever ser interpretada num 

tríplice aspecto, como seja o correspondente ao 

Mundo Divino e Celeste (Causas), ao Mundo 

Humano e Terrestre (Efeitos), e ao Mundo 

Infraterreno ou Secreto (Leis). De maneira mais 

simples, o Mundo Divino para as Causas 

(Dharma); o Mundo Celeste para as Leis 

(Samsara); o Mundo Terrestre para os Efeitos 

(Karma). 
 

 Isso mesmo está representado na 

configuração geométrica da lâmina em três 

redomas: a parte superior era destinada aos 

símbolos divinos; a parte média destinou-se às 

figuras terrenas do quotidiano; a redoma inferior 

destinava-se ao ensinamento oculto, ao mundo 

secreto das Ordens Iniciáticas. A legenda que 

finalmente está na base da lâmina é uma 

implantação recente do século XIX. Essas secções 

representavam assim o Mundo Cósmico, o Mundo 

Humano e o Mundo Infraterreno: Cosmos – 

Homem – Terra. Isto significa que todo o 

conhecimento e ensinamento tem que ser verdade 

ou ser provado nesses três Mundos. Ou por outra, 

tudo aquilo que não tiver correspondência nesses 

três Planos não possui crédito e com isso deverá 

sofrer revisão. 

 Contemporâneo de Moisés (cerca de 1250 

a. C.), Hermes-Thot viu a sua obra mural depressa 

disseminada por via do intercâmbio cultural-

espiritualista entre Colégios Iniciáticos de vários 

países nos diversos quadrantes continentais. É 

assim que aparece na Pérsia, na Índia, na China e, 

notavelmente, no alfabeto hebraico dos patriarcas 

da primitiva Israel. 
 

 Em homenagem ao seu criador, passou a 

chamar-se Tarot, abreviado Taro (inspirado 

naquele de Thot). Dessa palavra celtizada resultou, 

pelo método da temurah ou permuta das letras, 

Torá ou Torah, que os rabinos judeus chamaram 

de Lei. Ela acha-se composta do vocábulo Tar, 

significando “Via ou Caminho”, e Ro – Ros – Rog, 

o mesmo que “Rei ou Real”. É, pois, Taro 

equivalente etimológico a Caminho Real da 

Iniciação (As-Taroth), também chamado caminho 

Real da Vida (Iniciática). 
 

 Quanto à palavra lâmina, dividida em 

lam+îna, termos aglutinantes turânicos, significa 

“conhecimento plasmado ou fixado”. 
 

 Das duas séries, os Arcanos Menores estão 

em relação com as forças vivas latentes no 

Universo, respeitantes aos aspectos energéticos da 

Natureza, e os Arcanos Maiores correlacionam-se 

aos Mistérios da Iniciação Humana à Divindade. 
 

 As lâminas viriam a ser adornadas com 

figuras simbólicas de intenção parabólica, cada 

uma possuindo um hieróglifo egípcio a que, 

posteriormente, acrescentou-se uma letra do 

alfabeto hebraico. Quanto ao valor deste, reparte-

se em três letras-mães, sete letras-duplas, ou de 

duplo valor, e em doze letras simples. Em resumo: 
 

 Três letras-mães (1.º, 2.º, 3.º Logos). 

 Sete letras-duplas (7 Dhyan-Choans, 7 

Kumaras, Luzeiros e Planetários em forma dupla). 

 Doze letras simples (12 signos do 

Zodíaco, expressando as 12 Hierarquias 

Criadoras). 
 

 Também, se dá ao Tarot um significado 

mágico, ao qual preferimos o de Ciência Teúrgica, 

mostrando os 56 Arcanos Menores repartidos em 4 

grupos de 14 em relação com a evolução do 

Mundo material, em relação com a Humanidade, 

enquanto os 22 Arcanos Maiores relacionam-se 

aos Seres Divinos. Donde, analogamente, a 
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relação dos quatro princípios inferiores ou 

Quaternário Físico (Mental Concreto, Emocional, 

Vital e Físico) com os três princípios superiores ou 

Ternário Espiritual (Espiritual, Intuicional e 

Mental Abstracto ou Causal). 
 

 Esse Quaternário manifestado possui 

quatro símbolos que se universalizaram como 

Paus, Copas, Espadas, Ouros, possuídos dos 

respectivos significados: 
 

 PAUS – Bastão divinatório, vareta ou 

bagueta mágica. Símbolo de mando, ceptro de 

adivinhação viril. Símbolo do poder gerador 

masculino – o PAI. 
 

 COPAS – Cornucópia divinatória. 

Receptividade feminina, tanto intelectual como 

física – a MÃE. 
 

 ESPADAS – Lâmina (podendo ser lança) 

do evocador, instrumento que configura uma cruz 

e lembra a união fecunda dos dois princípios 

masculino e feminino: a fusão, a cooperação dos 

contrários. A espada, tal como a lança, também 

simboliza a acção como a do Verbo – o FILHO.  
 

 OUROS – Disco pentacular, signo de 

apoio da vontade, matéria considerada de acção 

espiritual. Síntese que faz retornar o Ternário à 

Unidade – a TRINDADE ou TRI-UNIDADE. 
 

 Esses quatro símbolos relacionam-se, por 

sua vez, com os 4 Maha-Rajas e os 4 Devas-

Lipikas, respectivamente, os Senhores do Destino 

Cósmico e Planetário, assim conhecidos na 

nomenclatura teúrgica: 

 

 

 
 

 Nos séculos XIII-XIV começou a ser 

vulgarizado pelos ciganos, o misterioso povo 

errante subitamente aparecido na Europa oriundo 

do Oriente mas, diz-se, desembocado do Mundo 

Subterrâneo de Duat de onde um dia fora expulso, 

escorraçado clã Kara-Mara indigno do seu nome 

primitivo Kara-Muru. Mistérios… O certo é que 

promoveram as cartas do baralho (de baralhar, 

confundir, já sinal certo de que só o verdadeiro 

Iniciado seria capaz de desembaralhar, ou seja, 

pôr na ordem correcta da interpretação certa) como 

Tarot Rom, de uso privado do clã, ao mesmo 

tempo que divulgavam um seu derivado nas cortes 

de Veneza e da França, nesta onde ficaria 

conhecido mais vulgarmente como Tarot de 

Marselha. 
 

 Nesses Tarots inspiraram-se quantos 

baralhos apareceram posteriormente, sobretudo do 

século XVIII em diante e com mais ou menos 

erros, mais ou menos fantasias. 
 

 O primeiro, Rom, carrega nos seus 22 

portais ou Arcanos Maiores os sugestivos títulos: 
 
 

 1 – Ashok Chakra (A Roda das Origens) 

 2 – O Kukhan (O Kukane e as Três 

Deusas) 

 3 – E Phuri Dai (A que Sabe) 

 4 – E Drabarni (A Ledora da Sorte) 

 5 – O Vatash Romengoro (O Chefe dos 

Rom) 

 6 – Fralipé Romani (A Fraternidade dos 

Rom) 

 7 – O Thagar Lumeaki (O Rei do Mundo) 

 8 – O Grast (O Cavalo) 

 9 – E Puskaria (A Ilha) 

 10 – Maripé Taraïm (Batalha de Teraim) – 

motivo da sua expulsão. 

 11 – Aggartti (O País Oculto, a Verdade) 

 12 – Samballa (O Vale da Felicidade) 

 13 – O Niglo (O Ouriço Cacheiro) 

 14 – O Bero (O Urso) 

 15 – O Sap (A Serpente) 

 16 – O Kher (A Casa) 

 17 – O Vurdon (A Caravana) 

 18 – Lotcholikos (Espíritos Elementais) 

 19 – O Kham (O Sol das Estradas) 

 20 – O Shon (A Lua) 

 21 – O Geapé Vimanaki (O Regresso do 

Vimana) 

 22 – Tataghi (O Coração do Fogo) 
 

 O segundo, Marselhês, tal como no 

primeiro cada número, equivalendo a uma lâmina, 

tem um significado próprio, uma vibração 

particular, enfim. As suas respectivas 

representações e interpretações, são: 
 

 1 – O Mago (ou Pelotiqueiro) (Aleph)

 Vontade 

 2 – A Papisa (Beth) Sabedoria 

 3 – A Imperatriz (Ghimel) Actividade 

 4 – O Imperador (Daleth) Realização 

 5 – O Papa (He) Inspiração 
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 6 – O Amoroso (Vau) Prova 

 7 – O Carro (Zain) Vitória 

 8 – A Justiça (Heth) Justiça 

 9 – O Ermitão (Teth) Prudência 

 10 – A Roda da Fortuna  (Yod) Fortuna 

 11 – A Força (Kaph) Força 

 12 – O Enforcado (Lamed) Sacrifício 

 13 – A Morte (Mem) Transformação 

 14 – A Temperança (Nun) Iniciativa 

 15 – O Diabo (Samekh) Destino 

 16 – A Torre (Ayin) Ruína 

 17 – As Estrelas (Phe) Esperança 

 18 – A Lua (Tzade) Decepção 

 19 – O Sol (Koph) Felicidade 

 20 – O Julgamento (Resh)

 Julgamento 

 21 – O Louco (Schin) Expiação 

 22 – O Mundo (Thau) Recompensa 
 

 Por quanto se disse até aqui, faz-se notória 

a diferença abissal entre a visão teúrgica do Tarot 

e aquela da “buena-dicha” popular, uma 

cultivando o espírito iniciática, outra cultuando o 

psiquismo profano, dando aso e asas à superstição 

filha da ignorância. Sendo os Arcanos uma forma 

de veiculação do Conhecimento caracterizada por 

uma tónica inteiramente não dogmática, simbólica 

e numerológica, a Escola Teúrgica prossegue até 

hoje a tarefa de os cultivar e passar adiante, como 

um aspecto não de baralho mas de Trabalho 

Iniciático. 
 

 Mas mesmo o uso vulgar do Tarot e do 

baralho – que serviu para despertar o interesse dos 

povos para as verdades superiores – não deixa de 

revelar, apesar de incipientemente, os valores dos 

Arcanos. Quando se lançam as cartas para 

interrogar o futuro, pressupostamente quer-se 

enfrentar, fixar, mudar ou evitar o destino. E o 

jogador que perde ou ganha fortunas, certamente 

está tentando fazer-se senhor da sua própria sina, 

do seu destino, ainda que de forma caótica. 
 

 Procura, enfim, recuperar a intuição 

espiritual e a consequente mudança do seu 

humano destino… mas às avessas, por via 

psicofísica e não como deveria ser, com disciplina 

verdadeiramente espiritual, e por isso é caótica, 

para não dizer pior. 
 

 As 22 letras devanagaris originais cabem 

ao Tarot Sacerdotal de Agharta, que a Lei Maior 

não permite expor aqui, devendo a ele a origem 

quantos Tarots sérios existam. A própria palavra 

Arcano é sinal toponímico disso quando se atende 

à sua origem latina, Arcanus, significando 

“segredo, oculto, mistério”. Por sua vez, o grego 

Arcon, donde Arga, que dizer “santuário”. 

Portanto: 
 

ARCA + ANUS = ARCANO. 

ARCA + ARGA = AGHARTA, ARCA 

DE NOÉ, DE ÉON (“Ciclo de Manifestação 

Universal”). 
 

 Por conseguinte, aquele que já realizou os 

Arcanos em todas as etapas da Evolução é 

conhecedor da linguagem celeste, a língua Senzar 

que estabelece a comunicação directa entre o 

Homem e o Universo e entre este e a Natureza. 

Faz-se um Jina ou Génio, um morador da Arca, da 

Agharta (mesmo que viva na face da Terra), cuja 

Rota trilha seguindo fielmente a Torá, a Lei 

contido no Taro. 
 

 Para terminar, procure todo o discípulo da 

Teurgia realizar os seus Arcanos com a humildade 

que caracteriza o sábio e o santo, jamais com 

ostentação, rebeldia e altivez que fazem do 

ignorante um pecador e do pecador um néscio 

filho da impuberdade da noite sem dia. 
 

 Dissemos “os seus Arcanos”, porque como 

ensinou o saudoso Mestre numa das suas Cartas, o 

Professor Henrique José de Souza, basicamente “a 

cabeça do Homem é a representação do Mundo 

Divino, possui 8 ossos e as faces 14, ao todo 22 

Arcanos Maiores. No tronco, como Arcanos 

Menores, 32 vértebras e 24 costelas, ao todo 56, 

como se viu, Arcanos Menores”. Com isto, pela 

conquista do domínio mental ou espiritual possa, 

ao mesmo tempo que cursa a rota tarôtica do seu 

ciclo existencial, o verdadeiro discípulo descobrir 

a sua origem, finalidade e missão na vida 

vencendo, de vez, quantos enigmas e esfinges 

existam. 
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CONHECIMENTO INICIÁTICO 
 

TELLES CORDEIRO  

 

 

 
 

 
Enunciando uma grande verdade, Voltaire 

reconhece o invulgar valor da INSTITUIÇÃO 

DOS MISTÉRIOS para a Humanidade ao mesmo 

tempo que para o indivíduo, isto é, para cada um 

tomado isoladamente e para todos em conjunto. 

Outrossim, subtilmente, o grande pensador insinua 

a ideia de que o Conhecimento Iniciático, a que 

chama “Instituição dos Mistérios”, está, como 

sempre esteve, encoberto pelos espessos véus das 

“superstições populares”. 
 

 Desde que a Ciência dos homens 

descobriu algumas “verdades”, a verdadeira 

Ciência, a Ciência Divina, foi relegada para plano 

secundário, pior até, atribuída à imaginação e à 

fantasia dos espiritualistas que não aceitando os 

dogmas das “Religiões Oficiais”, menos ainda 

aceitam como definitivas as “últimas” conclusões 

da “Ciência Oficial”, porque estas, as “últimas”, 

em geral contradizem as “penúltimas”, 

demonstrando o infatigável esforço dos homens 

que, mesmo por caminhos indirectos e tortuosos, 

gradativamente aproximam as duas Ciências. 
 

 Pio XII, o grande Papa de nossa época – 

São Pedro redivivo na nossa geração – verdadeiro 

e digno “chaveiro da Igreja”, “chaveiro ou porteiro 

do Céu”, Céu a que os árabes chamam de Wallah-

Allah (vale de Allah), e outros de ShamALLAH, 

isto é, Shamballah, em discurso pronunciado em 

1951 dizia: 
 

 “De facto, a Ciência verdadeira, 

contrariamente a arriscadas afirmações do 

Passado, quanto mais avança tanto mais descobre 

Deus, como se Ele estivesse vigiando à espera, por 

detrás de cada porta que a Ciência abre.” 

 E mais adiante: 

 “O conhecimento de Deus, como único 

Criador, conhecimento comum a muitos cientistas 

modernos, é, de certo modo, o extremo limite a 

que pode chegar a razão natural; mas, como bem 

sabeis, não constitui a última fronteira da Verdade. 

Do mesmo Criador, encontrado pela Ciência no 

seu caminho, a Filosofia, e muito mais a 

Revelação, em harmónica colaboração, por serem 

todas três instrumentos da Verdade como raios do 

mesmo Sol, contemplam a substância, desvendam 

os contornos, reproduzem os traços. Sobretudo, a 

Revelação torna a presença Dele quase imediata, 

vivificante, amorosa…” 

Entre o caos das superstições populares, existe uma Instituição que evitou sempre 

a queda do Homem na mais degradante animalidade: a dos Mistérios. – Voltaire  
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 Esse pequeno trecho demonstra a 

envergadura espiritual daquele que, por isso 

mesmo, jamais foi compreendido pelos que o 

cercavam. É que, antecipando, explicando e 

orientando a “Ciência dos homens”, sempre 

contou a Humanidade com a “Revelação”, a 

“Ciência Divina” que os Grandes Iluminados de 

todas as épocas trouxeram para a face da Terra. A 

Alquimia precedeu e orientou, e ainda hoje explica 

e ultrapassa, a Química, que é sua filha; do mesmo 

modo que a Astrologia face à Astronomia. E que 

melhor exemplo, para comprovar o que dissemos, 

do que o da Astrologia, actualmente envolta nos 

espessos véus da superstição mas que, em sua 

pureza, explica a Astronomia ao mesmo tempo 

que nos faz compreendê-la em sua beleza, em suas 

verdades… em seus erros. 
 

 O homem comum contenta-se com o que a 

pseudo-astrologia oferece: uma nebulosa previsão 

do futuro e um calendário dos dias “bons” e dos 

“ruins”. Não é assim com os que possuem o 

Conhecimento Iniciático: estes sabem porque e de 

que modo os astros influem na vida de cada um. O 

homem comum é joguete das forças subtis da 

Natureza, sejam elas terrestres ou cósmicas; o 

Iniciado conhece estas forças e, por isto mesmo, 

aproveita-as vivendo em harmonia com o 

Universo. 
 

 “Os astros inclinam, porém, não obrigam”, 

dizia Mário Roso de Luna. Através da Revelação, 

os Mestres ensinam como devem viver os homens, 

orientam na missão colectiva a ser cumprida em 

benefício da Humanidade; e, sobretudo, indicam o 

caminho a percorrer na razão de que “viemos da 

Divindade e para Ela havemos de voltar”, 

conforme afirma St.º Agostinho. Mas, como é 

evidente, são orientados e ensinados… aqueles 

que seguem o Mestre em suas sucessivas 

manifestações avatáricas. Eis porque aqueles que 

seguem apenas os ensinamentos dados pelo Mestre 

em manifestações anteriores vivem 

exclusivamente da tradição, sem missão definida a 

cumprir, protestando por um ideal vago e confuso, 

limitando-se a regras morais de conduta, que 

raramente são observadas porque não conhecem o 

seu verdadeiro, oculto e transcendente fim, de 

olhos fixos num problemático céu ou numa 

possível melhor reencarnação. Pela mesma razão, 

o ideal da FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA 

preenche todas as nossas necessidades, em que 

todos acompanhariam a marcha evolutiva da 

Humanidade ocupando o mais alto posto. É uma 

utopia, dirão. Sim, HOJE é uma utopia; mas a 

nossa missão inclui este ver, como inclui agora o 

grito de alerta de que as religiões, digo, os navios 

sem comandante que se encontram em alto mar, 

no meio da tempestade, estão afundando e com 

eles os seus passageiros; não salvaremos os 

navios, mas talvez haja quem desde já procure 

uma BARCA DE SALVAÇÃO e escape, como 

Noé escapou na sua Arca. 
 

 É forçoso dizer que não é fácil reconhecer 

o Mestre; muito mais difícil ainda é segui-lo, 

percorrendo com Ele o Itinerário de IO em sua 

Barca de Salvação: é que somos muito pequenos e 

a nossa visão é curta para vislumbrar a sua altura, 

e, por outro lado, quando num divino e supremo 

esforço Ele desce até nós, diminuindo a sua 

estatura para que a nossa vista O alcance, nós o 

achamos também pequeno. Foi assim com Jesus, 

com Buda, com Maomé, com Ramakrishna, e com 

outras manifestações avatáricas. 
 

 Se o discípulo não esbarra em tal prova, 

nem em outras que se estendem ao longo do 

caminho, ultrapassando a todas e, paradoxalmente, 

evoluindo à medida que as vence, então, e cada 

vez mais, compreende as Revelações e fica de 

posse do CONHECIMENTO INICIÁTICO, do 

qual se beneficiará, porém, mais que isto, usará em 

benefício de toda a Humanidade. É espinhosa esta 

parte da missão pois que, quando é necessário 

divulgar alguma coisa esotérica, tornando-a assim 

exotérica, a dúvida, filha da ignorância, não 

permite, geralmente, que aqueles que se tem em 

mira aproveitem os ensinamentos. 

 Poderiam servir de exemplo o seguinte: a 

orientação do corpo durante o sono, com a cabeça 

para o norte e os pés para o sul; a água clorada e o 

asfaltamento das ruas podem ser grandemente 

responsabilizados, respectivamente, pela 

poliomielite e pelo câncer. 

 A S.T.B., o único Colégio Iniciático 

detentor das tradições passadas e das Revelações 

do Presente, trabalha em prol da Nova Civilização 

da Era de Aquário, e assim o faz baseada nos 

Conhecimentos Iniciáticos que constituem a 



PAX - N.º 75 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

35 

 

Doutrina Esotérica. É uma Arca – Barca – em que 

podem entrar todos aqueles que seguirem “A Voz 

do Silêncio” que ordena: 
 

 “Procura o caminho. Mas, ó Lanu, sê puro 

de coração antes que comeces a tua jornada. Antes 

que dês o primeiro passo, aprende a separar o real 

do ilusório, o transitório do eterno. Aprende, 

sobretudo, a separar a Ciência da Cabeça da 

Sabedoria da Alma, a Doutrina do “Olho” da 

Doutrina do “Coração”. Afasta-te da ignorância 

e, também, da ilusão. Afasta o rosto das decepções 

do mundo; desconfia dos teus sentidos; eles 

mentem. Mas dentro do teu corpo, escrínio das 

tuas sensações, procura no impessoal o Homem 

Eterno; e tendo-o procurado, olha para dentro: tu 

és Buda!” 

 

Diário de São Paulo – 27 de Agosto de 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECCE OCCIDENS LUX 
 

HERNANI M. PORTELLA 
 

 Para que se possa avaliar bem em que 

consiste a Missão Espiritual da SOCIEDADE 

TEOSÓFICA BRASILEIRA, basta que se 

conheça a revista Dhâranâ, órgão oficial da 

mesma. Nesta se desenvolve, de maneira coesa e 

harmónica, a História da Obra Divina na sua fase 

actual. Por ela se observa que a Sociedade 

Teosófica Brasileira, desde a sua fundação até aos 

dias de hoje, tem seguido um roteiro perfeitamente 

consequente. 
 

 Qual a Missão específica apontada por 

Dhâranâ e fielmente seguida pela nossa Sociedade 

Teosófica Brasileira? Responderemos pela boca 

dos filósofos, cientistas e místicos. 
 

 O grande etnólogo mexicano José de 

Vasconcelos teve ocasião de escrever as sábias e 

proféticas palavras: “É dentre as bacias do 

Amazonas e do Prata que sairá a Raça Cósmica 

realizando a Concórdia Universal, porque será 

filha das dores e das esperanças de toda a 

Humanidade”. 
 

 O cientista e polígrafo espanhol, Dr. Mário 

Roso de Luna, autor do livro O Tibete e a 

Teosofia, escrito em colaboração com o Professor 

Henrique José de Souza (e já publicado naquela 

revista por nós editada), por ocasião das suas 

conferências teosóficas pela América do Sul, 

afirmou entre outras coisas: “Não resta a menor 

dúvida de que as bacias do Amazonas e do Prata, 

com o decorrer dos tempos, selarão nas suas 

ribeiras os destinos do Mundo”. Cabe ressaltar 

que, antes de dar início a tal série de conferências, 

o insigne discípulo de Helena Petrovna Blavatsky 

teve oportunidade de conversar com a Dr.ª Annie 

Besant, também discípula de H.P.B., sobre a 

Missão da Sétima Sub-Raça, a Raça Dourada, 
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resultante da fusão Inca-Tupi com a semente 

Ibérica e demais Raças antigas que, por 

merecimento, se viriam a fundir na nova Raça – a 

Brasileira. Durante a curta entrevista por ela 

concedida e abordada sobre a referida Missão, ele 

ouviu um seco “rien, rien…”, demonstrando com 

isso que ela ignorava o esoterismo dessa mesma 

Missão. “Nada, nada” sabia ela também sobre a 

sua futura encarnação, posto que antes da sua 

morte indagou de um Adepto de nome Doris-Jana, 

que embora vivendo na Índia há muitos anos eram 

de origem tibetana, em que região deveria voltar a 

encarnar para continuar a sua missão, tendo 

ouvido dele: “Qual poderia ser senão o Brasil, 

minha filha?”. 
 

 Aliás, do Diário da Noite, de 4 de Outubro 

de 1933, do Rio de Janeiro, extraímos, a guisa de 

esclarecimento, o seguinte: 
 

 “O Sr. José Maria Olivaes, presidente da 

Sociedade Teosófica Dharma, de Buenos Aires, 

fez uma interessante declaração em torno da morte 

de Annie Besant e da próxima encarnação daquela 

que na Terra foi a maior animadora e divulgadora 

da Teosofia. Annie Besant disse: “O meu próximo 

campo de acção será na América do Sul, onde 

esforçados trabalhadores estão desde há muitos 

anos preparando o terreno”. E o Dr. Olivaes 

esclarece: “Se o vaticínio da doutora Besant se 

cumprir, acho que o país escolhido será o Brasil. 

Explico: é o país sul-americano mais 

espiritualizado. Há no Brasil, actualmente, 

centenas de centros e associações altruístas e 

centenas de milhares de espiritualistas, espalhados 

por todo o seu vasto território. A fraternidade, a 

cortesia e a hospitalidade dos brasileiros já são 

proverbiais. Está se formando até um poderoso 

Centro magnético, que talvez atraia o privilégio de 

ele se tornar o berço da futura Sétima Raça da 

Humanidade.” 

 Confirmando o que disse o ilustre 

presidente da Sociedade Teosófica Dharma, de 

Buenos Aires, esclarecemos que tal profecia já se 

cumpriu… Com referência ao Centro magnético a 

que ele alude, preferimos dar a palavra ao 

psicólogo suíço Dr. Oskar G. Schiag, docente do 

Instituto Estadual de Zurich, que, segundo foi 

noticiado pela imprensa do país, declarou: “A voz 

interna que me mandou procurar o Templo da 

Sociedade Teosófica Brasileira, em São Lourenço, 

não me enganou. As fortes vibrações espirituais 

aqui encontradas fazem-me confessar serem elas 

tão poderosas que se torna preciso uma preparação 

psíquica especial, para que o equilíbrio normal de 

um homem possa resistir às irradiações que 

emanam deste Santo Lugar”. Através de 

informações obtidas na própria Europa, ele 

revelou: “Já se tornou conhecida a Obra em que se 

acha empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira, 

como prelúdio a grande transformação humana e 

mundial a que em breve assistiremos, em 

substituição ao materialismo dominante no 

presente ciclo.” – Diário de São Paulo, 21-10-

1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compulsando várias publicações antigas 

relacionadas com a nossa Obra no Brasil, 

encontramos no Jornal do Brasil, de 24-04-1934, 

a seguinte apreciação do Sr. Jinarajadasa, teósofo e 

budista e ilustre visitante do nosso país: “Vós 

estais produzindo no Brasil uma nova Raça 

formada da entremescla das raças agora existentes 

no país: será uma variante do que o teosofista 

denomina a “Sétima Sub-Raça” da Raça Ariana. 

Talvez no futuro a vossa Raça venha a ser 

denominada “Raça Dourada”, não por terdes mais 

ouro que os outros países, mas pela cor do futuro 

brasileiro ser denominada cor de ouro velho. Já 

aqui e além do Rio de Janeiro é possível ver os 

começos dessa tez.” 



PAX - N.º 75 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

37 

 

 Confirmando a antiquíssima profecia de 

que Maitreya Budha nasceria no Ocidente, o 

último Budha da galeria do Mosteiro de Tjigad-Jé, 

a contar do último plano para a frente, possui tez 

alva, olhos azuis e cabelos louros, enquanto os 

demais são todos de cor bronzeada. Representa 

aquele a síntese dos sete Bodhisattwas 

relacionados com as sete Sub-Raças. Eis que um 

Budha corresponde a uma Raça-Mãe (ou 8.º Ser). 

Por detrás da imagem deste 8.º Ser acha-se uma 

ferradura cravejada de 7 pedras preciosas de cores 

diferentes, isto é, cada pedra representa um planeta 

ou um dos Bodhisattwas. Tal símbolo que não foi 

notado e muito menos descoberto o seu sentido até 

hoje, principalmente pelos ocidentais, confirma a 

tradição transhimalaia do Kalki-Avatara, ou seja, o 

do “Cavalo Branco”, que além do mais representa 

a Idade de Ouro ou Satya-Yuga, muito distante 

ainda dos nossos dias mas para a qual trabalharam 

e trabalham ainda todos os Adeptos do Mundo. 

Tais Adeptos são aqueles Seres pertencentes às 

Linhas do Pramantha, tais como SERAPIS, 

HILARIÃO, KUT-HUMPAS (plural de KUT-

HUMI) e MORYAS. Os Adeptos citados e 

conhecidos pelos nomes de Gulab Sing, Djwal 

Khul, Kut-Humi e outros da Linha dos Kut-

Humpas, bem como os de nome Ralph Moore, 

Robert Moore, da Linha dos Moryas, por sinal que 

bastante conhecidos de Helena Petrovna 

Blavatsky, Annie Besant, etc., concorreram para a 

fundação do movimento espiritualista da 

Sociedade Teosófica Brasileira trasladando para o 

Ocidente aquilo que se extinguia no Oriente, com 

a morte do místico Ramakrishna, do 31.º e último 

Budha Vivo da Mongólia e do 13.º e verdadeiro 

Dalai-Lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por estranha causalidade nascia no 

Ocidente aquele que viria a cumprir a Profecia da 

Serra de Sintra, cuja tradução do original latino 

passamos a transcrever: 
 

 Patente me farei aos do Ocidente 

 Quando a porta se abrir lá do Oriente! 

 Será coisa pasmosa quando o Indo,  

 Quando o Ganges trocar, segundo vejo,  

 Os seus (espirituais) efeitos com o Tejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sintra onde se viria a fundar a Obra 

destinada a servir de marco espiritual à história 

evolucional dos seres humanos. Esse nascimento 

responde aos dizeres de Helena Petrovna 

Blavatsky na página 62 da tradução espanhola de 

A Doutrina Secreta, volume I, Introdução: 
 

 “No século XX algum discípulo melhor 

informado e com qualidades muito superiores 

poderá ser enviado pelos Mestres de Sabedoria 

para dar provas definitivas e irrefutáveis de que 

existe uma Ciência Secreta chamada Gupta-

Vidya.” 
 

 E também às palavras proféticas inscritas 

na capelinha do Espírito Santo, em Erfurt na 

Alemanha, excelsa sede da verdadeira 

Fraternidade Rosa+Cruz: 
 

 “Voltarei ao mundo em 15 de Agosto de 

1800, para logo volver ao Seio da Terra, donde 

surgirei em 15 de Setembro de 1883, mas Me 

firmando em Espírito e Verdade em 1900, quando 

Me manifestarei das bandas do Oriente para o 

Ocidente.” 
 

 Essa mesma data de 15 de Setembro de 

1883 acha-se inscrita no interior da Pirâmide de 

Kheops. Ao EX ORIENS LUX, de Emmanuel 

Swedenborg, sucede-se, portanto, o ECCE 

OCCIDENS LUX, do Professor Henrique José de 
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Souza, Grão-Mestre da Ordem do Santo Graal. E é 

por isso que a SOCIEDADE TEOSÓFICA 

BRASILEIRA, tendo comemorado em 24 de 

Junho último o seu 61.º aniversário cíclico, vem 

trabalhando desde 1889 para firmar na Face da 

Terra o marco glorioso do seu destino, qual seja o 

de tornar o nosso querido Brasil o Berço da Nova 

Civilização. Daí a Mensagem que lhe foi dirigida 

quando se chamava DHÂRANÂ – Sociedade 

Mental-Espiritualista, predecessora da Sociedade 

Teosófica Brasileira, por um Templo Hindu-

Tibetano situado em Srinagar, no Norte da Índia: 

 Salve Dhâranâ! Rebento novo, mas 

vitalizado pela uberdade do TRONCO 

GIGANTESCO DONDE NASCESTE. Vieste do 

Oriente, como uma Rama extensa, florescer nas 

mentes dos Filhos deste País grandioso que já 

tiveram a dita de ouvir o cantar mavioso da ave 

canora que lhes segreda, internamente, amor a 

todos os seres. Os teus Triunfos já são cantados 

em melodiosas estrofes na grande CONCERTO 

UNIVERSAL DA CADEIA SEPTENÁRIA, porque 

TU, Excelsa Potência criada pelos teus próprios 

esforços, começaste a DAR CRESCIMENTO, NAS 

TUAS PODEROSAS HASTES, ÀS FOLHAGENS 

VERDEJANTES ONDE AMARELADOS FRUTOS 

serão colhidos por todos aqueles que se acham 

famintos e perdidos na grande floresta da vida. E 

assim, com as cores do Pavilhão da Pátria de teus 

Filhos, também Tu, Dhâranâ, terás o teu Hino 

Glorioso cantado pelos QUERUBINS que adejam 

em torno da SILHUETA MAJESTOSA DO 

SUPREMO INSTRUTOR DO MUNDO. 

 

 

Diário de São Paulo – 31 de Julho de 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


