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       A X alcança digitalmente o seu ano 22, número cabalístico indicativo dos ciclos de evolução por 

que tem de passar a Mónada Humana na Terra até à sua definitiva integração no Seio do Eterno de onde um 

dia saiu para adquirir a maturidade consciencial que o perpétuo estado virginal não permitia, dando assim aso 

à sua evolução saída do crisol como semente de um futuro Logos Criador dirigente de algum Universo, 

também este em estado seminal acompanhando o seu Espírito. A reabsorção no Divino é assinalada pelo valor 

23 como primeiro dos Arcano Menores, enquanto o 22 marca o final dos Arcanos Maiores, geograficamente 

assinalado a 23º de Latitude Sul no Trópico de Capricórnio, em São Lourenço das Lavras de Minas Gerais 

onde a mesma Mónada peregrina tem a sua meta final na presente Ronda. Motivo mais que suficiente para o 

Arcano 22, A Laurenta, O Mundo, ser o assinalado do Brasil. 
 

 Inicia-se o ano civil de 2017. A sua soma e resultado final é 10, que como Arcano do mesmo número 

vem a ser a Roda da Lei, A Necessidade, como seja o necessário cumprimento da Lei Kármica cujo 

aceleramento Saturno imprimiu ao iniciar o seu ciclo de 35 anos em meados do ano findado. Antevê-se um 

ano de resoluções e consumações kármicas que a Humanidade transbordou do ano anterior para o presente. 

Mas há também A Esperança, As Estrelas, A Imortalidade assinalada no Arcano 17, causalmente o de 

Portugal, nisto o nosso País podendo muito bem ser farol de esperança para todos quantos procuram a 

verdadeira realização espiritual ou tão-só o lenitivo às dores morais que afligem as criaturas humanas, no que 

se antevê o aumento da espiritualidade e sua sabedoria entre os portugueses que, de alguma maneira, poderão 

tomar em mãos o timão espiritual do Ocidente a caminho de uma Sociedade Humana portadora de melhores 

dias para o Mundo.  
 

 Nisso, por certo se destacarão esses Obreiros da Evolução de todas as latitudes mentais que já são 

firmes diques à avalanche desoladora do materialismo insano e bravio que ameaça engolir o mundo. Obreiros 

da Obra Divina, a TEURGIA, sim, mas também de outras Ordens e Religiões credenciadas pela Tradição 

Iniciática das Idades, com papel relevante para a Maçonaria que, em sua essência última e verdadeira, além 

do seu trabalho social junto dos mais desfavorecidos possui igualmente o magno trabalho do aperfeiçoamento 

físico, moral e mental, logo espiritual, de cada um dos seus obreiros, motivo da Maçonaria ser essencialmente 

Ordem com Regra (Landmarks) destinada ao aperfeiçoamento individual e colectivo, donde a redundância 
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inútil de “Maçonaria Eubiótica”, por exemplo, já que eubiose e eubiótica são neologismos da língua grega 

significativos de “viver bem” (eu+bios), acaba soando a pleonasmo de trivialidade porque a Maçonaria 

Universal – todas as Obediências e Ritos que há no Mundo – objectiva exclusivamente o Viver Bem social e 

espiritual. Aparte desfigurações onomásticas por perda do sentido original dos termos e frases, sem dúvida 

que sempre são bem-vindos(as) a Portugal todos(as) aqueles(as) que a ele prestam tributo por nele 

reconhecerem a Suprema Primazia Espiritual na Hora presente, além do seu nobre anseio em lançar a terreno 

fértil cada vez mais e boas sementes que frutifiquem como Concórdia Universal dos Povos. 
 

 Esses são os paladinos da Pax, não importando a mais ou menos consciência imediata de cada um, 

porque para todo o efeito são a vanguarda da Grande Fraternidade Branca, que haverá de manifestar-se 

plenamente sobre a Terra em toda a sua Glória e Esplendor. Esse será o Dia do Júbilo Universal. Não há lugar 

para duvidas, pois quem duvidou da existência da Loja Negra aí tem os seus sequazes sinistros cometendo 

crimes da pior espécie por toda a parte. Eles têm os dias contados, tal como o seu desgraçado destino está 

medido e pesado. Após a derrota estrondosa das forças das trevas, e tal qual o Sol se esconde atrás das nuvens 

que ensombram o dia, a Luz Divina dos Mestres e dos Discípulos haverá de resplandecer sobre tudo e todos 

já sem obstáculo de espécie alguma. Esta é a derradeira esperança que acalenta as mentes e os corações dos 

filhos e filhas desta Terra que dedicada e incansavelmente oferecem as suas vidas ao engrandecimento físico, 

moral e mental do próximo em Humanidade. 
 

Vossa, a 
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AGNI, O FOGO SAGRADO 
 

HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 
 

 
 

Conferência realizada por H.J.S. no dia 10 de Agosto de 1936, 

12.º aniversário da fundação material da S.T.B. 
 

                                         
      

Que triste deveria ser, em tempos remotos, 

a vida do homem sem o fogo! Apavorado, fugia 

ele em busca de sua caverna, quando horrível 

tempestade se desencadeava, e o raio, sulcando as 

plúmbeas nuvens, vinha abater as corpulentas 

árvores dos cerrados bosques onde ele vivia.  
 

          Aquela tempestade, pensava ele, era a 

vingança de um deus poderoso! 
 

           Do mesmo modo que, até hoje, o fogo 

afugenta as mais temíveis feras segundo aquela 

maravilhosa fantasia de Kipling, quando “elas 

fugiam diante do pequeno, criado na cova dos 

lobos”, o mesmo que, provindo das selvas 

indianas, era portador de um facho de luz, ao qual 

as feras chamavam de “rubra-flor” – assim fugiam 

do fogo os primitivos habitantes do nosso planeta. 
  

      Raiou, porém, o dia em que os Reis 

Divinos, ou aqueles que desceram dos Céus para 

auxiliar a Humanidade, ensinaram como deveria 

ser aceso o fogo, segundo o processo do atributo 

de dois pedaços de madeira, aliás, usado até hoje 

por algumas tribos selvagens, como reminiscência 

daqueles remotíssimos tempos da vida humana.  
 

       Relata-nos a própria História que da haste 

do nártex, ou pramantha, o qual pelo atrito com 

um disco de vidoeiro, o arâni, fazia chispar a 

chama com que o pastor ário, do platô asiático, 

fazia o fogo de seu lar, saiu o mito índico do 

Pramantha, ou do “ser exteriormente agitante que 

extrai o desconhecido do conhecido, o puro do 

viciado, o luminoso das trevas”.  
 

      Entretanto, a História está mui longe de 

saber a verdade, porquanto já nas duas Raças 

anteriores a esta o fogo era conhecido. O próprio 

facto a que nos referimos, dos ensinamentos dos 

Reis Divinos, teve lugar no começo da Raça 

Lemuriana. E na seguinte, a Atlante, era ele, o 

fogo, habilmente manejado.  
 

      Serviu-se, pois, o homem, do fogo para 

afugentar as feras que infestavam os seus 
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domínios. Usava-o também para se aquecer e 

preparar os seus manjares.  
 

       O fogo foi o centro em torno do qual se 

formou a família, o núcleo da sociedade humana. 
 

Se no começo lhe causou pavor o Fogo 

descido dos céus, depois o encheu de admiração, 

não só por sua utilidade como pela misteriosa 

atracção da chama, como se algo de magnético ali 

contido o fascinasse. Razão porque acabou ele por 

adorar o ígneo elemento. 
 

      Não nos deve, pois, surpreender que em 

toda parte onde houvesse vida humana, ao fogo se 

tributasse culto.  
 

      Do mesmo modo que adorado foi o Sol, 

como Fonte de Energia, Fogo de todos os fogos! 
 

      Compreendeu o homem, por intuição, que 

o Sol e o Fogo – com a sua Luz e Calor – eram da 

mesma essência. E, como tal, o Fogo dimanava 

daquele.  
 

      O próprio termo Zoroastro ou 

Zarathustra, no-lo diz: “Astro-Zero”. Que tanto 

vale pelo “disco solar” egípcio, ou Aton (o Sol), 

com o qual o grande Kunaton (antes chamado 

Amenhotep ou Amenhophis IV) procurou destronar 

o deus Amon-Ra, provando com isso ser um 

conhecedor dos Mistérios da Vida, ou antes, um 

verdadeiro Teósofo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Os próprios caldeus adoptaram para o 

Astro-Rei um círculo com um ponto no centro, o 

qual serve até hoje para representar a Primeira 

Emanação da Divindade.  
 

      Tempos depois, quanto mais se afastava o 

homem da Natureza, quando com a sua 

inteligência dominou egoisticamente algumas 

forças naturais, esqueceu-se da essência espiritual 

do Fogo, servindo-se apenas de sua parte mais 

material e grosseira. 
 

Trá-lo consigo, serve-se dele para os usos 

domésticos e fabris, para a locomoção marítima e 

terrestre, e até para destruir cidades e vidas, como 

acontece nessas lutas fratricidas a que assistimos 

ainda hoje!  
 

      Perdeu ele, portanto, o contacto com os 

aspectos superiores do ígneo Princípio, pois, além 

do mais, desconhece os misteriosos fogos que 

dormem em si mesmo e que o poderiam 

transfigurar, segundo já diziam os sábios da 

Antiguidade: “Há Fogo na Alma, e Alma no 

Fogo”...  
 

 O grande respeito que pelos deuses 

penates, os lares domésticos, tinham os antigos, 

dá-nos a compreender que a sua intuição 

vislumbrava algo misterioso e sagrado no Fogo. 

“Não levantes indecorosamente as tuas vestes 

dentro de teu lar, porque aí residem os deuses”, 

dizia Hesíodo. Segundo Virgílio, “ao levantar-se 

Eneias dando um grito de alegria, estendia, 

súplice, as mãos para o céu, lançando ao fogo 

intemerata dona, isto é, “puras oferendas”. 

Cumprido esse dever, corria a anunciar a seu pai a 

visão dos deuses”.  
 

      Naqueles tempos eram oferecidos 

sacrifícios aos deuses. O fogo consumia as hóstias, 

oferecidas em forma de bois e carneiros, mesmo 

porque, desde o reinado de Numa, em Roma foram 

proibidos os sacrifícios humanos. Hoje, os nossos 

sacrifícios devem ser de ordem puramente moral, 

embora temperados com o Sal da Sabedoria. É o 

Fogo da Alma que consome o Imortal.  
 

      Do mesmo modo, em todas as religiões o 

Fogo possui papel saliente, como o provam as 

lâmpadas e círios que ardem nos altares. No Fogo 

é queimado o oloroso incenso, cujo perfume sobe, 

em azuladas nuvens, para o céu. Tal Fogo é o 

emblema da chama do Espírito, no qual todo 

homem deve acender o facho da sua alma sedenta 

de Luz!  
 

      Cerro os olhos e aparece diante de minha 

imaginação aquela “Montanha de Fogo”, onde, por 

ordem de Wotan, esteve encerrada a sua filha 

Brunhilda. Isolo-me do mundo e ouço a sublime 

música de Wagner e vejo como as chamas lambem 

as rochas e sobem em mil formas caprichosas. 

Ouço-as crepitar com silvos semelhantes ao rumor 

de tempestuoso mar de fogo. Cerro novamente os 

olhos e me extasio diante dos próprios valores de 

nossa Obra estampados naqueloutra “Montanha de 

Fogo”, a que o grande Jina que se chamou Mário 
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Roso de Luna cognominou de “capital espiritual 

do Brasil”. Lá se acha ainda a tremeluzir o 

sacrossanto Fogo com que os deuses invisíveis 

quiseram prendar a privilegiada Terra de seu 

próprio Nome:  BRASIL. 
 

      Não mais a prodigiosa música de Wagner, 

e sim a transcendental (música) dos Gandharvas, 

em acompanhamento ao não menos transcendental 

bailado das Apsaras, saudando o amanhecer do 

Manuântara. Enquanto isso, a Terra trepida sob os 

meus pés sacudida pelas cadenciadas vibrações de 

misteriosa cachoeira, que se divisa do alto da 

Montanha. 
 

      Todos esses mistérios obrigam-me a 

meditar: a Água sempre para baixo. E o Fogo para 

o Alto! Nenhuma dúvida resta: o Fogo é algo 

divino, e a sua chama o veículo material do 

Espírito Supremo! Os elementais do Fogo – 

contrariamente aos da Água, que procuram sempre 

atrair os homens para as profundezas oceânicas, 

segundo a iniciática frase de “não te deixes levar 

pelo canto das sereias”, que tanto vale pelo das 

paixões inferiores – fogem dos homens e são 

intangíveis, porquanto o seu contacto destruiria 

aos que fossem puramente mortais. Facto esse que 

nos ensina: para podermos viver em contacto com 

o verdadeiro Fogo que é o do Espírito, temos que 

destruir tudo quanto em nós subsiste de mortal, 

material ou inferior. Não era outro o sentido 

daquele “matar a morte” exigido aos pretendentes 

à imortalidade, nos egrégios Colégios Iniciáticos 

de outrora.  
 

      Em um anfiteatro de montanhas – algo 

parecido com aquele em que teve lugar a espiritual 

eclosão de nossa Obra – entre verdejantes bosques 

de louro, erguia-se, majestoso e solene, o Templo 

de Delfos. Os primeiros raios de Sol vinham beijar 

todas as manhãs aquele recanto maravilhoso, onde 

acudiam os mistae de toda a Grécia, para serem 

iniciados nos sagrados Mistérios. Em uma caverna 

ardia, sobre uma trípode, o Fogo Sagrado, 

alimentado por troncos secos de perfumoso louro. 

Pelas frestas da caverna saía um bafo quente 

e enervante, ao mesmo tempo que, através de 

oblíqua e elevada fenda, se via o cerúleo manto do 

Firmamento. Era o lugar onde as inspiradas 

pitonisas concediam os seus oráculos.  
 

      Nos templos romanos as vestais 

conservavam o Fogo. E nas Gálias, as druidesas 

pagavam com a vida o seu descuido se o mesmo se 

apagasse. Em tempos mais remotos ainda, na 

Caldeia e no Egipto, Zoroastro e Hermes davam a 

entender a imensa importância do Fogo e da sua 

misteriosa Alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      No entanto, o Fogo dos Planos Superiores 

é muito distinto daquele que conhecemos através 

dos nossos sentidos físicos, por ser este o simples 

reflexo ou expressão inferior do mais elevado e 

abstracto.  
 

      Figuremos um Fogo que não queima: uma 

espécie de líquido, algo parecido com a Água, 

dando com isso razão de ser ao célebre axioma 

ocultista de que “o Fogo líquido procede do 

indefinido Fogo Oculto, que é alimentado pelo 

Hálito de seu próprio Espírito”.  
 

      Assim o conceberam em sua essência os 

mesmos Iniciados da época do primeiro Zoroastro, 

como o Grande Mago do Fogo. Daí o arder nos 

altares da época o Fogo sem combustível, símbolo 

da Vida Divina.  
 

      Do mesmo modo que hoje a Igreja faz 

emudecer, na Sexta-Feira Santa, os sinos e as 

campainhas e procura velar com roxos crepes as 

imagens de seus templos, assim também nos 

templos de outrora a ara ficava órfã do fogo... 

Eram os dias primaveris antes da Ressurreição da 

Natureza, que é e será sempre o símbolo da 

Ressurreição da Alma; da Páscoa florida, símbolo 

do mito solar. 
 

Hermes ensinava a doutrina da Luz Interna 

como Fogo oculto em todas as coisas, como Luz 

residindo em todas as criaturas. Encarregava ele 

aos sacerdotes que repetissem a cada passo: “Eu 

sou esta Luz; esta Luz sou Eu”. Uma das frases 

mais favoritas dos egípcios, era: “Segue a Luz”. 
 

      Na antiga Caldeia cada planeta possuía um 

templo que lhe era dedicado, porém o principal 

deles era o do SOL. Compunha-se ele de uma 

grande cúpula central com quatro naves que 

assinalavam os quatro pontos cardeais, ou seja, 
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uma cruz de braços abertos semelhante ao 

PRAMANTHA das escrituras vedantinas. E cuja 

mais bela expressão ainda se acha no CRUZEIRO 

DO SUL, que orna o incomparável Firmamento de 

nossa Pátria, como o próprio Símbolo da “Missão 

dos Sete Raios de Luz”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      Citemos, de passagem, o que dizem 

aquelas escrituras vedantinas a respeito do 

PRAMANTHA: “O Pai do Fogo Sagrado (Agni) é 

o Divino TUASHTRI, o carpinteiro que prepara a 

Cruz ou o PRAMANTHA destinada a produzir o 

Fogo pelo atrito, cujo Fogo deverá gerar o Filho 

Divino”. A Mãe do Fogo Sagrado é a Divina 

Maya. Quando o pequeno AGNI nasce, é colocado 

num berço entre animais. E ao lado a vaca 

mugidora, já que vaca ou simplesmente Vach 

significa, em sânscrito, o Verbo Sagrado, o Logos 

Criador, etc., etc.  
 

      Pelo que se vê, foi desse – como de outros 

mitos e alegorias multisseculares – donde a Igreja 

copiou o nascimento do Menino Jesus numa 

manjedoura; que o seu Pai era carpinteiro; que o 

seu Filho passava os dias a fazer cruzes de 

madeira, já prevendo o lugar do seu suplício. Os 

animais do “Presépio de Belém”, e até mesmo o 

nome de sua Mãe como Maria, Myriam ou Maya, 

como o foram as Mães de outros Seres, por 

exemplo, de Yeseus Krishna (donde a Igreja 

copiou o de Jesus Cristo) e do mesmo Buda, 

embora o primeiro tenha vivido 3.500 anos antes 

da chamada Era cristã, e o segundo 645 anos antes 

daquela mesma época.  
 

      Volvamos aos mistérios do Templo do 

Sol, na antiga Caldeia. Ao passarem as estrelas 

pelo meridiano, a sua luz entrava por estreita 

abertura indo reflectir-se num espelho côncavo, de 

maneira que pudesse ser aplicada à influência de 

cada planeta. Quando o Sol, por sua vez, passava 

pelo meridiano, acendiam-se imediatamente os 

fogos sagrados por meio de um globo de cristal, 

cheio d´água, que servia de lente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Sabe-se que a antiga religião caldaica não 

só adorava o Sol como também as Hostes 

Celestes, ou sejam os Anjos das Estrelas, aos quais 

chamamos, como Teósofos, de “Espíritos 

Planetários”, Dhyan-Choans, etc. E como sejam 

em número de SETE – segundo os próprios dias 

da semana, as cores, as notas da gama musical, os 

estados de consciência, as Raças e as suas 

respectivas sub-raças, os Tattwas ou forças subtis 

da Natureza (embora que os menos entendidos só 

conheçam cinco), os Chakras ou centros de forças 

no Homem, etc. – logo a Igreja os representa 

nos seus candelabros com igual número de círios. 

Ademais, já as velhas escrituras orientais os 

apontavam como os “Sete Leões Ardentes”, e 

Ezequiel, em suas famosas visões, como as “Sete 

Angelicais Trombetas”; enquanto outros como as 

“Sete Taças Eucarísticas”, embora que, de facto, 

somente a última ou sétima possua direito a tal 

nome, por simbolizar o último estado de 

consciência que o Homem deve alcançar na Terra: 

o 7.º Princípio Teosófico, ou Princípio Crístico. 

Razão porque esta última Taça tomou o místico 

sentido das três iniciais J.H.S., das quais a Igreja 

se serviu para o seu Jesus Homo Salvatorem.  
 

      Dessas tradições iniciáticas serviu-se, por 

sua vez, o inspirado Wagner para a Taça em que 

Lohengrin bebe o Sangue Eucarístico, já que o 

próprio termo Lohengrin provém de Lohan, ou 

Choan, e Grin, de Gnain, Jnana, Jina, etc., todos 

eles dentro dos referidos Mistérios.  
 

      Assim é que a vida dos caldeus era 

regulada por um perfeito sistema astrológico, 

embora para os Grandes Iniciados o culto do Sol e 

dos Astros não fosse material mas altamente 

espiritual. A heliolatria daquele povo 

possui reminiscências, ainda hoje, na adoração 

solar dos povos selvagens, como entre nós, por 

exemplo, a de Tupan, como “deus do Fogo”, o 

Sol, etc. Razão porque a nossa própria História 

relata a passagem acontecida com Diogo Álvares 

Corrêa, por alcunha o Caramuru, que por ter 
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abatido com o seu fuzil redentora pomba, que 

passava naquele momento, fez exclamar aos índios 

que o queriam matar: Tupan Caramuru, isto é, 

“homem do fogo, o homem que produz fogo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Naqueles tempos a que nos referimos, 

levavam os caldeus para as suas casas uma brasa 

do sacrossanto Fogo, que consideravam como 

descido do Céu. Com ele se acendia o do lar, que 

era religiosamente conservado e jamais deveria 

apagar-se durante todo o ano. 
 

      Poucos ignoram o argumento de NORMA, 

a inspirada ópera de Bellini, cujos amores com 

Polion, o cruel romano, tiveram o trágico fim da 

sua morte na fogueira, antes, porém, 

recomendando a seu pai Oroveso, o grande 

sacerdote druida, os “dois filhos de seus amores”, 

que tanto valem pelo iniciático mistério da forma 

dual com que a própria Divindade se apresenta no 

começo dos ciclos raciais, mais conhecidos como 

Gémeos Espirituais. 
 

O último canto de Norma, antes de ser 

atirada às chamas, é da mais sublime inspiração. 
  

          Do mesmo modo, Jeanne d´Arc, cujo 

nome já vir ver que se acha dentro do etimológico 

sentido dos termos sânscritos e tibetanos Dzyan, 

Dzyn, Djin, Jina, Jnana. E Arghia, Arga, Agharta 

ou Arca (donde foi copiado o de Arca de Noé, 

enquanto este último, lido anagramaticamente, é o 

mesmo ÉON dos gnósticos, ou a “manifestação da 

Divindade na Terra”). 
 

         Nesse caso, Jeanne d´Arc se traduz por Jina 

ou Génio da Agharta. Por isso mesmo, heroína 

igual àquelas “Walkyrias dos cantos nibelungos” e 

“famosas Amazonas das margens do 

Thermodonte”. Todas elas, digamos, com H.P.B. à 

frente, portadoras do excelso Fogo da Sabedoria. 

Por isso mesmo, salvadoras, redentoras da 

Humanidade, além de seus grandes rasgos de 

heroísmo, como Jeanne d'Arc salvando a França 

das hostes invasoras, e H.P.B. ao lado de Garibaldi 

lutando contra o poder papal, alanceada no peito 

na batalha de Mentana.  

Na Índia cantava-se, desde tempos 

imemoriais, um mantram ou hino védico muito 

profundo e comovente, além do seu poder 

extraordinário de atrair forças superiores em 

defesa daqueles que o executavam. Tal mantram 

foi um dos muitos que serviram para fundar a 

nossa Obra. É hoje do vosso próprio 

conhecimento, pelas várias vezes que aqui tem 

sido reproduzido. A sua letra é a seguinte: 
 

Ó Agni, Fogo Sagrado! 

Fogo Purificador! 

Tu que vives no lenho 

e te elevas em chamas brilhantes no altar. 

Tu és o coração do sacrifício, 

o voo audaz da oração! 

Centelha Divina, que ardes em todas as 

coisas! 

Alma Gloriosa do Sol! 

AUM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa palavra final representa a Tríplice 

Manifestação da Divindade, que em sua Essência é 

Una segundo as “três Pessoas distintas e uma só 

verdadeira”, do plágio cristão. De tal palavra 

serviu-se, ainda, a Igreja para o seu AMÉM, aliás 

de modo erróneo, porque a palavra verdadeira que 

exprime “assim seja, assim se cumpra”, etc., difere 

muito daquela,  isto é, BIJAM, ou semente que 
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deve germinar, produzir bons frutos, etc., como sói 

acontecer ao nosso próprio lema  latino: SPES 

MESSIS IN SEMINE, que quer dizer: “A 

esperança da colheita reside na semente”, ou seja, 

aquela que desde há longos doze anos vimos 

lançando no campo até então árido, mas donde vai 

surgir um dia a prodigiosa Civilização portadora 

de melhores dias para o Mundo. Colheita, 

portanto, de tão nobres quão elevados esforços, de 

nossa parte e de quantos queiram engrossar as 

excelsas fileiras da “Missão dos Sete Raios de 

Luz”! 
 

Na Grécia simbolizava-se a espiritual 

marcha da Humanidade por jovens atletas que 

corriam várias etapas, passando de mão em mão 

um facho aceso. A pista era o tempo; as etapas, os 

séculos, senão, os próprios ciclos raciais; os 

atletas, as gerações, e finalmente o “facho aceso” 

era o progresso espiritual da Mónada, como 

“centelha na Chama”, ou Ego Imortal, até alcançar 

o máximo da sua evolução na Terra.  
 

          Tal simbolismo é farto de sugestões que 

nos induzem a pensar na marcha ascensional da 

Humanidade, em sua contínua evolução, “etapa 

por etapa”... onde o Fogo deve ser, cada vez mais, 

activo ou aceso.  
 

          Que se intensifique, pois, o progresso, 

porém apoiado no da etapa anterior, tal como os 

nossos pés quando sobem os degraus de uma 

escada. Cumpre-nos progredir, conservando; e 

conservar, progredindo. Não nos devemos 

orgulhar dos nossos grandes progressos: são filhos 

do passado. E sem o passado não teríamos 

chegado à altura em que presentemente nos 

encontramos. São filhos dos esforços dos “atletas” 

que passaram anteriormente pela pista do Mundo, 

a começar por aqueles que figuram na espiritual 

galeria do nosso salão de reuniões: os Grandes 

Iluminados. 

          As crianças são forçadas a experimentar 

por si mesmas todas as coisas. Os nossos 

conselhos e ensinamentos as deixam perplexas. 

Advertimo-las, por exemplo, que não devem 

aproximar as suas inocentes mãos da chama de 

uma vela. E só compreendem a razão dessa nossa 

advertência depois de passarem pela “prova do 

fogo físico”, que tanto vale pela da “Dor”, como 

único meio que a própria Lei nos oferece na Vida 

para alcançarmos a Perfeição Absoluta. 
 

Entretanto, a civilização hodierna – pelo 

menos no seu aspecto material – vai muito mais 

apressada do que nos séculos anteriores. Com 

efeito, a criança de hoje, com poucos anos de 

idade, pode aprender aquilo que custou à 

Humanidade alguns milénios de experiências. 
 

          O facho do progresso chega às mãos da 

criança de hoje muito mais aceso e brilhante... O 

sopro da evolução avivou poderosamente a sua 

chama. 
 

Por isso mesmo, tal fenómeno pode 

transformar-se em gravíssimo perigo para a 

sociedade hodierna. E a nós, Teósofos ou 

Ocultistas do Mundo, cabe o dever de pôr em jogo 

todos os recursos imagináveis, a fim de evitar que 

“imenso e terrível incêndio” ocasione a sua total 

ruína. Poderia suceder o mesmo que ao discípulo 

do Mago, quando durante a sua ausência começou 

aquele a fazer “experiências” por conta própria, 

para logo se ver envolvido em chamas... e só não 

teve um trágico fim por ter o seu Mestre voltado à 

casa.  
 

          O Fogo impulsionou o progresso material. 

Foi, porém, o fogo terreno, o fogo inferior, a borra 

e não a sublimada essência. 
 

O Homem domina hoje a Terra, o Ar e a 

Água por meio do Fogo. Não sabe, contudo, 

dominar a si mesmo, porque abriu a torneira do 

barril mágico como o fez o inexperiente discípulo 

do Mago. E como ignore o único meio de 

fechar a torneira, está sendo devorado pelas 

chamas da sua própria ignorância...  
 

          Esse fogo é o mesmo que 

Mefistófeles fez brotar do cantilho de vinho 

diante de Valentino, o irmão de Margarida, 

quando aquele se despedia dos amigos no 

momento de partir para a guerra. Porém, 

logo reconhecido o malévolo estratagema de 

Mefistófeles, apresentaram-lhe a cruz da 

espada, que o obrigou a esconder-se no 

canto da casa, vencido e humilhado. 
 

Mas, por que razão esse seu receio 

da cruz da espada? Não será por tal símbolo 

ser o mesmo do PRAMANTHA, ou antes, 
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do Fogo dirigido nas direcções dos “quatro pontos 

cardeais”?  
 

WOTAN cravou a “Espada do 

Conhecimento” na encinha que se erguia, forte e 

soberba, diante da casa de Sieglinde. Ninguém a 

pôde dali arrancar a não ser Siegmund, num 

esforço supremo, pois logo morria após o combate 

sustentado contra Hunding. Despedaçada, foi ela 

cair aos seus pés. Sieglinde recolheu os pedaços, 

mas não a pôde recompor o próprio MIMO 

(figura, por sua vez, mefistofélica ou traiçoeira) e 

sim Siegfried, por desconhecer o medo e a ter 

forjado no Fogo Superior ou Divino, onde só se 

pode forjar a Espada do Conhecimento, qual a 

“Flamígera Espada” de Mikael, postado à entrada 

do Paraíso Terreal até que a Humanidade inteira 

se torne digna do Paraíso Celestial, pois outro não 

é o verdadeiro sentido do símbolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Quanto de sublimes mistérios estão 

contidos nas chaves ocultas da Mitologia Grega! 

Por exemplo, Vulcano, o deus do Fogo, 

construindo para Apolo umas flechas que, ao 

serem disparadas pelo deus, volvem à sua aljava, 

depois de haverem acertado no alvo. À primeira 

vista, o simbolismo parece uma infantilidade. Não 

o é, porém, porque Apolo representa o próprio Sol, 

como fonte de vida e energia do Sistema. Do Sol 

nos chegam a luz e o calor, como manifestações 

distintas da vitalidade. Do Sol emanam as ondas 

electromagnéticas que alimentam todo o Sistema. 

São as flechas que lança o Pai Sol a todos os 

âmbitos do Sistema. É o sangue arterial que flui 

por todos os lados, que tudo alimenta. É, 

finalmente, a emoção da sua própria vida, do seu 

próprio Coração. A essas flechas sucedem a 

mesma coisa que ao sangue arterial voltando ao 

coração através das veias, a fim de se purificar e 

seguir alimentando todo o organismo humano. 
 

          Do mesmo modo que as águas dos rios 

volvem contaminadas ao mar, onde se misturam 

com as salsas ondas, para se evaporarem e 

purificarem depois no imenso alambique da 

atmosfera, onde formam nuvens que se desfazem 

em chuva que apaga a sede abrasadora dos 

campos, dos animais e dos homens, assim também 

as ondas electromagnéticas de retorno à Usina que 

as gerou, se purificam no Fogo do Coração do Sol. 

Não são essas, pois, as apolíneas flechas forjadas 

pelo divino Fogo de Vulcano? 
 

          Em sentido mais transcendente ainda, 

essas flechas atiradas por Júpiter Olímpico ao seu 

irmão Júpiter Plutónico (no seio dos Infernos) – 

donde o cabalístico termo Daemon est Deus 

inversus, ou o “Demónio é o inverso de Deus” – 

são as próprias Mónadas saídas do seio de 

Ishwara, ou o Ser Supremo, o Sol Espiritual 

dirigente do Sistema, cujas Mónadas depois de 

longa série de experiências, que tanto valem por 

inúmeras encarnações na Terra, vão ter ao mesmo 

Lugar donde vieram. Outro não é o verdadeiro 

sentido da “Parábola do Filho Pródigo” que volta à 

Casa Paterna, de tão má interpretação religiosa, 

embora que fosse o próprio St.º Agostinho quem 

lhe desse o verdadeiro sentido, conscientemente 

ou não, quando disse: “Viemos da Divindade e 

para Ela havemos de ir”! 
 

Apolo é o deus da Poesia e da Música, e 

como tal o Pai das Artes e das Musas! 
 

As flechas saídas de seu inspirado peito 

são mais certeiras do que as de Cupido, cujos 

olhos vendados não podem perceber que uma 

delas fere o coração de sua própria Mãe, Vénus, já 

que esta representa o próprio Espírito da Terra. 

Daí a frase dos Elohim: “Multiplicarei as tuas 

dores. Com dor parirás os filhos. Maldita seja a 

Terra em sua obra: espinhos e abrolhos ela 

produzirá” (Génesis II, vers. 16-17). 
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      O próprio Cupido não é outro senão o 

Augoeides neoplatónico, ou o Eu Consciência 

Imortal, do mesmo modo que Atmã, o Sétimo 

Princípio Crístico, etc., da própria Teosofia, como 

também o Sétimo ou último estado de Consciência 

que a Mónada é obrigada a alcançar na Terra. 

Razão porque esta, como Mãe de Cupido, segundo 

a Mitologia, foi a primeira a ser ferida no peito, 

pois a Terra é o lugar de sofrimento ou depuração 

para a própria Mónada. 
 

          A Mitologia nos diz, ainda, que as flechas 

de Apolo são emanação de sublime beleza. E que 

foram temperadas, docemente, no coração do deus, 

a ele volvendo para serem purificadas e prontas 

novamente a disparar, em contínuo vai-e-vem, 

como o próprio “vai-e-vem” das marés, das várias 

encarnações do Ego. Por isso mesmo, podendo-se 

conceber tais palavras como o maravilhoso 

símbolo do impulso da Vontade Criadora, para que 

se realize a salvadora Evolução.  
 

          O Amor é uma chama ardente desse Fogo 

Imortal. Tudo arde, inflamado por essa chama. O 

mesmo corpo humano vive pela contínua 

combustão que nele se realiza. O próprio 

Hipócrates já procurava curar as moléstias por 

meio do fogo. E hoje a diatermia está em franco 

uso.  
 

          A febre é um aumento do fogo, que se 

esforça por queimar as escórias perturbadoras da 

harmonia do organismo. Quando o corpo não as 

pode vencer e o excesso de fogo se vê 

impossibilitado de destruir tais escórias, o calor ou 

febre aumenta de tal forma que o organismo, não 

mais podendo resistir, morre.  
 

          Repito, o Amor é uma chama do Fogo 

Divino, pelo qual nascemos, crescemos e nos 

transformamos.  
 

          O mesmo sucede com a Natureza: vemos 

brotar uma flor, que depois de alguns dias ostenta 

as suas formosas cores, para logo perfumar o 

ambiente que a cerca. Uma força interna 

impulsiona-a, tal como a energia de um 

motor impulsiona toda a engrenagem de uma 

máquina. Porém, tal energia é algo expansiva: é a 

essência do Fogo, não daquele que encerramos 

num foguete, que explode em maravilhoso 

espectáculo deixando o espaço cravejado de 

lágrimas multicores, e muito menos o das 

metralhas, que destrói a vida de inúmeras 

criaturas... mas o de seu Divino Pai, o Fogo 

Celeste!  
 

          Esse foi o Fogo roubado por Prometeu, o 

titã rebelde acorrentado no cume de uma 

montanha, para que os abutres se cevassem nas 

suas entranhas. Aquele mesmo que, ainda hoje, 

não perdeu a Fé, por saber que é partícipe da 

natureza dos deuses, já que Prometeu é a própria 

Humanidade acorrentada nos grilhões da sua 

contumaz inconsciência. Ele possui, portanto, 

direito à imortalidade, a qual ninguém, nem 

mesmo Deus, lh´a pode negar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Prometeu, segundo a Mitologia, nos 

ensina o desprezo pela dor e a necessidade do 

esforço, a fim de alcançarmos a Libertação. E daí 

nos cingirmos com a Coroa do Divino Fogo, a 

mesma que circundava a fronte de Moisés 

quando desceu do Sinai, após haver contemplado a 

Luz face a face! Esse Fogo é o mesmo que “em 

línguas de Fogo, no dia de Pentecostes (segundo a 

adaptação que a Igreja fez dos misteriosos 

símbolos da Antiguidade), desceu sobre os 

Apóstolos”. E isso dentro da sentença oriental: 

“Quando o discípulo está preparado, o Mestre 

aparece”. E tal Mestre não é outro senão a própria 

Consciência adormecida no imo de todos os seres; 

aquela mesma que nos contos de fadas se acha, 

com toda a sua corte, adormecida em plena 

floresta negra (ilusória ou da ignorância), à espera 

do príncipe encantador que a venha despertar de 

tão amargurado letargo...  
 

          O alquimista João Trithemius, instrutor de 

Cornélio Agrippa, abade dos beneditinos de 

Sponheim, dizia: “Deus é um Fogo Essencial 

aceso em todas as coisas, principalmente no 

Homem. Deus é Fogo, porém nenhum fogo pode 
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arder, nenhuma luz pode brilhar no seio da 

Natureza sem que o Ar active a sua combustão. 

Nesse caso, em nosso interior deve agir o Espírito 

Santo, como o Ar ou Sopro emanado de Deus.”  
 

          “Cada coisa, dizia ele ainda, é uma 

Trindade de Fogo, Luz e Ar. Em outras palavras, o 

Espírito – o Pai – é um Fogo Divino, 

superessencial; o Filho, a Luz manifestada; e o 

Espírito Santo, o Ar ou movimento superessencial. 
 

          “O Fogo reside no coração e distribui os 

seus raios por todo o corpo, dando-lhe a vida; 

porém, nenhuma Luz nasce desse Fogo sem o 

Espírito de Santidade.”           
 

A Filosofia Esotérica assegura que reside 

no Homem uma espécie de Fogo, chamado 

KUNDALINI. É o Fogo Serpentino latente no 

centro básico de vitalidade (o cóccix), como 

serpente enroscada em seu letargo, até que 

desperte e continue activa mediante a purificação 

do corpo, das emoções e da mente, com o 

completo domínio dos três Mundos Físico, 

Emocional e Mental. Isso não se pode alcançar 

facilmente, sem o que todos os homens já 

teriam obtido a Suprema Perfeição. 
 

Logo o discípulo se encontre em 

condições, tal Fogo sobe por Sushumna, que é o 

nadhi ou conduto medular da coluna vertebral, a 

cuja direita se acha o nervo Pingala e à esquerda 

Ida, termos técnicos esses que empregamos 

segundo o Orientalismo, por até hoje a Ciência 

oficial não conhecer o referido fenómeno, mas que 

o nosso Colégio Iniciático se encarregará de 

modificá-los futuramente para o nosso idioma. 
 

Assim, possuindo o discípulo os condutos 

medulares em perfeitas condições, Kundalini por 

eles se eleva abrindo as Portas dos Mundos 

invisíveis, mesmo porque o humano fogo pondo-

se em contato com o Divino (qual o fenómeno de 

dois carvões numa lâmpada eléctrica) a Energia 

Cósmica se estabelece. É o que se pode chamar de 

Fiat Lux, pois de facto a Luz Espiritual se faz para 

o discípulo.  
 

          É o mesmo fenômeno da cana onde 

Prometeu encerrou o Fogo roubado aos deuses. Do 

mesmo modo que o tirso dos Iniciados e o caduceu 

de Mercúrio, cujas duas serpentes enroscadas nos 

dão a nítida e perfeita compreensão dos referidos 

nadhis ou condutos medulares da coluna vertebral. 

Quanto ao capacete alado de Mercúrio, simboliza 

a Inteligência Suprema, a Mente Universal. Nas 

escrituras sagradas vemos “Elias arrebatado num 

carro de fogo”. O próprio nome Elias provém de 

Helius, o Sol.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Em tudo pulsa esse misterioso Fogo. Tudo 

nasce e vive por Ele. E, se bem observarmos a 

Natureza, de tal nos convenceremos: “Entre as 

plantas aquáticas, diz Maeterlinck, figura como a 

mais romântica a valisnéria, essa “hidrocarídea” 

cujos desposórios formam o episódio mais trágico 

da história amorosa das flores. A valisnéria, no 

entanto, é uma insignificante planta, desprovida da 

graça encantadora do nenúfar, espécie de lótus 

europeu, ou de outras flores subaquáticas de 

airosas cabeleiras. Porém, a Natureza esmerou-se 

em lhe dar uma formosa história: toda a existência 

dessa planta se desenvolve no fundo das águas, em 

uma espécie de sonolência, até ao momento 

nupcial, em que vive uma nova vida. Então, a 

feminina flor vai lentamente desenrolando a longa 

espiral de seu pedúnculo, sobe, emerge das águas e 

se abre, estendendo-se garbosamente na superfície 

do lago. Eis que, de lugar vizinho, ao vê-la apenas 

através da sombria água que a cobre, a flor 

masculina sente-se bruscamente retida, porque o 

talo que a sustém e lhe dá vida é demasiadamente 

curto, não lhe permitindo chegar até à superfície 

das águas e aí consumar a união nupcial, entre 

estames e pistilos. Trata-se de um defeito ou da 

mais cruel das provas da Natureza? 
 

“Imagine-se, com efeito, a horrível 

tragédia desse desejo, dessa transparente 

fatalidade, desse suplício de Tântalo de estar 

vendo e tocando o que é inatingível. Semelhante 

drama seria tão insolúvel como o nosso próprio 

drama na Terra? Mas eis que surge, de repente, um 

novo e inesperado elemento. Terá a flor masculina 

o pressentimento de tamanha decepção? Não o 

sabemos. O certo, porém, é que ela soube guardar 

em seu coração uma bolha de ar, como guardamos 

em nossa alma um doce pensamento de inesperada 

salvação... Dir-se-ia que vacila um instante, para 

logo – em esforço supremo, o mais assombroso de 

quanto se conhece na vida das flores e dos insectos 

– romper heroicamente o laço que a liga à 

existência para voar à altura de seu amoroso ideal. 

Corta, por si mesma, o seu pedúnculo e em 

incomparável impulso, entre pérolas de alegria, as 
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suas pétalas se desfolham pela superfície das 

águas... Ferida de morte, porém livre e rutilante, 

flutua um instante ao lado da sua amorosa 

consorte. A união dos dois seres se realiza, depois 

da qual a flor masculina, sacrificada em aras de 

seus desejos, é joguete das águas, que levam o seu 

cadáver para a margem vizinha, enquanto a esposa 

– já mãe – cerra a sua corola onde palpitam, ainda, 

os amantes eflúvios, enrola o seu pistilo e desce 

novamente às profundezas aquáticas, a fim de 

amadurecer o fruto de um amor heróico e sem 

limites.” 

          Essa formosa passagem da vida das flores 

aquáticas, dá-nos a ideia do FOGO amoroso que 

pulsa no seio da Natureza. Se disséssemos que o 

Universo é Fogo, não mentiríamos. Tudo quanto 

percebem os nossos sentidos, não é mais do que 

sombras e fumo desse Fogo. 

As salamandras que vivem nas chamas, 

são elementais superiores aos gnomos, ondinas e 

sílfides, porque estes últimos vivem no âmbito 

terrestre enquanto que as primeiras possuem 

consciência superior. No Templo de Delfos, uma 

salamandra se punha em comunicação com os 

Iniciados. Porfírio, discípulo de Plotino, 

que conhecia bastante do Oculto, revelou aos 

homens a seguinte Prece da Salamandra, que não é 

propriamente dirigida a ela mas ao próprio Fogo 

Criador, mesmo porque os elementais ou espíritos 

da Natureza não conhecem outra linguagem senão 

a que lhes é própria: 

                     

“Ó Imortal, Eterno, Inefável e  

Sagrado Pai de todas as coisas, 

conduzido no carro que desliza  

sem cessar pelos Mundos, que dão 

sempiternas voltas. Dominador dos  

etéreos campos, onde se assenta 

o Trono de Teu Poder, de cujo vértice  

Teus poderosos olhos tudo 

vêem, e Teus formosos ouvidos tudo  

ouvem. Escuta a prece de 

Teus filhos, aos quais amaste desde o  

começo dos séculos. Tua eterna 

majestade resplandece sobre o Mundo,  

e sobre o céu das estrelas. 

Estás acima de tudo, ó Fogo faiscante,  

que por si mesmo se estende e alimenta. 

Por seu próprio esplendor, saem de Tua 

Essência inesgotáveis fontes de luz,  

que se difundem de Teu Espírito Infinito. 

Esse Espírito é o Criador de tudo.  

Ó Pai Universal, criaste a Tua Essência 

adorável.  

É dever nosso louvar e adoptar a Tua 

sublime 

Vontade, com ardente ânsia de possuir-te,  

ó Pai, ó mais Terna das 

Mães, exemplo admirável da ternura 

materna.  

Ó Filho, Flor de Todos os Filhos. 

Ó Forma de todas as Formas. Alma, 

Espírito,  

Harmonia e Nome de tudo quanto existe. 

Nós Te adoramos!” 
 

          Se alguma prece possui valor, esta ao 

menos encerra em si os Grandes Mistérios da Vida 

Universal, da Fonte de Energia que a tudo e a 

todos banha. Ao ouvi-la parece, com efeito, que se 

acende em nós o Fogo Oculto que nos aproxima 

da Divindade, como verdadeira Usina, que é, de 

Força, Luz e Calor, para não dizer, de Vontade, 

Sabedoria e Actividade. 
 

         É ainda do mesmo Porfírio: “Existe na 

Divindade uma insondável profundeza ardente. O 

coração humano jamais deverá temer o contacto 

desse Fogo adorável, porquanto não será por Ele 

destruído. Ele é o doce Fogo, cujo feliz e tranquilo 

calor determina o encadeamento das Causas, a 

Harmonia e a Vital continuidade do Mundo. Nada 

existe que não seja por Ele alimentado, pois é Ele 

a própria Essência Divina. Ninguém o gerou. É 

sem Pai nem Mãe... nem Causa alguma! Mas tudo 

sabe e nada lhe pode ser ensinado. É imutável nos 

seus desígnios e o seu Nome é inefável. Eis aqui o 

que é Deus. Nós, míseros mensageiros seus, nada 

mais somos do que uma partícula sua.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

          A Antiguidade sábia, por sua vez, já nos 

ensinava: “do mesmo modo que um fogo violento 

queima até as árvores ainda verdes, o homem que 

estuda e compreende os livros santos apaga em si 

toda a mácula nascida do pecado. E aquele que 

conhece perfeitamente o sentido do Veda-Shastra 

– os Ensinamentos da Lei –, qualquer que seja a 

sua condição, prepara-se, durante o seu estudo 

neste mundo, para a identificação com Brahma 
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(Libertação). Os que muito estudaram valem mais 

do que os que pouco leram. Os que possuem tudo 

quanto leram, são preferíveis aos que leram e logo 

se esqueceram. Os que compreendem, possuem 

mais mérito do que aqueles que sabem 

simplesmente o que decoraram. Os que cumprem 

com o dever, uma vez este conhecido, são 

preferíveis aos que simplesmente o conhecem, 

mas não o praticam. O conhecimento da Alma 

Suprema e a devoção para com Ela, são os 

melhores métodos para se chegar à Felicidade 

Suprema da Libertação. Com a devoção, resgata 

as suas faltas; com o conhecimento de Brahma, 

consegue a Imortalidade. Aquele que procura 

adquirir conhecimento efectivo dos seus deveres, 

possui três categorias de provas: a evidência 

intuitiva, o raciocínio discursivo e a autoridade dos 

diferentes livros deduzidos das Santas Escrituras”.  
 

          Ainda mais: o discípulo concentrando a 

atenção em tudo isso, alcança o “perceber” a Alma 

Divina em todas as coisas, visíveis e invisíveis. 

Pois considerando a Alma Divina em tudo, e 

reciprocamente tudo na Alma Divina, não entrega 

o espírito à iniquidade. A Alma Suprema é, com 

efeito, a SÍNTESE de todos os deuses e aquela que 

pulsa no fundo de quantos actos realizem todos os 

seres animados. Que o discípulo contemple, em 

suas meditações, o Éter subtil que inunda todas as 

cavidades de seu coração; o Ar que actua em seus 

músculos e nervos; a Suprema Luz do Sol e do 

Fogo em seu calor digestivo e em seus órgãos 

visuais; a Água nos fluidos de seu corpo; a Terra 

em todo o seu corpo. Veja, também, a Luz (Indu) 

em seu coração; os Génios das oito Regiões do 

Espaço no órgão de seu ouvido; Hara em sua força 

muscular; Agni em sua palavra; Mitra em sua 

faculdade excretora; Pradjapati em seu poder 

gerador. Acima de tudo, porém, deve representar 

ao Grande Ser (Para-Purusha) como o Soberano 

Animador do Universo. Mais subtil que o átomo, 

mais brilhante que o ouro, mais puro e único capaz 

de ser concebido pelo Espírito no sono da mais 

abstracta contemplação. Uns adoram a Para-

Purusha no Fogo Elemental; outros no Manu, 

Senhor de todas as criaturas; outros em Indra; 

outros em Vayu e Tejas; outros no Eterno Brahma. 

Porém, este Soberano Senhor é aquele que, ao 

desenvolver todos os seres com um corpo formado 

de cinco elementos, os faz sucessivamente 

passar do nascimento ao crescimento, do 

crescimento à dissolução, com movimento 

semelhante ao de uma roda que gira. Por isso, o 

homem que reconhece a sua própria Alma na 

Suprema Alma Universal, presente em tudo e em 

todos, mostra-se igual perante todos e tudo, e 

alcança a mais feliz das sortes: a de ser finalmente 

absorvido no Seio de Brahma.  
 

      Por mais difícil que isso tudo vos pareça, o 

facto é que não é impossível, eu vo-lo posso 

afirmar. Como nos antigos Colégios Iniciáticos, no 

nosso o método é posto em execução. Mesmo 

porque, sendo a sua Missão a de preparar uma 

Nova Civilização portadora de melhores dias para 

o Mundo, é seu dever formar o Homem Integral, 

que desde já sirva de Arauto àquela Civilização.  
 

      Quanto aos ideais que vedes por toda parte 

e que são causadores da luta fratricida que se 

desencadeia no mundo inteiro, não são mais do 

que demonstrações palpáveis do fim de um ciclo 

apodrecido e gasto, ao qual se seguirá o dealbar do 

glorioso dia da Raça que prenunciamos. Por 

debaixo de todas essas formas grosseiras de 

“salvação”, notam-se os anseios espirituais do 

verdadeiro Ideal da Fraternidade Humana. Daí o 

dique tutelar, por nós e poucos mais construído, 

para reter as águas invasoras do materialismo 

bravio que ameaça tragar todos os seres da Terra. 

Já dizia o grande Zola: “É pelo livro e não pela 

espada que a Humanidade vencerá a mentira e a 

injustiça, e conquistará a Paz final da Fraternidade 

entre os povos”. 

 Esse, repito-o eu, é o verdadeiro Ideal 

Teosófico, ou o mesmo que há longos doze anos a 

S.T.B. vem pregando à custa de lágrimas e 

sacrifícios inenarráveis. Os seus “devakânicos” 

clarins não cessaram, durante todo esse tempo, de 

ressoar do Norte ao Sul do País, e até mesmo fora 

dele, cumprindo o seu Dever para com a própria 

Lei, que exigiu a sua criação no Mundo.  

De facto, Ela nasceu no momento justo em 

que o Mundo mais carecia de socorro espiritual. 

Tudo quanto tem acontecido até agora está muito 

longe de se assemelhar aos horrores de um futuro 

imediato, do qual eu não ouso falar para não vos 

atemorizar, mas que haveis de assistir munidos de 

coragem superior a fim de não fracassardes 

pusilanimemente. Já o Rei do Mundo havia 

profetizado tal época, dizendo, além do mais, que 

“seriam poucos os que resistiriam a semelhantes 

catástrofes”!... 

 Os Tempos esperados já chegaram! Para 

eles foi construída a “Barca de Salvação” que leva 

o nome de S.T.B., que além de significar o deste 

Colégio Iniciático também poderia ser o de 

“Salvação Teosófica Brasileira”, e que tanto vale 

pela de quantos brasileiros e domiciliados no 

Brasil se acharem alistados na sua espiritual 

Tripulação. Houve mesmo que interpretasse essas 

iniciais, esotericamente, como “SERAPIS TAO 

BEY”, isto é, “o Caminho aberto pelos Serapis ou 
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Construtores do Edifício Humano”, ou ainda, 

“Trabalhadores, Lavradores da Seara do Senhor”, 

ou simplesmente os seus Arautos. Nesse caso, 

Senhor em relação com o Espírito de Verdade, ou 

o Planetário dirigente da Ronda, senão Aquele 

mesmo que no Bhagavad-Gïta diz a Arjuna: 

“Todas as vezes, ó Filho de Bharata, que Dharma 

(a Lei Justa) declina e Adharma (o contrário) se 

levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e 

destruição dos maus. Para restabelecimento da Lei, 

Eu nasço em cada Yuga (Idade)”. 
 

 Tem Ele, digamos, por Mãe a própria Lei. 

E daí o fenómeno de um “parto obrigatório”, que 

se manifesta através dos Dez Avataras de Vishnu 

ou por meio de outros Grandes Iluminados. E, 

finalmente, as construções de espirituais Edifícios 

capazes de redimir o maior número possível de 

seres, que naquela vida e em futuras aumentam o 

número dos que se colocam à frente da 

Humanidade vulgar, como seus Guias, ou 

Instrutores, até ao Grande Dia da Redenção Final 

de todas as criaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Por isso, repito, sem temores nem 

restrições de espécie alguma, afrontando a fúria de 

deuses, de homens e de demónios: “Barca de 

Salvação” na presente época só existe uma: a 

S.T.B. 
 

 Poderá ser ela destruída? Perguntarão 

muitos. Sim e não. Todos os redentores humanos 

acabam por pagar o tributo da sua missão na Terra, 

pouco importa como, mas todos eles foram 

arrastados pela rua da Amargura, pelo caminho do 

Gólgota ou a “Montanha do Sacrifício”, pois esta é 

o alpha e o ômega da vida de vida de todos os 

verdadeiros missionários do Bem, da Verdade e da 

Justiça na Terra. 
 

 A nossa própria missão teve que se 

sujeitar a essa iniciática exigência que a Lei, na 

sua infalibilidade, não deixa passar despercebida 

aos olhos do mundo: a sua espiritual eclosão foi na 

Montanha que conheceis. E após três 

deslumbrantes aparições do Cavaleiro do Cavalo 

Branco aos seus fundadores na Terra: Henrique e 

Helena, que por estranha casualidade, ou antes, 

causalidade, têm os mesmos nomes dos 

fundadores da The Theosophical Society, na 

América do Norte. Por sinal que cometeram 

gravíssimo erro quando se transplantaram para 

Adyar, nas Índias Inglesas, dado o facto da mesma 

ter sido criada para o trabalho em pról da 6.ª sub-

raça, enquanto o Oriente foi apenas a sua origem, 

como o foi da nossa, no trabalho complementar da 

7.ª sub-raça no continente Sul-Americano. 
 

 Faz-se mister lembrar que Helena e 

Henrique não são filhos do abençoado rincão 

brasileiro onde existe a referida Montanha 

Sagrada, como pensam alguns. Ali foram pela 

primeira vez em 1921, obedientes às ordens 

emanadas desses mesmos Seres invisíveis, que de 

vida em vida lhes acompanham os passos, até 

chegar ao apoteótico e espiritual momento de lhes 

fazerem entrega do incomparável Tesouro 

conhecido como a “Missão dos Sete Raios de 

Luz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Outra não foi a razão de ter a S.T.B. 

mandado construir em tal lugar o valioso prédio 

onde hoje funciona o seu GOVERNO SUPREMO, 

prédio esse que possui o nome Vila Helena, que 

também lembra o da fazenda onde se acha a 

referida Montanha, sendo o de um dos dois Seres a 

quem foi dada tão valiosa quão difícil 

incumbência, e que está situado na Avenida da 

Liberdade. Por sua vez, simbólica da “Liberação 

ou Libertação das férreas cadeias de Avidya, ou 

Ignorância”, como causa única de todos os 

sofrimentos que afluigem esta pobre Humanidade 

a que pertencemos. 
 

 Pois bem, senhores e Irmãos bem amados, 

bem em frente àquela misteriosa Montanha se 

acha a cavalo de outra não menos elevada, senão 
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como prolongamento da primeira, o cemitério da 

localidade, no silêncio solene da sua própria 

humildade. Junto à pequenina capela, dois túmulos 

– um ao lado do outro – à espera dos corpos 

físicos daqueles aos quais foram destinados. Nesse 

caso, o gigante de granito “laurenciano” como 

Prólogo e Epílogo da encarnação actual dos 

GÉMEOS ESPIRITUAIS, pois o Grande Drama, 

em que figuram como principais protagonistas, 

possui ainda SETE actos ou encarnações, de 

parceria com todos aqueles que ousarem seguir os 

seus pobres e dolorosos passos. E, já se vê, através 

da excelsa Vereda dos Seres de Compaixão. 
 

 Este é, pois, o PANTEON JINA da 

“Missão dos Sete Raios de Luz”, como prova, 

além do mais, a exigência dos nomes de quantos 

se acham alistados nas suas fileiras figurarem no 

misterioso “Livro de SHAMBALLAH”, dedicado 

a semelhante trabalho… Sic transit gloria mundi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Por isso mesmo, duas são as respostas para 

a pergunta se “Ela pode ou não ser destruída?”. 

Sim, se este último apelo, que fazemos hoje 

quando Ela completa doze anos de vida material e 

quinze de vida espiritual, não encontrar eco 

humano, como “simples sermão pregado no 

deserto”. E não, se imediatamente as suas fileiras 

se engrossarem com um número tão vultuoso que 

possa suplantar, ou antes, suster a avalanche 

imensa que ameaça esmagar os filhos deste 

prodigioso País que é bem a Nova Canaã ou Terra 

de Promissão, aberta a todos os Povos da Terra 

acossados pelos terríveis temporais de um passado 

de imprevidências e de crimes contra as Leis 

Superiores, ou aquelas que regem os destinos de 

homens e coisas! 

 Pela última vez lembrarei a horrível 

passagem dos últimos instantes da civilização 

atlante, quando, sem mais outras esperanças, as 

gentes desesperadas foram em busca do seu Sumo-

Sacerdote Mu-Ka, obtendo como resposta: 

“Inúmeras vezes vos preveni do castigo a que 

estáveis expostos, por vos encontrardes há 

bastante tempo afastados da Lei. Mas vós não me 

quisestes ouvir. Agora é demasiadamente tarde. O 

mais que posso fazer é morrer convosco”. Para 

logo maiores abalos subterrâneos levarem para o 

fundo do oceano toda aquela gente má, embora 

que tendo à sua frente o próprio Espírito de 

Verdade. 
 

 Outro tanto quanto àquela famosa frase da 

Eneida de Virgílio, no momento em que Tróia foi 

tomada pelos inimigos, e Eneias procura acender 

no peito dos seus companheiros de armas a 

coragem do desespero: “SALUS VICTIS. 

NULLAM SPERARE SALUTEM”. Isto é:  
 

 “Uma só salvação resta aos vencidos: 

 Perder da salvação toda a esperança…” 
 

 Se outras razões não vos permitirem fazer 

parte de tão excelsas fileiras, não sejam as de 

ordem monetária que vos impeçam tão acertado 

passo nesta vossa existência, porquanto por mais 

humilde e necessitada que aparente ser a nossa 

Obra, materialmente falando, não somos do 

nenegrado número dos “vendilhões do Templo”, 

ou aqueles que fazem mercado vil com as coisas 

divinas. Pelo contrário, de qualquer modo vos 

esperamos de braços abertos, em ânsias de 

compartilhar convosco dessa “Ceia fraterna e 

amiga” em que os próprios deuses tomam parte. 
 

 Procuremos, pois, erguer mui alto o nome 

abençoado do BRASIL. E com Ele, a nossa 

própria Consciência Imortal, há milénios sem 

conta clamando – nesse grosseiro “pote de argila” 

que é o nosso próprio corpo físico – pela definitiva 

LIBERTAÇÃO. 
 

 Evocando, em tão solene momento da vida 

de nossa Obra, as mesmas Forças que até hoje A 

têm protegido, sejam transformadas em 

verdadeiras Bênçãos descidas dos Céus sobre 

todos vós aqui presentes, e até mesmo os ausentes, 

filhos de tão abençoada Pátria, para que assim 

defendidos possam levar até ao fim da sua jornada 

terrena a Missão gloriosa que lhes foi confiada 

nesta existência. 
 

OM MANI PADME HUM! OM TAT SAT! 

BUDHA VAHAM BUDHA! 
 

Seja a Paz com todos os seres! 
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MEDITAÇÃO TEOSÓFICA 
 
 

ANTÓNIO CASTAÑO FERREIRA 

 
 

“A meditação caracteriza-se pela actividade ou movimento mental através de um exame 

profundo e sério sobre qualquer assunto. Sua perfeita realização exige, além de uma disposição 

franca, sincera e verdadeira, uma atenção firme no objecto ou assunto que se tem em mente, pondo 

em uso as mais aguçadas faculdades intelectuais”... 
 

“A meditação facilita ao homem descobrir por si mesmo o que de bom, de agradável, de belo 

e de verdadeiro encerra o objecto meditado. Afasta da mente as ideias desagradáveis e os 

sentimentos prejudiciais que insistem em penetrar o campo de sua consciência, mesmo quando 

atingiu um grau elevado de evolução.” 
 

António Castaño Ferreira 

 
Consiste a meditação em se discorrer 

mentalmente sobre tudo que diz respeito a um 

certo problema, assunto ou objecto. 
 

Para maior clareza, exemplifiquemos: a 

meditação a respeito dum pedaço de madeira (ou 

sobre qualquer objecto) consistirá em mentalmente 

analisar todos os aspectos da existência, 

constituição, funções, etc., da referida madeira, 

isto é, como se originou e cresceu, de que 

substância é constituída, as suas utilidades ou 

usos, que fim poderá aguardá-la e em que se 

transformará, as leis naturais que agem sobre ela, 

enfim, tudo que estiver dentro e fora do objecto e 

que possa manter alguma relação com ele. 
 

Aparentemente, pode parecer que o único 

objetivo da meditação seja conhecer a coisa 

meditada. Porém, para nós que aspiramos ao 

desenvolvimento interior, esse fim é secundário. 
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Se o nosso alvo fosse puramente o conhecimento 

das coisas exteriores, poderíamos usar o processo 

didáctico de aprendizagem, consultando 

enciclopédias ou manuais que nos esclareceriam 

os assuntos interessados.  
 

Mas não é “cultura” que visamos, quando 

nasce em nós um sentimento indefinível que nos 

faz procurar um Centro Iniciático, ou quando 

desperta em nós uma curiosidade estranha pelas 

coisas ocultas da Natureza, e ansiamos realizações 

de harmonia, de paz, de amor, dos mais nobres 

sentimentos espirituais para com os seres e as 

coisas. Visamos, como meio de alcançar esses 

ideais, o desabrochar de forças interiores que 

pressentimos existir dentro de nós. É a isto que nos 

leva a meditação racional, metódica e consciente. 

A realização desse processo de actividade mental 

desenvolve de uma maneira poderosa as nossas 

percepções das coisas e das leis que as regem. 
 

Pode-se até chegar a resultados tais que 

deixemos de ter palavras para expressar as ideias 

alcançadas através desse exercício espiritual. É o 

que acontece com grande número de pessoas já 

bastante evoluídas interiormente e que, por falta de 

“cultura” ou conhecimentos puramente formais, 

ficam na situação de não poderem transmitir o que 

sabem ou sentem. No mundo vulgar essas pessoas 

podem até passar por pouco inteligentes, na 

opinião dos que estão afastados da espiritualidade, 

mas para o aspirante à Iniciação, para o discípulo 

ou para o teósofo, esse facto não tem nenhuma 

importância, pelo contrário, deve ser motivo de 

satisfação, porque significa que o seu interior, que 

é eterno, está mais desenvolvido que o exterior, 

que é a sede dos conhecimentos formais, que se 

perdem por ocasião da morte. 
 

A meditação caracteriza-se pela actividade 

ou movimento mental através de um exame 

profundo e sério sobre qualquer assunto. A sua 

perfeita realização exige, além duma disposição 

franca, sincera e verdadeira, uma atenção firme no 

objecto ou assunto que se tem em mente, pondo 

em uso as mais aguçadas faculdades intelectuais. É 

como se fizéssemos do nosso pensamento um 

punhal afiadíssimo, um bisturi que descama com 

toda a facilidade, camada por camada, o assunto 

em questão.  
 

Como o fim imediato a que visamos não é 

o conhecimento da coisa meditada e, sim, a prática 

do mental, o desenvolvimento das faculdades do 

Espírito, conclui-se que o resultado da meditação é 

proporcional à intensidade mental que pomos em 

função e aos pensamentos elevados que surgem, e 

não à maior ou menor vastidão dos dados 

objectivos de que dispomos para refletir. 
 

Como exemplo, suponhamos que duas 

pessoas, a quem chamaremos de José e António, 

resolvam efectuar uma meditação. José é 

professor, por exemplo, com muita cultura, e 

António um modesto funcionário, que não teve 

oportunidade de adquirir cultura intelectual. 
 

Suponhamos que essas duas pessoas 

escolham para objecto de meditação um anel de 

ouro. António põe em actividade todo o seu 

entusiasmo, recorre a todos os conhecimentos que 

tem sobre o ouro, que são parcos: como se extrai 

da terra, o trabalho e luta dos garimpeiros ou 

mineiros, e como o joalheiro derrete o metal para 

dar-lhe forma de anel. Mas, com esses poucos 

elementos, mantém a sua mente firmemente 

dirigida para o assunto, discorre tranquilamente 

sobre todas as fases da sua meditação, e só termina 

o exercício ao se esgotar o assunto. José, pelo 

contrário, conhece muito mais coisas sobre o ouro, 

sabe como a Natureza o forma, como são 

constituídas as suas moléculas e átomos, em que 

tipo de terreno se encontra, os diversos processos 

da sua extracção e todas as suas particularidades, 

como chega às mãos do joalheiro, depois de passar 

por diversos intermediários que fazem o produto 

encarecer, etc., e, com mais detalhes, o processo 

de se fabricar o anel. Mas o culto professor, em 

vez de discorrer sobre tudo que sabe sobre ouro e 

anel, por ter aprendido nos livros ou adquirido 

experiência própria sobre os assuntos que lhe 

dizem respeito, não põe em actividade todo poder 

de suas faculdades cognoscíveis, realizando uma 

meditação superficial, e de vez em quando um 

pensamento egoísta corta seu espírito, ao pensar 

como seria agradável para ele possuir muitos anéis 

de ouro, pois os amigos ficariam com inveja, etc. 
 

Pois bem, embora José tenha mais 

conhecimentos, o resultado de sua meditação é 

muito inferior ao da de António, porque as suas 
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faculdades não foram plenamente utilizadas e o 

seu espírito foi entrecortado por pensamentos que 

prejudicam (principalmente por ocasião dos 

exercícios interiores) o desabrochar dos seus 

poderes espirituais. Enquanto isso, António tem 

maiores possibilidades de alcançar um estado 

superior de consciência, por ter manejado 

convenientemente o aparelho da mente. 
 

A meditação facilita ao homem descobrir 

por si mesmo o que de bom, de agradável, de belo 

e de verdadeiro encerra o objecto meditado. Afasta 

da mente as ideias desagradáveis e os sentimentos 

prejudiciais que insistem em penetrar o campo de 

sua consciência, mesmo quando atingiu um grau 

elevado de evolução. Os reiterados exercícios de 

meditação facultam um poder interior, próprio das 

almas adiantadas, de tolerância, de compreensão, 

de paciência e de segurança. 
 

Por meio da meditação repetida podemos 

encontrar novos caminhos e soluções originais aos 

problemas que nos afligem, a nós e aos nossos 

semelhantes. Nos estados mais adiantados da 

meditação, o espírito fica apto a dar ingresso às 

percepções intuitivas, colocando-nos perto do 

Espírito Universal e em comunhão com o Eu 

Espiritual. A meditação nos ajuda também a 

separar nitidamente a consciência do Eu das 

actividades do eu. 
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VITOR MANUEL ADRIÃO 
 

 
Sintra, 28.9.2016 
 

 

A Obra do Eterno na Face da Terra tem a 

sua História Secreta, páginas inolvidáveis escritas 

ao torno da figura ímpar de Henrique José de 

Souza, o Mestre JHS cuja auréola de mistério 

trescalando a perfumes emanados de Mundos 

outros, ainda hoje se faz sentir com intensidade 

entre aqueles que o conheceram e conviveram 

perto com ele, participando da sua sabedoria, das 

suas realizações transcendentes nunca vistas no 

mundo, sobretudo do seu exemplo de vida que é a 

maior lição que alguém pode receber de outrem 

maior. 
 

 Espesso nevoeiro de incertezas – às vezes 

compensadas por autossuficiências que a 

industrialização massiva dos novos métodos 

informáticos disponibiliza, não raro acabando por 

criar vácuo psicológico ainda maior que antes e 

consequente desistência por desânimo ou falta de 

ânimo (do latim animus e anima, alma, portanto, 

falta de alma, de força de alma), devido à ausência 

de efectividade que não a virtual e onírica, antes, a 

absolutamente real e objectiva –  hoje envolve a 

Terra e a Humanidade debatendo-se no estertor 

intercíclico que demorará ainda o seu tempo a 

findar. Contudo, nada está perdido, pelo contrário, 

além de se tratar do lento despertar do Género 

Humano para um novo estado de consciência, 

sobretudo a solução de Evolução futura do Globo 

e das Vagas de Vida nele evoluintes ficou 

decididamente garantida por quem de direito: o 

próprio Mestre JHS. Isso aconteceu em 14 de 

Abril de 1957, no chamado Dia do Equilíbrio, Dia 

do Renascimento de Akbel, o Sexto Luzeiro 

assinalado em Mercúrio, o Sol Oculto do Sistema 

Planetário em que vivemos. 
 

Fazendo recurso de algumas páginas 

secretas da História da Obra, usando a 

terminologia futurista do Avatara JHS, ainda 

assim aqui simplificando-a ao geral para não 

frutificarem caoticamente outras e novas sementes 
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da dúvida e confusão sobre as que já há na maioria 

humana, para quem todos estes Mistérios Divinos, 

Assúricos, são absolutamente inéditos, direi o que 

se segue. 
 

No dia 14 de Abril às 12:00 horas, na Face 

da Terra, o “relógio” Matra-Akasha (“Medida ou 

Medidor do Akasha”, o Éter) marcou zero hora no 

8.º Templo do Mundo Subterrâneo de Badagas o 

qual possui o nome de Mekatulam, e a região 

subterrânea em volta, povoada por descendentes 

humanos atlantes desde os dias dessa Raça-Mãe 

findada, de Muakram. Nessa hora solar, deu-se 

início ao Calendário de Maitreya – o Cristo de 

Aquarius, o Avatara Síntese de todos as anteriores 

Encarnações do Deus Vishnu, o 2.º Logos cuja 

Hipóstase caracteriza-se como Amor-Sabedoria – 

ou o do Renascimento de Akbel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa hora do meio-dia, foi realizado um 

Ritual dos mais transcendentes no Portal do 

Templo de São Lourenço, consagrado ao mesmo 

Senhor Maitreya, que se situa no coração do Sul 

de Minas Gerais, Brasil. O Venerável Mestre JHS, 

representando Akbel na Face da Terra e que na 

hora solene vibrava nele, ladeado pela sua excelsa 

contraparte, a Venerável D. Helena Jefferson de 

Souza, representando Allamirah, a Mãe Divina, na 

Face da Terra e que nesse momento sagrado 

vibrava nela, entraram no Templo acompanhados 

das suas Colunas Vivas e dos membros da 

Augusta Guarda da Ordem do Santo Graal – 

Goros, Cavaleiros, Arqueiros. Os demais 

discípulos, os Munindras, abriram alas quando o 

Venerável Mestre ordenou que se abrissem os 

Portais Akáshicos de Shamballah, o Sol Oculto da 

Terra, Laboratório do Espírito Santo ou 3.º Trono 

e Capital de Mundo de Agharta, que se abrissem 

todas as Embocaduras das Montanhas Sagradas e 

demais Orifícios da Terra, para dar saída ao 

Divino Arabel na pessoa augusta do Rei atlante 

Saulo. 
 

 Nos seus Corpos Deíficos como 

Anupadaka-Devas, Arabel e Akbel subiram 

abraçados ao 2.º Trono e contemplaram o 8.º 

Sistema de Evolução Universal, o 8.º Universo 

síntese dos 7 anteriores. 
 

 Nesse Ritual, o Divino Senhor Akbel 

pronunciou: “Akbel, Ashim, Beloi (os Três Irmãos 

que nunca se separam), Adveniat Regnum Tuum”, 

palavras que desde essa data são proferidas no 

começo e no final dos Rituais da Ordem do Santo 

Graal. Sobre o sucedido, convém fazer algumas 

observações procurando clarificar o seu sentido 

oculto. 
 

1) Fisicamente, até 3005, deverão 

completar-se as 6.ª e 7.ª Sub-Raças que aparecerão 

em simultâneo, aliás, já estão aparecendo, apesar 

de timidamente, um pouco por todo o Mundo, 

donde a crise global de desprendimento do 

Passado a fim ao nascimento de um novo estado 

de consciência, verdadeiro “parto” à escala 

planetária, as quais completarão a presente 5.ª 

Raça-Mãe em manifestação neste 4.º Globo da 4.ª 

Ronda da Terra, já de si relacionadas ao final da 

mesma como 4.º Sistema de Evolução Planetária, 

posto as Sub-Raças por realizar trazem consigo as 

sementes das 6.ª e 7.ª Raças-Mães que também 

aparecerem em simultâneo, tal qual o Atmã não se 

manifesta sem Budhi, o Espírito e a Intuição ou 

Inteligência Espiritual. 
 

 2) O Calendário do Ciclo de Aquarius – 

iniciado às 15 horas de 28 de Setembro de 2005 – 

desde os idos anos 50 é modificado diariamente 

nos Templos da Obra do Eterno na Face da Terra, 

acompanhando o esgotar do rosário dos dias até à 

completa Entronização do Augusto Deus Arabel 

em seu Retro-Trono de Shamballah, por volta de 

3005, como reza a Tradição Iniciática das Idades. 
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 3) Em 14 de Abril de 1957, o Quinto 

Senhor Arabel, expressando a Vénus, juntamente 

com o seu Irmão inseparável, o Sexto Senhor 

Akbel, expressando a Mercúrio, inauguraram o 5.º 

Globo em formação, para que já na Actualidade as 

formas perfeitas do Androginismo começassem a 

ter expressão real e objectiva, dando assim solução 

à marcha da Evolução para o Futuro e trazendo o 

Futuro ao Presente. 
 

 E por que os dois Senhores e não apenas 

um para inaugurar o Globo futuro? 
 

 Porque Akbel sendo a expressão directa do 

Eterno ou Oitavo Logos, vem a ser o Oitavo do 

Futuro em relação à Terra, a manifestação do 

Dirigente Geral de todos os Universos, o Sol 

Central do Oitavo Sistema. 
 

 Porque Arabel é o Dirigente do Quinto 

Universo, é o Oitavo do Passado em relação à 

Terra, consequentemente, é o Logos Central do 

Quinto Sistema de Evolução Universal. 
  

 O potencial dos dois está reunido num 

terceiro expressando ao Logos da Terra: Atlasbel, 

este o Oitavo do Presente manifestado pela 

Consciência de Maitreya, o Senhor dos Três 

Mundos ou quem manifesta a potencialidade dos 

três Sistemas de Evolução 

Universal, os 4.º, 5.º e 6.º. 
 

 Daí que o Oitavo do 

Presente Quarto Sistema, 

como Avatara Integral, 

possua um terço da Sua 

Consciência Divina dirigido 

ao Quinto Sistema e outro 

terço ao Sexto Sistema, sendo 

por Ele – Maitreya – que os 

Luzeiros constroem na Terra 

esses Globos que se vão 

formando no céu, motivo de ser chamado o Cristo 

Universal. 
 

 Daí, também, os Três Budhas, ou melhor, 

o Budha Uno-Trino. 
 

 O Budha Terreno Mitra-Deva (Avatara de 

Shiva, Espírito Santo, Terceira Hipóstase do 

Logos, Omnipresença, Rigor, Efeito) corresponde 

à Evolução do Quarto Sistema da Terra. 
 

 O Budha Humano Apavana-Deva 

(Avatara de Vishnu, Filho, Segunda Hipóstase do 

Logos, Omnisciência, Esplendor, Lei) vem 

preparando o Quinto Sistema de Evolução 

Universal afim à natureza de Vénus, cuja tónica 

consciencial por enquanto só está em função no 

Mundo de Duat. 

 O Budha Celeste Maitreya (Avatara de 

Brahma, Pai, Primeira Hipóstase do Logos Único, 

Omnipotência, Exaltação, Causa) corresponde ao 

Sexto Sistema de Evolução Universal e às 

vivências do mesmo afins à natureza de Mercúrio, 

cuja tónica consciencial por enquanto só está em 

função no Mundo de Agharta. 
 

 Eis porque o Trabalho Grande Senhor 

Akbel trouxe um Futuro muito remoto para ser 

vivenciado no Presente. Razão porque o Budha 

Celeste (como o Sétimo Átmico mais elevado) 

necessita bifacetar-se em Budha Humano (como o 

Sexto Búdhico) e em Budha Terreno (como o 

Quinto Manásico). 
 

Os acontecimentos de 14 de Abril de 1957 

foram de tão transcendente importância que foi 

como se tivesse havido uma modificação geral na 

Evolução da Mónada Humana, impulsionando-a 

para novo e mais lato patamar de consciência, para 

mais amplo estado de Ser. 

Eis a razão de Vénus ser considerada o 

alter ego da Terra, sobre o que diz o insigne 

teósofo brasileiro Sebastião Vieira Vidal 

(Leopoldina (MG), 7.9.1907 – São Lourenço 

(MG), 15.9.1994): 
 

 “Vénus representa, no momento, o farol 

espiritual que orienta a Mónada Jiva na conquista 

da Consciência Total que a transformará num 

Novo Logos. E isso se expressa, de facto, pela 

presença, na Terra, de Seres verdadeiramente 

venusianos (os Kumaras e os Adeptos Perfeitos 
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que alcançaram o nível consciencial da Cadeia de 

Vénus, digo eu). Isso explica, ainda, a relação 

oculta entre Vénus e o mais alto Instrutor 

Espiritual que se manifesta em nossa Cadeia – o 

Vigilante Silencioso (Akbel, digo eu) – do qual se 

diz que é o Espírito de Vénus (a sua “Oitava 

Maior” como Luzeiro do imediato Globo de 

Mercúrio, digo eu). Vejamos, mais de perto, esse 

simbolismo. 

 “A Humanidade Jiva é responsável pela 

evolução dos três Reinos inferiores: Animal, 

Vegetal e Mineral, mas que só agora (desde 1930-

34, digo eu conforme Revelação de JHS) começa a 

formar uma Hierarquia conscientemente Criadora, 

com o aparecimento dos respectivos Dhyanis, etc. 

Acentuemos, de passagem, que os Jivas têm sido, 

embora inconscientemente, uma Hierarquia 

Criadora, pois foi dos restos da sua evolução nas 

1.ª, 2.ª e 3.º Rondas que se tiraram os veículos 

físicos necessários à evolução da Vida nos actuais 

Reinos Mineral, Vegetal e Animal. 
 

 “Os Jivas vão ser os Pitris Barishads dos 

seres desses três Reinos na 5.ª Cadeia do nosso 

Sistema Planetário, ou a de Vénus. Por isso, o 

Espírito Regente da futura 5.ª Cadeia (Arabel, digo 

eu) já começou a se manifestar na Terra, na actual 

4.ª Ronda, como expressão do 5.º Raio do nosso 

Espírito Planetário (Atlasbel, digo eu).” Este 

último é representado iconograficamente 

carregando ou incarnando o Globo da Terra, para 

um dia, que já começou devido ao “colapso da 

velocidade” que acelerou a evolução geral e 

consequentemente os acontecimentos desde 1899, 

o Augusto Deus Arabel o desocupar ou livrar 

desse fardo, passando Ele a assumi-lo numa nova 

Terra, num novo espaço, num novo tempo. 

A projecção da semente do Quinto 

Sistema veio assegurar a solução do Futuro 

confirmando as palavras textuais de um Livro 

Sagrado depositado na Biblioteca do Mundo de 

Duat: 
 

 “O Supremo Arquitecto caminha de Globo 

em Globo, de Cadeia em Cadeia, de Sistema em 

Sistema, de Universo em Universo, para realizar a 

Sua própria Evolução. Cada passo para diante, 

nova Iluminação. Aos que vão ficando para trás a 

escuridão, as trevas. Sim, ninguém deve deixar 

apagar a Luz do seu Deus Interior, do mesmo 

modo que tudo deve fazer para que o mesmo não 

aconteça aos demais.” 
 

 Motivo para o Senhor JHS ter proferido 

desde o alto da escadaria do Templo, num outro 

Ritual memorável antecipando esse, como seja o 

Ritual de Anunciação do Avatara Gémeos de 

Aquarius, realizado às 19:00 horas de 24 de 

Fevereiro de 1953, onde ainda determinou a União 

Mística (Nárada) da sua Corte de Makaras e 

Assuras com os seus Corpos Imortais 

(Manasaputras) Adormecidos em Shamballah, as 

palavras imorredouras: 
 

– RESSURREXIT! SURGE ET AMBULA! 
 

TRANSFORMAÇÃO – SUPERAÇÃO – 

METÁSTASE! 
 

 TRANSFORMAÇÃO DOS ACONTECI-

MENTOS. 
 

 SUPERAÇÃO DOS CICLOS. 
 

 METÁSTASE DOS AVATARAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Palavras proferidas no momento em que 

eram içadas ao alto dos mastros as três Bandeiras 

do Brasil (Transformação), da Missão Y ou do 

Movimento em que estava empenhada a Sociedade 

Teosófica Brasileira (Superação) e a da Ordem do 

Santo Graal (Metástase).  
 
 

A Transformação dos Acontecimentos 

sociais desde o Brasil ao Mundo inteiro, e do 
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Mundo inteiro ao Brasil. Implica a criação de 

novos hábitos psicossociais moldados por 

pensamento superior, moral elevada e acção 

benéfica, algo assim como a formação de um 

casulo gerador da futura borboleta, esta que, por 

causalidade, é afinal simbólica dos Gémeos 

Espirituais (Deva-Pis) que Kassina, a Voz de 

Deus, anunciou ao Mundo. 
 

A Superação dos Ciclos é também a dos 

homens mais evoluídos mental e coracionalmente 

para se fazerem a semente monádica da Raça 

Dourada do Futuro, a Bimânica, superando as 

tendências dos ciclos passados e seus valores 

entretanto ultrapassados por outros surgidos com o 

desenrolar da Evolução, sempre trazendo 

novidades novas, impensáveis até ao momento. No 

casulo ou crisol da Evolução começa a formar-se a 

larva, isto é, a semente preciosa. 
 

 A Metástase dos Avataras ou Metástase 

Avatárica é referente ao Budha Celeste e ao Budha 

Terreno (Maitreya e Mitra-Deva) destinados a 

manifestarem-se juntos (Metástase) durante o 

Ciclo de Aquarius iniciado em 2005, equivalendo 

ao derradeiro abraço do Céu com a Terra que 

“vem beijar feliz”. Mas também, para que Os 

reconheçam em si e fora de si, como Essência 

Divina e Individualidade Espiritual, refere-se à 

União dos Munindras com o seu Ego Superior 

assinalado no referido Corpo Eucarístico 

Adormecido ou em Formação. Com isso, a larva 

transforma-se em borboleta e esvoaça de encontro 

à natureza viva do Mestre Universal – o Cristo 

expressivo da Segunda Hipóstase Divina – em que 

se fundirá, empós curta vida física que parece 

sempre longa e repleta de obstáculos.  
 

 Isso também vale pela alegoria do carro, o 

cavalo e o cocheiro simbólicos do Corpo, a Alma e 

o Espírito, sendo o passageiro no interior da 

carruagem a expressão da Mónada equivalendo ao 

viajante no caminho certo, que no caso é a 

Realização verdadeira. 
 

 TRANSFORMAÇÃO – SUPERAÇÃO – 

METÁSTASE! Trilogia em que se contém a chave 

da verdadeira Realização. 
 

Nisso se contém a objectivação do 

Trabalho particular de JHS à Face da Terra onde 

se propõem duas vias de realização 

interrelacionadas, uma de natureza colectiva ou 

grupal e outra de natureza singular ou individual. 
 

 A de natureza grupal é expressa por um 

triângulo vermelho invertido ( – Kundalini, 

Electromagnetismo Planetário), cujos vértices são: 

ESCOLA – TEATRO – TEMPLO. 
 

 A de natureza individual é representada 

por um triângulo verde vertido ( – Fohat, 

Electricidade Cósmica), em cujos vértices se 

inscrevem: TRANSFORMAÇÃO – SUPERA-

ÇÃO –  METÁSTASE. 
 

Da união de ambos os triângulos resulta o 

Hexalfa (Vishnu-Yantra), , indicador da Harmo-

nia Universal resultante de a REALIZAÇÃO (DE 

DEUS), tanto como Mónada Humana quanto 

como Luzeiro Sideral, de quem aquela é Partícula 

individualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola é o meio pelo qual o discípulo 

aprende e apreende paulatina ou gradualmente 

(donde graus…), a todos os níveis, as verdades 

fundamentais da Sabedoria Iniciática das Idades. 
 

 O Teatro expressa o grande palco da vida 

onde um e todos têm o seu papel a desempenhar, 

ligando-se à problemática da ética e da moral na 

procura de um viver estético segundo o Bem, o 

Bom e o Belo. 
 

 O Templo vem a reunir os ensinamentos 

da Escola e as vivências do Teatro, onde 

ritualisticamente se captam, reelaboram e 

distribuem as energias e sinergias necessárias à 

evolução mental, emocional e física de um e de 

todos. 
 

 A Transformação consiste no autoaper-

feiçoamento individual, em todos os seus aspectos 
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mental, emocional e físico. Trata-se daquilo que 

em termos maçónicos se diz de “transformar a 

pedra bruta em pedra polida”. Trabalho de Tamas, 

energia centrípeta, material. 
 

 A Superação vem a ser a da elevação da 

consciência imediata à subjectiva ou substrata, a 

da Alma Psicomental à do Espírito, ou por outra, a 

do quaternário da Personalidade (Mental, 

Emocional, Vital, Físico) à do ternário da 

Individualidade (Espiritual, Intuicional, Causal). 

Equivale ao “lapidar a pedra polida 

em pedra pontiaguda”. Trabalho de 

Rajas, energia rítmica, equilibrante, 

anímica ou da alma. 
 

 A Metástase equivale à União 

Real (donde o sentido do termo Raja-

Yoga) da Alma com o Espírito e deste 

com a Alma (Metástase Avatárica), 

vindo iluminar o Corpo. É a 

derradeira obra de “sublimar a pedra 

pontiaguda em pedra filosofal”. 

Trabalho de Satva, energia centrífuga, 

espiritual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Opera Magna ou Grande Obra ao encargo 

de um e de todos que demandam a Iniciação 

verdadeira, implicando no trabalho constante sobre 

si mesmo e o meio ambiente arredor, cada vez 

mais unindo o Atmã Individual ao Atmã Universal 

como o Um no Todo e o Todo no Um em que se 

revela o verdadeiro Raja-Yogui, ou seja, o que 

firmou a “União Real” da Alma Humana com o 

Espírito de Deus, cuja disciplina integral para 

atingir a Consciência Universal do Ser foi 

sistematizada por Patanjali (que viveu entre 200 a. 

C. e 400 d. C.) nos seus oito passos ou membros 

(angas) do Raja-Yoga, como sejam: 

Os Yoga-Sutras de Patanjali fornecem 

cinco qualidades fundamentais para a realização 

moral e mental de Yama e outras cinco para 

Niyama, que são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Trabalho pessoal e colectivo tomado 

como Karma-Yoga ou Yoga da Acção, é motivo 

para Vivekananda proferir magistralmente na sua 

obra com esse mesmo título: 
 

 “Trabalhai sem descanso, mas renunciai 

ao apego do trabalho. Que o vosso espírito seja 

livre, não o ameaceis com os tentáculos do 

egoísmo. 
 

 “Todos os seres devem trabalhar neste 

Universo. O trabalho é inevitável, mas devemos 

trabalhar para a finalidade mais elevada. 
 

 “Para julgar o carácter de um homem, não 

o procureis pelas suas grandes acções. Todos os 
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tolos são capazes de converter-se em heróis de um 

momento para o outro. Observai os homens no 

cumprimento das suas acções mais vulgares. Elas 

vos dirão do seu verdadeiro carácter. As grandes 

oportunidades realçam até os mais medíocres. O 

homem verdadeiramente grande o é na vida mais 

simples. 
 

 “Trabalha melhor quem o faz sem desejo 

algum de recompensa, nem por dinheiro, nem por 

nome, nem por nada. Quando um homem pode 

proceder assim, esse homem será um Buda. Dele 

sairá uma potência de trabalho que transformará o 

mundo. Esse homem representa o ideal mais 

elevado do Karma-Yoga.” 
 

 Grandiosa Opera Magna ao encargo de 

um e de todos que realmente procurem o 

autoaperfeiçoamento e consequente iluminação 

interior pela transformação da vida-energia em 

vida-consciência, que é a meta última e única da 

verdadeira Iniciação. Sem o labor interior 

afligindo positivamente o meio ambiente exterior, 

de pouco valia terá quanto se decore como 

ilustração mental do pressuposto não assimilado, 

integrado. Será assim como o professor e o aluno: 

enquanto aquele sabe e aplica, este vai aprendendo 

e acumulando; aquele conhece, este pressupõe; 

aquele vivencia, este teoriza; a presença daquele 

basta para afirmar-se, a pessoa deste carece das 

ilustrações decoradas para querer parecer. É a 

diferença notável entre o Iniciado e o profano, pois 

o que aquele é, este faz por parecer. Algo assim 

como o personagem burlesco que afirmando aos 

próximos a sua humildade ilimitada, com isso 

acabou comovendo-se a si próprio. Um faz-de-

conta onde a imitação constante do alheio que lhe 

pareça de interesse imitar talha o perfil com que se 

apresenta, onde o irreal é tomado por real, a 

mentira por verdade, o fingimento por sinceridade. 

Algo semelhante, por exemplo, ao caótico de 

organização afirmada espiritualista mas cujo ou 

cujos dirigentes no íntimo possam ser descrentes 

materialistas, cuja consciência não vai além do 

sentido prático imediato e dos proventos que 

possam retirar das oportunidades apresentadas. 

Não confere e o fim colimado nunca pode resultar 

positivo, no que a vox populi é certeira quando 

afirma: “o que nasce torto não pode crescer 

direito”. Mas deixe-se à Lei que a tudo e a todos 

rege o amadurecimento natural da consciência 

com a consequente ampliação dos sentidos. Sem 

dúvida a experiência traz consciência, sobretudo a 

experiência dolorosa que repetida até assimilar de 

vez a lição de vida – não importa em quantas vidas 

– dará a noção firmada do que é certo e do que é 

errado, do que é bem e do que é mal, do que é 

benéfico e do que é prejudicial, tanto para si como 

para o próximo. 
 

 Até que isso se realize, e porque afinal 

todas as experiências são proveitosas para a 

Mónada evoluinte na grande paleta multicor da 

Vida, sem esquecer que quando se aponta com um 

dedo os outros quatro dedos da mão estão voltados 

contra o acusador, fico-me pelas palavras do 

Professor Henrique José de Souza, escritas em São 

Paulo em 10.12.1958 (insertas no seu Livro das 

Bandeiras – II), que decisivamente afirma: 
 

 “Detesto Julgamentos, por ser Eu, em 

verdade, o único e verdadeiro JUIZ. “O MANU é 

senhor da Vida e da Morte de seu Povo”, em 

verdade, do Mundo inteiro, senão não seria o Juiz 

no dia aprazado… Nada mais belo do que o 

perdão, mas sempre acompanhado de palavras 

suasórias e definitivas… Olhemos para nós e 

choremos as nossas faltas iguais às daqueles que 

evitamos repreender. A brandura é muitas vezes 

um castigo para aquele que possui uma Alma 

digna do seu Espírito. Não volto imediatamente 

para São Lourenço porque não sou nem RICO 

nem TRAIDOR à MINHA OBRA, senão o faria. 

Cumpri o Dever até agora, o fiz e a LEI é 

testemunha. Resta saber se todos quantos Me 

acompanham também o fizeram… “Sempre os 

mesmos”? Talvez… 
 

 “A Tragédia tibetana… não desmoraliza 

ninguém. Ela foi obra de um Grande Senhor 

servindo-se do fanatismo e da imbecialidade de 

alguns. Os tempos se passaram, e o SEXTO 

REDENTOR salvou todos eles. Resta que 

ninguém empane o brilho dessa majestosa 

Salvação… Sempre a Paixão querendo destruir o 

Amor Universal. 
 

 “Nada se perde na vida de um Ser 

Superior, muito menos, de um da Obra como a 

nossa, nem mesmo os erros, as faltas, as coisas 
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mais graves, porque se transformam em bênçãos 

caídas do Céu a favor da SUPERAÇÃO. Sim, 

Transformação, Superação, Metástase. At Niat 

Niatat (“Um por Todos e Todos por Um”).” 
 

 Pois sim, o errar leva à consciência de que 

se errou… mas é preciso cultivar permanen-

temente tal consciência. Sem 

ela, jamais haverá Trans-

formação, logo, tampouco 

Superação e infinitamente 

menos ainda Metástase. Ipso 

facto. 
 

 Se a verdadeira Ini-

ciação é interpretada como a 

paulatina ou gradual trans-

formação do Jiva em Jiva-

tmã a caminho do Quinto 

Sistema dos Andróginos 

Perfeitos, o que que vem a 

ser figurado no caduceu de 

Hermes reproduzindo as 

Iniciações Planetárias, tem-

se então os processos seguintes de elevação da 

consciência imediata à sua correspondente 

superior: 1.ª Iniciação (Aspirante, Sotapati) eleva a 

consciência Física (Stula-Linga), orgânica e vital, 

à Mental (Manas Rupa), encontrando 

correspondência na arte musical na escala de Ré 

menor com tom dominante Si seguida da nota 

dominante em Fá na escala de Lá menor; 2.ª 

Iniciação (Probacionário, Sakadagami) eleva a 

consciência Emocional (Kama) à Intuicional 

(Budhi), o que se representa na escala maior de Dó 

bemol cuja tonalidade relativa é Mi bemol; 3.ª 

Iniciação (Aceite, Anagami) eleva a consciência 

Mental (Causal, Manas Arrupa) à Espiritual 

(Átmica), sendo assinalada musicalmente na escala 

de Lá sustenido maior com nota dominante Sol 

dobrado sustenido; 4.ª Iniciação (Unido, Arhat) 

elevando a Intuição (Budhi) ao estado Monádico 

(Anupadaka), assinalando-se na escala de Mi 

maior com a altura Sol sustenido; 5.ª Iniciação 

(Adepto, Asheka) onde a consciência Espiritual 

(Átmica) se une à Divina (Adi), que musicalmente 

representa-se na escala de Sol maior com tom 

dominante Sol maior bemol. De tudo isso resulta 

um conjunto harmónico cujas notas e escalas 

resultam em pauta com tons afins à Evolução da 

Mónada na presente 4.ª Cadeia Terrestre, tendo o 

seu tom dominante na escala de Fá maior, a 4.ª 

nota, tendo a sua tonalidade relativa em Ré menor 

(Plano Físico) e a tonalidade homónima em Fá 

menor (Plano Mental). 
 

Tem-se assim a Realização de Deus na 

Manifestação, quer do Logos, quer no Homem, 

cuja efectividade implica na dinâmica permanente 

que o processo da verdadeira Iniciação obriga. 

Mas essa obrigação jamais deve ser forçada, ela 

deve ser uma necessidade e não uma 

obrigatoriedade, pois senão tornar-se-á uma 

ditadura psicofísica imposta e/ou autoimposta só 

podendo redundar em desânimo, desistência e 

descrença. Tudo tem o seu momento para nascer, 

nunca antes, tal como não se deve colher fruta 

verde que por não estar amadurecida é imprópria 

para consumo. Só os gurus de ocasião e fancaria e 

os seus idólatras passageiros agem em contrário 

deste princípio elementar, cujos resultados 

desastrosos são por demais conhecidos da maioria. 

 A Realização de Deus implica no embate 

do Espírito com a Matéria e a transformação desta 

“avatarizada” por aquele, tal qual o Homem 

sublima a quaternário da Personalidade 

estabelecendo e fortificando o elo espiritual ou 

antahkarana entre aquele e a Tríade da 

Individualidade em formação. Isso se faz pelo 

Alinhamento vital cujo exercício é dos mais 

importantes na formação integral do Munindra. 



PAX - N.º 83 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

29 

 

Sem ele, não há meio de realizar-se os fins 

superiores colimados, podendo-se ficar pela mais 

ou menos fartura de conhecimentos decorados e da 

presumível ostentação dos mesmos, contrariando a 

toda a linha a postura ética subjacente ao sentido 

de Iniciação verdadeira, assim e quanto muito 

ficando-se por um qualquer formalismo vazio de 

conteúdo real o qual pode resumir-se em uma só 

palavra: imortalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo Alinhamento estabelece-se a União 

no Corpo, na Alma e no Espírito entre os três 

Fogos Universais, como sejam Kundalini, Fohat e 

Prana. Kundalini ascende do Centro da Terra 

pelas palmas dos pés, sobe as pernas até ao Chakra 

Raiz. Daqui ascende ao alto da cabeça, mas deve 

encontra-se no coração com Fohat. Este descende 

do Centro do Céu – Segundo Trono – pelo Chakra 

Coronário e deve descer até à base genésica do 

Corpo, mas passando pelo coração. É no coração – 

Chakra Anahata – que Fohat e Kundalini se 

devem encontrar, sendo temperados pela 

vitalidade de Prana. Prana – Fohat – Kundalini 

devem estar em Perfeito Equilíbrio, para que se 

realize a Boda Alquímica. Para isso, o Munindra 

deve realizar regularmente o Alinhamento Vital, 

quando não a própria Yoga de Akbel que é a sua. A 

Energia persegue o Pensamento, e tudo que se 

pensa acaba criado. O Manasaputra é a Veste 

Imortal que o Munindra cria de baixo para cima, à 

sua imagem e semelhança. O Matradeva é quem 

lhe dá forma de cima para baixo, à sua imagem e 

semelhança. O Manasaputra é criado pela Força 

de Kundalini (Armipotência); o Matradeva é 

formado pela Luz de Fohat (Omnisciência); o 

Munindra perfaz o Matratmã firmando o 

Antahkarana ao reunir em si Fohat e Kundalini 

pelo Fulgor de Prana (Omnipotência). Assim se 

faz um Chrestus à imagem e semelhança do 

Christus Universal, por outra, Maitreya, Senhor 

dos Três Mundos. Tudo isto, por fim, implica 

trabalho pessoal permanente, para que, não é 

demais repetir, não se se fique na letra morta e até 

mesmo fora da Lei que a tudo e a todos rege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O Alinhamento dos corpos da 

Personalidade ao Ego Superior é fundamental à 

Integração dos Assuras da Corte de Akbel na 

Consciência deste, o que também implica em não 

misturar informações e crenças postuladas 

diversas – mesmo devendo informar-se de tudo – 

com o Ensinamento que é o Pensamento 

materializado do Deus e Mestre, assim também 

preocupando-se não misturar-se a Egrégoras 

alheias próprias de escolas e religiões variadas 

sempre alheias à Egrégora única ou Alma 

Colectiva que mantém coesa e unida a Família 

Espiritual JHS, tanto no Mundo visível como nos 

invisíveis. Esta maneira é a única capaz de evitar 

poluições físicas e psicomentais, com as 

inevitáveis confusões e dispersões. Numa era de 

comunicações tecnológicas fáceis de multiusos 

onde parece já não haver mistérios de espécie 

alguma, erro grasso do consumismo que domina o 

mundo, isto pode parecer fanatismo ou no mínimo 

excesso de zelo, mas não é: tão-só prudência 

profiláctica ante as divagações alheias à Instituição 
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e Obra passíveis de provocar dispersões tanto 

individual como colectivamente na Iniciação JHS, 

Assúrica por excelência e natureza, levando a 

incompreensões dispensáveis e desistências 

evitáveis. Ao encontro disto vêm as palavras 

acauteladoras do Mestre: “Embora os caminhos 

sejam diversos, não são poucas as pessoas que os 

confundem com atalhos na esperança de encurtar a 

jornada e… vão perder-se em cerrados abrolhos”. 
 

A vida espiritual é sempre centrada, como 

perfeito equilíbrio entre a utilização da herança 

passada e a realização no presente do futuro 

planejado. Isso não deixa de estar também em 

relação com as seis direcções cósmicas de que o 

Homem é o centro, como descreve o Professor 

Henrique José de Souza em sua obra Os Mistérios 

do Sexo. Tal observa-se até nos Rituais da Ordem 

do Santo Graal que seguem uma orientação ou 

roteiro teúrgico, perpassando os Três Tronos e 

igualmente as direcções cósmicas. 
 

Com efeito, pode-se relacionar a Abertura 

do Ritual, com a Saudação à Tríade Indissolúvel, 

ao Primeiro Trono; a Saudação aos Maha-Rajas, 

ao Segundo Trono; a própria realização do Ritual 

em si, com as suas alusões à História da Obra, ao 

Terceiro Trono. No respeitante às direcções 

cósmicas, além das quatro tradicionais sempre 

lembradas, Norte-Sul-Leste-Oeste, a posição do 

Fogo Sagrado é perpassada pelo eixo Nadir-

Zénite, onde o Nadir aponta para os Planetários e o 

Zénite para os Luzeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concebendo no Altar a Taça do Santo 

Graal como expressão síntese de todos os Avataras 

– actuais, passados e futuros – como uma sétima 

direcção cósmica, muito além do espaço 

imaginável, um eterno movimento que pode estar 

em todos os lugares ao mesmo tempo, conceber-

se-á o Templo como uma oitava direcção. Esta que 

não se poderá denominar mais de direcção e sim 

um Espaço-Tempo Sem Limites, um Embrião dos 

futuros Sistemas de Evolução, que por estar além 

do Universo concebido no Templo também se 

localiza fora dele. Mas como tudo na Obra Divina 

existe objectivamente, concebe-se que esse oitavo 

seja representado pelo Deva da Obra tendo como 

referência física o Portal do Templo. 
 

Nesse sentido, o Santo Graal não mais 

pode ser concebido somente como a Taça da 

Amargura que guarda o Sangue dos Deuses 

Sacrificados, que lembra todas as Tragédias 

passadas, mas também e sobretudo como 

catalisador fundamental agindo nos Três Tronos 

como Taça de Exaltação à Grande Obra 

Pramânthica, Taça onde ecoa e ressoa o Sonido 

Eterno do Logos Único alimentando a Vida, e a 

esta aumentando a Alegria e a Felicidade na Terra 

e no Céu. 
 

Nessas coordenadas revela-se igualmente 

o mistério de Asga-Laxa (Asga-Vatza, Asga-

Krivatza, Asga-Ladak), “Esplendor Celeste” no 

alinhamento de Júpiter – Saturno, aquele a “8.ª 

maior” deste, assinalando no orbe celeste a 

Manifestação Divina (Avatara, Messiah, Espírito 

de Verdade). 
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Segundo os ensinamentos da Obra do 

Eterno Akbel, a Coroa Boreal está para Fohat 

(Kama-Fohat, Astral Cósmico, foco de animação 

das Lokas) assim como a Coroa Austral está para 

Kundalini (expressando-se por Tejas, foco de 

animação das Talas), simbólica do Fogo Criador 

serpenteando tanto pelos chakras do Logos Solar, 

que são os Planetas Sagrados, como do Homem, 

que são as Embocaduras para o seu Mundo 

Interior. Consequentemente, a Coroa Boreal está 

para os Auto-Gerados (Logos Planetários, 

Ishvaras) e a Coroa Austral para os Planetários 

(das Rondas, Kumaras). Ambas as Coroas na 

vertical dão o símbolo de Piscis, último signo do 

Zodíaco regido por Júpiter, Senhor da nossa 4.ª 

Cadeia e 4.º Logos Planetário contando a partir da 

anterior Cadeia Lunar, como seja neste caso de 2.ª 

feira, dia da Lua, em diante. Júpiter é o aspecto 

superior de Saturno, ambos juntos formam o 

Pramantha que vem a dar na Swástika, base de 

toda a Geometria Sagrada. A conjunção de Júpiter 

e Saturno tendo permeio Mercúrio, é Asga-Laxa, o 

“Esplendor Celeste” incidindo na Terra. Não 

esquecer que a Virgem-Mãe ou o Ishwara 

Feminino apresenta-se com a Coroa Boreal na 

cabeça e a Serpente (cuja constelação de Serpens 

encontra-se abaixo daquela) aos pés em forma de 

lua crescente. Não esquecer que o Divino Filho ou 

Ishwara Masculino apresenta-se com a Coroa 

Austral na cabeça elevando-se sobre uma nuvem 

(ou nebulosa, “Corona Australis Nebula”, vizinha 

do Sagitário, de quem se diz pertencer 

originalmente tal Coroa). Confere. Em relação à 

Terra, a Coroa Boreal ocupa o hemisfério celeste 

norte indicando que se manifesta no oposto, o sul 

assinalado no hemisfério geográfico sul, Trópico 

de Capricórnio – tal qual Fohat se “cristaliza” 

como Kundalini. Por seu turno, a Coroa Austral 

ocupa o hemisfério celeste sul indicando que se 

manifesta no oposto, o norte assinalado no 

hemisfério geográfico norte, Trópico de Câncer – 

tal qual Kundalini se “volatiza” como Fohat. 
 

Essas duas Coroas unidas, cada qual com 

a sua polaridade, representam o Ouroboros, a 

expressão do fechamento do Ciclo ou Vitória da 

4.ª Cadeia Terrestre, a caminho da 5.ª Cadeia dos 

Andróginos Alados. Se juntar-se os triângulos 

boreal e austral fechados pelo círculo dessas 

constelações, tem-se o hexágono, e esse é o Sinal 

dos Céus de que falam as escrituras sagradas 

anunciando o Advento de Mercúrio ou Maitreya, o 

Cristo Universal, que ocupará o centro do mesmo 

Exagonon unindo a Terra com o Céu, o Espaço 

Com Limites ao Espaço Sem Limites. Acerca da 

Coroa Boreal, diz Fra Diávolo em seu Livro 

Circuito cósmico das evoluções celestes: “A 

primeira super-visão de uma AURORA BOREAL 

teve lugar nos altos píncaros do Monte Meru: na 

noite eterna dos primeiros dias da Criação, tendo 

por fundo a prodigiosa tela crivada de estrelas, seis 

constelações brilhavam com o seu fulgor que elas 

hoje não mais possuem, por terem dado vida às 

outras que as sucederam. Um dia morrerão como 

aquelas, para a Apoteose final de seres, coisas e 

estrelas. E a AURORA não mais se extinguia 

naqueles primeiros dias do Mundo ainda não 

habitado: as seis constelações formavam dois 

triângulos equidistantes. E por cima, régia Coroa 

completava o majestoso quadro da Criação. 

Alguns chamam até hoje a CRISÓLIDA 

CELESTE, outros, Coroa Boreal, e poucos 

HEXÁGONO SUPER-LINEAL, dentre eles, 

Propincus.” 
 

JHS diz no Livro-Revelação Arcanos da 

Era de Aquarius: “É isso que se pretende quando 

se fala em Espaço Sem Limites, enquanto que os 

Gémeos Espirituais, o seu aspecto masculino 

estará expresso pelo Dragão Celeste e o aspecto 

feminino pela Coroa Boreal”. O Dragão Celeste 

está sobre a Ursa Menor em alinhamento com 

Polaris, que é a Estrela Polar, a que dirige as 

coordenadas da Terra tal qual Ele – Manu 

Primordial da Obra Divina. Por tudo isso, é que se 

pronuncia no Ritual Psaltérico (realizado às 

quartas-feiras, dia de Mercúrio, de Maitreya, de 

Akbel…): “Ao Nadir, a Coroa Austral de 4 pontas, 

expressiva da Força, a Justiça, a Realização e a 

Objectivação do Pai Eterno (como Espírito Santo), 

cujo Trono é a Merkabah na Aghartina Terra”. 

“Ao Zénite, a Coroa Boreal de 3 pontas, 

expressiva da Luz, a Glória e a Beleza da Mãe 

Divina, a Shekinah, guardada pelos Todes e Munis 

de todas as Montanhas Sagradas do Mundo”. 

 A educação da Alma é que permite ao 

Homem apreender o Princípio Espiritual Único, o 

Interior reflectindo no Exterior, de tal modo que a 
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Alma vem a expressar-se como um Ternário. Com 

efeito, ela desenvolve ao máximo de Poder todos 

os princípios da Inteligência afins ao Espírito, 

desenvolve todas as modalidades da Emoção afins 

à própria Alma, e desenvolve todos os aspectos da 

Vontade manifestada no Corpo. Desde que o 

Logos Impessoal se manifesta na Alma Humana 

toma consciência objectiva da Vida Única de que é 

o Princípio Universal particularizado no Espírito 

Humano. Mas para que o Homem se torne um 

Iluminado perante a Lei ao estabelecer a ligação 

do Eu Superior ao Ternário Inferior, deve antes: 
 

 1.º – Desenvolver a Inteligência pela 

Instrução. O Corpo Mental afim ao Princípio 

Espiritual. 
 

 2.º – Desenvolver a Emoção pela 

Educação. O Corpo Emocional afim ao Princípio 

Intuicional. 
 

 3.º – Desenvolver a Vontade pelo 

Trabalho. O Corpo Físico afim ao Princípio 

Causal. 
 

 Esses são os três grandes métodos, os três 

grandes caminhos (Jnana-Marga, Mental – 

Bhakti-Marga, Emocional – Karma-Marga, 

Físico) pelos quais o Homem pode desenvolver na 

sua Alma os Princípios da Mónada ou Partícula 

Divina.  
 

Se a Inteligência admite três aspectos no 

Homem, igualmente a Emoção e a Vontade os 

admitem nas suas qualidades próprias. Com efeito, 

a Alma Humana comporta nove categorias, nove 

aspectos para serem desenvolvidos. Daí que os 

teósofos e ocultistas dêem como número do 

Homem Perfeito o 9, relacionando-o ao Arcano IX 

do Tarot: O Ermitão. Por isso, o 9 ficou sendo o 

valor indicativo da Realização, da Perfeição e da 

Harmonia nos Colégios Iniciáticos ou Núcleos de 

Espiritualidade onde se reúnam criaturas humanas 

almejando transformarem-se em Adeptos da Boa 

Lei. O número 9 ficou sendo representativo do 

Homem Perfeito, por isso que Hermes, o 

Trismegisto, era considerado o “Três vezes 

Grande”, Grande na Inteligência, Grande na 

Emoção, Grande na Vontade. O valor 9 é que 

determina a categoria do indivíduo, pois 9 são as 

categorias do Iluminado, embora os Graus de 

Iniciação ao Adeptado sejam apenas quatro 

(Sotapati – Sakadagami – Anagami – Arhat, ou 

seja, Aspirante – Probacionário – Aceite – Unido). 
 

 É necessário não confundir os graus de 

desenvolvimento humano com os graus que a 

Fraternidade Branca concede para classificar o 

estado de desenvolvimento do indivíduo. Quando 

um homem concede dominar os primeiros 

aspectos da Inteligência, da Emoção e da Vontade, 

é considerado um Iniciado de 1.º Grau, sendo 

necessário que haja sempre harmonia entre esses 

aspectos. Quando estabelece a harmonia com os 

segundos aspectos, torna-se um Iniciado de 2.º 

Grau, e quando o faz relativamente aos terceiros 

aspectos, será Iniciado de 3.º Grau. O 4.º Grau é a 

síntese, é o Grau realizado por aquele que 

alcançou as nove etapas da Evolução, indo tornar-

se Arhat em Adepto ou Asekha. Será, pois, um 

Arhat de Fogo, um Chrestus, um Iniciado senhor 

da Sabedoria relativa ao nosso Sistema Planetário. 

Assim se processam as Iniciações das Grandes 

Ordens e Obras. É assim que as Leis que regem o 

Novo Pramantha falam nos 4 Graus de Iluminação 

até alcançar o estado absoluto Jivatmã ou Adepto 

Perfeito.  
 

 Veja-se agora o que representam na 

Humanidade a Tríplice Inteligência, a Tríplice 

Emoção e a Tríplice Vontade, quando se 

expressam através das civilizações como 

expressão do Aspecto Único manifestado pelas 

nove modalidades que compreendem a Alma 

Humana, segundo a definição magistral do Dr. 

Maurus, ou seja, o Adepto Independente Ralph 

Moore. 
 

 INTELIGÊNCIA  
 

 1.º Aspecto: INFRA-INTELIGÊNCIA – É 

a percepção das paixões, a Inteligência Emocional, 

a que está ligada aos sentidos, os orienta e de certo 

modo preenche lacunas sensoriais jacentes no 

subconsciente. 
 

 2.º Aspecto: AUTO-INTELIGÊNCIA – É 

a Inteligência imediata que tenta aliar-se ao 

sentimento procurando embelezar as acções 

físicas, emocionais e intelectuais, com as suas sete 

categorias ou subdivisões. 
 

 3.º Aspecto: SUPRA-INTELIGÊNCIA – 

É a Inteligência Abstracta, subtil, percebe 

directamente as coisas depois de gerada pelo 
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desenvolvimento do raciocínio. É a Inteligência 

Espiritual ou Intuição que ilumina a Mente e 

desenvolve o cérebro, revelando novos aspectos 

que a razão concreta não pode conhecer, nem pode 

descobrir. 
 

 EMOÇÃO 
 

 1.º Aspecto: INFRA-EMOÇÃO – Como 

função quase vegetativa, é a sensibilidade orgânica 

ligada intimamente ao corpo físico humano.  
 

 2.º Aspecto: AUTO-EMOÇÃO – É aquilo 

que se revela no Homem como a Harmonia. 

Abrange todos os aspectos da Arte, portanto, 

revela-se nas sete Artes Sagradas. 
 

 3.º Aspecto: SUPRA-EMOÇÃO – É o que 

se revela no Homem como a religiosidade, a 

devoção, o Misticismo quando amplamente 

desenvolvido. Ao início poderá manifestar-se em 

forma de fanatismo intolerante, mas após 

retificado pela Supra-Inteligência transforma-se 

em puro Amor Universal, o Amor que compreende 

a todas as criaturas em uma Criatura Única – o 

Logos Impessoal, o “Pai no Céu”. 
 

 VONTADE 
 

 1.º Aspecto: INFRA-VONTADE – É a 

Vontade Instintiva, a energia bruta, a vontade 

orgânica. Esta Vontade, quando desenvolvida e 

entregue a si mesma, gera o Domínio, a Vontade 

que esmaga, que escraviza, 

que caracteriza todos os 

grandes dominadores, 

ditadores que apareceram no 

Mundo até hoje. Os 

indivíduos que a têm mais 

desenvolvida são os 

dominadores dos povos, os 

grandes caudilhos que não 

raro são igualmente grandes 

tiranos. É a Vontade que 

domina, que impõe, custe o 

que custar. É, não obstante, a 

expressão da Vontade 

Universal, mas Vontade 

Universal sem consciência e 

sem orientação. 
 

 2.º Aspecto: AUTO-

VONTADE – É aquilo que 

reconhece a sua independência que gera o 

princípio da Liberdade, esta Liberdade que quando 

se acentua pode transformar-se em Rebeldia, 

característica dos Grandes Rebeldes, dos Divinos 

Rebeldes das teologias, como os Assuras que 

provocaram as guerras celestes até àqueles que na 

Terra desencadearam a queda da Atlântida. Esses 

Seres Cósmicos revoltados têm este princípio 

desenvolvido a tal ponto que não reconhecem 

nenhuma autoridade. Fizeram o que entenderam e 

provocaram o caos. A Pré ou Infra-Vontade 

caracteriza-se pelo domínio, enquanto a Auto-

Vontade pela egolatria, pelo individualismo levado 

ao ponto máximo. 
 

 3.º Aspecto: SUPRA-VONTADE – É a 

que se caracteriza, sob a influência da Supra-

Emoção, pelo sentimento de Renúncia. É a 

Vontade que depois de passar por toda essa 

evolução, começa a renunciar à sua própria 

individualidade, ao seu próprio poder e 

conhecimento. Nada quer para si, tudo para os 

outros.  Este princípio é a base da Moral e da 

Ética, A Ética, portanto, nasce da Supra-Vontade, 

como da Auto-Vontade nasce a Política, as 

Instituições que regem os povos, enquanto da 

Infra-Vontade nasce aquilo que vai surgir como 

Trabalho Técnico.  
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Falando em Assuras, a Hierarquia 

Primordial da 1.ª Cadeia de Saturno, devo 

falar um pouco dela no intento de clarificar 

o que seja. Estamos no 4.º Sistema de 

Evolução Universal e anteriormente, no 

final do 3.º Sistema de Evolução 

Universal, portanto, na 7.ª Cadeia 

Planetária do mesmo, o seu Reino Animal 

passou ao Humano na 1.ª Cadeia Planetária 

do actual Sistema. Como disse, essa 

Cadeia chamou-se Shani ou Saturno por 

situar-se onde hoje está esse planeta. Os 

Homens ou Jivas desse Período Planetário 

chamaram-se Assuras, e na Cadeia 

seguinte, quando ela saiu das Trevas para a 

Luz da Cadeia Solar em cujas cercanias 

orbitais ela se desenvolveu, alcançaram o 

estado de Anjos ou Barishads. Depois, na 

3.ª Cadeia Lunar, desenvolvida onde hoje 

está o satélite da Terra, atingiram a condição de 

Agnisvattas ou Arcanjos. Finalmente, na presente 

4.ª Cadeia Terrestre apareceram como Arqueus ou 

Assuras. Até aqui, creio ser tudo fácil de 

compreender e possível de estabelecerem-se 

analogias com o desenvolvi-mento de outras 

Hierarquias inferiores até chegarem à Humana, 

tomando o exemplo do Mineral saturnino, depois 

Vegetal solar, seguido do Animal lunar e por fim o 

Homem terrestre. Por sua vez, os que já eram 

Assuras na Cadeia de Saturno, passaram a Virgens 

da Vida (Serafins) na Cadeia Solar, a Olhos e 

Ouvidos Alerta (Querubins) na Lunar e a Leões de 

Fogo (Tronos) na Terrestre. 

 

No seio do “Homem” Mineral de Saturno, 

foram desenvolvidas pelas Hierarquias Criadoras 

“Gemas ou Jóias” Monádicas capazes de 

sobressair da Vaga de Vida colectiva, de maneira a 

prevenir que se houvesse algum sobressalto ou 

imprevisto na Evolução da mesma, elas se 

salvassem, e salvando-se poderiam auxiliar na 

salvação das restantes. Foi assim que dentre o 

Reino Mineral saturnino seleccionaram-se 777 

Mónadas capazes de guarnecer as restantes, e mais 

222 com a semente dual dos sexos que ficariam à 

dianteira dessa Hierarquia embrionária. Assim 

nasceram os Makaras e Assuras de terceira classe, 

os quais viriam a tomar forma humana na 4.ª 

Ronda desta 4.ª Cadeia tomando a vanguarda da 

Humanidade Jiva. Mesmo assim, para que se 

distinguissem da mesma Humanidade e por 

estarem sob o especial preparo e protecção dos 

Assuras Primordiais, 

foram dadas a essas 888 

Mónadas numeradas ou 

selecionadas “Vasos de 

Eleição” que as resguar-

dassem das afectações 

mais graves externas. 

Tais “Vasos Insignes” 

são os Manasaputras 

criados pelos Kumaras 

já na 3.ª Raça-Mãe 

Lemuriana desta 4.ª Ronda, e os criaram com o 

Poder Místico de Kriya-Shakti, ou seja, com o 

Poder do Pensamento Cósmico, indo colher e 

moldar formas flogísticas a partir da Substância 
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Única (Svabhâvat) como Causa Prima do 

Universo. Esses “Vasos de Eleição” destinam-se a 

ser ocupados pelos 

Makaras e Assuras 

“humanos” quando se 

integrarem ao seu Ego 

Superior tomando posse deles. Isto pode suceder 

tanto em vida como logo após a morte física, 

sendo tais Mónadas encaminhadas para as 

funduras luminosas de Agharta sob o Olhar atento 

do Terceiro Trono em Shamballah. 
 

Já os Matra-Devas, como corpúsculos 

celestes envolvendo o Corpo do Cristo Universal 

no Segundo Trono, são criações dos Assuras 

Primordiais na 3.ª Ronda desta 4.ª Cadeia, são as 

“Aves do Pombal Celeste” destinadas a serem 

ocupadas pelas Mónadas dos Makaras e Assuras 

“humanos”  na hora de se integrarem de volta ao 

Seio da Substância Absoluta e nele serem Um. 
 

Disso resulta: 

 

O processo de Integração na mesma 

Divindade Única e Verdadeira faz-se aqui mesmo 

na Face da Terra, e é assim que Assura e Makara 

toma o nome genérico de Munindra (“Muni de 

Indra”, “Pequeno Sábio”, “Deus de Indra”, o Fogo 

Etérico, Akáshico), tornando-se indistinto na 

consignação apesar de distinto na função, como 

consignou o Venerável Mestre JHS. Tem-se:  

 

Por esse motivo é que no Ritual do 

Odissonai (“Ode ao Som”, completando-se com o 

“Som da Ode” – Odissonal) as Senhoras ficam 

adiante do Altar (expressando Allamirah descendo 

do Céu), enquanto os Senhores postam-se adiante 

do Portal (representando Akbel subindo de 

Shamballah) do Templo, para que na 4.ª Linha 

Mista, no Meio ou Vau dêem à luz a semente 

prodigiosa do Andrógino Divino, o Filho, que é 

Um em Todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1935 (10.2) foi o ano do 

nascimento do Excelso Akdorge 

no Mundo de Duat, Ele como 

cúspide da Humanidade já sendo 

Makara na Cadeia de Saturno, e 

com esse acontecimento a 

Humanidade ficou completa e 

consumadas as Evoluções da 

Cadeia Lunar e da 4.ª Raça-Mãe 

Atlante até então incompletas, 

tudo por causa das repetidas 

sonegações de Luzbel ante o 

Eterno assim forçado a apelar à 

intervenção sempre sacrifi-

cial de Akbel.  
 

Eis aí as razões ocultas dos 

Munindras não serem diferentes dos Jivas em sua 

condição humana mas não terrena, senão na sua 

estrutura interna que revelam nos seus 

pensamentos, emoções e actos… determinados em 

criar cada vez mais o Bem, o Bom e o Belo, 

contrariando o Mal, o Mau e o Feio. 
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 Mas, será que todos os actuais enfileirando 

a Instituição e Obra são Munindras reais, ou seja, 

Makaras e Assuras? Por certo o serão 

simbolicamente, restando a incerteza de o serem 

realmente. Se o fossem, por certo não gerariam o 

que há de actos desarmónicos ou desafins a 

tamanha condição de Ser. Motivo para o mesmo 

JHS sempre afirmar o decisivo: “Muitos que estão, 

não são; e muitos que são, não estão”. Eis o busílis 

da questão. Para todo o efeito, busílis onde não 

entram plagiadores habilidosos na “tesoura, corta e 

cola” dos últimos tempos, estranhas criaturas sem 

nenhumas credenciais da Instituição e Obra mas 

que se portam como messias e profetas das 

mesmas, estranha natureza humana essa, convém 

frisar. 
 

 Por fim, desfecho com a transcrição de 

alguns trechos significativos de Cartas-Revelações 

relativas ao ano 1958 integradas no Livro-

Revelação n.º 21, Livro do Ciclo de Aquarius, do 

Venerável Mestre JHS, por serem pertinentes ao 

tema que aqui me traz – Transformação, 

Superação, Metástase: 
 

– Todos ouviram: “Para se pertencer à 

nossa Obra é preciso honra e espiritualidade”. O 

AT NIAT NIATAT de há muito exigido, como 

linguagem aghartina, não significa apenas UM 

POR TODOS, TODOS POR UM ou O UM NO 

TODO E O TODO NO UM, mas também, o 

JUSTUS ET PERFECTUS. E tudo isso para não 

irmos mais adiante, no estado deplorável em que 

nos encontramos, e perseguidos por sombras 

humanas, cobardes como o Passado que não volta. 

É a isso que se chama Fim de Ciclo, para começo 

de outro. De facto, nem todos os que estiveram em 

nossas fileiras possuíam capacidade intelectual e 

moral, no sentido coracional ou do Amor, para 

compreender as MINHAS REVELAÇÕES. Por 

isso, tornaram-se inimigos, dizendo, além do mais, 

que não encontraram a Realização, justamente por 

não saberem interpretar o verdadeiro significado 

de semelhante palavra. Para eles, realizar é obter 

poderes psíquicos (do passado evolucional da 

Mónada), ficar rico, possuir posição superior aos 

demais, embora que, para nós outros, posição 

inferioríssima, porque não passa da de animais de 

uma Ronda inferior, que nem sequer acabou a sua 

Evolução junto à chamada Humana, naquela época 

que foi a Cadeia Lunar… Quem diz “nada ter 

realizado na Obra”, comete um crime de lesa-

Divindade, ao mesmo tempo que se considerando, 

sem o saber, ignorante, faltoso e outras coisas 

mais. 
 

 Pelo que se vê, repito, os que descrêem em 

nossa Obra, porque não realizaram coisa alguma, 

antes de tudo deveriam estudar os seus novos 

mestres ou gurus, todos eles sem Missão alguma 

na Terra. São os falsos messias e profetas. Todos 

nos odeiam pelo facto de nos temerem, de terem 

inveja de nós. Eles sabem que “a Inteligência ou o 

Espírito está connosco, e com eles o Psiquismo ou 

a Alma”. Todos, portanto, obrigando os seus 

discípulos a recuar aos tempos remotos das 

consciências não mais em função na Terra. Todos 

esses estados de consciência estão armazenados 

por debaixo dessa Inteligência, que é a da Raça 

Ariana, ou de Manas-Taijasi para Budhi-Taijasi, 

dirigida por Budha-Mercúrio. Mas quem é esse 

Ser? Uma das maneiras de alegorizar a referida 

Raça. Todos os Avataras são esse Ser. E todos 

esses Avataras nasceram e nascerão ainda Daquele 

que é o seu Bijã. Nesse caso, Melki-Tsedek, o 

nascido sem Pais, de tão má interpretação por 

todas as religiões, principalmente a judaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os que saíram da Obra, e nesse rol os que 

ainda estão, por não terem achado a sua 

Realização, tal é o mesmo que querer encontrar 

Deus ou a Verdade fora e não dentro de si. Como 

aves de arribação, não passam de indivíduos sem 

inteligência, sem amor e sem coragem bastante 

para enfrentar os ditames da Lei. Querem vencer 
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pelo lado do interesse pessoal, e não do geral ou 

colectivo. Que sofram os outros, que nada sejam 

na vida, mas sim apenas eles e tudo vai bem, 

pouco importando as suas palavras estudadas, em 

tom de misticismo, jesuítas que são ou traidores da 

sua consciência e de todos os seus irmãos em 

Humanidade. 
 

 Jesus já dizia: “Aquilo que Eu faço, vós 

podeis fazê-lo”. No Bhagavad-Gïta, Krishna 

ensina ao seu discípulo Arjuna: “Aqueles que 

adoram aos Pitris, vão aos Pitris (também por ser 

subentendido como padre, como sacerdote das 

religiões correntes). Aqueles que adoram os 

Bhutas (os espíritos ou elementais da Natureza, 

mas também os kamarupas, as almas, etc.), vão 

aos Bhutas (com vistas aos espíritas, aos macum-

beiros, aos da linha de umbanda, etc., etc.). Mas, 

os verdadeiros Adoradores são aqueles que vêm a 

Mim”. Sim, porque tendo adorado a Deus no seu 

EU INTERNO, chegaram a Deus ou ao seu Repre-

sentante na Terra. Finalmente, uma Yoga única 

podem fazer os Makaras e Assuras – isolarem-se 

de todas as coisas do mundo (estado de Dhâranâ) 

e meditarem sobre si mesmos: 
 

A DIVINDADE VIVE EM MIM, como vive em 

seu Representante na Terra, 

o REI MELKI-TSEDEK. Com Ele chegarei ao 

meu próprio Avatara. 

A Divindade está comigo, está comigo. AUM. 

 

 

 

 

LIVRO “DEUSES DE AGHARTA (O MISTÉRIO DO 

MUNDO SUBTERRÂNEO)”, DE VITOR MANUEL ADRIÃO 
 

(JÁ SE ENCONTRA À VENDA NAS LIVRARIAS) 
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MESSIAS E PROFETAS 
 

 

LAURENTUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante dos acontecimentos que se 

desenrolam no Mundo, seja no campo social, 

como no político, filosófico ou religioso, sem 

excluir os de ordem fenoménica, como pragas, 

epidemias, terramotos, inundações, etc., dos quais 

já nos ocupámos em nossa obra Ocultismo e 

Teosofia, só não compreendem que os “Tempos 

esperados já chegaram” os “cegos de espírito”, ou 

melhor dito, os “atirados fora da corrente”, como 

diria um verdadeiro Adepto do Oriente. 

 Já tivemos ocasião de afirmar que “quatro 

círculos concêntricos” se apresentam actualmente 

para definir a situação geral do Mundo, ou antes, a 

evolução espiritual dos seres que nele habitam: o 

primeiro ou externo, é formado pelos “irreme-

diavelmente PERDIDOS”, ou seja, aqueles que se 

defrontam com o dantesco Portal onde se lêem 

ainda as seguintes palavras: LASCIATE OGNI 

SPERANZA, O VOI CH´ENTRATE. Sim, para 

estes foram perdidas todas as esperanças!... O 

“Quando ouvirdes rumores de guerra, não vos assusteis, porque é 

preciso que tudo isso aconteça. Levantar-se-á nação contra nação e reino 

contra reino. E haverá fome, peste e terramotos, em vários lugares. Mas, 

todas essas coisas serão apenas o começo das dores. E depois da aflição 

daqueles dias aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.” 
 

Palavras de Jesus aos seus Apóstolos 
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segundo, dos PROVÁVEIS, ou aqueles que lutam 

como rari natis in gurgito vasto (“raros náufragos 

nadando no vasto abismo”) para se salvar da 

grande catástrofe que a tudo e a todos ameaça 

destruir… Sim, a “enxurrada final de um Ciclo 

agonizante”. São, ainda, esses “pobres de espírito” 

que se deixam levar pelo canto das SEREIAS 

MISSIONÁRIAS, com ares de “falsos Neptunos”, 

que são os tais MESSIAS E PROFETAS 

apontados pela própria Bíblia, “quando da 

aproximação do Juízo Final”. Que se diga de 

passagem tal JUÍZO é apenas o do fim de um 

Ciclo para o alvorecer de outro, pois que “a Vida 

Universal é repartida em Ciclos”, de acordo com o 

CORSI I RICORSI de Vico, o DESTRUENS ET 

CONSTRUENS de Bacon, ou melhor, segundo a 

própria Teosofia, as sete Raças-Mães com as 

respectivas sub-raças, ramos e famílias, que 

perfazem uma Ronda completa. Não é, portanto, 

com “semelhante gente” que poderemos contar 

para aquela FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA 

– magno problema este para equilíbrio perfeito da 

situação aflitiva por que está passando o Mundo, e 

pelo qual nos vimos batendo desde o começo da 

Obra em que estamos empenhados. O terceiro 

círculo é o formado pelos já redimidos ou salvos, 

ou seja, aqueles que passaram por todas as provas 

dolorosas da vida e dela saíram vitoriosos. 

Finalmente, o quarto, formado pelos Guias ou 

Instrutores da Humanidade. Os que se acham 

ocultos no interior do Templo dedicado ao Culto 

de MELKITSEDEK, que outro não é senão o da 

EUCARISTIA UNIVERSAL, o GRAAL de todos 

os Graals, sintetizado na FRATERNIDADE 

UNIVERSAL DA HUMANIDADE, sem distin-

ção de crença, casta, raça, cor, etc. 
 

 E a Lei (Dharma), na sua alta significação 

de Justiça, ainda concede aos homens um CICLO 

DE SETE ANOS para resolverem os seus próprios 

destinos. 
 

 Há longos vinte e cinco anos que a 

Sociedade Teosófica Brasileira vem anunciando a 

queda de um Ciclo para “o alvorecer de um outro 

portador de melhores dias para o Mundo”, mas 

sem esquecer de dar provas sobejas – quer do 

ponto de vista científico, como do filosófico e até 

religioso – de que semelhante Movimento 

Cultural-Espiritualista não pode ser confundido 

com o das vãs promessas de salvação, que incluem 

neste termo as riquezas terrenas, indo de encontro 

ao próprio Karma individual, colectivo e universal 
1. Fez mais do que isso, construiu um Templo, no 

Lugar da sua fundação espiritual, dedicado à PAZ 

UNIVERSAL, e consequentemente a todas as 

religiões do Mundo, para fazer jus à já referida 

FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA, sem que, 

neste magnífico sector das suas gloriosas 

directrizes, tivesse até agora recebido a menor 

adesão, o que é prova insofismável de que a 

sinceridade das intenções daqueles que não 

quiseram atender a semelhante apelo deixa muito a 

desejar, para não dizer desde logo, que embora 

sabedores da existência de um DEUS ÚNICO E 

VERDADEIRO, acham que só a sua religião é 

também a ÚNICA E VERDADEIRA. 
 

 Não podíamos esperar outra coisa de um 

“fim de Ciclo apodrecido e gasto”. Já foi apontado 

na nossa obra O Verdadeiro Caminho da Iniciação 

que “tudo caiu no mundo, até as religiões e todos 

os sectores do neo-espiritualismo”. 
 

 As palavras de Jeoshua Ben Pandira no 

cabeçalho deste trabalho, são idênticas às do 

chamado REI DO MUNDO em todo o Oriente, 

pois que o leitor pode reportar-se às suas 

PROFECIAS inúmeras vezes publicadas em 

nossos estudos, como na também na revista 

Dhâranâ, a começar por aquela sua promessa ao 

dizer: “E com a morte das nações, Eu virei à frente 

do meu Povo dos reinos subterrâneos da Agharta, 

para extirpar as ervas más do vício e do crime. E 

com isso concorrer para a Paz entre os seres da 

Terra”. 
 

 E foi assim que, semelhante ao Loto 

Sagrado, a nossa Obra surgiu do lodaçal imundo 

da matéria, ou seja “de um fim de Ciclo 

apodrecido e gasto”.  
 

Na mesma razão, quando o Espírito de 

Verdade, pela boca de Krishna (vide Bhagavad-

Gïta ou Canto do Bem-Aventurado), promete ao 

seu discípulo Arjuna: “Todas as vezes, ó filho de 

Bharata, que DHARMA (a Lei Justa) declina e 

ADHARMA (o contrário, qual acontece agora no 

Mundo) se levanta, Eu me manifesto para salvação 

dos bons e destruição dos maus. Para 
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restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada YUGA 

(Ciclo, Idade, etc.)”. 
 

 No entanto, inúmeros são os falsos 

messias que desejam FAZER-SE PASSAR por 

esse mesmo Espírito de Verdade, quando o 

Mundo, por sua vez, tem de PASSAR por grandes 

transformações através de dores e sofrimentos 

inenarráveis, na razão daquela famosa frase: “De 

ti, Jerusalém, não restará pedra sobre pedra”, para 

que Ele faça a SUA MANIFESTAÇÃO NA 

FACE DA TERRA. E isto na chamada ERA DE 

AQUÁRIO, ou seja, no começo do século XXI e 

no ciclo do Sol, como já tivemos ocasião de 

apontar em nossa obra Ocultismo e Teosofia 2. 
 

 Contra esses já se insurgia Mário Roso de 

Luna, hoje apontado por um deles com o 

testemunho das suas qualidades de messias. 
 

 Acompanhando a opinião de H. P. 

Blavatsky, de quem foi um dos maiores e mais 

fiéis seguidores, a ponto de escrever uma obra em 

sua defesa, intitulada Helena Petrovna Blavatsky o 

una Mártir del Siglo XIX, o genial polígrafo e 

cientista espanhol foi sempre avesso ao 

messianismo NO PRESENTE SÉCULO, mas 

deixando transparecer o momento, como fez 

Blavatsky, da manifestação do Avatara. 
 

 Em artigo que escreveu para El Liberal, de 

Madrid, transcrito na época em Dhâranâ, assim se 

expressava: 
 

 “O messianismo foi sempre o achaque dos 

débeis, que esperam de um enviado a redenção que 

lhes há-de vir de si mesmos. Prometeu Encadeado 

espera por Epimeteu Libertador, na Tragédia de 

Ésquilo. Os hebreus esperavam um Rei 3. Na Idade 

Média esperou-se, também, pelo Cristo. E o Cristo 

que veio foi a Renascença, na qual ARTE E 

CIÊNCIA SE EMANCIPARAM DO JUGO 

RELIGIOSO que as oprimia.” 
 

 Quando Roso de Luna foi interpelado 

sobre os papéis de Krishna, Buda, Jesus e outros, 

respondeu o seguinte: 
 

 “Foram Seres Superiores que pregaram 

doutrinas eficazes para que os homens da sua 

época (como os de hoje, dizemos nós) se 

redimissem por si mesmos (“Faze por ti que Eu te 

ajudarei”, repetimos nós). Nenhum deles fundou a 

religião confessional que se lhes atribui. Quem 

fundou todas elas foi o imperialismo psíquico dos 

seus pretensos discípulos, que escravos do inerte 

dogma que criavam, esqueceram que a religião 

não é crença mas a dupla ligação de fraternidade 

entre os homens, segundo a sua etimologia latina 

(sim, do religo, religare ou religar, religião, tornar 

a ligar ou unir, etc.).” 
 

 E assim terminamos o nosso artigo de 

hoje, em homenagem, ao mesmo tempo, a Helena 

Petrovna Blavatsky e Mário Roso de Luna, este 

como “Arauto da Missão em que a S.T.B. está 

empenhada” 4. 
 

VITAM IMPENDERO VERO 

 
NOTAS 

 
(1) O Grande Iluminado que foi Saint-Martin, já ensinava que “para se reconhecer um Movimento 

verdadeiramente Espiritualista, antes de tudo dever-se-iam ver os que são atacados pelos homens vulgares, os 

que passam por grandes dificuldades para atingir o seu desideratum, e que não oferem outras riquezas senão 

as de origem divina”. 
 

 (2) Conduzimos o leitor interessado por assuntos de alta transcendência à leitura de duas 

maravilhosas obras do insigne escritor patrício Aníbal Vaz de Melo, intituladas A Era de Aquário e Sinais dos 

Tempos. Nelas, além das valiosas interpretações das passagens mais importantes da Bíblia em referência ao 

momento actual do Mundo, existem vários pontos condizentes com a razão de ser do Movimento Cultural-

Espiritualista em que se acha empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira. Aníbal Vaz de Melo, nessas duas 

magníficas obras, apresenta-se com todas as características de um predestinado, de um guru ou instrutor de 

quantos se acham emaranhados no trágico cipoal de um “fim de Ciclo apodrecido e gasto”. 
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 (3) O Kaiser, e depois Hitler, foram também esperados. Nem todos sabem, no entanto, que nas 

bagagens do Kaiser (ex-imperador da Alemanha) foram encontrados vários símbolos da Sovástica (não 

confundir com Svástica), imitados depois pelo monstro nazi que se chamou Adolf Hitler. 
 

 (4) Helena Petrovna Blavatsky, antes de morrer, disse: “E comigo se vão os Mestres”. Muita razão 

tinha ela para proferir tais palavras. 
 

Cruzeiro do Sul – 2/3 – 1949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


