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E D I T O R I A L 

 
 
 

 

 
 
           

      os últimos tempos tem-se assistido ao fluxo constante de vagas humanas migratórias africanas e 

médio-orientais para a Europa, fugindo à guerra, à doença, à fome e à morte nos seus países. Com tantos 

milhares de pessoas servindo-se de meios impossíveis à sobrevivência para escaparem, os desastres 

dramáticos sucedem-se em catadupa vindo a transformar o Mar Mediterrâneo em um gigantesco cemitério, 

nisto ficando tristemente célebre a fotografia recente de uma criança de tenra idade afogada dando a uma 

praia italiana. Essa mesma fotografia serve agora para tocar na consciência dos governantes europeus (e 

também de outros continentes) alertando-os quanto à gravidade da situação, nisto justificando-se o dito de 

“uma imagem vale mais do que mil palavras”. Uma Europa económica, burocrática, egocêntrica e quase 

desumanizada nos princípios éticos e morais dignificadores da condição humana, vê-se agora confrontada 

consigo mesma, questionada na sua cegueira e ganância económico-financeira pelos valores humanistas 

impondo-se prementes na gravidade do momento. 
 

 Por outra parte, a poderosa China ateísta e o tenebroso centro económico de Changai ameaçam 

“crash” financeiro, o que levaria o país à bancarrota e com ele as bolsas de outros países. A Ásia e sobretudo 

o Japão e a Índia, também oscilam gravemente nas suas bolsas e economias. A Rússia vive dias difíceis nas 

suas precárias condições económicas, colmatadas pelo seu gigantesco dispositivo militar que lhe suga os 

recursos económico-financeiros, nisto estando em pé de igualdade com o que se desenrola na América do 

Norte. Seguem-se os conflitos político-sociais, gerados por gritantes desigualdades económico-financeiras, 

tendendo a agravar-se nos países do centro e sul do continente americano, com destaque para o Brasil 

recentemente oficialmente entrado em “recessão técnica”, que é dizer, “recessão económica”. 
 

 O que está acontecendo no Mundo? Acaso os Maiores da Raça Humana teriam previsto o Presente 

acidentado em um passado afastado ou recente?  
 

 Sim, tudo o que está acontecendo já foi previsto e detalhadamente, como, por exemplo, se lê nas 

inquietantes palavras da Profecia do Rei do Mundo, proferida em 1890 no Mosteiro de Narabanchi-Kure, 

Tibete: “Os homens esquecerão cada vez mais as suas almas, preocupando-se somente com os seus corpos. A 

maior corrupção reinará na Terra”. “Os países serão desfeitos e povos inteiros morrerão”; “as estradas serão 

cobertas por multidões errantes de um lugar para outro”, sem destino certo, e com isso “as famílias serão 

divididas e desfeitas”, etc. 
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 Eis aqui o panorama geral do Mundo actual, cujos horrores do momento levam a suspeitar-se da 

presença de uma Força invisível mas abarcante que está transformando a Sociedade Humana pela Dor, esta a 

exigida por Lei purga ou queima do Karma Colectivo da Raça. Por certo os Senhores do Mundo, o Governo 

Oculto do Mundo liderado pelo seu Augusto Rei Akdorge está a construir, sob a necessária feição destruir, 

sobre as ruínas de uma Sociedade podre e gasta em valores reais o dealbar de uma outra em quem a 

Humanidade inteira deposita as suas derradeiras esperanças. Estas podem encontrar a realização nas últimas 

palavras da Profecia do Rei do Mundo:  
 

 “Então enviarei um Povo, agora desconhecido, que com mão forte extirpará as raízes da loucura e do 

vício, conduzindo aqueles que se mantiveram fiéis ao Espírito no Homem, na luta contra o Mal. Ele trarão 

uma Vida Nova para a Terra purificada pela morte das nações (ou seja, o fim decisivo de um Ciclo podre e 

gasto). Então, os Povos de Agharta sairão das suas cavernas subterrâneas e reinarão na Face da Terra.” 
 

 Este é o momento do “naufrágio da Humanidade”? Será antes a hora da Transformação da 

Humanidade, resgatando os seus débitos passados na agitação dolorosa de um parto gigantesco cujo ronco de 

dor (Roncador…) o grito de esperança no devir feliz, como um e todos afinal o desejam. Resta pôr as mãos à 

obra – Obra Divina – para que esse mesmo devir seja uma realidade risonha. 
 

 Chame-se-lhe a Sinarquia, a Concórdia Universal nascida das dores e esperanças de toda a 

Humanidade, como justamente dizia o etnólogo mexicano José de Vasconcelos. 
 

 Também Portugal tem o seu quinhão farto, irregateado, neste rescaldo final Intercíclico – Piscis-

Aquarius – e com isso mais do que nunca justifica-se a sua prerrogativa profética de “quem nele nasce é por 

missão ou castigo”. O castigo socioeconómico está sendo severo para todos; a missão reserva-se aos 

raríssimos fiéis à Lei de Deus assinalada no Pendão da mais secreta e misteriosa Ordem Iniciática cujo 

magistério tem tutelado, desde os alvores da Nacionalidade, o devir da Pátria Lusa, implicando tal devir no 

dever dos mesmos raros acudirem, desassombrados e anónimos, encobertos, aos muitos do todo da Raça. 
 

 Resta-nos, pois, manter-nos mais unidos do que nunca neste tempo grave mas solene, como página 

inédita da História Humana, por que passa o Mundo. Aos teúrgicos e teósofos, aos espiritualistas e ateus 

humanistas de todas as latitudes mentais, a palavra de ordem é: Um por todos e todos por um! Tudo pela 

Concórdia Universal dos Povos! Tudo pela verdadeira Realização do Homem! 
 

Vossa, a 
 

COMUNIDADE TEÚRGICA PORTUGUESA 
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São Paulo, 15 de Setembro de 1961 
 

(Relatório de Paulo Machado Albernaz)   

 
Houve uma animada reunião à qual 

compareceram diversos Irmãos do Rio, de São 

Lourenço, de Campinas e de Santo André. Após 

entoarmos o Hino dos Serapis, eu li o seguinte 

poema: 
 

HÁ UM REI ENTRE NÓS 
 

Foi neste dia bendito 

Que Ele surgiu entre nós 

Dando-nos algo inaudito 

Desde que ouvimos sua voz! 
 

Não nos mostrava riqueza 

Desta que os homens adoram, 

Mas se notava a nobreza 

De quem consola os que choram! 
 

Sua arma forte é a palavra 

Que nos uniu nesta Obra, 

Para operarmos na lavra 

Que Ele dirige e manobra. 

Há, pois, um Rei nesta Terra, 

Mestre de Luz e Bondade, 

Que nos livrando da guerra  

Dá-nos a Felicidade! 
 

Nós o chamamos Henrique 

Tendo uma Helena por dote. 

Quem será Ele, por fim? 
 

J.H.S.! El-Rike! 

Rei de Salém! Sacerdote! 

Melkitsedek, enfim!!! 
 

Paulo 
 

A seguir, os Tributários entregaram ao 

Mestre uma espada ricamente trabalhada. Ao que 

o Mestre respondeu: 
 

– Não queremos ser considerados como 

reis mas como seres da Terra, porque como bem 

sabeis pelos versículos 6 e 7 dos Hebreus, 

Melkitsedek é aquele que é perseguido pelos 
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pecadores e ao mesmo tempo apedrejado. Nós 

temos uma grande honra em estarmos nestas 

condições de apedrejados e de sofredores na Face 

da Terra. Esta é a nossa maior realeza, ao vosso 

lado como grandes amigos, como nossos filhos, 

como Tributários, em resumo, como Cavaleiros do 

Santo Graal. O nosso maior desejo é, como eu já 

disse hoje numa revelação muito importante a 

respeito da minha idade, que pudéssemos em 1963 

estarmos todos nas mesmas condições, que vós 

fosseis iguais a nós e nós iguais convosco, nada 

mais desejamos nesta vida. Porque todos os 

Avataras são a mesma coisa, e por isso Yeseus 

Krishna diz ao seu discípulo Arjuna: “Aqueles que 

adoram os Bhutãs vão aos Bhutãs. Aqueles que 

adoram os Pitris vão aos Pitris. Os verdadeiros 

adoradores vêm a Mim”. Assim, nós queremos 

justamente que vós, em 1963, sejais iguais a nós 

nesse momento extraordinário. E não será de outra 

maneira que se formará na Face da Terra a Família 

Maitreya. Agradeço-vos esta espada que vem 

corroborar as minhas palavras como Chefe dos 

Tributários, ou Grão-Mestre da Ordem do Santo 

Graal. Outrora, o Rei Artur e os 12 Cavaleiros da 

Távola Redonda, Carlos Magnos e os 12 Pares de 

França, o próprio Cristo com os 12 Apóstolos. 

Sempre os 12, que hoje multiplicados entre si 

deram o número tão grande de criaturas que nós 

desejamos que nesse dia se transformem em 

número muito maior, em relação à maior parte dos 

brasileiros. Dirijo-me àqueles que nos 

compreendem, àqueles que acham que a nossa 

Obra é digna do Brasil, porque em verdade não 

desejamos outra coisa senão fazer desta terra o 

berço da Nova Civilização. 
 

 Cabral serviu de Arauto e nós somos os 

seus complementos. Estamos nos 22º para os 23º 

(graus) de latitude sul no Trópico de Capricórnio, 

que faz jus ao nome de Capris ou de Cabral. 

Então, estamos em São Paulo onde passa por cima 

da cidade o Trópico referido, e a prova é que no 

Horto Florestal se acha um Monumento a ele 

oferecido ou distinguido, melhor dito, pois por ali 

passam justamente as correntes que vão ter à nossa 

querida São Lourenço, de 22º a 23º (graus) onde se 

acham o nosso Monumento e o nosso Templo. 

Nós temos, justamente, São Paulo hoje como 

nossa Morada, o Apta, e é daqui que vão sair as 

ordens, ou melhor, vamos dizer assim, as hostes 

bandeirantes outrora só com homens mas hoje aos 

pares, damas e cavaleiros, como acabou de tocar 

no piano, acompanhada pelo coro da Sociedade, a 

nossa Irmã Eunice Catunda. Eu vos saúdo e vos 

desejo paz e felicidade, e justamente esta elevação 

àquilo que nascestes para ser: Iguais como o 

Avatara. Iguais como os Gémeos Espirituais. Não 

vos esqueceis que o ano 1963 dá a soma 

cabalística 19, que expressa justamente os Gémeos 

Espirituais. 
 

 Vamos também lembrar o que a revelação 

de hoje diz sobre a idade que eu completo hoje, ou 

melhor, completamos, porque de facto nascemos 

os dois na mesma data e vós sabeis a razão da 

diferença de uma idade para outra, porque assim o 

quis a Lei. Esse fenómeno tangenciado pelas 

Hostes do Mal, apesar de em verdade não existir 

nem Bem nem Mal mas justamente 78 anos de 

idade, significando o Tarot completo. Nunca 

houve uma idade igual a esta: justamente neste dia 

eu completei os 22 Arcanos Maiores, que são os 

ossos da cabeça e das faces, e os 56 Arcanos 

Menores, que são justamente as vértebras e as 

costelas. Isto só por si já bastava para dizer da data 

de hoje, desses 78, que além do mais volta a ser o 

da data do nascimento que é o 15, 7+8 = 15, e 

também o número equivalente à Raça Ariana: 555, 

5x3 = 15. Portanto, nós estamos hoje glorificando 

o número formal dos Arcanos Maiores e Menores 

na nossa idade. Isto é uma coisa muito bela, é uma 

verdadeira apoteose da nossa Obra. Ter chegado a 

este número foi um verdadeiro milagre, apesar de 

tudo o que aconteceu comigo, as moléstias, os 

acidentes e tudo quanto sabeis a nosso respeito.  
 

 Eu desejo, justamente, saudar a Agharta 

como seu Rei e aos Sete Reis de Edon. Se eu 

puder chegar ao ano 1963 estarei com 80 anos, 

cuja soma cabalística 8 corresponderia justamente 

ao 8.º dos Reis de Edon, que de Mim saíram os 

Sete, vós o sabeis. As cidades de Agharta são 7, 

Shamballah é a 8.ª. São Lourenço tem em seu 

redor 7 cidades. São Lourenço é a 8.ª. Sempre o 

número 8. Os Sistemas são 7. O 8.º é a Origem de 

todas as coisas. É a Causa das Causas. É o Mar de 

Akshara. É o Espaço Sem Limites. Dali procede 

tudo: Só duas coisas formam o Embrião: o 

movimento e a agilidade em Fohat e Kundalini. 
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Vós sabeis muito bem aonde eu quero chegar, em 

relação à Yoga que vos ofereci e que nenhum 

outro seria capaz na Terra de vos oferecer. Isto 

porque é justamente a Yoga que vos colocará 

como iguais a nós. Eu desejo dar um viva a 

Agharta. Viva a Agharta! Viva!!! Viva o Brasil! 

Viva!!! Viva São Paulo! Viva!!! A cidade gloriosa 

onde nos encontramos neste momento. Nada mais 

tenho a dizer.  
 

Atcha-Alacki Hamsi Abautshi Malacachita 

Abau Hamsi Binlah Ashambala Agharta 

Shamballah! Kross! Nassigolub Adi Adishigola 

Shiballah Anatshisali. Eles me compreendem! Eu 

desejava que se tocasse neste momento o Hino 

Nacional e depois o Hino da nossa Obra. O Hino 

Nacional tem que estar em primeiro lugar porque 

em verdade é aquela Bandeira que temos de 

desfraldar, enquanto não houver a Bandeira 

alvinitente, o alvinitente Estandarte da Paz 

Universal, que assim não pode ser desfraldada. 

Será para daqui a alguns milénios que então 

desfraldaremos essa Bandeira, que hoje, por sua 

vez, é composta de vinte e duas estrelas como os 

Arcanos Maiores, como os ossos da nossa cabeça. 

A matéria encefálica é a lugar pensante, o Mundo 

Divino do corpo. Temos o Brasil, justamente, 

equiparado aos mistérios da nossa Obra. 22 

estrelas porque hoje tem mais um Estado, que é o 

Estado da Guanabara desde que se firmou a nova 

Capital: Brasília. Prestem ao mesmo tempo 

homenagem a um homem que está muitíssimo 

ligado a nós todos, que se chama Juscelino 

Kubitschek de Oliveira. Bijam! 
 

 Seguiu-se o Hino Nacional e o Alvorecer 

do Novo Ciclo. Ainda em homenagem aos Gémeos 

Espirituais, houve um número por dois artistas de 

rádio e televisão, que foram muito aplaudidos. 
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ARCANJO SAKIEL, 
“GENIUS LOCI” DE SINTRA 

 
 

VITOR MANUEL ADRIÃO 
 
 

 

Recuando a 25 de Dezembro de 2004, 

altura em que escrevi este estudo, agora 

reproduzo-o aqui vindo prestar a minha humilde 

homenagem ao Quinto Arcanjo dentre os Sete do 

Lampadário Celeste, o Excelso Dhyani-Kumara 

Sakiel, Alter Spiritus ad Cynthia, cujo Dia de 

Saudação que se lhe consagra é o 5 de Julho, 

aquando na Ordem do Santo Graal – Grande 

Ocidente o cavaleiro com o respectivo pavilhão 

nacional do Posto ladeado pela dama com o 

consequente pavilhão do Subposto, adentram o 

Templo à dianteira de engalanado e bandeireiro 

cortejo. 

Nesse entardecer suave de Dezembro, 

fitando o pôr-do-sol por detrás da serra querida, 

com o pensamento posto no Excelso Dhyani, 

acudiu-me à memória aquele poema de Fernando 

Pessoa, assinado pelo heterónimo Álvaro de 

Campos, com o título Ao volante do Chevrolet 

pela estrada de Sintra, todo ele repleto de 

significados que as letras escondem… e o poeta, 

que nunca teve carta de condução, lá conduziu o 

vistoso “Chevrolet” (Chavaoth? Shiva-Od?) que 

alguém lhe emprestara, que é dizer no significado 

escondido, tomara posse da “Merkabah”. Eis 

alguns excertos do vasto poema: 
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Posta a transcrição quase total do poema 

de Fernando Pessoa, volvo-me novamente à 

Excelsa Pessoa do Dhyani desse meu solilóquio 

por entre as fragas encantadas da serra. Na Cabala 

é evocado o nome do Arcanjo Zedekiel, Zadkiel, 

Sarachiel, Sachiel, Saquiel ou Sakiel (ktherm) 

como “Senhor da Justiça e do Amor”, cabendo-

lhe, na Árvore Sefirótica, a séfira (“atributo 

divino”) Chesed – “Misericórdia” – sob o auspício 

planetário de Júpiter (ou Tsedek, em hebreu). 
 

Chesed é a quarta séfira ou sephiroth 

contando a partir de Kether, a “Coroa”, como a 
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primeira na cúspide dentre as dez, mas também é a 

quinta se iniciar-se a contagem desde o mais acima 

Ain-Soph (ou Ab-Soo, “O Imanifesto” como 

Substância Universal, Svabhâvat) para baixo. Para 

os cabalistas dotados de Teosofia (como corpo de 

ensino da prática Teúrgica), esta esfera formula os 

princípios abstractos, a concepção da ideia 

arquetípica, ou seja, o Mental Superior como a 

Região do Espírito Santo – o Plano do 3.º Aspecto 

Criador do Logos expresso por Vénus ou Netzach, 

a sétima séfira imediatamente abaixo de Chesed, 

na mesma Coluna da Árvore Sefirótica que em si 

mesma expressa a Árvore Genealógica dos 

Cabires ou Cumaras que estão no seu topo, em 

guisa de Caprinos no montanhoso pico da 

Evolução Planetária, na qual se retrata o Panteão 

Jina da Obra do Eterno. Esse Plano Arquetípico 

corresponde ao estado de consciência mais 

imediato dos Mahatmas ou “Grandes Almas” 

componentes da Excelsa Fraternidade Branca, com 

morada em Chesed, os quais realizam o propósito 

do Logos Absoluto, esse mesmo Desígnio do 

Eterno através do Corpo Mundial de Discípulos 

disseminados estrategicamente no Orbe. 
 

A imagem mágica de Chesed é um Rei 

sentado no seu trono (figurado no Arcano 4 do 

Tarot, “O Imperador”, que naquele outro 

Sacerdotal ou Aghartino é o “Reflexo de Deus” 

portando o ceptro e o livro aberto, como “Poder 

Temporal e Espiritual do Senhor da Ronda” – 

Melkitsedek, o mesmíssimo Chakravarti em volta 

do qual tudo se movimenta sem que Ele mesmo 

comparticipe, apesar de estar presente em tudo), 

transmitindo a ideia de um Governante pacífico, 

legislando, preservando e conservando os seus 

territórios (idealização configurada no compósito 

do “trono do rei” (D. Fernando II de Saxe 

Coburgo-Gotha) encravado entre penhas no alto 

do morro de St.ª Catarina, defronte ao Palácio Real 

da Pena de Sintra), o que é corroborado pelos 

outros títulos conferidos a esta esfera: Majestade, 

Experiência Espiritual, Visão do Amor. 
 

É na Visão do Amor que subjaz a natureza 

primordial da Mãe Divina, a Alma Mater de 

Portugal, P.A.N. ou Patriae Alter Nostrum que a 

lenda antiga vinda das brumas do tempo apoda de 

grande “Moira encantada” sintriana, desde os céus 

pintados de azul akáshico projectada no seio da 

Serra Sagrada, Ela a Mama, Plêiade ou Krittika 

como maternal Aspecto Feminino do próprio 

Dhyani-Budha Eduardo, portanto, sendo a 

Dhyani-Budhai Joana ou Jove Pluvius, tanto vale, 

desde que é a expressão ideoplástica nesta assúrica 

Terra Lusa do Espírito Santo, no mapa estelar 

representado por Peixes e Balança, ou seja, o 

Pai agindo através da Mãe, isto é, Júpiter em 

Vénus, ou Chesed sobre Netzach, ou ainda, na 

linguagem viva da Obra do Eterno na Face da 

Terra, Pithis e Alef juntos, sendo Xadú o Filho 

Eduardo, enquanto aqueles estão para Sakiel e 

Joana, Selene em grego ou Maghavanti em 

védico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como disse, o chakra mundanal de Chesed 

é Júpiter (ou Tsedek, a “Rectidão”), cujo aspecto 

refere-se a todos os pontos de vista 

governamentais, sejam de que natureza forem, 

concorrentes para uma simbiose social justa e 

perfeita, isto é, sinárquica, interpretando esta 

como Concórdia Universal. Desde já apercebe-se 

não ser por acaso mas por causalidade oculta que 

todos os governantes nacionais e estrangeiros, de 

uma forma ou de outra, acabam sempre reunindo-

se em Sintra para decidir dos destinos do país, do 

continente e mesmo do mundo. 

O “TRONO DO REI” 

(PARQUE DA PENA DE SINTRA) 
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Chesed é o ponto de encontro, de acção e 

reacção, entre o Logos Planetário e a Humanidade 

através do Rei do Mundo (Melki-Tsedek). A cruz 

de braços iguais, o cubo, a espada, o báculo, o 

ceptro e a esfera, não deixam de ser símbolos 

confirmatórios da imagem de poder relacionada a 

Chesed. 
 

O número cabalístico da supracitada esfera 

(CheSeD) é o 20, e o de SiNTRa é o 5. Ora o 20 

corresponde no Tarot Boémio ao “Julgamento”, à 

Ressurreição do Espírito do seio da Matéria, isto é, 

segundo o “Anjo da Palavra” ou Deva-Vani, à 

“Saída do Ciclo da Necessidade” para poder 

penetrar o Arcano 21: “A Libertação” como “A 

Vitória da Mónada” na derradeira “Dissolução no 

seio real e obscuro de Deus”, tornando-se o 

Arcano 22… a Laurenta. 
 

Mas essa reintegração final só se pode 

processar através do Arcano 5: “O Hierofante” ou 

“Grão-Sacerdote”, este aqui expressando a 

Inteligência Universal do Quinto Espírito 

Planetário Arabel, como sendo “O Poder Religioso 

separado do Temporal”, ou seja, “ao Céu o que é 

de Deus, e à Terra o que é do Homem”. Cada 

coisa no seu devido lugar. 
 

O número cinco, no respeitante ao 

pensamento esotérico português, deixa 

subentender o augúrio de Quinto Império, a 

teoplasmação do Quinto Reino Espiritual, o que 

novamente reporta à derradeira mensagem do 

Arcano 20, a Ressurreição ou Ressurgimento do 

Povo Eleito da Agharta mesma sobre a Terra – 

tanto que esse é o Reino Espiritual dos Imortais ou 

Seres Viventes no seio da Terra… – e, diz a 

Tradição, que apesar de essa Ressurreição ser 

universal mesmo assim, no tocante às plagas lusas, 

acontecerá pela Embocadura de Sintra, como 5.º 

Centro de Irradiação Espiritual do Globo 

correspondendo à garganta do Homem Cósmico, 

o mesmo Logos Planetário. Mas quando 

acontecerá… só os Deuses o sabem! 
 

O órgão da voz também se situa na 

garganta, no gargalo, o ponto de estrangulamento 

ou passagem entre o resto do corpo, pólo negativo, 

e a cabeça, pólo positivo, correspondendo na 

dimensão etérica a Vishuda, o Chakra Laríngeo. 

Quando os dois pólos se encontram e neutralizam, 

o homem realiza-se e pode fazer uso da palavra. 

Ele é um só com a Voz e o Verbo. Engendra a sua 

linguagem, que é a da Mente Universal. Descobre 

a Palavra Perdida, torna-se o Senhor da Lavra de 

todas as Letras e de todos os Números. Volta-se 

para si mesmo como a serpente que devora a 

própria cauda, desenhando um zero sobre a Face 

do Abismo (Ab-Soo). 
 

A título de exemplo, numa referência mais 

detida nesta Homenagem ao Dhyani Celeste ou 

Kumárico do 5.º Sistema Geográfico, tome-se 

Kundalini como o Poder do Quinto Planetário 

funcionando a modo de Energia Criadora na 

espinha dorsal do ser humano, que na assunção do 

chakra raiz ao coronário escoa-se como corrente 

concentrada pelo desfiladeiro do laríngeo, válvula 

de escape por onde a consciência humana vê o 

verbo transformar-se em som e forma, luz e 

revelação. 
 

Assim, buscando a União com a Alma 

Universal do homem individual e colectivo, a 

Grande Obra Teúrgica vai se realizando até ao 

momento da derradeira e suprema Metástase da 
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humana criatura com o Divino Criador, e este 

avatarizando a ela, penetrando o seu imo com a 

Luz da Consciência Universal o que se prefigura 

como Revelação do Espírito Santo, “a Pomba 

branca que desce do Céu à Terra”, do espiritual ao 

corporal, do Segundo Trono ao Terceiro, dando 

consumação à 5.ª Linha do Odissonai: A 

Realização de Deus. Esta tem toda a ver com 

SINTRA, ou não significasse, no tocante ao 

Pensamento e Obra Teúrgicas, S.I.N.T.R.A. o 

S.erviço I.ntenso no T.rabalho de R.edenção da 

A.lma. 
 

 

Seis letras para um quinto princípio, que é 

dizer, as seis letras ou a Palavra Redentora 

prefigurando o Exagonon (V) do Sexto Senhor 

Akbel devolvendo a refulgência à Estrela 

Flamejante, o Tetragramaton (), do Quinto 

Senhor Arabel, que é o Mental Superior do mesmo 

entretanto “apagado” quando da sua queda celeste 

para o desterro na Terra, onde ficou agrilhoado no 

Cáucaso, isto é, no “cárcere carnal”. 
 

O Venerável Mestre JHS, Professor 

Henrique José de Souza, em 1950 revelou o 

seguinte sobre o Pentalfa Luminoso – igual ao 

Infinito – no seu Livro do Graal (“A Estrela de 

Belém e outros Mistérios…”): 
 

“A Estrela de Belém, embora que 

obediente a uma conjunção exigida ao nascimento 

do Bodhisattva – como acontece sempre em tais 

ocasiões cíclicas, como prova a influência de 

JÚPITER para a de Aktalaya, estando, além do 

mais, o referido PLANETA “perpendicular à 

Terra” naquele momento –, repetimos, tal 

ESTRELA, como síntese gloriosa dos mistérios 

celestes (ou estelares), é a representação apoteótica 

do TETRAGRAMATON. E isto para provar que, 

acima de todas as conjunções e influências 

planetárias do momento, o que exalta semelhantes 

nascimentos é o TETRAGRAMATON, ou 

melhor, a “Quinta Essência Divina” entronizada 

no SEGUNDO TRONO (aparte o pleonasmo). 

Sim, o “Mundo Akáshico ou Rajásico que separa o 

Superior do Inferior”. Quod superius, sicut quod 

inferius. Com outras palavras, “separa a matéria 

SÁTVICA da TAMÁSICA”. Como AZUL que é, 

separa o AMARELO do VERMELHO. Preste-se 

atenção que o ângulo, qual acontece no nariz do 

Homem, da RAIZ para as duas narinas é um “A” 

perfeito. Vejamos o TETRAGRAMATON 

alegorizado dessa maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pelo que se vê, cinco A A A A A repetem 

o nome do ARQUITECTO, o ALTÍSSIMO em 

nosso idioma, cinco vezes ou a Cadeia seguinte 

como dirigente da Terra. Em outras línguas, AT, 

AD, ADI, etc., querem dizer “primeiro”, etc. Ora, 

cinco “primeiros” ou 1 1 1 1 1 dariam, do mesmo 

modo, o número 5… 
 

“Repito: a ESTRELA DE BELÉM é o 

Excelso TETRAGRAMATON, “como manifes-

tação ideoplástica do HOMEM CÓSMICO que é 

JEHOVAH”. Razão pela qual (e nenhum cabalista 

o SABE) o mesmo termo fala em TETRA, que é 

quatro, e no entanto é cinco. Sim, Ele, o Eterno, 

através da 5.ª Cadeia dirige a 4.ª. Mas, já se vê, 

através do Segundo Logos ou Trono ou da Sua 

forma-dual latente (“Júpiter é o Esposo e Esposa 

Divinos”, segundo a Mitologia Grega), ou dos 

DOIS OLHOS que são os GÉMEOS 

ESPIRITUAIS. A manifestação tetragramática da 

5.ª Essência Divina foi realizada através dos 

referidos GÉMEOS… 
 

“Sim, “final deste Ciclo”… pois a seguir 

vem o Avatara ou o repouso em Uma só Pessoa, 

valendo por Três. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas 

também, Atmã – Budhi – Manas, equilibrando as 

Três Gunas ou “qualidades de Matéria” – Satva – 

Rajas – Tamas. Donde o termo REX MUNDI ou 

Rei dos Mundos para apenas AKBEL, pois que o 

Outro também o sendo, o é apenas de um só 

Mundo ou Terreno.” 
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O itinerário dos Arcanos 5 ao 20 faz-se 

pelo 7 (5+2(0) = 7), esse o do “Carro de Deus”, 

expressivo da Merkabah, o que assinala a 

“Sublimação da Queda (do antigo Aluzbel 

entretanto se transformado Arabel, o “Deus da 

Ara” ou Terra) pela Vitória do Segundo Trono 

(agindo por Akbel)”, por intercessão de “O 

Vitorioso” Avatara de Aquarius, Akdorge ou 

Aktalaya, no Templo das Riquezas, encravado no 

escrínio da Kala-Sishita ou Sintra mesma, 

aguardando a Sua Hora de reaparecer sobre o 

Mundo, Ele que porta o elmo com o tripenacho 

expressivo da Grande Fraternidade Branca de 

quem é o Chefe Supremo, tripenacho, ainda, com 

as cores básicas das 3 Gunas ou “qualidades de 

matéria”, o que se representa no Candelabro de 3 

Luzes, Lumes ou Chamas, assinaladas na letra 

hebraica Schin (a) expressiva dos 3 Mundos de 

Evolução. Esse divino Guerreiro Celeste na Terra, 

Asgartock, Akdorge ou São Jorge, é aquele que se 

avista no Parque da Pena de Sintra erecto sobre 

penhas como o “Arquitecto” ou “Guerreiro”, no 

vozerio comum, identificação confirmada em 

imagem idêntica num vitral na capela do palácio 

do mesmo parque. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
O sete é, por excelência, o algarismo solar 

da Iniciação Eu-Crística ou Eucarística assinalada 

no Santo Graal na sua duplicidade inseparável de 

Taça Sagrada expressiva do repositório da 

Consciência Divina, esta corporificada no Filho 

(Akdorge ou Maitreya, tanto vale, pois no 

Bodhisattva o Budha faz o Avatara e os Dois se 

fazem Um), facto transcendente que na Serra 

Sagrada também tem a sua referência geográfica 

no ponto mais alto da mesma, como se fosse ápice 

de Obelisco ou patena de Cálice: a Cruz Alta, 

muito justa e significativamente desde 1899 

chamada por JHS de Pico do Graal. Se o divino 

Guerreiro tem aqui a sua Morada interior, esta 

vem a ser representada no exterior pelo misterioso 

Castelo dos Mouros (Morias, Marus, Marizes…), 

também este sob o auspício de Surya e Savitri, o 

Sol Espiritual e sua contraparte criadora ou Shakti 

Cósmica, imediatamente representados sideral-

mente por Brihaspati ou Júpiter em védico, o 

mesmo Jehovah das escrituras sagradas judaico-

cristãs. 
 

Ante tudo isso, acodem-me à mente 

algumas estrofes soltas dos Hinos Ode Avatárica e 

Exaltação ao Graal, do mesmo Mestre JHS, por 

parecem ser plenamente justas e justificadas neste 

espaço privilegiado a quem um outro Eduardo, 

desta feita o Byron, encantado apodou de “Jardim 

do Éden”: 
 

Nascido das Águas 

Como “Santo e Guerreiro”, 

Trazia uma Lança 

Do Pau do Cruzeiro. 
 

No alto do Monte 

Em forma de Cruz: 

Na Terra exaltado 

Emblema de Luz! 
 

Os Anjos abrindo Ala, 

Enaltecem a Shamballah, 

Cedem lugar a Maria, 

Fazem o mesmo a Jesus! 

Hora de Paz e de Harmonia, 

Hora da Santa Eucaristia, 

Numa Apoteose de Luz! 
 

Ainda sobre o Santo Graal, ele é pomo de 

controvérsia e confusão constantes para os 

estudiosos profanos, pois encontram-no com esse 

nome em três objectos tradicionais distintos: como 

Pedra, como Livro e como Vaso. O seu 

simbolismo – que é vivo na mecânica da Obra do 

Eterno – é muito rico é resume-se ao significado 

de Sustentação, Revelação, Vida. A sustentação ou 

experiência de Saturno, como a própria Matéria 
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em que se encarna, é representada na Pedra de 

Esmeralda; a encarnação conduz à Revelação que 

traz a Sabedoria, esta que também é o Maná ou 

Manas, o alimento doador da Vida, o qual vazou 

da fronte ou Mental do Excelso Quinto Senhor. 
 

Volvendo ao valor 5, pode-se encontrá-lo 

reduzido no número cabalístico 32 (3 + 2 = 5), 

correspondendo aos 32 Sidhis ou Poderes 

Espirituais do Adepto Perfeito que se assinalam 

nos 32 Portais do Templo da Sabedoria (Caijah), 

por sua vez assinalados nos 32 dentes da boca 

humana por onde se manifesta o Verbo. No 

tocante à Hierarquia Espiritual de Sintra, tem-se o 

33.º, como “oitava superior” ou na cúspide da 

mesma, no Quinto Arcanjo ou Dhyani-Kumara 

Sakiel (considerado o “Fogo da Justiça Divina”, 

equivalendo no Odissonai à SENTENÇA DE 

DEUS), que destas fragas perfumadas por mil 

bênçãos é o “Regente Celeste da 5.ª Raça-Mãe”, 

sendo que a sua forma mais objectiva pode ser 

visualizada como “um pôr de sol purpurino detrás 

de uma Montanha ou sobre o Mar”. 
 

Ele é o verdadeiro “Jehovah Sénior” do 

maior que é o Luzeiro ou Logos Planetário de 

Júpiter. O “Jehovah Júnior”, como o designava o 

insigne Sebastião Vieira Vidal, será o próprio 

Dhyani-Buda Eduardo, este que foi assim 

consignado por já ter estado entronizado no Trono 

de Deus existente no Portal de Shamballah. 

Ademais, como Jove Pluto Filho do próprio 

Júpiter Coelis, só podia ser esse o Lugar da 

consagração do Excelso Dhyani no Retro-Trono 

Aghartino, antes de nascer na face da Terra às 5 

horas da madrugada de 5 de Julho de 1900. O seu 

Pai deu-lhe a Vida, a sua Mãe a Geração e o 

Paraninfo Sakiel a Instrução… 
 

O Júpiter Alfabético corresponde às 

palavras seguintes do Tetragramaton: 

 

 

 

 
IOD – HE – VAU – HETH 

O Júpiter Numérico corresponde aos 

números seguintes do “quadrado mágico da Terra” 

(em relação à qual Júpiter será o 4.º Planeta 

contando da Lua (Cadeia) em diante): 
 

5050 

505 

100 

10 

1 
 

O necessário desenvolvimento alfabético e 

numérico a LEI não permite que o faça num 

estudo público como este, se bem que todos os 

Iniciados da Obra do Eterno na Face da Terra o 

conheçam detalhadamente. Portanto, limito-me 

aqui a lançar as bases… 
 

Nesta Homenagem ao Quinto Dhyani 

Celeste para o Ciclo de Aquário – sendo Eduardo 

o Dhyani Terrestre – em que se está na tónica do 

Quinto Sistema de Evolução alvorecendo e na 

objectividade do Quarto crepuscular, portanto, na 

transição Intercíclica entre o Quarto e o Quinto, é 

assim que este Excelso Arcanjo «Português» 

representa a tónica do Quinto Luzeiro ou 

Elemento Cósmico Etérico, o Akasha promanado 

do reservatório celeste de Vénus – “quem atravessa 

o Akasha é Fonte de toda a Riqueza”, diz um 

Livro Jina, e nisto Sakiel é o “Senhor da 

Cornucópia” repleta de riqueza espiritual e 

material, é o “Deus das Relíquias e da Riqueza, 

Senhor dos Poderes do Céu e da Terra e da Boa 

Fortuna”. 
 

Para se ver definidamente essa perspectiva 

de transição entre o Quarto e o Quinto Sistemas de 

Evolução Universal, só na luz indefinida do 

crepúsculo. Sim, porque, como foi dito, a cor deste 

Dhyani Celeste é púrpura, pôr de Sol glorioso de 

um Luzeiro que quando morre atrás da montanha, 

vai renascer no dia seguinte com nova luz. Deus 

cria geometrizando. A noite cai a Oeste, enquanto 

o Sol ainda brilha a Leste, mesmo que 

espiritualmente já se processe o inverso. Para 

abreviar a Noite Inter-ciclos, é preciso voltar 

costas ao Sol agonizante do Oriente e marchar na 

direcção da Nova Aurora a Ocidente. Terá sido por 

isso que a Mónada Humana passou do Oriente 

para o Ocidente, no Itinerário de IO, o Roteiro do 

EU. O Sol Poente do Passado ou Peixes ainda 
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aquece as costas do Peregrino da Vida e já a luz do 

Sol Nascente lhe banha o rosto, aqui o Sol 

Nascente da Nova Aurora de Aquarius. 
 

Por esse motivo, o Venerável Mestre JHS 

revelou que a partir do ano 2005 os 7 Kumaras ou 

Espíritos Planetários teriam os nomes dos 7 Tatvas 

ou Elementos da Natureza, conforme está descrito 

no seu Livro de Herakles (Carta-Revelação de 

9.08.1959, “Completando as últimas Revelações”). 

Por isso Sakiel, Saquiel ou Sealtiel também leva o 

nome interno de Saquibel e Satyabel, o Deus de 

Satva, a resplandecente Luz Primordial (Adi) 

expandindo a todo o Universo. 

A Aura purpurina de Sakiel, plena de 

glória e esplendor, perfumada de maçã e 

trescalando a açafrão (este que em sânscrito é 

ahsam, a “postura divina”), congrega em si a todos 

os Assuras caídos outrora em tragédias várias de 

que resultou a grande epopeia da Evolução 

Humana, culminada em Sintra de Portugal onde já 

se abre um novo capítulo na marcha avante do 

Género Humano, ou seja, um novo e mais amplo 

Ciclo em São Lourenço do Brasil, tanto valendo 

pela transição da actual 5.ª Raça-Mãe às 6.ª e 7.ª 

Raças Futuras, Gémeas, portanto, lançando ao 

terreno do Futuro as sementes da Raça Dourada, 

Crística ou de Maitreya. Com efeito, é pelo 

Mental Superior ou Assúrico que hoje mesmo, 

nestas lusas plagas, se tece o Amanhã que se 

deseja o mais esplendoroso. Para além dessas 

representações Vegetal e Humana, ou seja, o 

perfume de maçã, o incenso de açafrão e a 

condição Mental Superior do Homem Assura, 

Sakiel, cujo Trono é esta sua Montanha Sagrada de 

Kurat-Avarat expressiva de Sura-Loka, tem ainda 

por totens vivos, “condensadores sinergéticos” que 

também são “figurativos sintéticos”, Mineral e 

Animal, a rubina e a raposa dourada, esta que onde 

inexiste é substituída pelo cão branco. 

Agindo através dos Excelsos Takura-Bey e 

Mama-Sahib, o Quinto Dhyani-Kumara Sakiel, 

nascido de 1789 em diante como o quinto Filho de 

São Germano ou Lorenzo e Lorenza, como 

representante do Raio Espiritual de Júpiter teve 

um papel determinante na fundação do Grande 

Ocidente. Ele apresentou-se ao Venerável Mestre 

JHS no Sexto Ritual que antecedeu a fundação 

material da Obra do Eterno na Face da Terra, 

realizado em Niterói (Brasil) às 20 horas de 27 de 

Julho de 1924. Além de trazer para todos os 

presentes palavras de conforto e conselhos 

maravilhosos para serem adoptados, recomendou 

que daquele Ritual em diante se realizasse sempre 

a mentalização de um “Globo Azul, tendo em 

dourado no centro a palavra PAX”, que além do 

sentido de Paz para todos os seres possuía outro, 

ou seja, aquele relacionado com a palavra sânscrita 

Pakshim ou Paxa, Pax no diminutivo, que quer 

dizer “agir em concerto, tomar parte em 

determinada coisa” e que “era o que então se 

necessitava…” Nesse Ritual de Fundação, Sakiel 

veio acompanhado do Adepto seu Pai São 

Germano, o Mestre Justus et Perfectus, o qual 

deixou preciosa Mensagem na mesa da Directoria 

em guisa de credencial da Grande Loja Branca à 

Obra que se ia firmar no Ocidente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Como disse, segundo as escrituras 

judaico-cristãs e gnósticas o nome hebreu de 

Sakiel, o Deus Troante ou do Trovão, significa 

“Fogo de Deus”, conectando-o ao sentido de 

“Justiça Divina”. Pertencente à Hierarquia dos 

Deuses Primordiais ou Tronos, os Leões de Fogo, 

Sakiel é o Príncipe das Dominações. Os cabalistas 

e gnósticos costumam invocá-lo para a resolução 

favorável aos actos de justiça. Como Príncipe da 

profecia e da inspiração, donde iconograficamente 

além do bastão de mando carregar um 

pergaminho, é ligado ao sacerdócio, às artes e ao 

ensino. Inspira ideias renovadoras às pessoas 

fracas e desanimadas para que realizem os seus 

objectivos, estando-lhe consignando o Salmo 34 

(“Julgai, Senhor, aqueles que me prejudicam e 

ofendem…”). 
 

Sakiel, o “Fogo de Deus revelado Justiça 

Divina” a que os hebreus dão corpo sob o 

onomástico Adonay-Tsedek – o Senhor do Poder 

Temporal feitor de uma Nova Idade de Justiça 
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Social para o Mundo, transformando a Anarquia 

em Sinarquia –, como disse, domina sobre a 

Hierarquia Criadora Haschmalim, em hebraico, ou 

Dominações, conhecida em Teurgia e Teosofia 

como Construtores Maiores, agindo pelos 

mesmíssimos “Planetários de Rondas” como 

Kumaras Primordiais, frutos da anterior Cadeia 

Lunar, para os Kumaras Secundários Filhos de 

Lorenzo-Lorenza, no final do século XVIII, de 

que, para todo o efeito, na tabela geral tanto o 

Sakiel Primordial como o Secundário são sempre 

os Quintos… um a ver com a 5.ª Ronda futura e 

outro relacionado com a 5.ª Raça presente.  
 

 São as seguintes as Hierarquias Criadoras 

afins ao Espírito e à Matéria do Universo: 
 
 

RAIO DIVINO (PURUSHA, ESPÍRITO): 
 

  Domingo – Sol – Mikael – 7 Logoi ou 

Logos Solares 

Segunda – Lua – Gabriel – 7 Raios de Luz 

do Pramantha 

Terça – Marte – Samael – 7 Forças, 

Energias ou Shaktis 

Quarta – Mercúrio – Rafael – 7 Dhyan-

Choans ou Logos Planetários 

Quinta – Júpiter – Sakiel – 7 Construtores 

Maiores 

Sexta – Vénus – Anael – 7 Espíritos diante 

do Trono 

Sábado – Saturno – Kassiel – 7 Anjos da 

Face ou da Presença 
 

RAIO PRIMORDIAL (PRAKRITI, 

MATÉRIA): 
 

Adi – Júpiter – Sakiel – Leões de Fogo 

Anupadaka – Mercúrio – Rafael – Olhos e 

Ouvidos Alerta 

Akasha – Vénus – Anael – Virgens da 

Vida 

Vayu – Saturno – Kassiel – Assuras 

Tejas – Marte – Samael – Agnisvattas 

Apas – Lua – Gabriel – Barishads 

Pritivi – Sol – Mikael – Jivas 
 

A Hierarquia Haschmalim constitui uma 

Força agradável e construtiva que, quando evocada 

nos cânones ritualísticos, reforça a estabilidade 

mental e emocional capacitando ao maior 

autocontrole e disciplina psicomental, o que se 

interpreta como a natureza espiritual de Júpiter 

moldando a maleabilidade mental de Mercúrio, 

este o planeta de Virgem – Deus Pai-Mãe ou Zain-

Zione, em aghartino – o que expressa o 1.º Trono 

ou Logos, o mesmo Pai, Zeus, Dhyaos, Deus, 

Jehovah como o Júpiter mitológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse mesmo Mercúrio ou Budha, em 

sânscrito, está inclusive assinalado no frontal (H) 

da 4.ª Catedral Graalística do Ocidente, e 

lateralmente, junto à Porta Santa, pela Flor-de-Lis 

do Governo Oculto do Mundo: a Sé Patriarcal de 

Santa Maria Maior de Lisboa. 
 

Sendo Sintra o ponto de fixação do 5.º 

Chakra Laríngeo Planetário do Homem Cósmico 

(Adam-Kadmon, representado na Terra pela 

“Parelha Primordial” ou “Padrão Humano” Adam-

Heve), ela tem por expressão inferior o Chakra 

Esplénico Planetário situado no México, sob a 

regência da Lua e do Dhyani-Kumara Gabriel. Tal 

como o Mental é a “ponte de luz” (antahkarana) 

entre a Individualidade espiritual e a Personalidade 

material, assim também é o Corpo Vital entre o 

Psíquico e o Físico. Essa relação Laríngeo-

Esplénico traduz-se como Verbo superior, a Fala 

vitalizada própria ao sacerdócio cuja função 

também é a de instruir, portanto, à expressão 

humanizada da Sabedoria Divina na Terra, a Filia 

Vocis tendo por símbolo a Pomba do Espírito 

Santo. 
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A Literatura, especialidade do Quinto 

Raio regente da Embocadura de Sintra, tem na 

dramaturgia um dos seus ramos mais fortes, e no 

palco um profundo desaguadouro, uma poderosa 

desembocadura das motivações humanas. A 

palavra, matéria-prima da Literatura, atravessa a 

Escola, o Teatro e o Templo. Instrumentalmente, é 

como que o traço de união entre eles. Uma vez que 

o Universo é mental, mas não ideal, tudo o que o 

ser humano é capaz de imaginar, ou mentalizar, 

existe em alguma dimensão. Dimensão como 

sinónima de estado de consciência é também 

sinónima de mente, no sentido de nível mental ou 

grau de mentalização. E a rigor não há, 

etimologicamente, diferença entre mente e 

mentalizar, isto é, criar pela mente. 
 

Mas como criar pela mente é um processo 

subjectivo, os mundos paralelos e simultâneos não 

se apercebem da existência uns dos outros. O que 

é objectivo num mundo é subjectivo no outro, e 

vice-versa sucessivamente. Tomando-se a 

mentalização como a subjectividade mesma, e a 

enunciação ou formulação pela palavra escrita, 

falada ou pensada, como a própria objectividade, 

tem-se que a incomunicabilidade dos mundos 

simultâneos (interpenetrados mas distintos pela 

vibração ou tónica afim) é um problema de 

linguagem. Não falam a mesma linguagem, e 

aceitando-se esta como a realidade em si, do ponto 

de vista fenoménico não têm a mesma língua. Um 

corolário inevitável é que se dois mundos 

paralelos passam a usar a mesma linguagem, 

encontram-se e integram-se numa terceira 

realidade. Nasce um terceiro mundo, lembrando o 

“crescei e multiplicai-vos” do Génesis como a 

origem de todas as coisas. 
 

Como a Natureza não dá saltos, então 

naturalmente essa fusão da linguagem para a 

fundação de um novo mundo não se faz 

repentinamente. Ela é, pelo contrário, um processo 

gradual. Para os que participam deste em completo 

envolvimento, inicialmente pode até parecer 

caótico e monstruoso, como as dores formidáveis 

dum parto gigantesco. O conhecimento, nesta fase 

de transfusão do objectivo ao subjectivo, mas 

também do subjectivo ao objectivo, é enigmático, 

mas nunca dogmático. As consciências que vão 

decifrando o enigma começam a adivinhar a 

harmonia e a maravilha da transformação. São os 

artistas, os músicos, os poetas, os oradores, os 

escritores e, muito mais acima, os Adeptos e 

Iluminados de todos os Graus, e ainda mais acima, 

os Dhyanis-Budhas Terrenos e os Dhyanis-

Kumaras Celestes, paraninfos daqueles. 
 

Nesta ordem de ideias, vale dizer que no 

Mundo Terreno em que ora todos vivemos, em 

meio a miríades de realidades entrecortantes que a 

todos põem à prova, o Avatara é a Consciência de 

ligação entre os Mundos Terreno e Psíquico em 

vias de se encontrarem e fundirem num terceiro: o 

Mundo Mental, logo e por ser o mais próximo do 

imediato, Espiritual. O Supremo Orientador da 

Teurgia e Teosofia, Professor Henrique José de 

Souza, o Venerável Mestre JHS (hoje laborando 

como El Rike o Encoberto na Agharta para a sua 

Corte que deixou à Face da Terra, e esta com o 

dever supremo de servir indiscriminadamente à 

Humanidade), como Protagonista Avatárico foi 

um mediador como Intérprete entre o Ego exterior 

e o verdadeiro Eu, entre a Instituição e a Obra, 

entre a Face da Terra e os Mundos Interiores. Ele 

legou aos teúrgicos e teósofos métodos, práticas e 

conhecimentos que, se bem e eficazmente 

utilizados por eles, poderão levá-los ao triunfo 

supremo de falar a Sua Linguagem, destinada a ser 

a de toda a Humanidade no Ciclo Planetário de 

Aquarius. Nós somos as sílabas, palavras, 

silêncios, pausas, intenções, sentenças e 

entrelinhas da Linguagem do Futuro, mas só nos 

identificamos com essa Voz quando estamos 

identificados com a nossa projecção programada 

nesta vida entregue à Obra Divina. Repetir o 

Avatara não é divulgar-lhe a Obra, e, muito 

menos, usar a forma exterior do seu frasear é falar 

a Linguagem do Futuro. Falar e divulgar a sua 

Obra Divina é estar em consentaneidade integral 

com Ela e com Ele, mesmo que seja “contra 

ventos e marés”, isso pouco importando desde que 

a consciência do Munindra ou Discípulo esteja 

sintonia total com a do Mestre, senão mesmo, Una 

com a Dele. 
 

JHS legou-nos, aos da sua Instituição e 

Obra, as chaves da linguagem do Novo Ciclo, com 

os Ensinamentos, as Yogas, Ritos e Cerimónias 

específicas, Síntese Humana do Verbo Divino em 

suas diferentes vibrações respeitantes à Face da 
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Terra e aos Mundos Interiores. A sua Ode ao Som 

(Odissonai) é a primeira obra de Arte Literária e 

de Arte Dramática do Novo Ciclo. É também a 

primeira obra de Arte Musical – Opus-1 da nova 

dimensão do ser humano. Isto para os nossos 

limitados sentidos. Para quem sabe e pode ver, eis 

igualmente o trabalho inaugural da Pintura e da 

Escultura dos séculos vindouros, se o Homem não 

se trair, atraiçoando a Lei… 
 

O aprendizado da Nova Linguagem tem o 

seu pólo de invenção e está geometrizado no 

Sistema Geográfico Internacional. Os Chakras e 

as Embocaduras entrecompletam-se e 

entreconfirmam-se. Ainda mal se pode imaginar as 

maravilhas de invenção, em termos de 

conhecimento, e de linguagem que o Homem será 

capaz de engendrar no Futuro, sob a inspiração do 

Avatara. Ocorre-me um exemplo, que ofereço 

como sugestão à consideração dos estudiosos: a 

geometrização desse fenómeno universal, a 

gravidade, que mantém os pés do Homem no 

chão, o Sistema Solar em sua unidade, e o Sol 

Central em equilíbrio dinâmico entre as paredes da 

Terra Oca! 

Homenageada a 5 de Julho, data esotérica 

de Sintra em mês dos Dhyanis, a Hierarquia 

Espiritual desta Serra Sagrada leva a efeito em tal 

data, tanto no Templo Interno quanto no Externo, 

grandioso Ritual Solene ou Nobre onde o Nome e 

Presença de Sakiel ocupa lugar destacado, ele que 

é o Vigilante Silencioso de Sintra e Europa, 

distendendo-se a África, cavando-se cada vez mais 

fundo os alicerces de Paz, de Amor e de Justiça na 

Face da Terra, projectando a aproximação cada 

vez maior de todos os Povos do Mundo em 

fraterna e conclusiva Concórdia Universal. 
 

O parágrafo acima poderia muito bem 

servir-me para encerrar a presente Homenagem, 

que já vai longa e sumamente atrevida quanto a 

meias-revelações iniciáticas nem sonhadas por 

curiosos e profanos, e até por conspícuos ocultistas 

e teosofistas. Mas não encerro, seguindo o 

conselho do Adepto Independente encoberto pelo 

pseudónimo Rosalvo Cruz, sem apontar uma 

questão importante que já trouxe tanta tragédia a 

Sintra e a quem a provocou: a da Maya-Vada ou 

Espelhismo, como “ilusão dos sentidos”, vale 

dizer, atrofiamento e engano dos mesmos. 

 

Muito mais porque fui EU quem iniciou 

em 1978 o Ciclo Taumatúrgico de Sintra para 

Aquarius. Até ao ano 2000 restringi-me à 

linguagem teosófica de todos mais ou menos 

conhecida; daí em diante, tudo mudou!… Pois 

bem, o fascínio pela serra, o seu lado oculto, 

esotérico, em boa parte desencadeado pelas 

entrevistas que dei a órgãos de comunicação 

social, falando o que então era possível falar e 

sugerindo muito entrelinhas (foram cerca de 50 

reportagens espalhadas por diversos títulos, de que 

o matutino “Correio da Manhã” teve a primazia), 

levou muitos incautos e despreparados, alguns 

deles na época não passando de adolescentes 

primando pela má educação, a não nos procurarem 

mas a forjarem as suas próprias teorias fantásticas 

baseadas nas ditas reportagens, tomando assim “o 

irreal por real”, “o falso por verdadeiro”, “a nuvem 

por Juno”… mas isso era inevitável: as parcelas 

maravilhosas deste Conhecimento que devemos à 

Humanidade e a ela as oferecemos, de uma ou 

outra maneira, ante a deformação de carácter do 

Homem desta Kali-Yuga ou Idade Sombria, 

acabam sempre caindo em mãos indignas, 

despreparadas para receber sem estragar, para 

receber e ter a humildade de aprender para 

finalmente compreender… que eram apenas gotas 

dadas a público por uma fonte oculta. Essas 

“gotas” estavam em conformidade às necessidades 

do Ciclo que ora irrompe, pois que, usando as 

palavras do Senhor JHS, “se o Avatara se 

manifestasse usando sempre as mesmas palavras, 

jamais haveria Evolução”! Não quero com isto 

dizer que eu seja avatara, messias, guru, etc., que 

desses de fancaria e miséria está o mundo cheio. 
 

Assim, nesta separação mental do “trigo 

do joio”, muitos foram e são os que acabam 

fatalmente enleados nos lunares e lunáticos véus 

“apásicos”, linfáticos da Maya sintriana, a sua 

“Sombra Astral” ou Upachaya (afim às Talas 

infernais), ocultando a Luz Mental, a Realidade, a 

Upaguru (afim às Lokas celestiais)… muito além 

dos domínios sensoriais e passionais da fantasia, 

da demência e, até, da destruição e da morte… 

provocada pelo mau uso e abuso da Sabedoria 

Divina, que pervertida se torna conhecimento 

diabólico, proibido pela Lei do Eterno como 

Regras do Pramantha ou Grande Fraternidade 
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Branca, por ser o da morte e da involução. Factos 

e casos não vale a pena citá-los, para não 

envergonhar ainda mais os seus autores. Eles 

sabem quem são, o que fizeram e o que fazem. 

Basta isso, a sua consciência ditará o resto… 
 

Transpor o “véu mayávico” sintriano 

implica conscientização iniciática, logo, espiritual 

e não psíquica, que neste particular é conferida por 

quem representa o Espírito Tutelar da Montanha 

(Sakiel): a Teurgia, como Obra do Eterno na Face 

da Terra. 
 

Tudo o mais, referente ao Pensamento 

Teúrgico mas anacronicamente estando fora dele, 

não passa de febre “tejásica” provocada pelo fogo 

elemental, insensatez, mentira, fantasia inglória 

não raro criminosa. Todavia, permanece ontem, 

hoje e sempre a preciosa e poderosa “barreira 

elemental” – Upachaya – protegendo o Reino da 

Augusta Fraternidade Espiritual onde a Paz e a 

Justiça coabitam a par da Verdade e do Amor, 

encobertamente realizando Deus para que seja 

mais Deus e com Ele o Homem mais Homem, 

aqui, particularmente, o ibero-europeu, a caminho, 

nesta marcha cíclica, da Nova Canaã, a Sintra 

Aquariana plantada no Portugal Central, alter-ego, 

enfim, dos filhos e filhas do Povoador original da 

Europa que nesta serra procurou descanso eterno 

para os seus despojos mortais, o Manu Ur-

Gardan, transformador do Portugal Atlante em 

Ariano e dando projecto ao Portugal Bimânico do 

Futuro. 
 

Louvado seja SAKIEL, Relíquia Troante 

do SANCTUM-SANCTORUM da Riqueza do 

Mental, que permitiu aos seres da Terra galgarem 

os degraus da Escada da Iniciação de sete 

maneiras diferentes. Bendito seja o Quinto do Céu 

na Terra como REALIZAÇÃO DE DEUS! 
 

ADVENIAT REGNUM TUUM! 

TETRAGRAMATON – EXAGONON – ADONAY 

SABAOTH 

HUNGHI! 
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TABELA DE CORRESPONDÊNCIAS 

DO QUINTO POSTO REPRESENTATIVO 

DA OBRA DO ETERNO NA FACE DA TERRA 

(SINTRA) 
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SIMBOLISMO DOS DESCOBRIMENTOS 
 

 

ALBERTO S. PINTO GOUVEIA * 
  

 

Por ocasião da Convenção Internacional 

da Sociedade Brasileira de Eubiose (ex- Sociedade 

Teosófica Brasileira) ocorrida em Portugal em 

1991 e no decurso da rápida visita a alguns 

monumentos de Lisboa, deparei com um dos 

corifeus, aliás ilustre, da nossa Sociedade, que 

deambulava, um tanto nervosa e enfastiadamente, 

no passeio fronteiro à fachada do Mosteiro dos 

Jerónimos. Entre desapontado e curioso, indaguei 

da razão porque abandonara o grupo que 

entretanto realizava a programada visita turística 

àquele conjunto arquitectónico. E a resposta veio 

fria e irónica: “Aquilo ali é passado!”. 

 E realmente, quando olhada apenas na sua 

expressividade externa, na vulgaridade da sua 

ornamentação eclesial, na fria solidão dos seus 

corredores e passagens, na corriqueira feição dos 

seus ajardinamentos, toda aquela imensa mole de 

vetustas pedras, que a erosão dos séculos aqui e 

além já carcomeu, reproduz uma imagem que, 

embora arquitectonicamente bela, evoca uma 

época já transcorrida. E, como o grupo de 

convencionais realizava uma visita que, 

comandada pelo respectivo guia convencional, 

visava apenas realçar algumas curiosidades de 

interesse turístico, eu também dela me excluí, 
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tendo preferido igualmente ficar no passeio 

fronteiro. Só que aí, admirando a profunda e 

majestosa dialéctica do portal sul da basílica, que 

se ergue em toda a sua imponência sobre aquele 

dito passeio, não consegui furtar-me à dolorosa 

surpresa causada pela resposta recebida momentos 

antes daquele nosso acima referido e valoroso 

Irmão. 
 

 Tudo isto é passado! 
 

 Sim, as figurações são realmente de 

antanho, esculpidas de acordo com o momento 

histórico e a feição arquitectónica da sua 

confecção. Mas o simbolismo que delas ressalta, a 

mensagem profunda que nelas se encerra, tornam-

nas eternamente actuais no seu perene significado 

profético. 
 

 O símbolo, como sabemos, pela sua 

versatilidade e multiplicidade significativa, é a 

única linguagem em que se conseguem expressar 

as grandes verdades esotéricas. As catedrais 

medievas, através das expressões arquitectónicas 

que constituíram o chamado estilo gótico, são um 

inesgotável e portentoso legado às vindouras 

gerações por uma gloriosa plêiade de altos 

Iniciados, patronos que foram das confrarias de 

artífices, as quais por sua vez desenvolveram 

métodos prodissionais capazes de dar realização 

efectiva aos iniciáticos simbolismos. Disso nos dá 

substancioso testemunho o sapiente Fulcanelli no 

seu O Mistério das Catedrais. E o Mosteiro dos 

Jerónimos, filho directo da arquitectura gótica, 

para além do simbolismo daquela, enriqueceu-se 

ainda com específicos ornatos que, na sua directa 

alusão a motivos náuticos, constitui o pétreo e 

augusto livro do grande mistério lusitano em que 

os próprios Descobrimentos se inserem. 
 

 Não é fácil desvendar os símbolos. Para o 

seu entendimento Fernando Pessoa exigia ao 

intérprete a conjunção de cinco condições. Dizia 

ele: 
 

 “A primeira é a simpatia; não direi a 

primeira em tempo, mas a primeira conforme vou 

citando, e cito por graus de simplicidade. Tem o 

intérprete que sentir simpatia pelo símbolo que se 

propõe interpretar. A atitude cauta, a irónica, a 

deslocada – todas elas privam o intérprete da 

primeira condição para poder interpretar. 
 

 “A segunda é a intuição. A simpatia pode 

auxiliá-la, se ela já existe, porém não criá-la. Por 

intuição se entende aquela espécie de 

entendimento com que se sente o que está além do 

símbolo, sem que se veja. 
 

 “A terceira é a inteligência. A inteligência 

analisa, decompõe, ordena, reconstrói noutro 

nível o símbolo; tem, porém, que fazê-lo depois 

que se usou da simpatia e da intuição. Um dos fins 

da inteligência, no exame dos símbolos, é o de 

relacionar no alto o que está de acordo com a 

relação que está em baixo. 
 

 “A quarta condição é a compreensão, 

entendendo por esta palavra o conhecimento de 

outras matérias que permitam que o símbolo seja 

iluminado por várias luzes, relacionado com 

outros símbolos, pois que, no fundo, tudo é o 

mesmo. Não direi erudição, como poderia ter dito, 

pois a erudição é uma soma; nem direi cultura, 

porque a cultura é uma síntese, e a compreensão é 

uma vida.” 
 

 Quanto à quinta condição, embora Pessoa 

a tenha aflorado, ela consiste essencialmente em 

não ser dita… 
 

 Em estudo anterior e já divulgado na 

imprensa da nossa Sociedade, procurei inserir o 
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mistério lusitano no milenar caminho da evolução 

ao longo do Irinerário de Ísis. Aí se afirmou que o 

escopo último dos chamados Descobrimentos fora 

o transporte para o Novo Mundo das Mónadas 

Ibéricas, que assim caminhavam, no cumprimento 

da gloriosa Missão Y, ao encontro das Ameríndias 

para formação da Raça do Futuro. 
 

 Nessa visão genérica se insere uma outra 

mais limitada no tenpo e no espaço mas não 

menos significativa para o entendimento 

sequencial das coisas: é a das três penínsulas no 

sul da Europa que desenvolveram aspectos fulcrais 

na trilha civilizadora. A península grega 

desenvolveu todo o substrato filosófico e 

ideológico, e a da península itálica criando a 

concretização pragmática através da qual aquelas 

ideologias se realizaram. Ambas as penínsulas 

concentraram o seu potencial no interior do Mar 

do Meio da Terra de então, sendo esse realmente o 

sentido etimológico do Mar Mediterrâneo. Quanto 

à terceira península, a Ibérica, embora ainda 

voltada de um dos lados para aquele mar interior e 

recebendo daí o influxo de todo o potencial 

desenvolvido nas suas margens, voltava a outra 

face para o grande mar oceano, veículo que seria 

enfim da futura expansão marítima. 
 

 O imenso potencial romano acabou 

criando um imenso império que, sucedendo-se ao 

assírio, ao persa e ao grego de Alexandre, o 

Grande, foi o quarto. Cumpria à Península Ibérica, 

e designadamente a Portugal, como sua vertente 

atlântica, formar então o tão falado Quinto 

Império. 
 

 Segundo António Telmo, no seu livro 

História Secreta de Portugal, toda a Mensagem de 

Fernando Pessoa “se centra na ideia basilar do 

Quinto Império, tal como se espelha no Brasão, 

nos Descobrimentos e, por fim, nos sonhos dos 

profetas. A rectificação de Fernando Pessoa 

consiste, fundamentalmente, em repor essa ideia 

nas suas determinações primitivas, que referem 

toda a acção histórica ou transcendente à 

demanda do centro invisível do mundo, sem a qual 

o Quinto Império não será mais do que uma 

miragem”. 
 

 E mais adiante, desenvolvendo a sua 

interpretação, acrescenta ainda aquele autor: 

 “O movimento da História da Europa é de 

Oriente para Ocidente, de acordo com o curso do 

Sol. 
 

 “A Europa constitui-se, ao cindir-se das 

terras do Oriente, na forma de um Jano, de que 

um dos rostos é a Grécia, voltada para o Passado, 

e o outro Portugal, voltado para o Futuro. 
 

 “Aquele movimento desenvolve-se sobre 

três pontas magnéticas, que definem as suas fases 

sucessivas: as penínsulas helénica, itálica e 

ibérica. 
 

 “O ponto cardeal dominante no ciclo 

europeu, prestes a fiundar, foi o Pólo Norte. Os 

Estados Unidos da América são, como se sabe, o 

principal prolongamento da civilização nórdica. 
 

 “Sendo a Península Ibérica um eixo, o 

movimento da história europeia, atingindo o seu 

ponto de crise com o 25 de Abril de 1974, está 

prestes a inverter-se. Passará a desenvolver-se do 

Ocidente para o Oriente, tornando-se no novo 

ciclo predominante o Pólo Sul. As grandes 

transformações no continente africano podem 

significar qualquer coisa nesse sentido, bem como 

o peso que o Brasil e toda a América do Sul 

começam a assumir no campo do Mundo. É 

possível que tudo venha a manifestar-se a partir 

de algo ainda desconhecido, que pode ser 

relacionado com a suposta existência do Reino do 

Preste João”. 
 

 Continua ainda o mesmo autor: 
 

 “Há uma História Oculta de Portugal. 

Não dizemos isto no sentido em que tudo se pode 

afirmar ter um aspecto oculto. Pensamos que 

houve entre nós, senão connosco, uma 

organização esotérica que, de uma maneira 

perfeitamente consciente e intencional, procurou a 

partir desta Pátria, a que deu existência, redir o 

Mundo do mal e da divisão.” 
 

 Essa História resulta de vários documentos 

cifrados, uma vez que não existe outra forma 

reveladora daquilo que, por definição, é de 

natureza secreta. E só os próprios que sabiam nos 

podiam ter dito. Dizendo, calavam. Só pelo dizer 

calando se define a cifra. A cifra é o decifrável, 

embora a decifração conduza por transposição à 

metáfora. Explicada em termos comuns, aquela se 

escapa. 
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 Ora, a cifra que encerra o mistério da 

História de Portugal é o Manuelino. E partindo do 

princípio de que por detrás do Manuelino está uma 

organização esotérica, esta, qualquer que seja, vai 

identificar-se com o Reino, uma vez que são 

comuns os símbolos fundamentais: a cruz de 

potência (de que a cruz de Cristo é um exemplo) e 

a esfera armilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 O Manuelino, para além de todo o seu 

simbolismo, teria sido mesmo a suprema 

expressão que, na génese da Nacionalidade se teria 

formado para dar corpo às finalidades daquela 

suposta organização esotérica, a qual teria a seu 

cargo a realização integral de todo o futuro 

profético. Algo, todavia, terá falhado, 

interrompendo a sequência prevista e adiando para 

posteriores séculos o cumprimento do programa. 

Isso ter-se-á dado no reinado de D. Manuel, com o 

qual termina efectivamente o ciclo heróico da 

História Portuguesa, embora se continuando, já em 

forma fantasmagórica, até Alcácer Quibir e ao 

misterioso desaparecimento de D. Sebastião. 
 

 O Sebastianismo, a lenda do Encoberto e 

outros mitos deram à literatura portuguesa 

posterior aos Lusíadas (que são a cifra poética, 

enquanto os Jerónimos constituem a cifra 

arquitectónica) uma tónica profética, que se 

observa em Vieira, Junqueiro, Pascoaes, Pessoa e 

José Régio, entre outros. E realmente, sem um 

fundo profético, a História não teria sentido, pois, 

como diz ainda António Telmo, “se o motor do 

tempo se encontra no início do tempo e, depois, 

sucessivamente, em todos os seus pontos, é no fim 

ou na enteléquia que está a razão primeira do 

movimento em que consiste”. 

A ideia do Quinto Império domina todo o 

processo histórico português, embora assumindo 

configurações diferentes no seu decurso. Assim, 

de ideia pura no chamado Ciclo dos Reis, que 

virtualmente termina com D. Manuel, mais 

precisamente em 1513, ela surge num segundo 

ciclo, o Ciclo do Clero, como o domínio da 

Cristandade sobre o universo, e vai finalmente 

surgir no terceiro ciclo, o Ciclo do Povo, que se 

inicia com o Marquês de Pombal Indo até á 

proclamação da República, entrando em 

progressiva degenerescência até configurar-se no 

socialismo. 
 

 A tal respeito esclarece ainda, a meu ver 

magistralmente, António Telmo na obra citada: 

“Enquanto ideia pura, o Quinto Império só 

poderia realizar-se por um real contacto com o 

centro invisível do mundo”. É o que está 

significado no portal sul da igreja de Santa Maria 

de Belém, como veremos a seguir. “Na forma de 

Cristandade, que assume no segundo ciclo, tudo 

está ainda se referindo a um centro, que pode ser 

um país, Portugal ou Roma, mas já não é atendida 

aquela relação essencial. No conceito de 

socialismo permanece a ideia de unidade, mas 

construída sobre a imagem de de um círculo 

envolvente sem centro que, por isso mesmo, se 

indetermina e perde em manifestações vazias de 

sentido, pura miragem do que foi a ideia de 

Monarquia Universal ou a ideia de Cristandade”. 
 

 O contacto com o centro invisível do 

mundo estava intimamente ligado à lendária figura 

do Preste João. Porém, para complicar as coisas e 

tal como esclarece René Guénon no seu livro O 

Rei do Mundo, “teria havia quatro personagens 

com aquele título: no Tibete (ou sobre o Pamir), 

na Mongólia, na Índia e na Etiópia; é provável 

que se trate de diferentes representantes do 

mesmo Poder”. 
 

 Muito embora se verifique relação directa 

entre o que se acha escrito na obra atás citada e os 

Descobrimentos Marítimos dos portugueses, é 

surpreendente o silêncio do autor quanto ao que se 

passou em Portugal depois que na Europa foi 

destruída a Milícia do Templo. De qualquer modo, 

é inadmissível que um homem de tão vasta 

informação como René Guénon ignorasse que a 
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viagem de Vasco da Gama tinha por escopo 

basilar o contacto com o Reino do Preste João. 
 

 Seja como for, a cobertura dada por D. 

Dinis aos Templários com a fundação da Ordem 

de Cristo deixa presumir que no extremo ocidente 

europeu se tenham concentrado os últimos 

prolongamentos de uma organização que, tanto 

Guénon como Julius Evola (outra grande 

autoridade no assunto), consideram depositária da 

Tradição Primordial que tinha (cito Guénon) “por 

missão principal assegurar a comunicação entre o 

Oriente e o Ocidente, comunicação cujo 

verdadeiro alcance se avalia quando se verifica 

que o centro do mundo sempre foi descrito, pelo 

menos no que diz respeito aos tempos 

“históricos”, como situado no Oriente”. E 

esclarece ainda o mesmo autor: “Depois da 

destruição da ordem do Templo, o 

Rosacrucianismo, ou aquilo que recebeu esse 

nome a seguir, continuou a assegurar a mesma 

ligação, embora mais dissimuladamente”. 
 

 Acompanhando essa transferência de 

funções da Milícia do Templo para a Milícia de 

Cristo, o movimento trovadoresco, expressão 

poética do iniciatismo europeu, declinando no sul 

da França em consequência da cruzada contra os 

Albigenses, passa a afirmar-se na sua feição 

galaico-portuguesa, tendo tido um dos seus mais 

dignos corifeus na pessoa do rei D. Dinis. 
 

 Com a dinastia de Avis assiste-se em 

Portugal a um ressurgimento da literatura sobre a 

Demanda do Graal, considerado este com o 

símbolo do Centro Iniciático Supremo. E o 

estreitamento de relações com a Inglaterra, mercê 

do casamento de D. João I com Dona Filipa de 

Lencastre, veio conferir a esse ressurgimento toda 

uma superior orientação, o que levou o cronista 

Fernão Lopes a comparar aquele rei português ao 

próprio Rei Artur. 
 

 Tudo indicava então que a comunicação 

entre Oriente e Ocidente iria ser assegurada 

mediante os Descobrimentos Marítimos, a que o 

Talant de Bien Faire do Infante D. Henrique, 

administrador e governador da Ordem de Cristo, 

emprestava todo um potencial realizador. 
 

 Como marco miliário de toda essa 

trajectória surge-nos a construção, ordenada pelo 

Infante, da ermida de Santa Maria de Belém, que o 

mesmo Infante, simbolicamente, escrevia sempre 

na forma hebraica de Beith-Lehem. A guarda da 

ermida era assegurada por dois cavaleiros da nova 

Ordem Templária, à qual o Infante conferira a 

posse do lugar. Sobre essa ermida mandou D. 

Manuel mais tarde erigir o Mosteiro dos 

Jerónimos. 
 

 Reporto-me uma vez mais à obra de René 

Guénon. Depois de enimerar toda uma simbologia 

relativa ao Centro do Mundo, o autor refere como 

fundamental “o Omphalos que se encontra em 

quase todos os povos”, explicando a seguir que 

essa “palavra grega omphalos significa umbigo, 

mas designa também, de uma maneira geral, tudo 

o que é centro e mais especialmente o centro de 

uma roda”. E acrescenta mais adiante: “A 

representação material do Omphalos assume 

quase sempre a figura de uma pedra sagrada, que 

costuma receber o nome de Bétyle; esta última 

palavra parece ser o hebreu Beith-El, “Casa de 

Deus”; por outro lado, está dito que Beith-El, 

“Casa de Deus”, se tornou Beith-Lehem, “Casa 

do Pão”, a cidade onde nasceu Cristo”. 
 

 A ermida de Santa Maria de Belém, na 

posse da Milícia de Cristo e onde dois cavaleiros 

seus montavam guarda, seria portanto o Omphalos 

de Portugal. Sobre ele se erigiu, portanto, o portal 

sul do Mosteiro dos Jerónimos, que na sua 

simbologia desenvolve roda a dialéctica do destino 

oculto lusitano. 
 

 O portal tem como figura central a 

imagem de Santa Maria de Belém com o Menino 

nos braços e um vaso na mão, no qual recolhe o 

ouro, o incenso e a mirra, dádivas dos três Reis 

Magos. E volto a citar aqui o substancioso texto de 

René Guénon: “É preciso definir claramente um 

ponto que parece não ter sido até agora explicado 

satisfatoriamente: já aludimos aos Reis Magos dos 

Evangelhos dizendo que neles estavam unidos os 

dois Poderes (Real e Sacerdotal), e agora diremos 

que essas personagens misteriosas na verdade 

representam os três Princípios da Agharta (Centro 

do Mundo). O Mahânga (relativo ao Poder Real) 

oferece a Cristo o ouro e saúda-o como Rei; o 

Mâhatmâ (relativo ao Poder Sacerdotal) oferece-

lhe o incenso e saúda-o como Sacerdote; por fim, 
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o Brahâtmâ (que reúne os dois Poderes) oferece-

lhe a mirra, o filtro da incorruptabilidade, 

imagem de Amritâ, e saúda-o como Profeta ou 

Mestre Espiritual por excelência. A honenagem 

assim prestada a Cristo, que acaba de nascer, e 

prestada pelos representantes autênticos da 

Tradição Primordial nos três Mundos que são os 

seus domínios respectivos, é ao mesmo tempo, 

note-se bem, a garantia da perfeita ortodoxia do 

Cristianismo do ponto de vista dessa tradição”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No alto do mesmo portal e sobre a linha 

que passa pela imagem de Santa Maria de Belém, 

está São Miguel, o Arcanjo do Juízo Final. René 

Guénon relaciona-o com um dos dois 

“intermediários celestes” a que se refere a Cabala: 

Metraton. O outro intermediário é Shekinah, a 

“presença real da Divindade”, e pode identificar-se 

com Santa Maria de Belém.  
 

 Metraton é o enviado, o mediador. Como 

“Pólo Celeste” reflecte-se na cabeça da Hierarquia 

Iniciática, que é o “Pólo Terrestre”, por relação 

directa e segundo o “Eixo do Mundo”. O Grande 

Pontífice simboliza em baixo Mikael, cujas 

aparições se exprimem na Glória da Shekinah. A 

associação, segundo o “Eixo do Mundo”, ou seja a 

linha central vertical do portal sul, de Santa Maria 

de Beith-Lehem com o Arcanjo São Miguel está 

em directa correlação com a edificação do 

Mosteiro dos Jerónimos. Afirma, com efeito, René 

Guénon: “As passagens da Escritura em que se 

mencionam Shekinah e Metraton são sobretudo 

aquelas onde se trata da instituição de um centro 

espiritual: a construção do Tabernáculo, a 

edificação dos Templos de Salomão e de 

Zorobabel. Um tal centro, constituído em 

condições regulares, devia ser o lugar da 

Manifestação Divina, sempre representada como 

Luz”. 
 

 No vértice em que se cruzam os dois arcos 

da porta dupla e na base da mesma linha vertical 

que sobe elevando o portal para o céu, está a 

imagem do Infante D. Henrique com três dos 

cinco escudetes dispostos verticalmente sobre o 

peito. Ele surge ali tal como o viu o autor da 

Mensagem: “O único Imperador que tem deveras 

o globo mundo em sua mão”. Ele foi realmente o 

edificador, o pilar sobre o qual D. Manuel I erigiu 

o Mosteiro. 
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 À luz da interpretação de René Guénon, os 

restantes elementos do portal, os quatro Doutores 

da Igreja, os quatro Profetas bíblicos e os doze 

Apóstolos, explicam-se dentro da ideia mater de 

que a edificação dos Jerónimos liga-se à 

confirmação de um Centro espiritual significando 

um contacto real com o Centro do Mundo. 
 

 Mas quando tudo parecia pronto para a 

efectivação desse contacto, eis que 

enigmaticamente surge uma “reviravolta” na 

atitude de D. Manuel, operada bem 

significativamente em 1513 e que Sampaio 

Ribeiro, na sua obra Do Sítio do Restelo e das sua 

Igreja de Santa Maria de Belém, atribui às 

relações do rei com a Ordem de Cristo. Dessa 

“reviravolta” são consequências directas a entrega 

do Templo de Santa Maria, que por direito 

conferido pelo Infante pertencia à Ordem guerreira 

de Cristo, à Ordem contemplativa dos Frades 

Jerónimos, e ao afastamento do Mestre Boitaca da 

direcção das obras de edificação do mosteiro. 

Segundo o citado escritor, Boitaca teria sido talvez 

o último iniciado das confrarias de pedreiros livres 

que viveu em Portugal. 
 

 Com isso, Portugal fechou o seu ciclo 

heróico e entrou numa decadente subordinação a 

valores degradados que o levaram desde a 

instauração da Santa Inquisição em território 

nacional, à catastrófica destruição de Lisboa pelo 

terramoto de 1755, ao regício de 1908 e à 

implantação da República em 1910, que acabou se 

esfumando em estéreis inovações políticas para 

dar lugar às trevas ditatoriais do salazarismo. 
 

 O desabrochar da Revolução dos Cravos, 

no 25 de Abril de 1974, talvez tivesse sido o 

dealbar de uma mudança que, infelizmente, as 

posteriores realizações parecem não confirmar… 
 

 Continua assim de pé a trágica jaculatória 

do último poeta da Pátria: 
 

Cumpriu-se o mar e o Império se desfez. 

Senhor, falta cumprir-se Portugal! 
 

 Será que os novos Cavaleiros de Cristo, os 

Cavaleiros do Santo Graal, nas romagens que ora 

estão encetando através das Convenções 

Internacionais da nossa Sociedade e em conjunção 

com os que militam em terras lusas, postados um 

dia, simbolicamente, perante o portal sul do 

Mosteiro dos Jerónimos, como Eixo do Mundo e 

ponto de contacto directo com o Centro do mesmo 

Mundo, irão finalmente cumprir Portugal?... 
 

Brasília, 11/11/1992 

 

(*) O Dr. Alberto Pinto Gouveia é português emigrado no Brasil, onde é membro do Departamento de Nova 

Xavantina da Sociedade Brasileira de Eubiose (ex-Sociedade Teosófica Brasileira), no Estado de Mato 

Grosso do Norte. O presente artigo é reproduzido integralmente da sua publicação no n.º 2 do Boletim 

OCIDENTE-SUL. 
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O TRABALHO OCULTO DAS FRATERNIDADES ESOTÉRICAS 

NOS POSTOS REPRESENTATIVOS, COMO EUBIOSE 

 

ANTÓNIO CARLOS MAIA P. GOUVEIA 

 

Porto – Portugal, 1991 
 

 

I 

 

 Ao iniciarmos este trabalho que, por si só, 

abarca a História Oculta da Humanidade, temos 

que começar por esclarecer e conceituar partes do 

título dele. 
 

 Por certo muitas pessoas que nunca 

ouviram falar de Eubiose não têm, naturalmente, 

uma ideia muito clara do que ela seja. Para não 

nos alongarmos demais neste conceito, queríamos 

apenas enfatizar que  Eubiose, separando os dois 

termos principais desta palavra em Eu e Bios, tem 

o sentido de Vida Universal. Esta Vida Universal, 

entendida como Vida Global ou Sintética, é que 

nos possibilita termos uma visão de conjunto do 

que passaremos a tratar nesta palestra. 
 

 Se existe um trabalho oculto exercido e 

realizado pela Fraternidade Branca através das 

diversas Fraternidades Esotéricas, é porque com 

certeza o ser humano comum ainda não consegue 

vislumbrar de forma clara quais os seus objectivos 

ou quais as verdadeiras metas que tem a atingir. 

Veremos como e porquê no decorrer deste estudo. 

O ser humano, embora caminhando na senda da 

evolução, ainda não é possuidor ou detentor de 

uma vida de cunho e dimensões universais. 
 

 Embora estejamos num mundo em 

processo de universalização, cumpre ao Homem 

do III Milénio realizar a universalização de si 

próprio, na razão de que ele hoje está se 

universalizando externamente, faltando-lhe a sua 

universalização interna, que a fará não só estar 

mas passar a ser, de facto, o Homem universal ou 

cósmico tão pouco entendido nos nossos dias. 

Eubiose tem, portanto, uma base conceitual de 

universalização, de globalidade, de uma vida 
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conjuntural e sintética. O Homem só passará a ser 

verdadeiramente Homem quando integrado 

activamente no conjunto universal que lhe deu 

origem. Só permanecerá vivo na medida em que 

participal conscientemente do grande processo da 

Vida Universal, de uma forma simbiótica ou 

eubiótica. 

 

II 

 

 Uma outra realidade que nos apresenta o 

título deste estudo é com relação a Postos 

Representativos. Para os membros da nossa 

Escola, a ideia do que sejam Postos 

Representativos já existe com mais ou menos 

clareza. Para quem nunca ouviu falar em 

semelhante coisa, por certo constituirá algo de 

novo que precisa de explicações prévias, embora a 

ideia básica, que neles reside, remonte ao próprio 

início da Manifestação Universal. Estes Postos 

Representativos, em número de sete, representam, 

numa primeira análise, postos ou pontos ou ainda 

localizações geográficas onde se encontram 

representados os Centros principais de 

coordenação da Evolução Humana, a nível 

universal. 
 

 Usando de uma linguagem comparativa 

apenas para efeitos de esclarecimento do que 

estamos expondo, não seria inadequado 

estabelecer um paralelismo entre estes sete Postos 

Representativos e algo que a Ciência oficial já 

pelo menos não desmente e que no organismo 

humano é conhecido como “Centros de Força”, 

Chakras, ou os nomes que se lhes quiser dar. 
 

 O mais importante é entendermos como 

estes “Centros de Força”, também em número de 

sete, se relacionam com as glândulas de secreção 

interna ou endócrinas, as quais respondem em 

última análise pela manutenção das funções 

básicas e primárias de qualquer organismo 

humano. São elas, pois, que coordenam o 

equilíbrio orgânico mantendo assim a vida 

orgânica no seu conjunto harmónico. 
 

 Para podermos entender melhor esta 

mecânica universal, quer seja ela objectivada no 

Macro ou no Microcosmos, vamos debruçar-nos 

com um pouco mais de profundidade numa análise 

básica da génese da Vida, onde podemos perceber 

que o conceito original, primário em todas as 

religiões que existem no mundo, e até mesmo na 

conceituação matemática, é unitário, seguindo-se 

uma conceituação ternária à qual se sucede um 

composto septenário. Assim é que o ponto centro 

de um círculo ou ciclo (1), relacionado com o 

número 1, dá-nos a ideia sintética e primária da 

qual tudo o que resta se deriva. É a própria ideia 

de Deus, como Origem de tudo, como Causa 

primária. Logo em seguida, temos como seu 

desdobramento o conceito de uma trindade ou um 

primeiro conjunto ternário a que podemos dar 

variadíssimos nomes, mas que em si encerra 

basicamente a ideia do primeiro contraste ou a 

ideia da polaridade. Vamos encontrar esta ideia em 

todas as religiões e filosofias quando a esta 

polaridade inicial são atribuídos os nomes de Pai e 

Mãe, Sol e Lua, além de diversíssimos outros que 

têm exactamente o mesmo significado. A 

polaridade não só se encontra expressa em todas 

os momentos da vida, como também, por ser 

universal, se faz patente no inconsciente humano, 

constituindo o seu arquétipo básico, por ser a base 

primária e universal de toda a Manifestação. 
 

 A própria Bíblia, para não citarmos 

quaisquer outros livros que versem sobre a Génese 

Humana, inicia-a com Adão e Eva, numa 

representação primária dessa polaridade. É a acção 

da polaridade inicial que gera automaticamente o 

terceiro pólo na figura do Filho, como elemento 

derivado de uma acção polarizada. Temos, 

portanto, o Ternário ou a Tríade original que se 

torna assim a essência de toda a Manifestação. 

Como o próprio Pitágora afirmava, “o número três 

reina por toda a parte”. 

 Temos assim o número 1 e o número 3 

que nos dão a ideia de origem, de início, de ponto 

de partida. São, portanto, ideias essenciais, 

básicas, que presidem e mantêm todo o processo 

seguinte que é o processo através do qual decorre 

a própria Vida. É já dentro deste processo de Vida 

que vamos ao encontro do tão falado e pouco 

entendido número sete. Reparamos então que em 

todo o processamento da experiência, no plano da 

execução da Vida, o número sete se nos apresenta 

como um marcador de Tempo e Espaço. Em 

termos de som, temos as sete notas da escala 

musical; em termos de cor, temos as sete cores do 
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arco-íris; em termos de tempo, temos os sete dias 

da semana; em termos de espaço de tempo da 

própria vida humana, temos os três primeiros 

ciclos de sete anos, que a própria tradição da 

educação atribui a todo o ser humano e que se 

caracterizam pela idade até aos sete anos, dos sete 

aos quatorze e dos quatorze aos vinte e um, 

aquando até mesmo a legislação humana, hoje tão 

decadente, continuando considerando como a sua 

maioridade, ou seja, a idade de 21 anos é 

reconhecida como o momento em que o ser 

humano encerra em si a experiência essencial de 3 

ciclos, portanto, o valor ternário com a experiência 

de ciclos de 7 anos. 
 

 Em Escrituras antigas, podemos ler esta 

frase que nos dá uma expressão bem sintética do 

que acabamos de expor: “O Grande Septenário 

que abarca todo o Universo não vibra unicamente 

nas sete cores do arco-íris, nem somente nas sete 

notas da escala musical, mas ainda na constituição 

do Homem, que é tríplice em essência, porém 

sétupla em evolução. 
 

 “Como, porém, ele viva no quaternário da 

Terra, esta só de ser governada pelos quatro 

Animais da Esfinge e as três Brumas Celestes…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Por tudo isso, poderíamos dizer que tudo, 

incluindo o próprio Homem, é tríplice em 

essência, porém sétuplo em evolução. Apenas por 

curiosidade, dizemos que o número 137 colocado 

noutra posição alfabética dá-nos a palavra LEI, 

representando assim o comando, a coordenação ou 

a Lei que mantém o Universo em equilíbrio ou 

harmonia original, cuja constatação da sua 

existência surpreendeu tanto quanto deleitou o 

próprio Einstein. 
 

III 
 

 Assim temos, pois, que a evolução ou a 

vida experimental do mundo em que vivemos se 

processa de forma septenária. E do mesmo modo 

que na estrutura humana onde encontramos o 

septenário tão evidente que chega a “estar na 

cara”, uma vez que a cara do ser humano também 

já é possuidora de sete portais, com os seus dois 

olhos, duas narinas, dois ouvidos e uma boca, 

além do seu sistema endócrino com sete funções 

básicas. Podemos também perceber que a 

Evolução Humana, geograficamente, percorreu na 

Face da Terra uma trajectória marcada por dois 

movimentos básicos e simultâneos: de Oriente 

para Ocidente e de Norte para Sul. 
 

 É costume atribuir-se sempre ao acaso o 

que não sabemos, mas podemos observar que a 

localização geográfica tem uma importância 

decisiva no caminhar do ser humano. De facto, a 

própria História oficial indica-nos uma caminhada 

das civilizações do Oriente para o Ocidente. Se 

remontarmos ao nosso Passado, veremos que o 

início dessa caminhada teve como ponto de partida 

o Planalto do Pamir, de onde o Homem saiu com 

uma espiga de trigo na mão e acompanhado por 

um boi. 
 

 Se repararmos na localização dos sete 

Postos Representativos, veremos que eles se 

encontram nos pontos vitais da marcha das 

civilizações, representando, por sua situação 

geográfica, as duas linhas evolucionais: de Oriente 

para Ocidente, Austrália, Índia, Egipto e Portugal; 

de Norte para Sul, Estados Unidos, México e Peru. 

Representam, pois, os centros de força ou de 

expansão das referidas civilizações, marcando 

profundamente este itinerário que se costuma 

denominar de Itinerário de IO, ou aquele que tem 

em si vivo o valor ternário que lhe é essencial, 

marcado pela polaridade de Ísis e Osíris que nada 

mais são que os dois princípios polarizados que 

vimos atrás. Sete pontos ou postos através de um 

itinerário septenário que hoje tem como pontos 

culminantes três pontos básicos em terras 

brasileiras. 
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 De facto, ao verificarmos historicamente 

este itinerário, vemos que a marcha das 

civilizações começou na Índia e estendeu-se pela 

bacia do Mar Mediterrâneo, até chegar à Península 

Ibérica. Paralelamente a esse traçado, outro 

caminho mais ao Norte da Europa foi palmilhado 

pelos chamados povos nórdicos. Desses dois 

traçados, mas pela acção principal dos 

Descobrimentos localizada na Península Ibérica, 

partiu-se para as Américas do Norte, Central e do 

Sul. 
 

 O ponto geográfico culminante de tão 

esplendorosa caminhada, está hoje representado 

nos 23º de latitude sul no continente sul-

americano, no Sul do Estado de Minas Gerais, na 

estância hidromineral que tem o nome de São 

Lourenço. 
 

 Nessa cidade, a nossa Sociedade tem um 

Templo que juntamente com outros dois Templos, 

situados na Ilha de Itaparica, no Estado da Bahia, e 

na cidade de Nova Xavantina, no Estado de Mato 

Grosso, em plena Serra do Roncador, constituem o 

Triângulo Indeformável que serve de tríplice 

essência a todo o conjunto septenário que 

referimos atrás, com a denominação de Postos 

Representativos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditamos que desta forma, para aqueles 

que nos contactam pela primeira vez, tenha ficado 

relativamente clara esta ideia de locais ou pontos 

geográficos que acavamos de expor, relacionada 

com que dentro da nossa Escola denominamos 

Postos Representativos. 
 

IV 
 

 A parte final deste trabalho destina-se à 

análise, ainda que muito sintética devido à 

exiguidade do tempo que dispomos, do trabalho 
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fundamental das chamadas Fraternidades Brancas 

ou Esotéricas, que desde o seu aparecimento vêm 

trabalhando no sentido de orientar, ainda que de 

forma quase oculta, a Humanidade, de maneira a 

permitir que os seres humanos mantenham viva a 

chama ou o fogo sagrado da sua própria essência, 

e de forma a impedir que a decadência atinja 

formas demasiadamente destrutivas que por certo 

levariam a Humanidade ao caos total e 

irreversível. 
 

 É desta forma que remontamos ao início 

da trajectória ou Itinerário de IO ou de Ísis e 

Osíris, no local que serviu de berço à actual 

Humanidade e que situamos na Meseta do Pamir, 

a Norte da Índia, e a que nos referimos atrás. 
 

 No Norte da Índia, encontramos também o 

primeiro Posto Representativo localizado na 

cidade de Srinagar. Na Índia, viajando pelo 

Passado distante, vamos encontrar o grande 

Império de RAM, no momento da sua derrocada 

ou época do início da decadência. Como em todos 

os períodos de declínio de todos os impérios, 

civilizações, etc., ou seja, em todos os momentos 

em que após o apogeu ou fase de construção da 

estrutura humana em seus diversos aspectos, se 

passa ao outro pólo ou fase de destruição dessas 

mesmas estruturas, tendo o mesmo acontecido 

com o referido Império de RAM. A uma estrutura 

equilibrada a que poderíamos chamar 

SINÁRQUICA, caracterizada pela presença da 

Hierarquia, sucede-se uma estrutura anárquica em 

que o ser humano abandona esses valores 

hierárquicos anteriormente existentes, e lança-se 

na vivência caótica dos valores decadentes. Temos 

assim rapidamente conceituados os dois momentos 

que sempre se alternam na História da Evolução 

Humana, caracterizando a polaridade dos factos 

históricos. 

 Quando surgiu a mais profunda noite do 

obscurantismo da decadência imperial, despontou 

nos áureos horizontes daquele torrão indiano o 

esplendoroso Sol Nascente, com os seus raios 

fulgurantes. Manifestou-se então o Ser que é de 

todos conhecido com o nome de Krishna, trazendo 

o fulgor da Mente e a magnanimidade do Coração, 

com a finalidade de restabelecer o Mito Solar em 

substituição ao decadente Mito Lunar. Surge então 

uma nova ordem de estruturas, a restauração do 

Império Sinárquico, e são modificadas as 

instituições humanas. 
 

 Porém, ao mesmo tempo que Krishna 

propicia o desenvolvimento da Mente pela 

instrução, o bem-estar e a liberdade de acção, o 

vírus da decadência instalado em grande parte do 

povo da época, provoca nele uma espécie de 

idiossincrasia para as coisas mais elevadas, uma 

indiferença para os ensinamentos ministrados por 

Krishna. O povo estava profundamente 

materializado. 
 

 Perante essa situação, Krishna resolveu 

então organizar uma Ordem Secreta ou Esotérica, 

com o intuito de preservar os elementos humanos 

fiéis aos seus ensinamentos e proteger aqueles que, 

pelo sofrimento, eram atraídos para as suas hostes. 

Assim, apareceu a necessidade de preservar o 

Conhecimento e de resguardá-lo da decadência 

reinante. A primeira Ordem nasceu, portanto, com 

o objectivo de proteger e orientar uma civilização 

emergente. Era uma sementeira viva, com vistas a 

ciclos futuros. Esta primeira Ordem Esotérica ou 

Fraternidade, assim chamada já que os seus 

componentes estavam irmanados num trabalho 

comum, tinha o nome de Ordem dos Traichus-

Marutas ou ainda Maçonaria Construtiva dos Três 

Mundos. Ela é a base de todas as Ordens Secretas 

ou Esotéricas existentes no Mundo. É regida por 

leis especiais que lhe conferem o direito de 

combater a anarquia e a ignorância em todos os 

seus aspectos e modalidades. Ramificou-se pelo 

Oriente e estendeu-se à Europa, África e Oceânia, 

indo ter ainda às Américas do Norte, Central e do 

Sul. Em suas ramificações diversas, existem outras 

Ordens que se encontram hoje relacionadas com o 

trabalho desenvolvido pelos sete Postos 

Representativos e que passamos a expor: 
 
 

 1.º Posto – Srinagar, Índia – Relacionado 

com a Ordem dos Traichus-Marutas; 
 

 2.º Posto – Cairo, Egipto – Relacionado 

com a Ordem dos Cavaleiros de Albordi; 
 

 3.º Posto – Sintra, Portugal – Relacionado 

com a Ordem de Mariz; 

 4.º Posto – Sidney, Austrália – 

Relacionado com a Ordem de Malta; 
 

 5.º Posto – El Moro, Estados Unidos – 

Relacionado com a Ordem Rosa-Cruz; 
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 6.º Posto – Itchen Itza, México – 

Relacionado com a Ordem dos Astecas Cabalistas; 

 7.º Posto – Machu-Pichu, Peru – 

Relacionado com a Ordem dos Cavaleiros do Sol. 
 

 O trabalho desenvolvido em todos eles 

visa, basicamente, aos mesmos objectivos que 

referimos para a Ordem original ou dos Traichus-

Marutas. O combate à anarquia e à ignorância, 

com vistas à implantação da Sinarquia Universal, 

pois que o próximo Ciclo de Aquarius só pode ser 

realizado quando uma nova Ordem ou uma nova 

Civilização desenvolver no Homem novos valores. 
 

 Para entendermos melhor o trabalho das 

Fraternidades e das Ordens Esotéricas, das quais 

as existentes hoje nos Postos Representativos são 

herdeiras, recorremos a alguns dados históricos 

para exemplificarmos com alguns detalhes o 

trabalho nelas desenvolvido. 
 

V 
 

 Após o que apontámos já neste estudo 

como tendo sido a Ordem inicial formada na Índia, 

vamos encontrar no Egipto a Ordem Rosa-Cruz 

dos Andróginos, formada por volta de 1370 a. C. 

pelo Faraó Amenophis IV. Esta Ordem foi criada 

com carácter defensivo, para combater a 

decadência reinante. 
 

 A Rosa de cinco pétalas era símbolo da 

Pureza, da Humanização do Espírito. A Ordem 

Rosa-Cruz dos Andróginos, como corrente 

evolucionista, estendeu-se por todo o Mundo: 

Egipto, Ásia Menor, Grécia, Roma e mais tarde a 

toda a Europa. Dela surgiu a Ordem de Orfeu, que 

levou para a Grécia os Mistérios Órficos e toda a 

tradição do Mito Solar. Tinha dois sentidos: 

político e militar. Implantou na Grécia os 

princípios iniciáticos. Daí o surgimento dos 

Mistérios Maiores e Menores. Deu origem a essa 

sublime civilização berço da tradição mitológica. 

Mais tarde, quando teve necessidade de aparecer 

em público, transformou-se na grande Escola 

Pitagórica. Pitágoras pretendia restabelecer a Lei e 

a Justiça pelo entendimento, pelo conhecimento, e 

não pela força. Com o desaparecimento da Escola 

Pitagórica das vistas do público, novamente veio 

o ciclo do obscurantismo. A Escola, não 

encontrando eco no povo desespiritualizado, 

passou a ser uma Ordem Esotérica. Nessa situação 

se manteve até aparecer Platão, que com uma 

genialidade humana e espiritual reuniu as ciências 

iniciáticas do Egipto, a ciência cabalística de Israel 

e as ciências herméticas num conjunto harmonioso 

ao qual deu o nome de Teosofia. O Neo-

Platonismo alastrou-se por vários pontos da Terra 

indo até Alexandria, penetrando nas Bibliotecas 

dos Sete Grandes Sábios. Ab-Amon, Amónio 

Saccas, Plotino e outros deram-lhe um 

revestimento eclético. 
 

 Há mais de 2000 anos da nossa Era, 

começou a haver uma grande efervescência oculta 

no seio do povo de Israel. Roma e Grécia estavam 

em decadência. Um grande poder falhou em seus 

desígnios. Os impérios deixaram de ser 

sinárquicos para se tornarem tiranos. A Índia e a 

China também decaíram. 
 

 Apareceram então no meio do povo de 

Israel grandes Seres que eram sábios cabalistas, 

tais como Gamaliel, Simeon Ben Jochay e muitos 

outros, a maioria antecedendo, como os Yokanans 

Ezequiel e Elias, o Advento do Messias e para isso 

preparando o povo. O ambiente ficava assim 

preparado para a chegada do Grande Messias 

Jeoshua, o Esperado pelo povo de Israel. 

Entretanto, também esse mesmo povo conheceu a 

decadência e sofreu a perseguição da própria 

Roma, que o esmagou e espalhou pelo mundo. 

 Ocultamente, o Advento de Cristo foi 

incentivado por duas Ordens Esotéricas de cunho 

religioso que se formaram na Palestina, a dos 

Irmãos de Nazar (Narazenos) e a dos Irmãos de 

Pureza (Essénios). O seu nascimento foi cortejado 

por uma série de fenómenos sobrenaturais que os 

homens comuns preferem chamar de “milagres”. 

Diz a tradição que Cristo nasceu numa 

mangedoura. Porém, talvez seja mais correcto ter 

Ele nascido numa Mongedoura, ou seja, entre os 

Monges que mantêm o mistério que encerra o 

culto da Exaltação ao Graal. 

 Acerca da Sua infância, nem a História, 

nem a Bíblia e nem a Igreja de Roma detêm o 

mínimo conhecimento. As referências a esse 

período são irrisórias. No entanto, as Fraternidades 

Esotéricas indicam a sua presença entre os 

Essénios, ou na Confraria de Kaleb, onde passou a 

Sua juventude aprendendo os Mistérios da Vida e 

preparando-se para cumprir a Sua Missão na Face 
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da Terra. Essa Missão não era outra senão a de 

restaurar a Sinarquia no Ocidente, no aspecto 

profano destruindo a tirania de Roma. A influência 

das suas ideias no campo político e social foi 

crescendo e tomando posição definitiva entre os 

soberanos decadentes. Os seus discípulos traidores 

começaram a corroer as bases da Sua sublime 

Missão. As Suas curas e demais “milagres” foram 

intimidando os imperadores. Passaram-se três anos 

de trabalho intensivo a favor da Redenção da 

Humanidade. Aconteceu então o Seu julgamento 

por Caifás, surgiu Pôncio Pilatos e o resto é 

sobejamente conhecido de todos. A religião 

católica fala do bom e do mau ladrões, mas as 

tradições esotéricas falam nas Suas Colunas que 

são conhecidas pelos nomes de Nicodemus e José 

de Arimateia. O Seu Sangue foi recolhido por 

essas Colunas e usado para a renovação do Santo 

Graal. O Seu corpo físico foi retirado do túmulo 

por seus discípulos e conduzido a outros lugares, 

até que foi levado para o Tibete, para a província 

de Kashemir cuja capital é Srinagar. O Seu nome 

passou a ser ISKREI. Em Srinagar, próximo de 

Leh, encontra-se o Seu túmulo conhecido como o 

túmulo de ISA. Desde então, o Seu Sangue ficou 

sendo mantido por diversas Fraternidades 

Esotéricas em 7 Templos do Oriente e em 7 

Catedrais do Ocidente, mantendo assim o Mistério 

do Santo Graal. As 7 Catedrais do Ocidente onde 

se manteve esse Mistério, são: 
 

 1 – Abadia de Westminster, Londres,  

Inglaterra. Chamada esotéricamente o “Templo da 

Justiça”. O seu trabalho esotérico estava ligado aos 

Reis da Gália; 

 2 – Basílica de Santa Maria Maggiore, 

Roma, Itália. Chamada esotericamente o “Templo 

do Anjo Paciente”. O seu trabalho esotérico estava 

ligado à família dos Loretto e Savoia; 

 3 – Basílica do Santo Sangue, Bruges, 

Bélgica. Chamada esotericamente de “Templo da 

Ressurreição”. O seu trabalho esotérico estava 

ligado à Casa de Martim Lem; 

 4 – Sé Patriarcal de Lisboa, Portugal. 

Chamada esotericamente de “Templo da Luz”. O 

seu trabalho esotérico era mantido pela Casa de 

Avis ligada à família Souza; 
 

 5 – Catedral de Washington, Estados 

Unidos. Chamada esotericamente o “Templo da 

Penitência”. O seu trabalho esotérico era mantido 

pela Casa dos Moore ligada à família real inglesa 

através de Mr. Ralph Moore; 
 

 6 – Catedral da Cidade do México, 

México. Chamada esotericamente de “Templo 

Bipartido” ou “Aquele que tem duas Faces”. Diz-

se que a sua origem provém dos “Homens-

Serpentes”. O seu trabalho esotérico era mantido 

pelo Rev. David Leonardo Gomez; 
 

 7 – Catedral de São Salvador, Bahia, 

Brasil. Chamada esotericamente de “Templo do 

Trono de Deus”. O seu trabalho esotérico era 

mantido pela Casa dos Souzas ligada a Portugal 

através de Martim Afonso de Souza, como 

primeiro Governador da Bahia. 

 No entanto, a Obra daquele que teve o 

nome de Jeoshua Ben Pandira não terminou com a 

Tragédia do Gólgota. Os seus discípulos e fiéis 

correligionários prosseguiram a sua Missão. O 

Catolicismo dividiu-se em duas partes bem 

distintas: a esotérica, gnóstica, e a exotérica, 

religiosa e político-social. A primeira parte ficou a 

cargo de 7 Seres ligados a Ordens religiosas de 

certo valor. Os principais elementos directores 

eram José de Arimateia e Nicodemus, que 

orientavam os Monges na manutenção dos 

Mistérios do Santo Graal. Tinham como objectivo 

estabelecer a ligação entre os princípios de Cristo 

e os cristãos. A parte exotérica, político-social, 

religiosa, ficou sob os cuidados da Igreja de Roma, 

com o seu clero influindo nos imperadores, 

nobres, chefes militares. O poder papal conseguiu 

a sua unidade ocidental. O Catolicismo romano 

consolidou-se na Face da Terra graças ao talento e 

saber de São Paulo, e ao poder da força 

representado pela espada do imperador 

Constantino. 

 Mais tarde, a invasão da Península Ibérica 

pelos Árabes dirigidos por Califas iniciados, 

provocou uma efervescência cultural 

principalmente na Espanha, estendendo-se pelo 

resto do Sul da Europa. O Neo-Platonismo 

cultuado pelo povo de Mahomet, trouxe novas 

luzes aos Ibéricos. As ciências helénicas, judaicas 

e árabes foram ampliadas pelas druídicas aí 

existentes. O Velho Mundo rejuvenesceu com a 

presença da civilização greco-arábica, que teve 

Córdoba como centro de irradiação desse novo 
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surto de civilização. Neste momento chamamos a 

atenção apenas para um dos muitos pontos 

geográficos de irradiação de novos valores 

culturais, que foi a Península Ibérica. 

 

 Por essas alturas, um grupo de Seres 

misteriosos reunia-se nas proximidades de certo 

lugar conhecido ainda hoje com a nome de São 

Lourenço de Ansiães, em Portugal, onde fundou 

uma Ordem Secreta a que deram o nome de 

Ordem de Mariz, nome que tem a ver com os 

nomes de Maria, Mória, Mouro, Mare, etc. A 

insígnia dessa Ordem era uma Cruz presa por fita 

verde e vermelha. Mais tarde, não só outras 

Ordens como a própria Bandeira Portuguesa 

herdaram essas duas cores. Depois a sua Sede 

Esotérica passou para a cidade de Coimbra, com a 

finalidade de haver uma posição mais estratégica 

em relação ao Posto Representativo de Sintra. 

Com o predomínio da cultura greco-arábica, a 

Igreja Romana foi perdendo o seu poder. Já não 

possuía mais a sua unidade ocidental formada por 

São Paulo e Constantino. Quem aspirasse ao 

conhecimento das ciências matemáticas, 

filosóficas, históricas e até mesmo teúrgicas, 

procurava os colégios, academias ou escolas euro-

greco-arábicas, enquanto o clero mantinha os 

povos na ignorância a fim de mantê-los fiéis aos 

poderesdo Imperador e do Papa. 

 Roma passou a ser um amontoado de 

monumentos em ruínas. Toda a vida civilizacional 

refugiava-se então nos impérios árabe e bizantino. 

Tanto os gregos, como os árabes e os judeus 

conservavam a prática das ciências e das artes da 

Antiguidade Helénica. Os principais centros de 

civilização eram duas grandes cidades nos dois 

extremos da Europa: no Oriente, Constantinopla, 

ornamentada com as residências do Imperador, do 

Patriarcas, com os seus luxuosos palácios, a 

basílica de Santa Sofia e as enormes muralhas; no 

Ocidente, vemos Córdoba com a residência do 

Califa árabe, meio milhão de habitantes, 600 

mesquitas, 21 bairros populosos e prodigiosos 

centros de cultura. 
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 Entretanto, os reis francos começaram a 

perder o poder unitário. Os condes, chefes 

militares, os príncipes e os duques passaram a 

governar sem dar satisfação ao poder central. 

Houve um desmembramento do império e do 

poder católico. 
 

 No século VIII, com a decadência dos 

povos europeus, encontramos Carlos Magno, com 

a sua espada gigantesca, como um grande defensor 

do poder papal. Apoiado pela Igreja de Roma e 

baseado em sua herança, tentou estander os seus 

tentáculos por toda a Face da Terra. Dominou a 

França, parte da Espanha, Itália, Alemanha e 

Inglaterra. O esplendor de Córdoba e de 

Constantinopla atraiu as suas vistas ambiciosas; 

aproveitou-se da fraqueza militar dos povos em 

decadência provocada pelas invasões periódicas, 

estendeu o seu domínio aos pontos principais da 

Europa, irrompeu pelo Médio Oriente indo ter às 

portas da Índia, onde morreu. 

 Carlos Magno foi orientado por Ordens 

Esotéricas ou Iniciáticas, conhecedoras dos 

Mistérios da Vida Humana. Preparou o lendário 

Itinerário de IO, o caminho seguido pela Evolução 

Humana ou pelos grupos provindos da Meseta do 

Pamir a fim de derramar sobre o Ocidente os 

prodigiosos ensinamentos relativos ao ciclo futuro 

ou relativos ao Supremo Monarca Universal. 
 

VI 
 

 A acção construtiva do Islamismo levou 

Roma a cogitar da organização das Cruzadas. 

 A primeira Cruzada foi enviada ao Médio 

Oriente sob a chefia de Godofredo de Bouillon. 

Ao chegarem à Ásia Menor, os cruzados 

estabeleceram contacto com seres de imenso valor 

intelectual e espiritual. Grande número de 

cruzados mais inteligentes preferiu instruir-se em 

vez de combater estupidamente por um ideal sem 

objectivo prático e evolucional. Desses cruzados 

saíram as Ordem de Jerusalém, ou do Hospital, e 

do Templo, ou dos Templários. 

 Os Templários espalharam-se por toda a 

Europa. Trabalhavam para a implantação da 

Sinarquia. Possuíam esplêndida organização e 

visavam a dois fins: 
 

 1.º – Constituição do que se poderia 

chamar os Estados Unidos da Europa; 

 

 2.º – Implantação da instrução pública, 

obrigatória e gratuita. 
 

 O desenvolvimento dessa Ordem Esotérica 

na Europa pôs em perigo o poder papal, porque o 

número de analfabetos estava diminuindo. O Papa 

Celemente V e o Rei Filipe IV, o Belo, destruíram 

a Ordem, condenando à morte os seus dirigentes, 

Grão-Mestre, etc. 

 Com a morte dos chefes templários, 

incluindo Jacques de Molay, desapareceu a Ordem 

dos Templários, que fora fundada no ano de 1118 

e destruída em 1312. Das suas cinzas saíram as 

Ordens da Cruz de Malta, da Cruz de Cristo, de 

Avis e outras que tiveram o seu papel em épocas 

posteriores. 

 Nos séculos XII e XIII a Ordem Esotérica 

que mais acção teve em termos de arquitectura foi 

a Ordem dos Monges Construtores, que preparou a 

vinda de Christian Rosenkreutz no século XIV na 

Alemanha. Christian Rosenkreutz tentou 

disseminar os velhos ensinamentos iniciáticos.  

 A Fraternidade Rosa-Cruz tinha 7 

Discípulos que se espalharam por diversos pontos 

da Terra. Eles reuniam-se de quando em vez em 

determinada capelinha, próxima de Erfurt, de 

nome Capela do Espírito Santo. Em 1614 foi 

publicado na Eutopa o seu primeiro volume com o 

título Fama Fraternitatis. Esta obra continha a 

biografia de Rosenkreutz, a organização da Ordem 

e o seu trabalho realizado no Mundo. O 

Movimento dirigido por Rosenkreutz foi muito 

perseguido devido à sua proposta de reforma 

moral, intelectual e espiritual dos povos. Isto fez 

com que o Movimento adaptasse os seus 

princípios ao Cristianismo vigente. 
 

VII 
 

 Numa noite tempestuosa, uma criança foi 

abandonada na sarjeta de certa rua de Génova. 

Corria o século XVIII. Esta criança estava vestida 

com uma roupinha azul, na qual estavam bordados 

uma Flor-de-Lis e o trigrama LPD. Esta criança 

foi recolhida por um componente da Grande 

Fraternidade Branca e levada para a Confraria de 

Luxor, no Egipto, onde foi iniciada. Mais tarde, foi 

conhecida com o nome de Cagliostro. 

 Das Fraternidades de Luxor e Kaleb, 

situadas no Egipto e na Líbia a 23º graus de 
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latitude Norte, teve origem o primeiro Movimento 

político dirigido por Caglistro, com o fim de 

destruir de vez o Feudalismo e preparar o advento 

de novos ciclos a irromperem nas Américas no 

século seguinte, passando o ambiente a ser 

preparado para o advento da Sinarquia Universal. 
 

 Esse Movimento tomou o nome de 

Maçonaria Egípcia, possuindo ramificações na 

Inglaterra, Alemanha, Áustria, Rússia e Itália, mas 

com sede em França. Cagliostro apresentava-se 

como sendo o Grão-Copta da Maçonaria Egípcia e 

trazia com expressão do Movimento por ele 

encabeçado, gravadas no peito, as letras LPD 

(Lillium Pedibus Destrue), que os Franco-Maçons 

trnadormaram em Liberdade de Passar e que 

significavam ainda Ladak Prabasha Dharma. 

 Cagliostro atraiu grande parte da nobreza 

francesa, tendo mesmo chegado a convidar a 

princesa de Lambelle, amiga e confidente da 

rainha Maria Antonieta, para Grã-Mestra 

Honorária da Maçonaria. Na mesma época, outras 

correntes ocultas visaram, embora por caminhos 

diversos, alcançar o mesmo objectivo, ou seja, a 

queda do absolutismo feudal. 

 A Franco-Maçonaria, herdeira do pretenso 

dos Templários, tinha então como objectivo vingar 

a morte de Jacques de Molay e executar a sentença 

que este escrevera com o próprio sangue nas 

paredes do Castelo de Chinon, onde estivera preso: 

“MORTE AO REI E AO PAPA”. 

 A agitação provocada por Cagliostro em 

diversas correntes, como a Iluminista, a 

Martinista, a Vilermista e outras, além dos 

Maçons, que visavam minar o regime 

estabelecido, chamou a atenção dos Franco-

Maçons, que alarmados convidaram-no para uma 

reunião secreta à qual compareceram vários nobres 

como o duque de La Rochefoucauld, o sábio 

orientalista Court de Gibelin e o iluminista Casot. 

Perguntado sobre a sua verdadeira identidade e 

missão, Cagliostro respondeu que, tendo eles 

perdido a verdadeira chave do Conhecimento que 

lhes permitia dar aos homens a Felicidade perdida, 

viera ele do Mundo de Melki-Tsedek investido de 

poderes suficientes para destruir a Flor-de-Lis 

conspurcada pelos Bourbons, a fim de apontar aos 

homens o caminho da Redenção. Perguntando-lhe 

Gibelin como podia ele saber o que lhes reservava 

o destino, Cagliostro depois de ordenar que se 

escrevesse em círculo as palavras da pergunta 

feita, tirou delas a resposta desejada. Agindo do 

mesmo modo com referência a quantas perguntas 

lhe fizeram durante essa memorável reunião, 

Cagliostro profetizou a queda da Bastilha e os 

horrores da Revolução, a salvação da França por 

um corso que chamar-se-ia Napoleão Bonaparte, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entretanto, por suas posições, começou a 

ser perseguido pela Santa Inquisição que acabou 

por prendê-lo no Castelo de Santo Ângelo, em 

Roma. Foi nessa ocasião que o príncipe de 

Montbazon, então chefe da Ordem de Malta, 

recebeu um bilhete do conde de Morandi, membro 

da mesma Ordem, com os seguintes termos: “O 

prisioneiro do Castelo de Santo Ângelo é seu filho 

com a marquesa de Tavernay, aquele que ambos 

abandonaram na sargeta de certa rua de Génova 

em noite tempestuosa”. O príncipe recorre 

imediatamente ao Papa Pio VI, também membro 

da mesma Ordem de Malta, e este promove 

imediatamente a fuga de Cagliostro. Este, antes de 

deixar o castelo, deixou escrito nas paredes do 

cárcere as seguintes palavras: 
 

 “Nós, Alexandre Magno, Grão-Mestre e 

Fundador da Ordem Egípcia, pela graça de Deus, 

ordenamos aos que agora a tal ordem pertencem e 

aos que têm fé no Verbo Divino, que não recuem 

um só passo, porque dar um passo em falso na 

nossa causa, é estar tudo perdido.” 
 

 O seu trabalho culminou com a queda da 

Bastilha em 1789. Os membros da Maçonaria 

Egípcia eram reconhecidos por portarem medalhas 

vindas da Confraria de Luxor e que tinham o 
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seguinte dístico: “Fraternidade – Liberdade – 

Igualdade – Luxor”. 
 

VIII 
 

 Entretanto, com o intuito de evitar a queda 

total da Realeza cujos principais representantes se 

achavam mais ou menos ligados à antiga Rosa-

Cruz, e tendo em vista evitar a tremenda 

Revolução preparada por Cagliostro que para a sua 

execução já tinha atraído os maiores vultos da 

época, tais como Danton, Marat, Robespierre e 

outros, além dos oficiais dos Inválidos sem o 

apoio dos quais não seria possível fazer cair a 

Bastilha, símbolo do Feudalismo, outro 

personagem entrou em cena. É conhecido com o 

nome de São Germano. 
 

 Se Cagliostro preparou a destruição, São 

Germano tentou a construção pela transformação, 

no sentido de, sem deixar de destruir o 

Feudalismo, melhorar o estado do povo salvando 

ao mesmo tempo a Realeza, adaptando a sua 

política a novas e desejadas condições. Não foi, 

porém, ouvido e os prognósticos de Cagliostro 

tiveram de ser fielmente cumpridos. O livre-

arbítrio da nobreza e do povo não corresponderam 

à expectativa de São Germano. 
 

 O comportamento estranho de São 

Germano é por demais conhecido para nos 

determos na descrição desses factos. Durante o 

século XVIII, trabalhou juntamente com um 

ilustre personagem de nome Zinsky na fundação 

de diversas Sociedades Esotéricas, algumas delas 

de carácter maçónico, nas quais admitiam 

indistintamente homens e senhoras. Dentre os seus 

membros femininos, citamos Maria Teresa de 

Áustria e Maria Antonieta. O Conde de São 

Germano aparecia e desaparecia das cortes sem ser 

visto. Nenhum dos seus contemporâneos o viu 

comer ou beber alguma coisa. 
 

 Certa vez, disse aos seus discípulos: 
 

 “Vejo claramente que os historiadores e 

astrónomos nada sabem: deviam estudar nas 

Pirâmides. Muito há ali para se aprender; já não 

falo das profecias que elas trazem internamente… 

No fim do século desaparecerei do Ocidente, para 

reaparecer no começo do outro.” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A obra monumental de Alexandre Dumas 

intitulada Memórias de um Médico, descreve a 

história dos bastidores da Revolução Francesa de 

forma romanceada, porém, iniciática. Um dos 

filhos de São Germano, que é o personagem 

Gilberto da referida obra e cujo nome secreto era 

Bey Al Bordi, ligado mais tarde com a 

Fraternidade dos Cavaleiros de Albordi, passou 

alguns anos da sua vida procurando o seu 

misterioso pai, pois elementos da Fraternidade de 

Kaleb haviam-no colocado na família Tavernay 

quando recém-nascido. Um dia, um componente 

da Ordem Rosa-Cruz ao encontrá-lo na cidade do 

Cairo à procura de pistas de seu pai, resolveu levá-

lo a Erfurt onde existia a célebre capelinha do 

Espírito Santo, e onde finalmente Bey Al Bordi 

encontrou o túmulo de seu pai, São Germano, cujo 

nome esotérico era Lorenzo Paolo Domiciani. 

Dentre outras inscrições por cima desse túmulo, 

sustentado pelo bico de uma grande pomba de 

prata havia uma espécie de letreiro, onde se liam 

as seguintes palavras: 
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 “Volverei ao Mundo no dia 28 de 

Setembro de 1800, para logo volver ao seio da 

Terra, donde surgirei a 15 de Setembro de 1883, 

mas me firmando em Espírito de Verdade em 

1900, quando me manifestarei das bandas do 

Oriente para o Ocidente. Daí em diante, eu, tu e 

outros mais, concluíremos o que não foi possível 

realizar até agora, porque o dia não era chegado. 

(Assinado) LPD.” 
 

 O Movimento ligado à Revolução 

Francesa tinha como objectivo imediato a queda 

do Feudalismo e, ao mesmo tempo, firmar nas 

Américas uma nova estrutura social e política 

firmada nos novos valores da época, sempre com 

vistas à restauração do Regime Sinárquico. 
 

 Podemos, aliás, observar que as ideias 

liberais se objectivaram mais depressa nas 

Américas do que na própria Europa. Foi assim que 

o trabalho das Fraternidades Esotéricas passou a 

ter como campo de acção as Américas do Norte, 

Central e do Sul. 
 

 Na América do Norte, vamos encontrar a 

acção de Helena Petrovna Blavatsky. O começo da 

sua acção teve características fenoménicas 

destinadas a chamar a atenção do povo norte-

americano. Foi a época em que ela fundou o Clube 

dos Milagres. Mais tarde, sentindo necessidade de 

dar ao Clube um nome de âmbito mais abrangente, 

ressuscitou a palavra Teosofia e criou a Sociedade 

Teosófica. Quando a Teosofia começou a 

solidificar-se entre os americanos, algumas 

correntes como a dos protestantes, católicos e 

materialistas promoveram uma companha intensa 

contra ela. Resolveu então voltar à Índia, nessa 

altura com o apoio de Henry Olcott, e fixou-se em 

Adyar. Os manuscritos de Blavatsky, feitos sob a 

inspiração de algumas Linhas da Fraternidade 

Branca, como a Morya, Kut-Humi, Serapis e 

Hilarão, foram reunidos por membros da 

Sociedade Teosófica, a partir dos quais 

formamram a grande obra de Blavatsky que foi a 

Doutrina Secreta. Algumas obras, no entanto, 

nunca apareceram aos olhos humanos, como foi o 

caso do livro Estrela Flamejante que desapareceu 

logo após a morte de HPB. 

 

IX 

 No ano de 1800, cumprindo as profecias 

de São Germano que vimos atrás, manifestou-se 

na cidade de Coimbra, Portugal, a Parelha que 

todas as Escrituras Sagradas apontam com os 

nomes de Sol e Lua ou Castor e Pollux, etc. Eram 

duas crianças que foram levadas para aí da Sede da 

Ordem de Mariz, situada na Serra de Sintra. Foram 

apresentadas ao Mundo de forma esotérica, e 

depois o aspecto masculino foi conduzido para 

terras brasileiras, para Vila Velha localizada no 

Estado do Paraná, enquanto o aspecto feminino foi 

levado para a região de Aratupan-Cabayu, no 

Monte Ararat, na Serra do Roncador no Estado de 

Mato Grosso. Dava-se assim início ao grande 

trabalho esotérico em terras sul-americanas que as 

Fraternidades Iniciáticas vinham preparando desde 

a grande epopeia dos Descobrimentos 

Portugueses, orientada que foi pelo Administrador 

da Ordem de Cristo, o Infante Henrique de Sagres. 

No dia 15 de Setembro de 1883, nasceu o 

Professor Henrique José de Souza, fundador da 

Sociedade Teosófica Brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Não nos alongaremos mais nesta nossa 

explanação de factos. Apenas recordamos a frase 

do ilustre etnólogo mexicano José de Vasconcelos, 

que disse: 
 

 “É dentre as bacias do Amazonas e do 

Prata que surgirá a Nova Civilização, que será 

filha das dores e das esperanças de toda a 

Humanidade.” 
 

 Geograficamente, o trabalho para o 

advento de uma Nova Era está expresso nos sete 

Postos Representativos, que são representativos de 

cada uma das sete Linhas ou Tónicas da Grande 

Obra de universalização do Homem. Sete Postos 

Representativos em torno do Triângulo 

Indeformável existente hoje em solo brasileiro. 
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Dos 23º de latitude Norte, onde se encontravam as 

três Confrarias que foram o centro do trabalho ao 

longo do Itinerário de IO (Luxor, Kaleb, Karnack), 

passamos aos 23º de latitude Sul, marco do ponto 

mais avançado em termos evolucionais na Face da 

Terra, onde se encontra o Triângulo Indeformável 

composto por São Lourenço – Itaparica – Nova 

Xavantina. O objectivo das Fraternidades 

Esotéricas sempre foi e será um só, que é o de 

levar o ser humano a se conscientizar e viver a sua 

própria realidade interna, os seus verdadeiros 

objectivos. O ser humano deve se adaptar às suas 

características originais, essenciais e primordiais. 

A Eubiose, como Ciência do Futuro, traz em si a 

proposta de Vida. Não apenas de uma vida 

vegetativa, mas de uma vida plena, global, 

universal, em que a Vida como Energia se 

transforma em Vida como Consciência. 

 Que tenhamos, pois, a coragem de nos 

irmanarmos e assumirmos o trabalho de 

reconstrução do Homem, e de lutarmos pela 

implantação da Sinarquia Universal, rejeitando a 

anarquia em todas as suas formas caóticas, para 

que o ano de 2005 possa ser o marco do início da 

Nova Idade de Ouro ou do tão falado e tão pouco 

entendido Quinto Império do Mundo. 
 

In Revista Aquarius, n.º 37, ano n.º 17 - 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


