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       um tempo onde os novos meios de comunicação estreitam os laços de proximidade entre os 

diversos povos, cada vez mais uma nova consciência sobressai da Humanidade repelindo as velhas 

modalidades de ostracismo e beligerância entre os mesmos. Cada vez mais a Humanidade estreita os 

laços de Concórdia e Fraternidade que a conscientizam de ser um Todo no Tudo. As guerras, o 

isolacionismo, a xenofobia, a prepotência de alguns líderes mundiais que ainda fomentam tais tendências 

prejudiciais ao Progresso Humano, tendem a desaparecer e com elas esses fomentadores que, afinal, são 

o inconsciente instrumento kármico da liquidação definitiva do Karma da Raça. 
 

 A Ordem é Unir para Fraternizar, jamais desunir para reinar.  Assim o afirmam os Mestres de 

Amor-Sabedoria que, sem transgredir o livre-arbítrio de um e todos, vêm guiando secretamente e 

discretamente a Evolução Humana desde os evos do nascimento do Homem. 
 

 Se o Animal vê no Homem o seu “Deus”, o Homem vê no Adepto Perfeito o seu “Anjo”, o seu 

modelo de Perfeição a alcançar. Para conseguir tamanho desiderato, eis aqui a instituição dos Mistérios 

nascida nos albores da actual quinta Raça-Mãe Ariana a caminho da futura quinta Ronda, aquando o 

Homem Endócrino substituirá organicamente o Homem Cérebroespinal dominante nesta quarta Ronda 

ou Roda evolucionária avante. 
 

 Por isso, na COMUNIDADE TEÚRGICA PORTUGUESA, como em todos os Colégios de 

Mistérios, o cultivo da noção de Responsabilidade vem do desenvolvimento da Consciência com Ordem 

e Regra sem as quais toda a experiência de vida poderá redundar em fracasso. Se a experiência acarreta 

consciência, também significa que para ser bem dirigida também deverá possuir Ordem e Regra para a 

mesma desenvolver a noção de responsabilidade, pois em contrário manter-se-á a irresponsabilidade 

própria da inconsciência geradora de desordem e desregra.  
 

 Essa a razão principal da disciplina iniciática que os Colégios de Mistérios propõem os seus 

partícipes, desde a ordenação gradativa ou em graus da Sabedoria Divina – para que o Edifício Mental de 

cada um(a)  possua alicerces sólidos que não se escorem em confusões físicas e metafísicas do género de 
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“construir a casa pelo telhado”, começando pelo aeiou da Sabedoria Divina e não pela álgebra da mesma 

antes de saber ler e escrever – até ao descaso do fenómeno por interesse ao nómeno, com isso 

descartando as tendências de muitos iniciantes no Caminho Espiritual em se travestirem de tendências 

messianistas e outras do género que traz em perdição humana e espiritual a muitos, vendo impotentes a 

Lei do Karma anular inflexível as suas autossuficiências caseiras. Só que não participa dos Mistérios cai 

fatalmente no onirismo dos logros psíquicos auto-infundidos, geradores de autossuficiências – próprios 

ao culto de personalidades – que acabam se lhes revelando completas insuficiências.  
 

 Também nisso o princípio de colectividade e entreajuda na mesma está presente, tanto mais que, 

como diz o Adepto Djwal Khul, a Evolução exige hoje o estreitamento das relações humanas e o seu 

desenvolvimento grupal, pelo que a evolução isolada em ascéticos lances a cada dia que passa faz menos 

sentido. Sem dúvida que o trabalho grupal é de importância e necessidade insuperáveis, posto a 

fraquezas psicofísicas de um serem colmatadas pelas fortalezas de outro que faltam àquele, e as que 

faltam neste serem fortalecidas por aquelas que aquele tem. É, pois, a realização de o Um por Todos e o 

Todos por Um!... 
 

 Só assim, concorde e fraternal, como é predicado de todo o Colégio de Mistérios, poderá ir se 

transformando a “pedra bruta” da Personalidade na “pedra polida” da Individualidade, como seja a 

transformação da Vida-Energia em Vida-Consciência, e assim ir conquistando, segura, certa, coesa e 

decisivamente a Verdadeira Iniciação. 
 

Vossa, a 
 

COMUNIDADE TEÚRGICA PORTUGUESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAX - N.º 89 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como se sabe, o Mistério do Santo Graal 

está ligado à Tragédia do Gólgota. Dizem as 

tradições – principalmente as que figuram em 

lugares que o mundo profano ignora, digamos sem 

rebuços, “nas Bibliotecas do Mundo de Duat” – 

que Nicodemus e José de Arimateia, a pedido do 

MESTRE (dias antes da Tragédia), recolheram 

num vaso o sangue vertido da sua chaga, aberta 

pela LANÇA DE LONGUINHO, levando-o, 

depois, para Lugar “desconhecido” (1).  
 

Antes de fazermos os comentários que 

essa misteriosa passagem da vida do Cristo 

encerra, devemos dar o verdadeiro sentido do 

termo Longuinho ou Longino. Por mais absurda 

que pareça a sua verdadeira origem, semelhante 

termo provém do de “lança”, justamente por se 

tratar de um objecto longo, comprido, etc. Em 

latim, LANCIA, em grego LANKÉ, e em outras 

línguas mais antigas, LONG-KÉ. No Tibete, dá-se 

o nome de LONG-PAS aos “lamas voadores”, ou 

que fazem o papel de “correio” – a bem dizer, 

“mensageiros aéreos” – entre a capital tibetana 

(Lhasa) e a da Mongólia Exterior (Urga), 

atravessando todo o Deserto de Gobi que, em 

tempos remotíssimos, não foi mais do que um 

grande mar, como prova toda a sua extensão de 

areia com vestígios calcários (conchas, etc.) que 

confirmam a nossa hipótese. 
 

Longuinho ou Longino que era, por sua 

vez, longo, comprido, é o tipo do “longilíneo ou 

simpático-tónico” da Medicina, do mesmo modo 

que brevilíneo é o do vago-tónico, muito bem 

representados no D. Quixote de La Mancha, de 

Cervantes, nos seus dois principais personagens, 

D. Quixote e Sancho-Pança. O primeiro era o 

excitado que tomava “moinhos de vento por 

gigantes, e rebanhos de ovelhas por exércitos”; o 

segundo era o calmo, que chamava a atenção do 

seu amo para as fantasias da sua mente. Com 

outras palavras, representavam o Mental Inferior e 

o Mental Superior (ou Consciência), como se diria 

em boa Teosofia. 
 

O referido termo tibetano Long-pas faz 

lembrar o francês long pas, ou “passos longos, 

compridos, rápidos”, que no caso vertente seria 

bem empregado para os referidos LAMAS (Lama, 
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Lamaísmo, Lhasa, etc., provêm do termo LHA, 

que quer dizer “Espírito). Em verdade, os mesmos 

viajam numa velocidade extraordinária, além do 

mais, fazem-no assim quase sem tocar no solo, 

muitas vezes a três e mais palmos de altura. 

Chame-se ao fenómeno de levitação, como se tem 

constatado algumas vezes na História do 

Espiritualismo, assim como na nossa própria 

Obra, na presença de perto de cem pessoas. Para 

os tibetanos, o termo Long ou Lung-pas, como se 

viu, quer dizer “voadores”. Nesse mesmo país, o 

termo lama aplica-se a quase todas as profissões, 

a começar pela dos “coveiros”, ou seja, os 

incumbidos de reduzir a pedaços os cadáveres que 

devem ser, depois, atirados aos abutres e outros 

animais (2). 
 

Acontece, porém, que ninguém deve 

confundir – por exemplo – um lama vulgar com 

um Lama Perfeito, no Tibete, mais conhecido por 

Nadjorpa, do mesmo modo que, na Índia, um 

simples faquir (fakir) com um Yogui, que é um 

verdadeiro Adepto (não nos referimos aos das 

outras Hierarquias em função na Terra, e sim aos 

homens que se tornaram dessa categoria à custa 

dos esforços próprios, mas, de qualquer modo, 

auxiliados por Aqueles). Daí se chamar aos 

Adeptos de Homens Perfeitos. Um mago negro 

possui poderes psíquicos, do mesmo modo que 

senhor de certa mentalidade ou inteligência, ou 

princípio kama-manásico (mental inferior, etc.). 

Os poderes psíquicos eram o dom ou estado de 

consciência da terceira Raça-Mãe (Lemuriana). 

No entanto, os que nada conhecem a respeito só 

fazem questão de adquirir “poderes psíquicos”, 

inclusive ocultistas e outros mais... que, ainda por 

cima, se orgulham de semelhantes poderes. 

Estamos em plena Raça Ariana, na qual está em 

desenvolvimento o Mental Superior, embora que 

em franca decadência no final do Ciclo de Piscis 

para o alvorecer do Ciclo de Aquarius, ou da 

aparição (manifestação) de um Novo Avatara.  
 

E citamos os Seres de outras Hierarquias, 

como Guias da Humanidade, porque são os 

únicos, com conhecimento de Causa, que podem 

fazer uso dos referidos poderes. Assim aconteceu 

a Blavatsky, por exemplo, que começou a sua 

Missão na Terra com o Clube dos Milagres, o que 

foi bastante criticado por aqueles que ignoram o 

papel de um verdadeiro Guia da Humanidade. 

Assim aconteceu com o próprio Jesus (Jeoshua 

Ben Pandira, em língua aramaica, ou Iesus, Iess, 

Iss, etc., o “Filho do Homem”. Iss, lesse, também 

quer dizer Peixe, ou o ciclo zodiacal em que o 

mesmo se manifestou na Terra). A primeira parte 

da vida de Jesus foi francamente fenoménica, 

enquanto a segunda a do poder da Inteligência. 

Haja vista as suas prédicas públicas, inclusive o 

Sermão da Montanha, por sinal que idêntica essa 

mesma função da sua vida com a de Gotama, o 

Buda. Mesmo porque Gotama, o Buda, está para o 

Oriente, como Jesus, o Cristo, está para o 

Ocidente. Na mesma razão o será com Aquele que 

já se acha a caminho... 

 

 

 

 

 

 

 
 

Com outras palavras, aqueles que 

precedem a todos os Avataras – inclusive estes, 

mesmo porque é daqueles que os mesmos surgem, 

na razão do termo Bija dos Avataras – podem 

fazer (é bom que se saiba) tudo quanto for de 

conveniência à sua Missão. Daí o se dizer que “o 

Manu é Senhor da Vida e da Morte do seu Povo”.  
 

São os Portadores do Verbo Divino (que 

inclui o termo Anjo da Palavra, Deva-Vani, em 

sânscrito, ou “Voz Divina”, etc.). 

Voltando aos “lamas voadores”, tal poder, 

embora que hereditário, exige alguns anos de 

esforçados exercícios, um deles é o de se colocar 

num lugar acima do solo, uns 3 ou 4 palmos, e daí 

se atirar usando apenas dos joelhos, pois que o 

resto do corpo não deve tocar no solo... Quando já 

senhores de semelhante poder, escolhem uma 

estrela (que outro anterior não a tenha escolhido, 

já se vê, como se fosse uma faixa hertziana, qual 

acontece com as estações de rádio). E para ela 

olham enquanto viajam, recitando um mantram 

(dharani) ou hino. Quando tais viagens são feitas 

durante o dia, eles procuram ver a sua estrela 

imaginariamente. Entendido está que ninguém 

lhes deve dirigir a palavra, quando eles passam. E 

a prova é que as caravanas param e seus 
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componentes, em sinal de respeito, no chão se 

prostram de joelhos... O facto é que se os mesmos 

falassem (coisa impossível) viriam ter ao solo. O 

que indica a prática da Pranayama (ou da 

retenção do ar nos pulmões). Falar, como se vê, 

obrigaria a respirar e o fenómeno desapareceria. 
  

Quanto à sublime passagem do Novo 

Testamento, cujos comentários nos obrigam a 

grandes dissertações, Longuinho ou Longino não 

readquiriu, como se pensa, a visão física, pois que 

a sua cegueira era apenas espiritual. A Luz que 

saiu da chaga aberta por ele, com a sua lança, 

tornou-o um Iluminado. E daí o seu sincero 

arrependimento, ao ver o crime que havia 

praticado. De qualquer modo, “estava o facto 

premeditado ou prognosticado”, pois em 

contrário, como foi dito anteriormente, a Missão 

do Cristo não se teria prolongado por tanto tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tal passagem bíblica é quase idêntica à de 

Saulo, no caminho de Damasco, que também 

adquiriu a visão espiritual, como todos o sabem.  
 

“Por haver soado a Hora”, ou melhor, 

“pelos Tempos haverem chegado”, divulgaremos 

quais as providências que a própria Lei exigiu 

para que o ciclo de Cristo fosse assim prolongado:  
 

O recipiente, onde José de Arimateia e 

Nicodemus recolheram o Sangue do Cristo, com 

aquele vinagre da má interpretação dessa mesma 

passagem (ou ácido acético), capaz de conservar o 

sangue intacto, ao menos até ser vertido para um 

CÁLICE, repetimos, foi levado para o SAN-

CTUM-SANCTORUM da Mãe-Terra. Sim, para 

aquele excelso Lugar que as várias lendas dão um 

nome que define a “Região habitada pelos 

Deuses” – SHAMBALLAH, no Oriente, é 

idêntico ao Wahallah das lendas escandinavas, e 

não significa outra coisa senão Vale de Allah, mas 

no plural, ou seja, Vale, Região, etc., dos 

Deuses...  
 

No ano 900 de nossa Era, tal Cálice veio 

para a face da Terra, ou seja, para certo Templo 

tibetano encoberto à visão física, por sinal que até 

hoje existente “entre os 45 a 50 graus de latitude 

Norte, ao oeste do Tibete” ... Mas, uma grande 

Tragédia aí se deu no ano 985, ou 85 anos depois 

do facto... atingindo não só o referido Templo 

como os SETE MOSTEIROS (preste-se atenção 

ao número) que o cercavam (3).  
 

Depois de tão doloroso acontecimento, o 

fenómeno da manutenção do Mistério do Cálice, 

ou antes, do Sangue de Cristo, passou por uma 

transformação mais objectiva (para os que 

conhecem tal Mistério, e não propriamente para o 

mundo profano): o Cálice continuou (como 

primeiro, mas em verdade o Oitavo entre os sete, 

por ser a Origem daqueles) no mesmo Lugar onde 

estava no começo (no Sanctum-Sanctorum da 

Mãe-Terra, Sacrário maior do que aquele onde até 

hoje a Igreja coloca a Custódia com a Hóstia ou 

Corpo do mesmo Cristo, trazendo as iniciais 

JHS…). E sete Templos na face da Terra ficaram 

montando guarda ao Mistério, como seu reflexo 

entre os homens... Em cada um deles havia um 

Cálice ou Taça, como foi dito, onde se refletia o 

Oitavo ou Verdadeiro. Para não citar todos os 

nomes desses Templos no Ocidente, pois que 

antes já o Mistério se revelara no Oriente, 

apontaremos apenas um, que é o da Basílica do 

Precioso Sangue, em Bruges, na Bélgica. Dizem 

as tradições cristãs que “todas as Sextas-Feiras 

Santas de tal Cálice caía uma gota de sangue no 

altar da referida Basílica”, que, dizemos de 

passagem, “foi fundada pelos irmãos Martim 

Lem, onde ainda existem as suas duas teIas, por 

sinal que móveis, e era no esconderijo existente 

por detrás das mesmas que ficava o Cálice 

naquela época. São aparentados com os irmãos 

Martim Lem, no Brasil, os da família Paes Leme, 
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do mesmo modo que o foi o Cardeal D. Sebastião 

Leme”. 
 

Revendo-se o Apocalipse de S. João, se 

encontrará o mistério das sete Igrejas guardadas 

por sete Anjos, ou seja, um para cada uma delas. 

E aos quais Jesus ordenava que se lhes escrevesse. 

A mesma Igreja possui um candelabro de sete 

velas nos seus altares, como alegoria a tais Anjos, 

melhor dito, Arcanjos ou Dhyan-Choans. Em 

outras tradições, esse candelabro passa a ter o 

nome de LUZEIRO celeste. 
  

Finalmente, o chamado MISTÉRIO DO 

GRAAL (que não tem as interpretações erróneas 

que se lhe tem dado até hoje, inclusive por 

instituições que se dizem suas detentoras) acaba 

por chegar ao mesmo Lugar onde chegou a 

Mónada pelo Itinerário de IO (ou de Ísis, do qual 

já falámos inúmeras vezes, inclusive citando o 

Prometeu Encadeado de Ésquilo). Itinerário esse, 

ainda, que faz jus ao termo IOKANAN do Arauto 

ou Anunciador do Cristo, cujo verdadeiro 

significado é Io-Canaan, ou seja, aquele que pelo 

referido Itinerário conduz um povo, um clã, etc., à 

Terra Prometida. Sim, tal Mistério vem ter aos 23 

graus de latitude Sul, no Trópico de Capricórnio 

que, como temos dito inúmeras vezes, abrange 

toda a faixa que compreende Niterói, Rio de 

Janeiro, São Paulo e São Lourenço. No Horto 

Florestal de São Paulo foi erguido um 

Monumento dedicado ao referido Trópico, 

justamente por passar em semelhante lugar (4).  
 

Eis aí, pois, o Mistério do Graal revelado 

com a clareza que o ciclo exige, e, por que não 

dizer, “sem temores nem restrições de nenhuma 

espécie”, porque a Lei, que a tudo e a todos rege, 

nos deu semelhante direito. 

Assim, vemos o Templo da S.T.B., como 

oitavo, em São Lourenço (Lugar ou Montanha 

onde a nossa Obra foi fundada espiritualmente), e 

sete Templos (não ainda construídos) em seu 

redor, ou seja, nas sete cidades seguintes: 

AYURUOCA, palavra tupi com o significado de 

“Caverna da Luz” (idêntica a AJUR-LOKA, em 

sânscrito, com o mesmo significado, ou seja, a 

“caverna iluminada pelo Sol”...), Conceição do 

Rio Verde, São Tomé das Letras, Maria da Fé, 

Silvestre Ferraz (actual Carmo de Minas), 

Itanhandu e Pouso Alto. Lugares esses que 

diversos membros da S.T.B. já vêm escolhendo 

para suas futuras residências, enquanto os mais 

antigos já residindo, uma grande parte, na mesma 

São Lourenço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas lendas de LOHENGRIN e do Rei 

Artus são encontradas belíssimas passagens que 

merecem ser aqui apontadas: 
 

Lohengrin, por exemplo, com o significado 

de LOHAN-GRIN ou Jina, é equivalente a Arcanjo 

ou Dhyan-Choan. O termo Choan, só por si, revela 

o grande mistério, por proceder de outros mais 

claros como, por exemplo, o SWEEN inglês, 

equivalente a CISNE. Lohengrin, quando apareceu 

na CORTE do pai de Elsa (vide enredo na própria 

ópera de Wagner desse nome), vinha num 

barquinho puxado por um cisne. E ele mesmo 

trazia no seu capacete duas asas de cisne. Mas, 

depois de ter ele tomado por esposa a princesa 

Elsa, esta, insinuada pela feiticeira Ortruda, 

“suplica a Lohengrin que lhe dê o seu verdadeiro 

nome e o país da sua origem”. Ele relutou em o 

fazer, mas Elsa tanto lhe pediu que ele reuniu toda 

a corte, na presença do rei, para revelar ambas as 

coisas, mas fazendo ciente que “sendo semelhante 

revelação proibida pelas regras da sua comunidade, 

ele era obrigado a partir depois para o seu país”. E 

assim o fez, depois de dizer que “o seu nome era 

Lohengrin, e o de seu pai, Parsifal (parsi, o 

sacerdote, e fal, val, hall, etc., vale, região, lugar, 

etc., ou seja, a “região sagrada”, o mesmo Vale dos 

Deuses, como significam Shamballah e Wahallah, 

segundo foi dito anteriormente). Mas também fez 

ciente que “DOZE CAVALEIROS (ou Goros,      

 nome que se dá aos Sacerdotes do Rei do Mundo,
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mais conhecido como Melquisedeque, ou antes, 

Melki-Tsedek, Rei de Salém, a Cidade da Luz, etc.) 

tomavam conta do GRAAL (o Cálice contendo o 

Sangue do Cristo)”. E que “todos os anos uma 

Pomba de alvura imaculada descia do céu para 

renovar o Mistério”. Pomba essa que também se 

revela na hora da sua partida, e que toma o lugar do 

cisne, porque neste a feiticeira Ortruda havia 

transformado o irmão de Elsa, que nesse momento 

voltou à sua categoria humana. Enquanto 

Lohengrin vinha da Ilha de Avalon (Ava, o mesmo 

que avô, antepassados, jinas, génios, choans, etc. 

Na língua tupi, que possui inúmeros vocábulos 

idênticos ao sânscrito, AVA é parente, avô, ante-

passado, etc.; LON, raiz do próprio termo LOHAN 

ou Choan, como foi ensinado anteriormente), o Rei 

Artus vinha do Monte Salvat, cujo significado é 

mais do que claro: Monte da Salvação. ARTUS, 

nome que se dava ao referido Rei cercado dos seus 

Doze Cavaleiros (os Cavaleiros da Távola Redon-

da), anagramaticamente é SUTRA, que em sâns-

crito significa “o Fio de Ouro que liga o Mental 

Superior ao Mental Divino ou Consciência 

Universal”.  
 

Em todas as tradições – tanto do Oriente 

como do Ocidente – aparece sempre uma 

“Montanha Sagrada”. Haja visto o “Monte Meru”, 

que foi o primeiro continente aparecido, ou seja, 

no Pólo Norte, também chamado de “continente 

hiperbóreo”. Aí se instalaram os Pitris (ou Pais, 

Antepassados, etc.) Lunares (em sânscrito, 

Barishads) e que formaram os châyas (duplos 

etéricos) da futura Humanidade, vindo a seguir os 

Pitris Solares (em sânscrito, Agnisvattas), também 

chamados de “Filhos (Svattas) do Fogo (ou 

Agni)”. Em latim, Agnus (o mesmo que Agni) é 

Cordeiro. Donde a conhecida expressão Agnus 

Dei qui tollis peccata mundi, isto é, “Cordeiro de 

Deus que tirastes os pecados do Mundo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formaram, os Pitris Agnisvattas, o Corpo 

Astral ligado aos primeiros vestígios físicos do 

Homem. Na terceira Raça-Mãe Lemuriana é 

quando surgem os Kumaras, dos quais, “pelo 

Poder de Kriya-Shakti”, nasceram os 

Manasaputras (ou “Filhos do Mental”). Desde 

esse momento, a Humanidade começou a ser 

digna deste nome, por se apresentar, justamente, 

em corpo físico. E já então, depois de andrógina, 

começou a surgir separada pelo sexo. O próprio 

Dr. Marañon reconhece que “as primeiras raças 

foram andróginas”.  
 

Essas duas Raças-Mães, como a primeira, 

instaladas em certas regiões do Globo Terrestre, 

estavam relacionadas com determinadas 

“montanhas”.  
 

Em plena Raça Ária, que é aquela da qual 

fazemos parte, na sua 5.a sub-raça, interregno do 

Ciclo de Piscis para o de Aquarius, diversas 

“Montanhas Sagradas” aparecem, dentre elas, o 

Monte Sinai, onde Moisés teve ocasião de 

“contemplar a Luz face a face” e, consequen-

temente, dali voltar um Iluminado. O mesmo facto 

acontecendo a Jesus, que depois de voltar do 

Monte Mória, onde se achava a Fraternidade ou 

Colégio dos Essénios, ou da seita NAZAR (donde 

se chamar de Nazareno, e não por ter nascido em 

Nazaré, outra interpretação errônea ou da “letra 

que mata ao invés do espírito que vivifica”), deu 

início à sua Missão. E é a razão pela qual a 

própria Igreja ignora onde o mesmo esteve dos 13 

aos 30 anos, pois, como se sabe, “aos 13 anos 

discutia Ele no Templo com os doutores. E depois 

desaparece para só aparecer aos 30”. Tais 

Iniciados usavam os cabelos à altura dos ombros. 

Daí o “cabelo a nazareno”, que se usa até hoje. 

NAZAR ou RAZAN, anagramaticamente, em 

certas línguas significa cortar. Em inglês, rasor é 

navalha. Em francês, raser é cortar, etc., etc. 

Finalmente, a própria Montanha onde é 

crucificado Jesus... tinha o nome de Monte 

Gólgota. E, finalmente, como já foi dito em outros 

lugares, a Montanha Sagrada onde foi fundada 

espiritualmente a nossa Obra, ou seja, em São 

Lourenço, Montanha que as tradições do Líbano, 

por exemplo, davam como “existente muito além 

da de Machu-Pichu (outra Montanha no Peru e 

com um sentido diferente do que lhe dão, por ter 



PAX - N.º 89 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

10 

 

sido deturpado na sua origem, isto é, como Manu-

Piscus, ou seja, Manu-Peixe, etc.), e que servia de 

Habitação a Helius e Selene (os Gémeos 

Espirituais, etc.)”, recebendo o nome, ao mesmo 

tempo ocidental e oriental, LOURENÇO (do 

lugar) e Prabasha-Dharma (do Manu do presente 

Ciclo). Nesse caso, nome que dignifica as 3 

misteriosas letras LPD, que já vêm da Atlântida, 

das quais já temos falado inúmeras vezes em 

vários dos nossos estudos. 
 

Finalmente, as lendas de LOHENGRIN, 

do Rei Artus e seus Doze Cavaleiros e outras 

mais, têm o seguinte significado: o Sol, além de 

estar centralizado no nosso Sistema Planetário 

com os seus sete astros ou planetas em redor, tem 

que passar anualmente pelas doze casas do 

Zodíaco. Jesus era, pois, o Sol Espiritual, tendo 

doze Apóstolos, cada um deles para um signo 

zodiacal, sem falar nos sete planetas sob cuja 

órbita todos eles nasceram. Como se sabe, cada 

planeta possui dois signos, menos Sol e Lua, que 

possuem um só cada um deles. E isto pelo facto 

de existirem dois signos secretos, que ao próprio 

Jesus dizia respeito. Alguns incluem Uranus e 

Neptunus para esses dois signos, a fim de 

formarem o número quatorze que seria, então, o 

número dos Avataras, na razão dos “quatorze 

pedaços de Osíris” e outras coisas mais...  
 

Por sua vez, como um guerreiro, Carlos 

Magno chefiava os Doze Pares de França. E, 

estribadas nessas duas categorias (Messiânica ou 

Jina, e Guerreira ou Kshatriya, como as duas 

castas principais na Índia), foram criadas as 

Ordens Secretas, chamemos de Cavalaria e 

Religiosa, ou Messiânica, Andante, etc.  
 

A nossa Ordem (ou do Santo Graal), no 

entanto, por servir de síntese a todas as tradições 

passadas e como símbolo do futuro Avatara, 

consequentemente, da nova Raça, da nova 

Civilização, etc., possui DOZE GOROS, DEZ 

CAVALEIROS e DEZ ARQUEIROS, ao todo 32 

Figuras, do mesmo modo que aquele Sol de 32 

Raios que se vê por detrás dos antigos crucifixos 

do Cristianismo. Nas tradições orientais, são os 

“32 Portais da Sabedoria” que, além do mais, 

estão simbolizados nos dentes que guarnecem a 

Boca, como “Órgão da Palavra ou Verbo”. A letra 

e Arcano II do Tarot, é BETH, e tem o seguinte 

significado: Boca, Santuário, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitos, querendo negar a vida de Jesus, 

dizem que “a mesma não passa de um mito solar”, 

ou seja, o mesmo de Mitra (não esquecer que tal 

termo inclui os de Mitra-Deva, Maitri, Maitreya, 

etc., das tradições orientais, e todos Eles 

representam os diversos Avataras…). Mas 

precisavam ser verdadeiros Iniciados para 

compreenderem, por exemplo, que o número 

cabalístico 608, que possui o Cristo, é idêntico ao 

ciclo solar ou número de dias que formam esse 

mesmo ciclo. E cuja soma é quatorze, como 

aqueles “Pedaços de Osíris” ou Avataras, do 

mesmo modo que dos doze signos zodiacais 

conhecidos e os dois ocultos...  
 

Nas tradições vedantinas, “SURYA é o 

Sol Místico possuidor de Sete Raios, cujo último é 

Svaraj”. Eis a razão pela qual o Hino da S.T.B. é 

escrito em Si, como sétima ou última nota da 

gama musical. Por isso, é ela também chamada 

(além de Missão Y), Missão dos Sete Raios de 

Luz. Em outras tradições, também do Oriente, 

VISWAKARMAN (o Sol Místico com a sua 

coroa de 32 espinhos, ou raios, e de cuja tradição 

o próprio Mártir do Calvário passou por essa 

Iniciação antes de morrer: “a coroa de espinhos, a 

cana por ceptro e a capa vermelha de MÁRTIR...
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e MARTE”) emite uma oitava parte dos seus 

Raios à Terra nos Ciclos de Necessidade, que 

outros não são senão os Ciclos Avatáricos, ou 

quando a Centelha Divina (vinda do Sol, como 

oitavo para os sete que lhe ficam em volta) se 

manifesta na Terra (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E como tais manifestações se dêem num 

interregno de um Ramo Racial para outro, como 

OITAVO (uma Ronda possui 7 Raças-Mães com 

as respectivas Sub-Raças, Ramos e Famílias. 

Nesse caso, um 8.o Ramo tem o nome de 

interregno ou ponte, digamos assim, que “separa 

um ciclo de outro”), vemos aí, justamente, uma 

Hora Avatárica ou da Manifestação da Essência 

Divina, também chamada de “Espirito de 

Verdade” (6). Jesus foi o último Avatara do Ciclo 

de Piscis, como prova ter Ele traçado no chão um 

Peixe quando lhe apresentaram a mulher adúltera, 

e não que fosse Ele pescador, como erroneamente 

se diz... O Ciclo imediato é o de Aquário, ao qual 

foi dedicado o nosso Templo. Nas tradições 

orientais, o seu nome secreto (já agora, ou de há 

muito revelado ao mundo profano) é APAVANA-

DEVA, isto é, “Avatara Aquático”. Outros o 

chamam de Mitra-Deva, mas... longe de saberem 

a que espécie de Avatara tal nome pertence. Na 

mesma razão, o de Maitreya, que, em verdade, 

pertence ao último Avatara ou síntese dos 

demais... MITRA, Maitri, etc., não querem dizer 

apenas “compaixão, compassivo”, como julgam 

alguns, inclusive o grande sanscritista Burnouf, no 

seu magnifico dicionário daquela língua, pois 

desdobrando-se nos termos Mai e Tri, encontra-

mos o seguinte significado: Mai, proveniente de 

Maya, é a ilusão, e Tri, de três, bem semelhante 

em nosso idioma. Nesse caso, Maitreya é o 

Senhor das Três Mayas, das Três Ilusões, das três 

Gunas (ou qualidades de matéria), mas, em 

verdade, dos Três Mundos: o Divino, o 

Intermediário (como Segundo Logos, Trono, etc.) 

e o Terceiro que é a própria Terra...  
 

MISTÉRIO!  
  

Todos quantos tiveram ocasião de assistir 

ao grande Ritual de 24 de Fevereiro do corrente 

ano, em nosso Templo – na Vila Canaã, em São 

Lourenço – presenciaram um grande mistério que, 

para outros teria o nome de “milagre”. Foi aquele 

de quando o Grão-Mestre da Ordem do Santo 

Graal, como Dirigente do mesmo Ritual, 

suspendeu a Taça de maneira tal que nem um 

jovem seria capaz de o fazer, quanto mais um 

velho e doente como o mesmo se acha, por ter 

dado toda a sua vida em benefício do Mundo. 

Semelhante Taça ou Cálice (o mesmo a que se 

referiu, de forma simbólica, o poeta lusitano 

Augusto Ferreira Gomes, no seu livro O QUINTO 

IMPÉRIO) pesa a bagatela de 55 quilos. 

Suspender tal peso – primeiro na horizontal, ou 

com os braços estendidos para a frente, e depois 

na vertical, elevando-o acima da cabeça – é de 

facto “milagroso”, mas, de preferência, um 

MISTÉRIO!  
 

Do mesmo modo, quando os Dois 

Protagonistas desse maravilhoso Drama, que é 

aquele do Movimento Cultural e Espiritual em 

que a S.T.B. está empenhada (com o nome de 

Missão Y, etc.), foram fotografados debaixo de 

um PÁLIO, a mesma fotografia apresentou (e 

apresenta ainda, por estar guardada em arquivo) 

dois corações cobrindo a ambos, e uma POMBA 

refletida no dossel ou tecto do pálio, como se 

viesse beijar a ambos. Tal como na lenda de 

Lohengrin, Ela vinha para reconstituir o Mistério 

do Graal. Sim, porque Coração, Taça e Pomba 

representam uma Tríade incomparável para 

aqueles que sabem decifrar as coisas que a este 

mundo não pertencem...  
 

Em referência à ORDEM DO SANTO GRAAL 
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Como se tem dito por diversas vezes, “a 

SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA e a 

ORDEM DO SANTO GRAAL são Instituições 

que se completam: a primeira trabalha pelo Bem 

da Humanidade, e a segunda premeia, por meio 

de condecorações de alto valor, aqueles que 

fazem a mesma coisa pelo mundo, embora que 

não pertençam às suas fileiras". Nesse caso, a 

ORDEM DO SANTO GRAAL não distribui 

condecorações a torto e a direito, como fazem 

certas Ordens, inclusive a Chefes de Estado que 

só trabalham pelos seus países (quando 

trabalham...) e não pelo Bem geral da 

Humanidade, como acontece com bem poucos... 

Estes, sim, é que serão condecorados pela Ordem 

do Santo Graal. Dentro em pouco, dois nomes, 

que sobressaem na vida política e social da 

Humanidade, receberão a mais alta distinção da 

Ordem, que é a GRÃ-CRUZ. Por sinal, são duas 

senhoras: uma do Oriente e outra do Ocidente.  
 

E, desse modo, os ilustres e queridos 

leitores da revista DHÂRANÂ vão sabendo, cada 

vez mais, o quanto de excelso possui a Missão em 

que a S.T.B. está empenhada, pois que – por força 

de Lei – o velário que encobria todos os seus 

Mistérios, vai aos poucos se abrindo aos olhos dos 

sedentos de Luz.   
 

Res non verba! 
 

NOTAS 
 

(1) De qualquer maneira, Longuinho teve o papel 

kármico (de Karma, ou Lei de Causa e Efeito) de 

abrir uma chaga no peito do Cristo, sem o que a 

sua Missão – que durou apenas 3 anos (dos 30 aos 

33 anos de Idade) – não poderia ter a repercussão, 

digamos, secreta, exigida por esse Grande Iniciado 

(que foi o último dos Bodhisattvas da série do 

ciclo de Piscis), e não teria durado até ao ano de 

1949, facto este que só conhecem os membros 

mais adiantados das nossas fileiras... 
 

(2) Em Bombaim ainda se usa, até hoje, colocar os 

cadáveres nos cemitérios em mesas de pedra, para 

os abutres devorarem. A cremação usada em 

outros lugares, é muito mais lógica, seja do ponto 

de vista higiénico, seja no esotérico, pois é a 

maneira mais rápida de destruir o “duplo-

etérico”...  
 

(3) Quando H. P. Blavatsky, na sua Doutrina 

Secreta, fala na tradição corrente em certas regiões 

do Tibete, isto é, “na esperança do Trachi-Lama”, 

não sabia, no entanto, a que se referia semelhante 

“esperança”. Hoje podemos afirmar que essa 

tradição refere-se justamente à supracitada 

“tragédia”, isto é, à redenção formal “daqueles” 

que para a mesma “tragédia” concorreram. 
  

Convém, no entanto, dizer que o 

verdadeiro Trachi-Lama não era aquele que 

“vivia” no retiro privado de Tjigad-jé, mas sim o 

Grande Ser que tinha o nome de Rimpot-ché. O 

outro era o que se chama, nas tradições esotéricas 

do mesmo país, TULKU (uma espécie de “sósia”, 

mas em verdade um reflexo psicomental do 

verdadeiro, na face da Terra). Um Ser elevado 

possui um grupo formado de cinco tulkus. E é a 

razão pela qual, por exemplo, o erroneamente 

chamado de “Mahatma Kut-Humi” dizer que 

“possui acima dele um outro Ser de maior 

hierarquia”. Rimpot-ché foi o mesmo que, na 

presença de 80.000 pessoas, sumiu na imagem de 

Maitreya, como se quisesse dizer que “o fim do 

Oriente havia chegado”. Era como se Ele – com 

aquele fenómeno – se despedisse do povo 

tibetano, porque Ele mesmo teria que se passar 

para o Ocidente, onde o BUDA BRANCO se 

manifestaria. 

No Mosteiro de Chigat-sé, a leste do de 

Tjigad-jé, existe uma galeria de 8 Budas, onde o 

oitavo tem a tez branca. E por trás dele, como 

ornamento, figura uma ferradura de ouro 

cravejada de pedras preciosas. Trata-se de 

Maitreya ou do KALKI-AVATARA, com seu 

significado de “Cavalo Branco”. Razão pela qual 

em 1921, no alto de uma Montanha, em São 
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Lourenço (MG), o mesmo se manifesta aos Dois 

Deva-Pis anunciados no Vishnu-Purana, ou sejam 

os Dirigentes da Missão Y em que se encontra 

empenhada a S.T.B. Erram, pois, os que esperam 

o Novo Avatara vindo do Oriente. 
 

(4) Certa vez, os Dirigentes da Missão Y tendo 

sido fotografados no referido lugar, quando foi 

revelado o filme constatou-se o mais assombroso 

de todos os fenómenos, que um dia chegará ao 

conhecimento dos nossos leitores. 
 

(5) O simbolismo de Cronos ou Saturno, trazendo 

“uma ampulheta de contar o Tempo”, não 

significa outra coisa senão a medida dos Ciclos e 

respectivos Avataras. 

(6) Vide o Bhagavad-Gïta, quando Krishna 

promete a Arjuna a sua nova volta, com estas 

palavras: “Todas as vezes, ó filho de Bhárata, que 

Dharma (a Lei Justa) declina e Adharma (o 

contrário, como agora acontece) se levanta, Eu me 

manifesto para salvação dos bons e destruição dos 

maus. Para restabelecimento da Lei, Eu nasço em 

cada Yuga (Idade, Ciclo, etc.)”. O que se pode 

chamar de Julgamento de todo um Ciclo, e não o 

Final... como julgam muitos. 
 

Revista Dhâranâ, N.º 2, Ano XXIX, 

Maio/Junho, 1954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTÉRIO E RITO DO SANTO GRAAL 
 

 

ALBERTO PINTO GOUVEIA 
 

 

Inauguração do Templo de Allamirah (Sintra – Rinchoa) 
19 de Dezembro de 1972 

 

 
Naquele memorável dia em que o nosso 

Irmão [Mário] Lino, com uma tanto sádica 

lentidão, foi desvelando ao nosso ávido e 

emocionado olhar as “preciosidades” que havia 

trazido do Brasil, alguém perguntou que letras 

eram aquelas que figuravam no airoso lustre que 

hoje iluminará o Templo que vamos inaugurar 

daqui a momentos. E recordo que o mesmo e 

querido Irmão, naquele enigmático e quase 

“giocôndico” jeito de quem já traz longa e penosa 

caminhada palingenésica e, quiçá, desejoso de 

manter um pouco mais o sortilégio do ignoto, 
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retorquiu apenas que aquelas eram letras hebraicas 

e que um dia se veria o que significavam. 
 

 Não será por certo a mim, caminheiro 

mais novato e seguramente menos sábio destas 

insondáveis sendas, que competirá dar cabal 

explicação de tal significado, mas achei que o 

tema teria algum interesse no momento que 

estamos vivendo. 
 

 São essas quatro misteriosas letras o Iod, o 

He, o Vau e o Heth, as quais integram o nome de 

Jehovah, o Homem Cósmico, esse esplendoroso e 

incomensurável espelho de que nós somos pálidos 

reflexos até que possamos um dia, jubilosa e 

conscientemente, nele contemplar a nossa 

imagem. 
 

 São essas mesmas quatro letras que, 

dispostas em cruz, tal como se apresentam no 

lustre referido, formam o Tetragramaton, esse 

maravilhoso símbolo da Vida Integral, da 

Evolução Global, do Pramantha, em suma. O 

mesmo símbolo que se expressa na majestosa 

constelação do Cruzeiro do Sul, a constelação de 

Ziat, expressão essa tetrárquica e pentárquica, pois 

que sendo planimetricamente quadrangular é, em 

projecção, piramidal. Por isso, o Cruzeiro do Sul é 

realmente constituído de cinco estrelas principais, 

visto que, além das quatro dispostas em 

quadrilátero e que representam os quatro braços da 

cruz, tem outra ao centro, a qual assinala o vértice 

da pirâmide de base quadrangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A constelação de Ziat, como expressão 

física do Tetragramaton, simboliza o 2.º Trono, 

donde se origina toda a Manifestação. Como 

expressão pentárquica distribui-se por cinco 

centros, dos quais os exteriores formam um 

quaternário, os quatro Sóis Venusianos ou quatro 

Maharajas, cujos nomes já nos são familiares: 

Dritarasthra, Virudaka, Virupaksha e Vaisvarana. 

Neles se contém e se agita todo o passado 

evolutivo. O quinto centro, simultaneamente meio 

do quadrilátero e vértice da pirâmide, é de valor 

ternário (sempre o septenário evolutivo, afinal!) e 

nele se contém todo o potencial evolutivo futuro. 

É o sémen ou semine onde se concentra e 

consubstancia o spes messis dessa messe que está 

feita e cujo fruto sendo alimento e vida, é também 

e infindavelmente o sémen das novas messes 

vindouras. 
 

 Esses cinco pontos ou centros, se por um 

lado se espraiam em sete quando damos valor 

ternário ao quinto, por outro lado podem 

comprimir-se num ternário como emanação 

directa do 1.º Trono, formando assim as três 

Gunas Celestes expressas no Shime, que é o 

candelabro de três lumes colocado sobre o altar. 
 

 É dos cinco pontos ou centros do 2.º Trono 

emanam os 5 Tatwas, as 5 sub-qualidades ou 

qualidades ocultas da Matéria. 
 

 Sendo o Tetragramaton o símbolo da 

Manifestação Divina em curso, as quatro letras 

que o polarizam, de que temos vindo falando, 

significam afinam os modos por que se opera essa 

Manifestação. E assim o Iod indica a Luz, o He 

indica a Cor, o Vau indica o Som e o Heth indica a 

Forma. A Divindade polariza-se em luz e torna-se 

sensível e experimental cromática, sonora e 

morfologicamente. 
 

 O símbolo do 1.º Trono, a primeira 

manifestação individualizante da Divindade, é-nos 

dado pelo Triângulo Sagrado com o Olho central, 

a super-visão do Supremo Arquitecto do Universo, 

que sendo Uno vai se manifestar Ternariamente. É 

o Uno-Trino, as Três Pessoas distintas e Uma só 

verdadeira, o Pai na Mãe, o Pai no Filho, a Mãe no 

Pai, a Mãe no Filho, o Filho na Mãe. 
 

 E por fim o 3.º Trono no símbolo de 

Agharta, o Ag Harta, em que Ag é “Foco”, Foco 

Luminoso, e Harta é “Coração”. Agharta será, 

portanto, o “Coração Flamejante”, o âmago da 

problemática evolutiva em ardente actividade. 
 

 E em meio a toda essa empolgante e 

assombrosa dinâmica, o símbolo esplendoroso do 

supremo equilíbrio: a Taça do Santo Graal! 
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Sem sentido definido na linguagem 

humana, à palavra graal atribuiu-se, por vezes, o 

significado de “prato” ou “taça”, onde se 

dispunham iguarias em camadas ou gradus, 

palavra em que alguns quiseram ver uma 

etimologia. Na tradição cristã teria sido o 

recipiente ou taça onde José de Arimateia recolheu 

o sangue de Jesus escorrido da lançada recebida. 
 

 Como é sabido, a Taça do Graal deu 

origem, na Idade Média, a numerosos romances e 

lendas, nos quais vieram a amalgamar-se a 

tradição cristã e as tradições celtas relativas à 

Távola Redonda e seus cavaleiros. A Taça do 

Graal foi depois razão inspiradora de várias obras 

literárias e artísticas, tendo culminado no 

majestoso Parsifal wagneriano. 
 

 Que significado terá essa expressão na 

nossa Obra? 
 

 O nosso Supremo Dirigente denominou de 

Santo Graal o licor misterioso existente na Taça 

que se encontra no Templo de São Lourenço (Sul 

de Minas Gerais, Brasil) desde o dia 24 de 

Fevereiro de 1949. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo revelação do nosso Mestre, 

Jeffersus, o Cristo, fundou em 24 de Junho de um 

ano desconhecido a Ordem do Santo Graal, de que 

Ele foi o Grão-Mestre. 
 

 No princípio de 1948 falou-se muito da 

Taça, como receptáculo da Quinta Essência 

Divina. Em ritual realizado em 9 de Maio desse 

ano Akbel ordenou que se abrissem as portas do 

Akasha e, em consequência, desceram, em 

majestosa revoada, do 2.º Trono para Duat, os 

Matra-Devas. Fizeram-se ainda nesse ano vários 

rituais com a finalidade de redimir Luzbel, 

restituindo-lhe a sua dignidade hierárquica. Outra 

série ritualística destinou-se a despertar Mahimã, 

retirando-lhe as vestes em que se envolvia. 
 

 O Livro do Graal, da autoria de J.H.S., 

veio a ser consagrado em 24 de Junho de 1950 

como o Quinto Livro Sagrado, sendo que os outros 

quatro se acham em Duat. Nesse Livro do Graal 

há uma série de transcrições de outros Livros 

Sagrados e que nos levam a concluir que “o 

Mistério do Santo Graal está ligado ao mecanismo 

manifestativo das Consciências emigradas do 

Mundo Celeste para a Terra, com a Missão de 

reabilitar o Arcanjo que em má hora sonegou o seu 

Trabalho arrastando outras Hierarquias”, ou seja, 

Luzbel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclui-se assim que “a palavra Graal é 

uma forma pela qual se define iniciaticamente a 

manifestação do Esplendor Celeste na Terra, para 

reintegração do aspecto manifestativo do Quinto 

Senhor Celeste”. Desde que o seu aspecto 

individualizador atraiçoou o Trono do Altíssimo, 

começou a haver a realização do Mistério do Santo 

Graal, na sua fase mais transcendente. No aspecto 
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mais particularizado, vêmo-lo ligado à tradição 

oculta do Cristianismo. 
 

 A palavra Graal define perfeitamente o 

sacrifício redentor dos Seres que na Terra 

representam as Essências do Mundo Celeste. 

Depois da Tragédia do Gólgota, os Membros da 

Ordem Secreta do Santo Graal mantiveram o 

Culto do Santo Sangue em 8 Templos no Oriente e 

em 7 Igrejas no Ocidente. O Mistério foi mantido 

por 84 Sacerdotes nas seguintes 7 Igrejas: 
 

 1.ª – Abadia de Westminster, “Templo da 

Justiça”, em Londres, Inglaterra; 

 2.ª – Santa Maria Maggiore, “Templo do 

Anjo Paciente”, em Roma, Itália; 

 3.ª – Basílica do Precioso Sangue, 

“Templo da Ressurreição”, em Bruges, Bélgica; 

 4.ª – Sé Patriarcal de Lisboa, “Templo das 

Três Chamas ou Luzes”, Portugal; 

 5.ª – Catedral de Washington, “Templo da 

Penitência”, na América do Norte; 

 6.ª – Catedral da Cidade do México, 

“Templo Bipartido”, no México; 

 7.ª – Basílica do Salvador, “Templo do 

Trono de Deus”, na Bahia, Brasil. 
 

 Presentemente acha-se no 8.º Templo, a 

Oitava Coisa, erigido em São Lourenço, no Local 

onde os Gémeos [Espirituais] se hospedaram 

quando ali foram pela 

primeira vez para 

fundar a Obra (em 28 de 

Setembro de 1921). 
 

 O Templo de 

São Lourenço está, por 

sua vez, servindo de 

cúpula externa a outro 

muito mais excelso e 

onde se acha a 

verdadeira Taça do 

Santo Graal. 
 

Por outro lado, 

a Missão Oculta do 

Cristianismo, com 

reflexo na nossa Obra, 

terminou em 24 de 

Junho de 1956, o que 

permite dividir os 

Mistérios do Santo 

Graal em duas partes ou épocas distintas: 
 

1.ª época – A chamada do Ciclo das 

Necessidades, iniciada com a Tragédia da 

Crucificação e terminada na data referida de 24 de 

Junho de 1956, a qual transcorreu cheia de 

sofrimentos, angústias, confusões, traições, 

mortes, nascimentos e ressurreições, tudo lavado 

com o sangue dos justos e regado com as lágrimas 

de santas criaturas. Todo o Trabalho deste Ciclo se 

orientou para a redenção daqueles que haviam 

destruído a Missão do Bodhisattwa, mas, uma vez 

falhadas todas as tentativas para firmar na Face da 

Terra o Governo dos Dois Irmãos, Luzbel e Akbel, 

o Trabalho teve de continuar sob um aspecto 

oculto e secreto. E assim foi secretamente mantida 

a Tradição do Graal dentro do Cristianismo 

através de duas Ordens igualmente Secretas e sob 

os símbolos da Cruz, como instrumento de 

sacrifício, do Sangue, resultante do mesmo 

sacrifício, e das Lágrimas de Maria, como 

expressão viva da Dor. 
 

 As duas Ordens referidas foram a do Santo 

Graal, mantida pelos Goros (Sacerdotes) nas sete 

catedrais já referenciadas, e a dos Monges-

Construtores em conexão com aquela e auxiliada 

pela de São Francisco, as quais mantiveram 

durante séculos o Rito do Santo Graal. 
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 Como se disse, esse ciclo terminou em 24 

de Junho de 1956, tendo terminado nessa data a 

Missão de J.H.S. como Redentor e iniciando-se 

então a 
 

 2.ª época – Nesta, que será o Ciclo do 

Espírito Santo, cessou a necessidade de manter o 

Cristianismo na Face da Terra, pois que nela se 

implantará uma Religião-Sabedoria com base na 

Tradição do Graal, ou seja, a Religião de Maitreya 

Budha, religião não no sentido actual do termo 

mas sim no de Saber Místico. Como preparação 

deste Novo Ciclo e definitiva expiação kármica 

em relação à Obra, J.H.S. deu aos seus discípulos 

uma série de yogas a qual culminou com o Yoga 

Universal. 
 

 Neste Novo Ciclo do Espírito Santo, 

simbolizado justamente pela Taça do Santo Graal, 

incumbe aos Munindras, que potencialmente 

somos, possibilitar a descida em todos do Espírito 

Santo, ou seja, uma Consciência Universal que nos 

prepare para o Grande Julgamento Final da Ronda. 
 

 À Nova Ordem do Graal, já constituída 

actualmente, incumbirá assim firmar na Face da 

Terra, como coisa objectiva, a Tradição do 

Mistério do Graal, e aí mantê-la por intermédio 

dos seus Cavaleiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora, essa descida do Espírito Santo, essa 

aquisição de uma Consciência Universal, exige 

uma profunda mudança interior em que a queira 

operar. Um dos meios de o conseguir já se 

indicou, ou seja, o Yoga Universal. Outros existem 

necessariamente, todos sempre e de qualquer 

modo orientados para, em última análise, 

possibilitar a aquisição do chamado Corpo Causal, 

que só aos Adeptos ou Iluminados é acessível e 

resulta de uma especial tessitura dos Princípios de 

Manas e de Budhi: só por essa via se atinge o 8.º 

Princípio, denominado Caijah. 
 

 

Pois o caminho que a tal conduz é 

exactamente a Ritualística de J.H.S. É nessa 

consecução que se dirige o Rito do Santo Graal. 

Os hinos, os mantrans, as músicas de J.H.S. têm o 

condão de envolver os discípulos numa rede de 

conchas sonoras, as quais vão progressivamente 

moldando o Corpo Causal. A posse desse Corpo 

traduz-se num processo de comunicação directa 

entre a Personalidade e a Consciência Integral 

através do Samadhi ou Êxtase.  
 

 Ora, a Ritualística, que é, como se vê, 

além do mais um verdadeiro processo de 

terapêutica espiritual, no pitoresco mas profundo 

linguajar do grande e Venerável Irmão Sebastião 

Vieira Vidal, só se pode desenvolver e realizar 

cabalmente em ambiente apropriado e que é o 

ambiente templário. 
 

 O Templo, como lugar não de devoção 

mas sim de realização, na lapidar expressão do 

nosso Augusto Mestre, é portanto indispensável 

factor evolutivo quando se atinge uma 

determinada craveira. Só nele e através dele, pela 

vivenciação da Ritualística, pela comparticipação 

na Egrégora que ele pressupõe, pela sintonização 

com as sublimes Vibrações que dele emanam, se 

podem operar nos discípulos todas as misteriosas e 

subtis mutações que os hão-de um dia levar à 

Metástase Avatárica. Nele se sintetizam e 

resumem afinal os três caminhos que àquela 

conduzem. Para além da actividade templária 

propriamente dita, o Ritual é simultaneamente 

uma Escola ou fonte de conhecimentos e um 

Teatro ou vivenciação directa. Por isso, o Ven. 

Irmão Vidal recordava com saudade, numa das 

suas habituais e fecundas palestras, os Rituais a 
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que havia assistido nos anos 30 e de cuja 

profundidade e riqueza só bem mais tarde se 

apercebeu, ao realizar que boa parte dos 

conhecimentos de que se sentia possuidor lhe 

provinha do que inconscientemente absorvera e 

lhe ficara intimamente gravado mercê desses 

mesmos Rituais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pois, meus queridos Irmãos, é esse 

fabuloso instrumento que vamos possuir! Ele aí 

está já na sua imaculada materialidade, saída quase 

totalmente das nossas próprias mãos. Cabe-nos 

agora fazer vibrar nele as nossas mentes e os 

nossos corações, para que se erija e resplandeça 

todo o seu transcendental esoterismo. 
 

 Ao entronizarmos no seu Altar essa 

preciosa e inestimável dádiva de nossa magnânima 

e querida Mãe [Allamirah], ficará instituído o Rito 

do Santo Graal, simbolizado pela Taça miniatural. 
 

 Do significado do momento e do 

transcendente significado de tudo o que agora 

executamos, talvez que nunca teremos verdadeira 

e completa compreensão nesta vida física. Julgo, 

no entanto, que estamos vivendo um minuto a 

todos os títulos extraordinário, de jubilosa alegria, 

mas também de grave e profunda responsabili-

dade. 
 

 A honra concedida a Portugal é única até 

esta data, mas as suas exigências são de igual 

medida e valor. 
 

 Meus Irmãos: o Templo de Sintra é o 

terceiro de um ternário que só depois de realizado 

possibilita o equilíbrio. E só em equilíbrio, embora 

dinâmico, se pode fazer Obra… 
 

 Por outro lado, este Templo funcionará no 

Quinto Posto Representativo do nosso Globo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vimos, o Mistério do Santo Graal 

iniciou-se para a Redenção de Luzbel e orienta-se 

para a descida do Espírito Santo, a Realização de 

Arabel. 
 

 Teremos, portanto, o Terceiro redimido 

actuando como Quinto. 
 

 Luzbel vai funcionar em Arabel! 
 

 Quem tiver olhos de ver, que veja! 
 

 Quem tiver ouvidos de ouvir, que oiça! 
 

 Salve, Graal! 

 Vitória de Deus, 

 Estrela Bendita 

 Caída dos Céus. 
 

A U M 
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MUNDOS SUBTERRÂNEOS DE SINTRA 
 

– PORTAS D´OURO DA INICIAÇÃO – 
 

 

VITOR MANUEL ADRIÃO 

 

 
19.6.2018 – Conferência pública realizada no Espaço “Espiral”, Lisboa 

 

 

A Sabedoria Iniciática das Idades 

considera a Terra o invólucro físico de um Ente 

Vivo, o seu corpo de encarnação ou manifestação, 

a quem chama de Espírito Planetário ou Logos, 

segundo os gregos, o mesmo Ishvara dos hindus 

ou o Dhyan-Choan consignado nas Estâncias de 

Dzyan e que o Evangelho de São João (12:31) 

consigna de “Príncipe ou Espírito deste Mundo”, 

de tão má e equivocada interpretação teológica. 

Sendo a Terra a manifestação de um Ente Divino, 

logo tudo quanto na mesma existe é vivo e 

partícipe da Divina Natureza, desde o mais ínfimo 

grão de areia até à mais complexa montanha ou a 

mais elaborada paisagem. Eis aqui a base oculta da 

Biologia e o sentido primacial da Ecologia.  
 

Sendo a Matéria (Mater-Rhea, Mãe-Terra) 

uma só, contudo ela possui gradações de 

densidade, vibração e movimento, desde o estado 

mais grosseiro ao mais subtil, que a Tradição 

cataloga em sete princípios: Físico, Líquido, 

Ígneo, Aéreo, Etérico, Subatómico e Atómico. 

Estes estados de matéria, por seus graus de 

subtilidade interpenetram-se, preenchendo os 

aparentemente “espaços vazios” (por exemplo, o 

espaço vazio da matéria física via a ser preenchido 

pela mais rarefeita matéria líquida), diferenciando-

se pelo grau de vibração e densidade. Expandindo-

se de forma esferoide, levam o nome de Esferas, e 

por serem estados de fixação da consciência em 

desenvolvimento, igualmente possuem o 

designativo de Planos. Eis aqui a base oculta da 

Química e o sentido primacial da Alquimia. 
 

 Esses sete Planos são matizados, do mais 

denso para o mais subtil, pelos sete Raios do 

Logos Solar (o Ente Vivo que se manifesta por 

este nosso Universo que é o Sistema Solar), os 

quais são filtrados para a Terra pelos sete 

principais Logos Planetários identificados ao 

mesmo Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vénus 

e Saturno, que a essa filtragem acrescem as suas 
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próprias influências tipológicas acabando por 

classificar o Género Humano em sete tipos ou 

classes, em conformidade ao seu estado de 

consciência em desenvolvimento. Tais Planos ou 

Esferas de Substância, Consciência e Vida, são: 

Físico (Somático, em que se baseia a “Tabela 

Periódica dos Elementos”), Vital (Duplo Etérico 

ou Físico Superior, que os textos ocultos chamam 

“Regato Vital”), Emocional (Astral, Psíquico ou 

Anímico, a sede das emoções e sentimentos de que 

os órgãos gástrico e cardíaco são veículos e não 

fontes, dotando-se a energia psíquica ou astral de 

(bio)plasticidade conformada às ideias precon-

cebidas, conscientes ou inconscientes, da mente, 

nisto residindo o sentido de onirismo e maya), 

Mental Concreto (Intelectivo, Racional ou 

Discursivo, agindo pelo órgão físico do cérebro, 

donde se concluir que o pensamento é 

independente do cérebro seu veículo), Mental 

Abstracto (ou Causal, Inteligência Espiritual, o 

verdadeiro Cognoscio, matriz  ou arquétipo dos 

Planos e Corpos anteriores), Intuicional 

(Inteligência Divina, Filia Vocis, a Voz do Silên-

cio, donde o Professor Henrique José de Souza 

afirmar que “a intuição é mais atrevida que a 

inteligência”) e Espiritual (o Princípio Divino no 

Homem, a Mónada Humana manifestada, o ver-

dadeiro Homem Superior, o Budha ou o Christus 

no Homem, o estado último a alcançar). Eis aqui a 

base oculta da Astrologia, a Astrosofia, e 

igualmente a base oculta da Psicologia. 
 

 Esses Planos e Planetas são como 

“degraus” que o Homem transpõe paulatinamente, 

do mais denso ao mais subtil o que equivale a uma 

assunção na subtilidade, são como “portais” que 

vai transpondo no seu peregrinar pela Vereda da 

Verdadeira Iniciação que consiste na transforma-

ção da Vida-Energia (Jiva) em Vida-Consciência 

(Jivatmã). Os predicados necessários a transfor-

mar-se em verdadeiro Iniciado, estando interliga-

dos mas sendo distintos, são os seguintes em con-

formidade aos Planos e estados de Consciência: 
 

 Plano Espiritual = Realização (Riqueza) –

Júpiter, Púrpura 

 Plano Intuicional = Pureza – Cor Amarela 

– Mercúrio, Amarelo 

 Plano Causal = Ventura – Cor Azul – 

Vénus, Azul 

 Plano Mental = Sublimação – Saturno, 

Verde 

 Plano Emocional = Bondade – Marte, 

Vermelho  

 Plano Vital = Beleza – Lua, Violeta  

 Plano Físico = Saber – Sol, Laranja 
 

Os três primeiros Planos correspondem ao 

Mundo Informe ou da Tríade Superior, enquanto 

os quatro restantes Planos são os do Mundo 

Formal ou do Quaternário Inferior. Esses Plano 

expandem-se exteriormente desde o Seio da Terra 

a partir do seu Núcleo ou Sol Central e irradiam 

até às órbitas de determinados astros, que servem 

de “balizas-mestras” ou “pontos-não-se-passa” 

desses estados de energia. Por exemplo, a 

influência de Shamballah irradia até à vizinhança 

de Júpiter, a de Agharta até à de Mercúrio, a de 

Duat vai até ao aro gravitacional de Vénus, a de 

Badagas até à vizinhança de Marte, e a da Face da 

Terra recebe a influência gravídica da Lua ao par 

da “densidade” de Saturno. 
 

 A expansão extraplanetária dos sete Planos 

corresponde ao esquema da Evolução Jiva ou 

Humana, enquanto a expansão interplanetária dos 

mesmos Planos é afim à Evolução Jina ou Sobre-

humana. O palco da Face da Terra é onde se 

processa os dois tipos de Evolução, um o da 

Hierarquia em formação (Jiva) sob a direcção do 

Quarto Luzeiro, e outro o da Hierarquia decaída na 

Terra (Jina, Assura) sob a direcção do Quinto 

Luzeiro. Para impulsionar a evolução da primeira 

e reintegrar a segunda na sua condição primordial 

divina, sendo a mesma apontada nos textos 

sagrados como aquela dos “Anjos decaídos” (do 

Segundo Trono ou Mundo Celeste no Terceiro 

Trono ou Mundo Terrestre), é que se manifestou 
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na Face da Terra em forma humana – mas não 

terrena – o Sexto Luzeiro (1883-1963), envolvido 

na veste carnal, mayávica, que teve o nome 

Henrique José de Souza.  
 

Shamballah (Salém, Walhalah, etc.) é o 

Laboratório do Espírito Santo, a Terceira 

Hipóstase do Logos Planetário, corresponde ao Sol 

Central da Terra e aí coexistem, ora Despertos, ora 

Adormecidos, em conformidade aos ciclos das 

suas manifestações, os Grandes Deuses dirigentes 

da Evolução Planetária de que um deles, o mais 

próximo do Logos Planetário, é o Supremo 

Dirigente impulsionando o movimento da Roda ou 

Ronda Evolucional, donde possuir o título de 

Chakra-Varti e cujos atributos são os mesmos do 

bíblico Melki-Tsedek, o Rei do Mundo, sendo Ele 

o “eixo” da “roda” que é o próprio Governo 

Oculto do Mundo (G.O.M.), como seja a Grande 

Fraternidade Branca.  
 

 Shamballah é a Oitava Cidade ou Loka 

central capital do Mundo de Agharta com as suas 

sete Lokas em redor, espécie de constelados 

sagrados em volta do Sol Central. Constitui o 

Mundo Celeste na Terra onde só os Homens 

Divinos, os Grandes Avataras, têm o acesso 

franqueado, esses verdadeiros portentos da 

Sabedoria Eterna e do Amor Infinito que 

brilharam como humanos constelados na História 

da Civilização Humana, chamem-se Krishna, 

Sidharta, Jeoshua, etc.  
 

 Se em Shamballah vibra a Tríade Superior 

ou as Três Hipóstases do Logos Único, ela 

interage pelas matérias mentais do Mundo de 

Agharta para geral um novo Sol dessa feita astral, 

como seja o azul ou venusiano que mais próximo 

da crosta (ainda assim distante dela milhares de 

quilómetros) leva o nome de Caijah (Haiah) 

donde gera sete “sub-planos” astrais consignados 

como sete Cidades do Amenti, Hades e Lethes, por 

outra, do Mundo de Duat. Esta a região dos 

“Mortos Vivos” ou Seres Viventes, os Adeptos 

Perfeitos ou Deuses Humanos que agem sobre a 

Face da Terra e que representam o Rei do Mundo 

através dos Quatro Senhores do Karma Planetário 

entronizados no Templo do Caijah – em 

alinhamento directo com Shamballah – com um 

Quinto em formação, como seja Akdorge que em 

Agharta possui o nome de Asgartock, por outra, 

Ardha-Narisha, o “Varão dos Céus” ou o 

“Andrógino Primordial”. Sobre isto, convém frisar 

mais uma vez que não é demais, que a Androginia 

significa o estado de perfeito equilíbrio interior-

exterior do Homem Endócrino, nadíssima de nada 

tem a ver com a androgenia clínica, confusão 

propositada ou não, para todo o efeito, afectando a 

muitos hoje em dia, já de si de vidas perturbadas. 

O que sobretudo distingue o Mundo de Duat são 

as suas gigantescas bibliotecas e arquivos 

museológicos onde se contêm todos os tesouros de 

arte e cultura que a Humanidade criou até hoje, 

sendo as suas sete cidades a plasmação dos sete 

planetas tradicionais no Seio da Terra. Daí cada 

uma delas possuir a cor, o som e o perfume do 

planeta que expressa. Nelas se reservam as 

“Gentes del Outro Mundo”, parafraseando Mário 

Roso de Luna, ou o “Povo de Agharta que haverá 

de povoar a Face da Terra”, conforme a Profecia 

do Rei do Mundo pela boca do Hutuktu Lelyp 

Djamarap do Mosteiro de Narabanchi Kure, 

Tibete, corria o ano 1890. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Segue-se o Submundo ou Mundo de 

Badagas, também chamado Sedote em quíchua e 

Sidoti em italiano e que é o Mundo Jina das 

tradições, semi-físico, semi-fluídico ou etéreo 

como projecção do Caijah tomando forma etérica 

num novo Sol mais próximo da crosta – entre 60 a 

90 quilómetros de profundidade – que leva o nome 
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tradicional de Mekatulan, donde afluem sete 

conglomerados de matéria etérica que paulati-

namente vão se densificando como sete Lokas ou 

Cidades badagas, estando cinco já formadas e 

outras duas em formação, acompanhando a marcha 

evolucional das sete sub-raças da actual Quinta 

Raça-Mãe Ária na Face da Terra. Essas cidades 

ocupam enormes espaço vazios no interior da 

Terra, e são ocupadas pelos melhores da Raça 

Humana aí recolhidos desde o Dilúvio Universal, 

ou seja, desde a Tragédia da Atlântida que finou 

vítima do seu próprio karma, sendo-lhe mortalha 

líquida o oceano que herda o seu nome, Atlântico. 

O que mais surpreende em 

Badagas é a sua 

avançadíssima engenharia, 

meios e instrumentos onde 

a ciência hidráulica ao par 

da nuclear alcançaram 

tamanho desenvolvimento 

que só os mais intuídos da 

Face da Terra acaso 

poderão imaginar. A esse 

Mundo se relaciona o 

mistério da origem dos 

vulgarmente chamados 

“discos-voadores”, que os 

hindus e tibetanos chamam 

de vimanas e vaidorges. A 

esse Mundo se relacionam 

igualmente as verdadeiras 

Fraternidades Iniciáticas 

Secretas na Face da Terra, 

sendo os principais Portais, 

melhor dito, Embocaduras para o mesmo 

assinalados em lugares predeterminados do Globo, 

indicadores dos Chakras Planetários ou Sóis que 

têm a sua origem mental em Agharta e a raiz 

causal em Shamballah, tomando forma astral em 

Duat e etérica ou vital em Badagas, donde 

irradiam por determinados lugares da Terra que 

assim são verdadeiros “Paraísos Terreais”, com 

climas e particularidades biológicas singulares. 
 

 Shamballah – Caijah – Mekatulan estão 

em alinhamento directo com Mitra-Sherim, este 

assinalado em São Lourenço do Sul de Minas 

Gerais, Brasil, correspondendo ao Oitavo Chakra 

do Logos Planetário, o Vibhuti ou Cardíaco 

Inferior em que se contêm os Oito Poderes 

Místicos da Yoga e da Teurgia, cuja prova da sua 

existência deram à Humanidade todos os Grandes 

Iluminados que a ela advieram e cujo último 

conhecido – desde então nunca conheci algo não 

direi igual mas ao menos semelhante, e foram e 

são inúmeros os personagens carismáticos dotados 

de mais ou menos espiritualidade com que cruzei 

ao longo da vida em vários países – foi Henrique 

José de Souza, este a quem se deve todo o 

manancial de Revelações Iniciáticas de que 

transmito agora aos senhores e senhoras algumas 

folhas esparsas. 

Sendo o Homem feito à imagem e 

semelhança do Logos Planetário, com Este pode 

comungar através dos sete Centros de Consciência 

que são os Chakras Humanos criados a partir dos 

Planetários do mesmo Logos. 7 Chakras agem por 

7 Plexos centralizados por 7 Glândulas. O 

desenvolvimento destas corresponde a criação do 

Homem Endócrino da Quinta Ronda substituto do 

Homem Cérebro-Espinhal da presente Ronda 

Planetária. Eis aqui a base oculta da Medicina e a 

alavanca vital da Taumaturgia como a mesma 

Medicina Universal. 
 

 Pois bem, para isso concorrem a 

verdadeiras Fraternidades Iniciáticas Secretas 
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constituídas de Homens Superiores como escol da 

mesma Humanidade Jiva de quem eles são 

Jivatmãs. Tais Fraternidades dispõem-se 

estrategicamente em lugares predeterminados do 

Planeta e cada uma vai influir com mais ou menos 

intensidade, seja à distância, seja em presença, 

sobre sete outras Fraternidades Espirituais 

reconhecidas e creditadas pelo G.O.M., dando 

assim um total de 7x7 = 49 Confraternidades de 

Tradição e Iniciação, com as suas ordens e regras 

em meio da desordem e desregro do marasmo 

impúbere do ciclo finado que o mundo atravessa.  
 

 Tais Fraternidades Humanas mas de foro 

Jina, donde a designação Fraternidade Jinas ou 

Sedotes, constituem-se em Postos Representativos 

da Obra do Eterno na Face da Terra e são a 

solução final da Evolução Humana, o garante do 

Futuro, conservadoras da Tradição Iniciática das 

Idades que transmitem em forma gradual ao 

Género Humano conformada ao seu desen-

volvimento mental e coracional. O supremo obje-

ctivo de toda a Ordem Iniciática, independen-

temente das suas fórmulas e métodos, é sempre o 

mesmo individual e colectivamente: o da transfor-

mação da Vida-Energia (Jiva) em Vida-Consciên-

cia (Jivatmã). Nisto consiste a verdadeira Inicia-

ção. Para alcançar tamanho desiderato, eis aí os 

incontornáveis princípios da tripeça iniciática: 
 

 ESCOLA QUE LEVA À TRANSFOR-

MAÇÃO… dos hábitos e costumes. 
 

 TEATRO QUE LEVA À SUPERA-

ÇÃO… da vida comum ou ordinária. 
 

TEMPLO QUE LEVA À METÁSTA-

SE… da assunção espiritual. 
 

 A Escola onde o Corpo é dirigido pela 

Mente. O Teatro onde a Alma se dirige pela 

Emoção. O Templo onde a Mente assenta na 

Vontade. 
 

 Sem esses princípios ou ragas (donde 

regras)  sobra só a ilusão da autossuficiência e a 

tendência fatal para autoassumir poses ilusórias 

exibicionistas de messianismo, gurusismo, etc., só 

por ter lido páginas de qualquer livro místico ou 

texto de internet da mesma índole e/ou ter passado 

uma ou várias noites em alguma serra ou floresta, 

por onde aos tombos de um lado para outro veio a 

desencontrar-se ainda mais, assumindo a vã glória 

de autoproclamar-se… iniciado!!! Algo assim 

como os hodiernos terapeutas alternativos que 

curam os outros de todas as maleitas, incluindo as 

incuráveis, menos a si mesmos em que exibem 

notórias debilidades físicas, psíquicas e mentais. Já 

dizia o Cristo: “Médico, cura-te a ti mesmo”… se 

és capaz, acrescento eu. Isto quando não ao par 

daqueles a imensa e nociva ceiva dos plagiadores e 

ladrões da propriedade alheia para alimento da sua 

paranóia egolátrica, em alguns não poucos 

igualmente alimentando a sua bolsa à custa dos 

mais crédulos e ignorantes. Isto lembra-me o que 

me disse alguém recentemente: por mais que tente, 

nunca conseguirá demover um vigarista de querer 

ganhar dinheiro. 

Antes de prosseguir com novos detalhes, 

devo primeiro assumir o dever de dizer claramente 

o que muitos sabem mas não ousam falar, como 

seja o de separar a fenomenologia animista 

(onírica, espelhismo, maya-vada, ilusão dos 

sentidos) da nomenologia espiritual (realização 

interior, realidade e essência última dos seres e 

coisas)  descartando esta daquela, em guisa de 

separar o trigo (Mundo da Tradição Iniciática) do 

joio das autopsicografias, autocanalizações, sim-

plismos de fenómenos atmosféricos e geológicos 

travestidos, por pareidolia e onirismo, de “santi-

nhos” espaciais, máquinas espaciais, egiptomani-

as, hindumanias, celtomanias (sociedades desigua-

is entre elas e diferentíssimas, a começar na reli-

giosidade nessas eras mortas, das modernas urba-

nas), etc., pasto profícuo dos elementos sexo 

(exercício do típico “ocultismo de praia”) e 

dinheiro, ambos fáceis de obter nesses domínios 

de figura e sensação por se estar em pleno domínio 

da inteligência emocional, descartando a puramen-

te racional capaz do exercício da crítica por que se 

separa a realidade da ilusão, a verdade da mentira, 

assim mesmo sabendo, como dizia o Professor 

Henrique José de Souza, que “por detrás da 

mentira está a verdade”. 

Manuel J. Gandra, com muita propriedade, 

classificou o termo genérico “esoterismo”: 
 

“Hodiernamente, o substantivo "esoteris-

mo" assume diferentes acepções e sentidos de que 

se destacam os seguintes:  

“1. é adoptado para nomear de forma vaga 

e “impressionista” todo o género de registos 
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relativos ao paranormal ou a distintas tradições de 

sageza antiga (ocidental ou oriental), bem como 

aos sincretismos Nova Era (New Age); 
 

“2. remete, algumas vezes, para a noção de 

segredo (“disciplina do arcano”) ou para a 

distinção entre iniciados e não-iniciados; 
 

“3. é empregue para designar uma filosofia 

peculiar, a da Escola Tradicionalista (perenialista), 

que se funda na “unidade transcendente” de todas 

as religiões e tradições, acepção sinónima de 

gnose (modo de conhecimento mais experiencial 

que racional). 
 

“Em suma, face ao estado actual do 

conhecimento acerca da difusão, categorias, 

ideias-chave e práticas do hermetismo é 

conveniente considerá-lo sob três modalidades 

particulares e nem sempre consonantes, ou 

unânimes, a saber: o hermetismo filosófico; o 

hermetismo ocultista; o hermetismo postmoder-

nista ou New Age.” 
 

Agora, repetindo o que venho dizendo 

desde há anos, adiantarei ser bom saber-se que as 

organizações espiritualistas se classificam em três 

classes distintas, pouco tendo a ver umas com as 

outras no modo de estar e de agir, como sejam: 
 

ORDENS (Ex.: Teosofia, Rosacruz, 

Maçonaria, etc.) 

| | 

Qualidade: MENTAL-ESPIRITUAL – 

SAPIENCIAL 

Versus 

INICIAÇÃO PELO ESPÍRITO > 

Esclarecimento pelo Estudo e aplicação do 

mesmo. 
 

RELIGIÕES (Ex.: Judaísmo, Catolicismo, 

Islamismo, etc.) 

| | 

Quantidade: PSICOMENTAL – CON-

FESSIONAL 

Versus 

SALVAÇÃO PELA ALMA > Consolação 

pela catequese e elevação pela prece. 
 

SEITAS (Ex.: “Manás”, “Universais”, 

“Animistas”, etc.) 

| | 

Disparidade: PSICOFÍSICA – IDOLÁ-

TRICA 

Versus 

CONFUSÃO PELO CORPO > Redun-

dando em doenças alucinatórias psicossomáticas. 
 

A TEURGIA pertence à 1.ª classe, respeita 

a 2.ª e separa a verdade da mentira em relação à 

3.ª. É nisso que se diferencia o Jivatmã (“Vida-

Consciência”) do Jiva (“Vida-Energia”), tal como 

o Jiva (homem comum) é absolutamente diferente 

do Jina (Génio, Adepto Perfeito). Isso leva à 

dedução da existência de duas Humanidades: a dos 

Perfeitos (Jinas) e a dos imperfeitos (Jivas), estes 

norteados por alguns daqueles que sacrificial-

mente, em guisa de Bodhisattvas compassivos, os 

vão ajudando desde os bastidores da Evolução 

Humana. Entra aqui a acção do Pramantha-

Dharma ou Grande Fraternidade Branca, e a 

diferença capital entre as crenças dos homens e a 

cultura dos deuses. Poderia até dizer: esta OBRA 

DIVINA (TEURGIA) forma uma Humanidade 

Jina ou Assura através da INICIAÇÃO JHS ou 

AKBEL, e as obras dos homens valem o que 

valem, mesmo com o deus cifrão no comando de 

muitas crenças que tanto mal fizeram e fazem a 

quem se deixa iludir pelo canto da sereia… esta 

que, na mitologia, é um ser devorador de carne 

humana. Aqui vale pelos sereios e sereias que 

devoram o corpo e alma de quem por tais espéci-

mes se deixam fascinar. 
 

 Como ninguém evolui por alguém em 

tempo e circunstância alguma, cabendo o esforço 

de lapidar a “pedra bruta” da personalidade na 

“pedra polida” da individualidade do candidato à 

verdadeira Iniciação, Roberto Lucíola, no seu 

texto A Iniciação é para poucos, diz com a lucidez 

que o caracterizava: 
 

“Sob o ponto de vista do Ocultismo e da 

Teosofia, o Homem está preso às suas mais 

variadas ilusões e não deseja perdê-las, por sentir-

se muito afeito a elas. Por isso, o estudo 

aprofundado do Ocultismo e da Teosofia, na actual 

conjuntura do Mundo, nunca abarcará multidões. 

Sempre foi assim e assim continuará sendo. As 

pessoas querem resultados imediatos sem que isso 

implique em muito esforço, o que absolutamente 

não ocorre na aquisição da Sabedoria Iniciática. A 

Iniciação sempre esteve aberta a todos, porém, 

somente um número restrito teve e tem a força de 
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vontade suficiente para adentrar os seus Portais. 

Alguns autores afirmam que as pessoas estão 

adormecidas e agem mecanicamente sob o 

impulso das circunstâncias, ignorando que 

deveriam ser senhoras e não escravas dos factores 

externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CONDIÇÕES PARA A LIBERTAÇÃO 

– Para ter êxito na divina obra da redenção é 

necessário que o interessado perceba que é um 

prisioneiro, e como tal precisa libertar-se das suas 

amarras. Outrossim, é fundamental sentir esse 

anseio de liberdade, que não pode partir do 

exterior mas ser fruto de uma grande necessidade 

interior. Sem esse estado psicológico bem 

configurado na alma do ser não há a mínima 

possibilidade de êxito nessa aventura, devido aos 

obstáculos que irão surgir na vida do aspirante. 
 

“Dizem os Iniciados que para fugir da 

escravidão material é preciso o concurso daqueles 

que já se libertaram por já terem passado pela 

experiência, o que lhes confere os atributos 

indispensáveis para indicar o caminho certo aos 

que desejam trilhar a Senda Iniciática. Porém, é 

necessária muita prudência ao procurar-se um 

Mestre verdadeiro, pois nesse terreno, como já foi 

dito, existem muitos falsos gurus e instrutores e 

pode se ser muito facilmente vítimas deles, como 

demonstra a experiência. 

“Resumindo o que foi exposto acima, para 

o homem lograr a libertação espiritual são 

necessárias três condições básicas, a saber: a) 

conscientizar-se de que é prisioneiro de um mundo 

ilusório; b) querer firmemente fugir dessa prisão 

sem grades; c) procurar alguém que verdadeira-

mente possa orientá-lo a como se libertar. 
 

“No processo iniciático é preciso em 

primeiro lugar iniciar o trabalho interno, 

procurando eliminar muitas funções mecânicas 

inconscientes e padrões de comportamento 

preconceituoso, como hábitos adquiridos pela 

educação e cultura seculares em que se firmam os 

costumes sociais e uma série interminável de 

factores completamente inúteis que transformam o 

ser humano numa autêntica máquina repetitiva. 

Para se construir um novo edifício é necessário 

que seja demolido o antigo, e no seu lugar se erga 

um novo edifício mais perfeito e completo. 

“O homem comum está perdido na floresta 

da vida, ao sabor dos acontecimentos. Ele não sabe 

para onde vai e permanece como um cego no meio 

de uma multidão, constituída também de cegos 

como ele. Assim continuará até chegar o dia em 

que nascerá lentamente no mais profundo de seu 

ser, como um lótus que brota nas águas do lago 

sagrado, a aspiração proveniente dos níveis 

superiores da sua consciência. Então procurará o 

Caminho da Libertação. Para que não fique 

perdido e se desvie do caminho, é necessário que 

estabeleça um objectivo a ser alcançado, pois isso 

é muito importante. Procurar uma meta ou 

objectivo, na linguagem da psicologia profana, é 

procurar “centrar-se”. Os Iniciados hindus 

asseguram que a técnica para encontrar o nosso 

centro de consciência consiste em dominar a 

dispersão mental, o que se consegue pela prática 

da concentração num objecto interno, que outra 

coisa não é senão entrar-se em Dhâranâ, que é o 

estado pelo qual nos isolamos dos apelos 

mundanos que tantos desvios podem ocasionar. 

Como sabemos, Dhâranâ é um dos oito Passos da 

Yoga de Patanjali. 

“Quando o aspirante aprende a centrar-se 

em si mesmo e estabelecer uma meta para a 

libertação, começa a dar os primeiros passos no 

sentido de ter um objectivo permanente na vida. 

Começa a saber onde se encontra, não está mais 
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perdido e sem rumo. Com essa formulação, 

conscientiza-se do quanto é um dependente. Nessa 

etapa da sua Iniciação, ele já possui alguns 

elementos para aferir quanto já progrediu no 

caminho e o que falta fazer para avançar cada vez 

mais. Passou a ser senhor de si mesmo, tomou o 

leme em suas mãos, agora a nau será conduzida a 

um porto seguro. Se lograrmos examinar a nossa 

posição, seremos capazes de observar onde 

estamos em termos de evolução. Às vezes ficamos 

desapontados ao ver o quanto ainda não somos 

realmente livres. Em compensação, apesar do 

caminho que temos ainda pela frente vemos o 

quanto já avançámos em relação ao ponto onde 

nos encontrávamos antes. A Iniciação transforma-

nos num ser altamente consciente do nosso 

destino, o que acelera sobremodo a nossa evolução 

no caminho da Vida Consciente. O delimitar de 

metas a serem alcançadas assinala que o processo 

iniciático é altamente científico. 
 

“Todos nós devíamos ter a capacidade de 

ver o quanto não somos livres. Isso é muito 

importante. Como observar a nossa falta de 

liberdade? Esse facto deve ser estudado 

individualmente. Com o processo de autoanálise 

daremos conta de que a cada momento da nossa 

vida decidimos fazer uma coisa e fazemos outra, 

queremos seguir em determinada direcção e 

terminamos seguindo em outra, e assim por diante. 

Tal situação pode induzir o discípulo a desanimar, 

mas isso faz parte das provas a que todos os 

aspirantes estão sujeitos. O resultado obtido é que 

indicará se o indivíduo será um liberto ou 

continuará um escravo das circunstâncias. É o ser 

ou não ser. Cada um terá de ver a sua falta de 

liberdade, ela se apresenta com numerosas facetas 

consoante o caso específico de cada um. Em 

Psicologia não existe solução pré-moldada. Em 

virtude disso, é que em Esoterismo se diz que 

ninguém sabe o mistério que se esconde no 

coração de cada um. 
 
 

“INICIAÇÃO É UM MÉTODO DE 

VIDA – É relativamente fácil ter a ideia de se 

procurar a liberdade, o difícil é vivenciar o ideal. 

Ficar apenas na intenção, por melhor que ela seja, 

não conduz a lugar algum. A Iniciação, ao 

contrário do afirmam os que nada sabem a 

respeito, é uma realização eminentemente prática, 

não é para sonhadores, pois trata de modificar 

radicalmente o nosso modo de ser. Nesse terreno 

somente servirão ao nosso propósito as 

experiências práticas, que a ninguém é dado 

vivenciar no nosso lugar. A esse respeito, 

Ouspensky disse: 
 

“Cada um de nós deve ver que não é livre. 

Uma pessoa quer saber e não pode, ou porque não 

tem tempo ou talvez porque não tenha nenhum 

conhecimento preparatório. Outra pessoa quer ser, 

quer lembrar-se de si mesma, quer fazer de uma 

certa maneira, mas as coisas acontecem de modo 

diferente, não como ela quer. Quando a pessoa 

compreende isso, vê que a sua meta é a libertação, 

e para ser livre deve ser consciente.” 
 

“Em termos de busca da Libertação 

ninguém a pode fazer por nós. Ninguém me 

libertará se eu mesmo não fizer por isso. Somente 

poderemos pensar em ajudar alguém a encontrar o 

verdadeiro caminho que a ajude a libertar-se 

quando nós próprios nos tornarmos livres. Os 

Adeptos Perfeitos somente ajudam quando 

percebem que o discípulo está preparado, e jamais 

impõem a sua vontade nem se antecipam porque 

tal viola a Lei Divina ou Dharma. 
 

“O encadeamento de vida e morte 

constitui uma fatalidade para a maioria da 

Humanidade, mas não constitui um paradigma 

para o Iniciado. Tais predispostos são frutos da 

ignorância e da indolência em procurar-se a 

Verdade. Por isso é que JHS afirmava sempre aos 

seus discípulos que quem tem Hierarquia não deve 

nem pode orientar-se pelos conceitos que norteiam 

a vida do homem comum, pois tal comportamento 

seria uma traição à sua Hierarquia. A consciência 

da imortalidade é sinónima de paz interna, 

serenidade e desapego de tudo. Tal estado não 

pode ser encontrado na mente de quem tem a sua 

consciência focada na personalidade mortal. 

“A imortalidade e a plenitude não podem 

ser encontradas na esfera da personalidade. O que 

prende o ser ao mundo dos mortais é a geração de 

karma. Quem não tem sabedoria elimina um 

karma gerando outro, e assim vai criando uma 

cadeia de causas e efeitos que o prende cada vez 

mais ao mundo das ilusões. É preciso romper com 
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esse estado de coisas. Segundo os Iniciados, o 

karma é gerado em virtude da falta de vigilância 

dos sentidos. 
 

“Somente a Meditação constante pode 

gerar a acuidade espiritual capaz de livrar do 

karma. Liberto do karma, o ser poderá alçar voo às 

sublimes regiões do Espírito que a mente vulgar é 

incapaz de imaginar, devido à excelsitude desses 

níveis. Não se trata de matar a personalidade mas 

de transformá-la em algo muito mais valioso, ou 

seja, os valores intrínsecos da Individualidade vão 

absorvendo os corpos mais grosseiros e 

transmutando a Matéria em Espírito, fenómeno 

expresso pela Transfiguração na vida de Jesus o 

Cristo. Os veículos inferiores de Cristo não foram 

destruídos e antes sofreram aquilo que em 

Iniciação é conhecido por Divina Eucaristia, o que 

pode ser realizado por quem realmente deseja 

levar a bom termo a Iniciação como a coisa mais 

séria da sua existência. 
 

“A consciência espiritual é o refúgio de 

todos os vencedores. Como a consciência é 

flutuante, ela somente se estabilizará quando 

atingir o nível Monádico, antes disso andará 

sempre à procura de algo. Esse é o estágio que 

Platão denominou de “divina inquietude”, 

inquietude sempre presente no coração de todos os 

verdadeiros discípulos, mas que algum dia se 

transformará na suprema beatitude do Iluminado. 

“Para que o deslocamento do foco de 

consciência se direccione para os valores 

espirituais, não é preciso que ocorra a morte, que 

aliás não irá resolver coisa alguma, pois o que tem 

de morrer é a nossa propensão para criar condições 

desfavoráveis geradas pela ignorância da 

mecanogénese interna. Por isso, estamos sempre 

criando situações kármicas indesejáveis. Para se 

alcançar o Reino do Céu não é preciso morrer, 

pois mesmo encarnados podemos realizar esse 

desiderato. Não basta morar entre os imortais para 

se conseguir a imortalidade, porque a evolução 

pessoal não se pega e tão-só pode contagiar 

outrem inspirando-o pelo exemplo, de maneira 

esse objectivo deve ser conseguido aqui mesmo, 

ainda encarnados. Diz uma Lei Oculta que o 

discípulo deve estar sempre morrendo ou se 

renovando perpetuamente, pois quem não se 

transforma morre.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda acerca do que seja a verdadeira 

Iniciação, Roberto Lucíola, em Iniciação, um 

modo de vida (Agosto de 2002), adiantou: 
 

“Os Adeptos da Boa Lei discordam do 

rumo da civilização ocidental contemporânea, 

questionando o valor da tecnologia e do 

materialismo utilitário que a caracteriza. Os 

valores que norteiam o Homem moderno, segundo 

esses Luminares, carecem de sentido porque não 

levam a lugar nenhum em termos de evolução, e 

sim a um simples progresso tecnológico que mal 

orientado pode descambar no imperialismo e nas 

guerras de conquista e domínio dos mais fortes 

sobre os mais fracos ou despreparados. 
 

“Progresso sem espiritualidade não é 

evolução e sim uma simples realização material, 

que pode gerar conforto para alguns mas nunca 

uma realização interior, muito pelo contrário, só 

tende a materializar cada vez mais a consciência 

das criaturas pelas facilidades e apelos para as 

coisas externas e efémeras que esvaziam o ser. Por 

isso é que se nota uma crescente inquietação 

psicológica nas pessoas de todas as classes sociais, 

mormente nas mais abastadas, com destaque para 
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as dos países do primeiro mundo. Tal situação 

anómala reflecte-se no número crescente de 

pessoas que frequentam os consultórios dos 

psiquiatras e psicólogos, para não falar da cada vez 

mais numerosa entrada nos hospitais 

especializados em problemas mentais. Isso denota 

que no íntimo dos seres algo brada contra esse 

estado de coisas que agride os cânones 

evolucionais, o qual é preciso ser mudado 

urgentemente sob pena de criar-se uma sociedade 

de desajustados psíquicos. 
 

“Os conceitos filosóficos dos antigos 

Iniciados do Oriente ensinavam que a Vida era 

para ser vivida plenamente. Por isso, devia-se 

viver sempre alegre e jamais deixar que a mente 

fosse perturbada por pensamentos sombrios. Viver 

alegremente era o seu conceito de felicidade, 

saturando-se das forças vivas da Natureza não 

importando se chovesse ou fizesse Sol, pois para 

eles tudo isso era razão de alegria ao mesmo 

tempo que repudiavam qualquer sentimento de 

medo, insegurança, doença, depressão, ódio, 

vingança ou algum pensamento que pudesse 

afectar a sua inabalável serenidade.  
 

“Os Iniciados são unânimes em afirmar 

que os esplendores do Espírito são se manifestarão 

na consciência do discípulo se a sua mente for 

como um cristal e o seu coração for transbordante 

de amor. As paixões inferiores e os pensamentos 

desregrados degradam a Alma do ser humano, 

causando-lhe a infelicidade, a doença e a morte, 

além de retardar a marcha gloriosa que a Mónada 

deve palmilhar em direcção ao Infinito que é a 

Fonte do Ser, Fonte chamada pelos taoistas de 

Grande Vazio ou Tao. 
 

“Para um Iniciado toda a obra de Deus é 

bela. A Vida e a Morte são indiferentes para ele, 

são factores transitórios que terão a sua razão de 

ser ou Deus não os teria instituído, posto que a 

Eternidade existe independente da nossa própria 

existência. Mas tudo isso significa nada quando se 

tem consciência de que o Eu individual possui a 

mesma dimensão da Grande Mónada Universal e 

que todos somos partes do Logos, tomando ciência 

disso no dia em que as barreiras do individualismo 

forem derrubadas para sempre. Então, teremos a 

consciência da amplidão cósmica da Divindade 

por sermos parte dela. Estamos mergulhados Nela 

e Ela está em nós como Lei bem certa. Tudo o 

mais perde o sentido quando se penetra em todas 

as dimensões, integrando a orquestra que executa a 

sinfonia das Esferas. 
 

“O significado do que denominamos 

Realização, Iluminação, Imortalidade é o do 

encontro que se opera no mais íntimo do ser entre 

a Alma e o Espírito, e entre o Espírito e o Eterno. 

Para que esse fenómeno se opere é preciso o 

exercício de uma poderosa força de vontade da 

parte do aspirante ao Adeptado, e para isso é que 

existe uma série de práticas genericamente 

chamada Iniciação. Dizem os Mestres que o 

Caminho somente será encontrado quando se está 

sob a orientação de um Mestre autêntico, mas 

sendo de importância fundamental o esforço 

próprio do discípulo, sem o qual nada conseguirá. 

Daí a necessidade de uma profunda autodisciplina 

e da perseverança inabalável durante toda a vida. 

Nestes assuntos não se pode contar os dias e os 

anos por se tratar de transcender o tempo e o 

espaço. 
 

“A Iniciação é antes de tudo um modo de 

vida, implica no abandono do desejo de só posses 

materiais por ser carga demasiado pesada para 

suportar, além de tomar muito tempo para se 

adquirir e administrar. Deve-se sobretudo buscar a 

serenidade de Espírito encarando as paixões como 

um inimigo íntimo, alegrando-se com tudo o que 

vive, por mais simples que seja, vislumbrando a 

mão de Deus em toda a Criação e que nada 

acontece por acaso.” 
 

 Pois bem, chegados aqui após ter se 

definido o que seja a verdadeira Iniciação e a 

Tradição dos Mistérios celebrados nas 

Fraternidades Iniciáticas Secretas, de que as sete 

principais constituem-se de Adeptos Perfeitos ou 

Mestres Reais que dirigem nesses Postos 

Representativos a Marcha avante da Mónada 

peregrina pelo esteio das Raças, Rondas, etc., o 

chamado Itinerário de Io por Ésquilo e Apuleio, a 

localização geográfica dessas mesmas Confrater-

nidades dispõe-se na borda da concavidade ou 

curvatura da face da Terra para o seu interior, o 

Submundo de Badagas, veiculando as energias do 

respectivo Chakra Planetário a que são afins e lhes 
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dão as especificidades próprias com que impri-

mem a tónica ao país e continente em que estão.  
 

 Os Chakras Planetários localizam-se em 

Montes Santos, espécies de pedúnculos dos 

mesmos, em países que a Tradição Iniciática das 

Idades aponta como sendo:  
 

 Peru – sob a influência do Sol 

Chakra Raiz 

 Potestade – Mikael 

 Subpotestade – António José Brasil de 

Souza 

 Ordem dos Cavaleiros do Sol 

 Ramo da Ciência – Alquimia, Química, 

Física Nuclear 

 Países afins – Japão e China 
 

 México – sob a influência da Lua 

 Chakra Esplénico 

 Potestade – Gabriel 

Subpotestade – Bento José Brasil de Souza  

 Ordem dos Astecas Cabalistas 

 Ramo da Ciência – Arte e Música 

 Países afins – Índia e Tibete 
 

 América do Norte – sob a influência de 

Marte 

 Chakra Gástrico 

 Potestade – Samael 

 Subpotestade – Carlos José Brasil de 

Souza  

 Ordem Rosacruz 

 Ramo da Ciência – Política, Ética e 

Estética (incluindo a Arte Militar) 

 Países afins – Egipto, Arábia, Síria. 
 

 Austrália – sob a influência de Mercúrio 

 Chakra Cardíaco (Saturno) 

 Potestade – Rafael  

 Subpotestade – Daniel José Brasil de 

Souza 

 Ordem de Malta 

 Ramo da Ciência – Mecânica, Físico-

Química 

 Países afins – América do Norte e Rússia 
 

 Portugal – sob a influência de Júpiter 

 Chakra Laríngeo (Vénus) 

 Potestade – Sakiel  

 Subpotestade – Eduardo José Brasil de 

Souza 

 Ordem de Mariz 

 Ramo da Ciência – História, Literatura, 

Linguística 

 Países afins – Espanha (Península Ibérica), 

Veneza (Europa) e Ceuta (África), incluindo ainda 

Goa (Índia) e Bahia (Brasil) 
 

 Egipto – sob a influência de Vénus 

 Chakra Frontal (Mercúrio) 

 Potestade – Anael 

 Subpotestade – Francisco José Brasil de 

Souza 

 Ordem dos Tuaregues Azuis 

 Ramo da Ciência – Filosofia e Religião 

 Países afins – Israel e Grécia 
 

 Índia – sob a influência de Saturno 

 Chakra Coronário (Júpiter) 

 Potestade – Kassiel  

 Subpotestade – Godofredo José Brasil de 

Souza 

 Maçonaria dos Traichus-Marutas (Aghar-

ta) 

 Ramo da Ciência – Medicina, Tauma-

turgia e Teurgia 

 Países afins – Austrália e Nova Zelândia 
 

 Brasil – sob a influência do Sol (Central 

do Universo) 

 Chakra Cardíaco Inferior (Vibhuti, 

Mercúrio) 

 Potestade – El Rike (Henrique José de 

Souza) 

 Subpotestade – El Lena (Helena Jefferson 

de Souza) 

 Ordem do Santo Graal  

 Ramo da Ciência – Conhecimento 

Universal 

 Países afins – Todos (Celeiro da 

Humanidade) 
 

 No tocante a Portugal sob a égide do 

Augusto Quinto Luzeiro Arabel representado por 

Sakiel, teve-se a acção profícua da encoberta mas 

soberana das demais Ordem de Mariz, 

centralizando o foco da sua actividade na Serra 

Sagrada de Sintra consignada como a da 

localização geográfica do Chakra Laríngeo do 

Logos Planetário, a garganta do mesmo por onde 

escoa Kundalini, o Fogo Criador do Espírito 

Santo, sob a forma de Verbo, de Palavra, de Letras 
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vocais que se imprimem tanto no éter como no 

papel.  
 

 Essa é a tónica fundamental do Quinto 

Posto Representativo Português, o de Sintra, no 

aro do Sistema Geográfico Internacional, cuja 

Iniciação se faz a partir do Pensamento Criador 

afim à condição Assura da Hierarquia Primordial, 

logo ao verbo tomando forma como Letras como 

Relíquia ou Riqueza Espiritual que se traduz nas 

palavras do mantram sânscrito que diz: Davta 

(Devata) Man-Madim Kama-Deva Kakim – “Os 

Deuses da Mente Elevada contra os Deuses Pas-

sionais – Quem atravessa o Akasha (2.º Mundo) é 

Fonte de toda Riqueza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como acontece nas regiões dos demais 

Postos, igualmente Sintra reproduz microcos-

micamente o macrocosmo do Sistema Geográfico 

Internacional ao repartir-se por sete mais um 

lugares jinas (bigam-nadhis) que compõem o seu 

próprio Sistema Geográfico, como sejam: 
 

 1 – Castelo dos Mouros – Sol = A LUZ 

DE DEUS 

 2 – Santa Eufémia – Lua = O NOME DE 

DEUS 

 3 – São Martinho – Marte = A 

SENTENÇA DE DEUS 

 4 – Seteais – Mercúrio = A VONTADE 

DE DEUS 

 5 – Parque da Pena – Júpiter = A 

REALIZAÇÃO DE DEUS 

 6 – Lagoa Azul – Vénus = A EXPANSÃO 

DE DEUS 

 7 – São Saturnino – Saturno = O TRONO 

DE DEUS 

 8 – Trindade – Sol Central = A VITÓRIA 

DE DEUS 
 

 Todos esses lugares têm ligação directa 

aos Mundos Subterrâneos de Agharta, porém, bem 

defendidos por defesas naturais e elementais que 

tornam impossíveis a localização exacta das 

embocaduras para os mesmos, o que muitos 

curiosos excitados por alguma espécie de 

misticismo febril desapurado já experimentaram 

quando penetrando alguma concavidade da serra 

acabaram esbarrando com graníticas paredes que 

fatalmente lhes barram o passo. Isto é o mais 

comum, e ao comum resta dizer que nada vale 

rastejar por qualquer orifício aberto na terra com 

lanternas tremeluzentes em mãos trémulas. Além 

de ser aventura perigosa sujeita a acidentes 

súbitos, é uma perda de tempo precioso que a 

fantasia de que se traveste a ignorância leva a 

desconhecer o fundamental de só quando o 

discípulo está pronto, o Mestre aparece! 
 

 O discípulo para a personalidade perecível 

e o Mestre para a Individualidade imperecível. 

Helena Petrovna Blavatsky, nos seus Versos 

d´Ouro ou Voz do Silêncio (retirados dos 

Comentários ao Livro de Maitreya, escritos em 

páli), definiu claramente como se cria e assume o 

verdadeiro Iniciado. Diz: 
 

 “Vida casta, mente livre e sem precon-

ceitos; 
 

 “Coração puro, mente sedenta de conheci-

mento; 
 

 “Percepção espiritual lúcida, carinho fra-

ternal para com toda a Humanidade; 
 

 “Boa disposição para receber o 

conhecimento espiritual e capacidade para 

transmitir bons e fraternos conselhos e ensina-

mentos, se apto estiver para tanto, seja perante a 

vida, seja perante a morte; 
 

 “Boa resignação no sofrimento das 

injustiças que nos possam atingir, confiando 

plenamente na Justiça de Deus ou Karma, a Lei de 
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Causa e Efeito, demore o tempo que demorar a 

surtir efeito; 
 

 “Firmeza inabalável de princípios, cultura 

(mente) e carácter (coração) solidificados no 

Mestre Espiritual (aqui, JHS); 
 

 “Defesa valorosa dos injustamente 

atacados; 
 

 “Devoção perseverante para com o ideal 

do progresso e perfeição da Humanidade, que a 

Sabedoria Divina prescreve; 
 

 “Tais são os degraus d´ouro que levam ao 

Portal d´Ouro do Templo da verdadeira Iniciação, 

onde o Homem poderá, finalmente, assumir 

plenamente a sua condição divina.” 
 

 Para terminar, desfecho com o evoco do 

célebre Mantram de Unificação traduzido pelo 

meu saudoso amigo coronel João Miguel Rocha de 

Abreu, antigo presidente do Ramo Teosófico de 

Lagos: 
 

 O AMOR-UNIDADE é a Essência do 

próprio Universo: 

 Por Ele, tudo existe. 

 Por Ele, todos estamos, para sempre, 

interligados. 
 

 Existe uma SABEDORIA ETERNA, que 

tudo compreende: 

 Ela é conhecida de quem entrou no Grande 

Silêncio. 
 

 Existe uma PAZ PROFUNDA, que 

ultrapassa toda a concepção: 

 Ela habita no Coração de quem vive no 

Eterno. 
 

 Existe um PODER TRANSFIGURADOR, 

que tudo renova: 

 Ele vive e age em que sabe que O EU 

DIVINO É UM. 
 

 Que A ENERGIA DO EU DIVINO, 

 que é, essencialmente, AMOR-

UNIDADE, 

 Irradie, através de nós, 

 como SABEDORIA ETERNA e PAZ 

PROFUNDA, 

 TRANSFIGURANDO, 

SILENCIOSAMENTE, O MUNDO! 
 

 Ó VIDA OCULTA, Vibrando em cada 

Átomo! 

 Ó LUZ OCULTA, Brilhando em cada Ser! 

 Ó AMOR OCULTO, Abraçando tudo 

numa UNIDADE! 

 Que cada um de nós: 

 COMPREENDA que É UM CONTIGO, 

 SINTA que É UM COM TODOS OS 

SERES, e 

 VIVA PARA SERVIR A HUMANI-

DADE! 

 

BIJAM 
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TEOSOFIA E INICIAÇÃO 
 

 

JOÃO MIGUEL ROCHA DE ABREU 
 

 

 

1.º Simpósium Neo-Espiritualista Português 
Lisboa, 27 e 28 de Março de 1970 

 

 

 
Amigos e Irmãos, 

 

 Saudações muito fraternas dos Membros 

do Ramo Teosófico de Lagos, para todos os 

presentes, muito em especial para os promotores 

do 1.º Simpósio Neo-Espiritualista Português, uma 

iniciativa à qual entusiasticamente nos associamos, 

já pela Luz Espiritual que certamente arroja sobre 

o nosso País, já pelo carácter eclético de que se 

está revestindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronel João Miguel Rocha de Abreu 

A SOCIEDADE TEOSÓFICA 

 

 Começamos por informar que a Sociedade 

Teosófica tem como objectivos: 
 

 1.º – Formar um núcleo de Fraternidade 

Universal, sem distinção de raças, crenças, sexos 

ou classes sociais. 
 

 2.º – Promover o estudo comparativo de 

religiões, filosofias e ciências. 
 

 3.º – Investigar os poderes ocultos no 

Homem e na Natureza. 
 

 E que, aos membros desta Sociedade (a 

mais larga que conheço), apenas é exigida a 

adesão ao 1.º objectivo. 
 

 Isto quer dizer que todo o indivíduo que 

entra para a Sociedade Teosófica, pode usufruir de 

todos os direitos, bastando-lhe aceitar o princípio 

da Fraternidade Humana, sem distinções, e, 

naturalmente, cumprir os Estatutos e Regula-

mentos Gerais da Sociedade. 
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 Sendo assim, podem existir Secções 

Nacionais cuja maneira de pensar, ou de agir, 

sejam diferentes das de outras Secções Nacionais; 

e, dentro de uma Secção Nacional, podem existir 

Ramos, ou Grupos, cujas características sejam 

absolutamente diferentes das de outros Ramos ou 

Grupos. 
 

 E o mesmo acontece quanto aos Membros, 

sendo, cada um, senhor das suas opiniões (até em 

desacordo com as do Presidente Mundial), e sendo 

senhor de as expor como entender… adentro das 

disposições legais no País, evidentemente. 
 

 Portanto, embora não se possa falar de 

uma “Doutrina Oficial” da Sociedade Teosófica de 

Portugal (Secção Portuguesa da Sociedade 

Teosófica), seria muito desejável que, em vez de 

mim, estivesse aqui o Ilustre Presidente Nacional 

da nossa Sociedade, para lhes dizer aquilo que, na 

nossa Secção Nacional, de uma maneira geral, se 

entende por TEOSOFIA. 
 

 Quanto a mim, venho como enviado do 

Ramo Teosófico “AMOR, VERDADE E 

BELEZA” (do Algarve), dizer-lhes aquilo que 

pensa a maioria dos seus componentes, a opinião 

dos seus mais dedicados Membros. 
 

A TEOSOFIA 
 

 Começarei por dizer o que achamos que se 

deve entender por TEOSOFIA. 
 

 Todos sabemos que a palavra grega 

TEOSOFIA quer dizer “SABEDORIA DIVINA”; 

mas, para não cairmos em graves erros, 

necessitamos de não confundir as diferentes 

acepções da palavra TEOSOFIA. 
 

 A primeira acepção é a de “SABEDORIA 

DE DEUS”… “a SABEDORIA que DEUS tem”. 
 

 É evidente que – considerando-se Deus 

como a própria Alma Universal – nenhuma 

criatura poderá conhecer essa Sabedoria, não 

podendo o limitado, por maior que seja, conhecer 

e conceber o Ilimitado, o Infinito. 
 

 E ao referirmo-nos a Ela, deveríamos 

escrever a palavra TEOSOFIA não apenas com 

todas as letras maiúsculas, mas infinitas. 
 

 Depois – admitindo-se (como nós admi-

timos) a existência de Seres Superiores ao Homem 

– nós podemos considerar como TEOSOFIA a 

parte dessa SABEDORIA que é conhecida por 

qualquer dos Seres de um dos Reinos Supra-

Humanos, na prática, do 1.º Reino Supra-Humano. 
 

 Também é evidente que as nossas 

possibilidades de conhecermos essa SABEDORIA 

são idênticas às possibilidades de um cão abranger 

as nossas concepções filosóficas, e – com um 

Respeito e uma Humildade, filhos já de um pouco 

de Sabedoria – deveríamos referirmo-nos a esta 

TEOSOFIA escrevendo-a com todas as letras 

maiúsculas. 
 

 Ora, desta TEOSOFIA os Seres do 1.º 

Reino Supra-Humano têm dado aos do Reino 

Humano – através dos seus Discípulos 

(cerebralmente conscientes, ou não, de o serem) – 

uma pequena porção, que nós logo vamos 

empequenecendo e deturpando, e que constitui o 

conjunto das nossas Filosofias, Religiões e 

Ciências – geralmente consideradas contraditórias 

e antagónicas. 
 

 E, nos fins do século passado, Eles deram 

ao mundo externo – através da Discípula Helena 

Blavatsky – um primeiro apanhado desse 

conjunto, ao qual ela chamou Teosofia, fazendo-

nos alcançar uma maior porção dessa 

SABEDORIA ETERNA através de um estudo, 

conjunto e comparativo, de Religiões, Filosofias e 

Ciências… uma Teosofia que nós deveremos 

escrever com a inicial maiúscula. 
 

 Ora, se considerarmos que desta Teosofia 

cada um de nós apenas é capaz de captar uma 

parte bem restrita… talvez seja prudente, ao nos 

referirmos a esta pequena parte, escrevermos 

teosofia com as letras todas minúsculas, com a 

humilde convicção de que outras pessoas, e outros 

grupos, poderão conhecer, sob outras designações, 

uma Maior porção da SABEDORIA ETERNA. 
 

 A SABEDORIA DIVINA, a SABEDO-

RIA ETERNA é uma coisa Profunda, Infinita; mas 

não é porque pomposamente chamamos Teosofia à 

pequeníssima porção que dela temos, que essa 

porção é maior do que a possuída por outros de 

outros Grupos ou Escolas, que lhe podem dar 

outros nomes. 
 

 As mesmas palavras não têm o mesmo 

significado para todas as pessoas, e é por isso 

natural que d´entre as pessoas que se referem à 
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Teosofia, esta palavra designe, para umas, a sua 

própria interpretação daquilo que leram de 

Blavatsky, Besant, Leadbeater ou outros autores 

da Sociedade Teosófica, ao passo que para outras 

pessoas a palavra Teosofia designe aquela 

SABEDORIA que Tudo abrange e da qual Tudo 

são aspectos. 
 

 As primeiras costumam dizer que tal ou 

qual Doutrina é ou não é Teosofia. 
 

 Para as segundas, TODAS AS DOU-

TRINAS E CORRENTES são aspectos, bocados 

(todos parciais) dessa SABEDORIA ETERNA. 
 

 E o mesmo que se diz da palavra Teosofia 

pode dizer-se da palavra Cristianismo. Por 

exemplo: 
 

 Ao passo que muitos apenas consideram 

como Cristianismo a sua própria seita religiosa 

(não importa quão grande seja o número dos seus 

aderentes, ou a sua origem histórica), para outros 

ele abrange todo o conjunto de grupos e 

concepções religiosas que consideram Jesus Cristo 

como Mestre e Guia. 
 

 Há ainda outros, mais profundos e largos, 

para que a própria palavra Cristo se refere não 

somente a Jesus mas ao EU DIVINO em cada um 

de nós, a esse estado de consciência a que, no 

Oriente, chamam Consciência Búdhica, e ao qual 

ultimamente se tem chamado Consciência 

Cósmica. 
 

 E outro tanto acontece com o Budismo: 
 

 Cheio de Tolerância, ele se espalhou 

misturando-se com as mais variadas correntes do 

Oriente, havendo, portanto, várias espécies de 

Budismo; e ao passo que, para muitos budistas, ele 

é apenas a concepção restrita que dele tem a sua 

própria seita, para outros ele é uma Doutrina mais 

geral e pura, baseada nos ensinamentos do último 

Buda (o Príncipe Sidharta Gautama); e ainda, para 

outros, a palavra Buda refere-se não somente a 

esse Príncipe (e a mais 4 outros Seres) mas 

também a esse estado de consciência ao qual, no 

Ocidente, designam por Consciência Crística ou 

Cósmica. 
 

 Procurando eu tratar de uma Teosofia 

larga, poder-lhe-ei dar, portanto, o nome de 

Cristianismo ou de Budismo, tomando qualquer 

destas palavras no seu sentido mais largo e 

profundo. 
 

 Mas, como o Cristianismo tem procurado 

tocar mais o coração dos homens, e o Budismo 

tem procurado mais o lado filosófico – e como a 

causa da actual crise reside justamente na 

desarmonia entre o já elevado desenvolvimento 

científico-mental da Humanidade e as infantis 

concepções religiosas em curso –, julgamos 

preferível dar a esta exposição da Sabedoria Eterna 

um tom filosófico-budista – de um Novo Budismo 

– que julgamos adaptar-se melhor ao mundo 

actual. 
 

O BUDISMO 
 

 Gautama Buda começou por enunciar as 

QUATRO VERDADES, A PRIMEIRA das quais 

é A EXISTÊNCIA DO SOFRIMENTO. 
 

 Na verdade, o sofrimento existe. Quem 

não o conhece? Quem não procura escapar-lhe? 
 

 Mas, para evitá-lo é necessário 

conhecermos-lhe as causas, não apenas as mais 

imediatas, mas especialmente as mais profundas. 
 

 Buda enunciou a Sua SEGUNDA 

GRANDE VERDADE, dizendo que A CAUSA 

DO SOFRIMENTO É O DESEJO, A AMBIÇÃO; 

e enunciou a Sua TERCEIRA GRANDE 

VERDADE, dizendo que O DESEJO, A 

AMBIÇÃO, PROVÊM DA FALTA DE 

SABEDORIA. 
 

 Ora, suponhamos que temos uma jarra 

muito bonita. 
 

 Há três maneiras de se encarar a jarra: 
 

 A primeira maneira é a do selvagem, 

indiferente à beleza da jarra. Ele não está 

interessado nela, não a ambiciona. 
 

A falta de ambição é, nesta etapa 

evolutiva, um sintoma de atraso. 
 

 Depois, ele vai desenvolvendo a ambição 

e, a certa altura, luta por possuir a jarra, porque 

sente que a sua posse lhe trará prazer. 
 

 Se não a obtém, ele sofre por isso. E se ele 

a obtém, depois de um momento de prazer este se 

vai esfumando, obscurecido pelo receio de a 

perder, ou mesmo é substituído pela dor da própria 

perda… bastando, para isso, que ela se parta. 
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 Mas Deus não fez os objectos para sermos 

seus escravos e nos darem dor, mas sim para 

sermos seus senhores e nos darem prazer. 
 

 Há, por isso, uma terceira fase: 
 

 O homem compreende e sente a beleza da 

jarra, mas não está preso, limitado por ela. 
 

 Ele compreende e sente a Beleza 

Universal, que é Deus, manifestando-se através 

dessa jarra, e ele se alegra de Deus através da 

beleza dessa jarra. Mas ele sabe que a jarra é 

transitória (como o são todas as formas), e se ela 

se parte ele diz: 
 

 “Paciência! A mesma Vida Universal que 

criou essa jarra (através dos seres humanos), criará 

outra ainda mais bonita.” 
 

 Não é, portanto, por insensibilidade que 

devemos evitar o sofrimento (o que seria 

retrocesso), mas sim por compreensão, por 

Sabedoria. 
 

 Mas como alcançá-la de modo a matar a 

ambição e, consequentemente, o sofrimento? 
 

 Buda enunciou, então, a Sua QUARTA 

GRANDE VERDADE, que é o NOBRE 

ÓCTUPLO CAMINHO, um conjunto de Oito 

Qualidades, sendo o emblema do Budismo uma 

Roda com Oito Raios simbolizando essas 

Qualidades, a Roda do Carro Real da Libertação. 
 

 Essas Qualidades podem ser enunciadas 

assim: 
 

 – A CORRECTA DOUTRINA, o que 

quer dizer que o indivíduo deve ter uma 

compreensão relativamente correcta do Universo. 
 

 – PENSAMENTOS CORRECTOS – 

PALAVRAS CORRECTAS – ACÇÕES CORRE-

CTAS, correspondendo aos Pensamentos, Palavras 

e Acções Puros do Cristianismo. 
 

 – UM CORRECTO MODO DE VIDA. 
 

 – O CORRECTO EMPREGO DOS 

MEIOS DE QUE SE DISPÕE. 
 

 – A CORRECTA MEDITAÇÃO e A 

CORRECTA REALIZAÇÃO ESPIRITUAL. 
 

 São estas as Qualidades que constituem o 

NOBRE ÓCTUPLO CAMINHO, conforme nós as 

temos interpretado. 
 

A ESCADA DA SABEDORIA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ora quem somos nós, do Ramo Teosófico 

de Lagos, para virmos alterar o que Buda disse? 
 

 Somos apenas pessoas que procuram 

adaptar, ao momento actual, a exposição da 

Sabedoria Eterna; e, para isso, não consideramos 

uma Roda com 8 Raios mas sim uma Escada com 

7 Degraus, o que nos parece mais consentâneo 

com um Caminho que se segue, com uma 

Ascensão que se faz. 
 

 Degrau Preliminar: 
 

 A AMBIÇÃO 
 

 Vimos que o Homem saiu do estado inerte 

e indiferente pelo desenvolvimento da Ambição, 

que o levou à procura do Deus-Felicidade nas 

coisas do mundo. 
 

 É esta uma etapa indispensável no 

Caminho da Evolução. 
 

 Ao começar o Caminho da Ambição, o 

Homem está sem qualidades. 
 

 No fim de muitos milénios, ele não 

encontra o Deus-Felicidade mas sim a Desilusão. 
 

 Mas ele já não é a mesma pessoa que 

começou o Caminho. 
 

 A Ambição, os erros e as consequentes 

dores, encheram-no de Qualidades. 
 

 A Ambição foi, pois, um primeiro degrau 

na nossa evolução espiritual, um caminho 

inconsciente que nos acarretou sofrimento. 
 

 Mas agora, desiludidos, vamos à procura 

da Sabedoria. 
 

 1.º Degrau: 
 

 A IMORTALIDADE 
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 Então, começamos a deparar com a Morte, 

como a única certeza da Vida. 
 

 Antes de mais nada, como pessoas 

conscientes, temos que resolver o Problema da 

Morte, até porque ele condiciona, absolutamente, 

o comportamento humano, a atitude de cada um de 

nós em frente da vida e dos seus angustiantes 

problemas, em frente do egoísmo animal, nosso e 

dos outros; porque, meus Amigos, podemos ter a 

certeza absoluta de que o mundo está tão mal 

precisamente porque as pessoas, na sua grandíssi-

ma maioria, estão convencidas (consciente ou 

subconscientemente) de que tudo termina com a 

Morte, e as próprias convicções dos religiosos são 

tão vagas e fracas que não lhes dão forças para 

serem altruístas. 
 

 E, meus Amigos, neste século de Ciência 

o Homem deseja PROVAS; e mais vale ter uma 

PROVA da Imortalidade do que ter escutado mil 

sermões sobre ela, ou do que ter sobre ela 

efectuado mil lucubrações filosóficas, mesmo as 

mais lógicas. 
 

 Essas PROVAS tem-nas abundantíssimas 

(e ao alcance de qualquer pessoa de boa fé e de 

bom senso) o Espiritismo, e sejam quais forem os 

inconvenientes que possam ser apontados às 

práticas espíritas – a experiência de perto de meio 

século diz-nos que, antes de mais nada, o primeiro 

degrau a subir no Caminho Consciente da 

Sabedoria consiste em procurar obter essas 

PROVAS – não posso deixar de lamentar a 

condenação que fazem dessa procura alguma 

pessoas que até se esquecem de que por ela 

começaram, e que não são capazes de se 

analisarem com justiça e imparcialidade, nem de 

verem como essas PROVAS (talvez já esquecidas 

e enraizadas no fundo do seu subconsciente) 

servem de obscuro mas firme alicerce, sobre o 

qual terá sido possível construir um mais completo 

edifício de Sabedoria.  
 

 Isto não quer dizer que apenas o 

Movimento Espírita tenha as PROVAS da 

Imortalidade da Alma, mas sim que apenas nele 

essas PROVAS estão ao alcance de qualquer 

pessoa. 
 

 Os verdadeiros Grupos de esoteristas 

(entre eles a Sociedade Teosófica) têm PROVAS 

abundantíssimas da Imortalidade, e têm estudos 

detalhadíssimos sobre a Vida depois da Morte. 
 

 Mas tais estudos e provas não derivam de 

médiuns (no sentido vulgar da palavra) mas de 

investigadores que desenvolveram excepcionais 

poderes psíquicos, exigindo uma invulgaríssima 

elevação moral e um elevado desenvolvimento 

mental, junto a um treino definido, intenso e 

prolongado, e a subordinação a rigorosas e 

apertadas regras de vida. 
 

 Em virtude disso, o método esoterista (o 

único válido para quem queira levar a cabo, a 

fundo e sem perigo, as suas investigações, e para 

quem queira alcançar um alto nível espiritual) não 

pode ser usado por quem (premido pelo 

Sofrimento e pela Dúvida) queira obter, com certa 

brevidade, as PROVAS da Imortalidade, no 

mundo apressado e perturbado de hoje. 
 

 De resto, as pouquíssimas pessoas que eu 

conheço que (na presente vida) se dispensaram de 

efectuar pessoalmente essas investigações pelo 

processo mediúnico, não deixaram de ter essas 

mesmas PROVAS, obtidas pelo mesmo processo, 

através dos depoimentos de pessoas que lhes 

mereciam toda a confiança. 
 

 2.º Degrau: 
 

 A EVOLUÇÃO 
 

 Lamentavelmente, há pessoas que ficam 

nesse 1.º Degrau, contentando-se em terem apenas 

as provas da Imortalidade da Alma, as quais não 

bastam para mostrar um esquema racional da 

Vida, com as suas incertezas e sofrimentos. 
 

 Um Plano Universal começa a surgir com 

a Lei da Evolução no seu aspecto material, da qual 

já há tantas provas que a própria Igreja Católica 

Romana é obrigada a aceitá-la e já começou a 

encará-la no seu aspecto espiritual, tendo o sábio 

padre jesuíta Teilhard de Chardin dito que “tudo 

tem consciência”, que “a Evolução é o Plano de 

Deus”, e que “o estado Crístico é o mais elevado 

grau evolutivo na Terra”… frases essas que até 

parecem copiadas de um dos nossos compêndios 

de Teosofia. 
 

 A aceitação da Lei de Evolução Espiritual 

vem como natural e lógica consequência da 

aceitação da Evolução, como Plano Universal, e 

da Imortalidade da Alma. 
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 Na verdade, tanto física como psiquica-

mente eu não sou igual ao que era há 50 anos, nem 

sequer ao que era há 50 minutos. 
 

 3.º Degrau: 
 

 A REENCARNAÇÃO 
 

 Mas, para que o Grande Plano se nos 

apresente com lógica, não basta admitirmos uma 

Evolução Física, ou mesmo Psíquica restrita. É 

preciso admitirmos a Lei dos Renascimentos, 

coisa para nós absolutamente assente, mas que a 

grande maioria dos ocidentais se repugna a aceitar. 
 

 A meu ver, a reencarnação já é um 

corolário da Grande Lei que diz que “RESPIRAR 

É VIVER”. 
 

 Na Natureza, tudo vibra, tudo pulsa, tudo 

“respira”. 
 

 Luz, calor, etc., são formas de vibração. 
 

 Aos dias sucedem-se as noites, e a estas os 

dias. 
 

 As estações também se sucedem em ritmo 

regular. 
 

 Outro tanto acontece com as nossas funçõ-

es, não só as fisiológicas como as psicológicas. 

Dormimos e acordamos, e tornamos a dormir e a 

acordar. Praticamos acções, que nos trazem 

resultados, que servem de base (consciente) para 

novas acções. 
 

 E, naturalmente, largamos um corpo físico 

já gasto e tornamos a tomar um novo corpo, 

renascendo neste mesmo mundo, e fazemos isto 

tantas vezes até termos abrangido toda a experi-

ência espiritual que isso nos pode proporcionar. 
 

 As Religiões Orientais admitem a 

Reencarnação, embora, adentro delas, as pessoas 

mais ignorantes admitam que alguém possa 

reencarnar em animal, o que seria um absurdo e 

está em desacordo com os ensinamentos dos 

Fundadores dessas Religiões. Tão absurda ideia 

desprestigia essas Religiões, e desprestigia a Lei 

da Reencarnação aos olhos dos ocidentais, 

ignorantes dos ensinamentos originais dos seus 

Fundadores. 
 

 Há inúmeras provas da Reencarnação: 
 

 Há pessoas que se lembram de uma ou 

mais vidas anteriores, ou casualmente, ou como 

resultado de um aturado desenvolvimento 

esotérico. Outras pessoas “reconhecem” um lugar 

onde, na presente vida, vão pela primeira vez. 
 

 Existe também, como prova incontestável, 

a regressão da memória feita por insuspeitos 

magnetizadores, que conseguem levar alguns 

magnetizados a se lembrarem (e pormenorizada-

mente irem descrevendo) de uma ou mais vidas 

anteriores. 
 

 Uma outra prova encontra-se em muitíssi-

mas comunicações espíritas. 
 

 4.º Degrau: 
 

 O KARMA 
 

 Ligada à Lei da Reencarnação está, 

naturalmente, a Lei do Karma, ou da Reacção 

Matemática, segundo a qual, através dos tempos, 

nós vamos evoluindo em Sabedoria pela colheita 

dos resultados de tudo o que vamos semeando – 

em pensamentos, sentimentos, palavras e acções. 
 

 É uma lei lógica, mas cuja actuação nem 

sempre nos parece clara, em virtude dos ciclos 

maiores e menores em que se opera a “reacção” ou 

“colheita”. 
 

 Muita gente diz: “Eu sou tão bom e, afinal, 

só colho sofrimento, e há tanta gente má a quem 

tudo parece sorrir”. 
 

 Ora, meus Amigos, à medida que um 

indivíduo se vai desenvolvendo psicologicamente, 

mais se vai alargando, para ele, o período de 

relação entre Causa e Efeito. 
 

 Sabemos que o ladrão que é preso atribui 

geralmente a sua prisão não ao facto de ter 

cometido a sua falta social, mas sim ao facto de ter 

sido apanhado pela polícia. Acha que foi preso 

porque não teve sorte, ou porque foi pouco 

esperto, ou pouco desembaraçado. 
 

 E se alegarmos a ligação de Causa e Efeito 

a várias vidas sucessivas, teremos a explicação das 

aparentes injustiças e anomalias do destino. 
 

 Quando eu semeio batatas e colho 

ervilhas, eu não posso dizer que as ervilhas, que 

estou colhendo, são o resultado das batatas que 

semeei. Elas são o resultado de uma sementeira de 

ervilhas, da qual eu até posso estar esquecido. 
 

 Da mesma maneira, o facto de um 

indivíduo estar colhendo sofrimento, apesar de ser 

bom na presente vida, não é o resultado daquilo 
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que ele tem semeado de bom mas sim daquilo que 

semeou de mau, nesta vida (de que não tem 

consciência) ou em vidas anteriores (de que não 

tem lembrança). 
 

 O Universo é como uma máquina de 

cálculo, na qual carregamos nas teclas que 

queremos, segundo o nosso livre-arbítrio; mas o 

resultado é que é matematicamente conforme as 

teclas em que carregámos, e não conforme os 

nossos gostos. 
 

 Isso é o que um espírita, meu amigo, 

costumava explicar, dizendo com simplicidade: “A 

sementeira é livre, a colheita é obrigatória”. 
 

 Isto não quer dizer que se trate de um 

Deus vingativo. Trata-se sim de um Universo de 

Leis inflexíveis (não só no campo material como 

também no moral), Leis que, no decorrer da 

Evolução, nós – Espíritos Imortais – vamos 

gradualmente aprendendo. 
 

 Cruel seria um “Deus” de Leis flexíveis, 

Senhor de um universo de loucura no qual, 

combinando-se oxigénio com hidrogénio, numas 

ocasiões se obtivesse água e em outras ácido sulfú-

rico, conforme a pessoa que fizesse as combinaçõ-

es, conforme os caprichos e as amizades pessoais 

desse “Deus pessoal”. 
 

 Se uma pessoa mata outra, e se (nessa vida 

ou em outra) aquela que matou vem a sofrer uma 

morte violenta, não se pode falar de “uma 

crueldade de Deus”, pois que, no fundo, ninguém 

é anulado pela Morte, e quem vai sofrendo vai 

aprendendo a “corrigir a direcção” na sua busca da 

Felicidade – um nome que Deus tem. 
 

 O tempo não me permite alongar mais 

sobre a maravilhosa Lei do Karma. 
 

 Se a obtenção das PROVAS da 

Imortalidade da Alma constitui o 1.º Degrau na 

Escada da Sabedoria, os 3 Degraus seguintes são 

os do conhecimento das Leis da Evolução 

Espiritual, da Reencarnação e do Karma. 
 

 O conhecimento desses 4 Degraus da 

Sabedoria bastam para transformar absolutamente 

a vida de quem o possui, e bastaria para 

transformar absolutamente as relações entre os 

seres humanos – se a maioria tivesse tal 

conhecimento – fazendo da Terra um verdadeiro 

Paraíso. 

 Na verdade, se cada pessoa soubesse que 

tudo aquilo que fizer a outra lhe acontecerá a si 

própria, cada pessoa se tornaria Altruísta… até por 

“sábio egoísmo”. 
 

 Mas, para tirarmos todo o proveito deste 

conhecimento, necessitamos de meditar bem 

nestas Leis e no que elas implicam. 
 

 5.º Degrau: 
 

 A HIERARQUIA 
 

 Uma das naturais consequências deste 

conhecimento, é a da existência de Seres Superio-

res ao Homem, constituindo uma HIERARQUIA 

ESPIRITUAL. 
 

 Todas as Religiões se baseiam na 

existência de um, ou mais, desses Seres. 
 

 Os espíritas estão habituados a comunicar 

com alguns Seres Superiores e, nos seus livros, 

começam a aparecer referências, cada vez mais 

marcadas, a essa Hierarquia. 
 

 A Sociedade Teosófica e outros Grupos 

congéneres têm estudos detalhados, muitíssimo 

interessantes, sobre essa Hierarquia Espiritual, 

cujos Membros (através dos seus Discípulos) estão 

ligados não apenas ao nosso desenvolvimento 

espiritual mas também a todos os sectores do 

Progresso Humano, numa interessante divisão 

Ternária e Septenária relacionada com o 

aparecimento das diferentes Raças, Civilizações e 

Religiões – mostrando uma ligação interna da 

Humanidade com o Cosmos, e a existência de um 

PLANO SUBLIME que se vai gradualmente 

desdobrando perante a visão maravilhada do 

teosofista, do esoterista de qualquer das boas 

Escolas ligadas a essa Hierarquia Espiritual, a essa 

Fraternidade de Luz, na qual avultam, indubitavel-

mente, Buda e Cristo. 
 

 Todas as boas Escolas de Esoterismo estão 

ligadas a esses Seres Superiores, alguns dos quais 

inspiraram a fundação da Sociedade Teosófica e 

de outras Organizações similares. 
 

 Alguns desses Seres têm corpos físicos, e 

os seus Discípulos contactam com Eles, algumas 

vezes (embora raras), em corpos físicos, ou astrais; 

mas, geralmente, em corpos mais subtis. 
 

 Discípulos desses Seres (estudantes da 

Sociedade Teosófica e de outros Agrupamentos 

congéneres) têm levado a cabo profundas e 
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detalhadíssimas investigações, não apenas sobre os 

Mundos Invisíveis e suas relações com o Mundo 

Visível, como também sobre a Hierarquia e o 

Plano Divino para a Humanidade, e têm seguido, e 

mostrado, métodos normais, seguros e 

equilibrados de apressarmos o nosso próprio 

desenvolvimento espiritual e, consequentemente, 

do Mundo. 
 

 Por desenvolvimento espiritual, eu 

entendo um equilibrado desenvolvimento Moral e 

Mental, e não o de quaisquer faculdades 

mediúnicas, ou psíquicas, embora estas possam, 

naturalmente, surgir em certo grau da evolução. 
 

 O 5.º Degrau para a Sabedoria consiste, 

portanto, em se efectuar um estudo sobre a 

Hierarquia Espiritual e o Plano Divino de Luz e 

Amor, num desejo de se cooperar nesse Plano (na 

vida de todos os dias), e em se começar, para isso, 

a seguir um método de aperfeiçoamento Moral e 

Mental. 
 

 6.º Degrau: 
 

 O PROBACIONISMO 
 

 Depois de um período nesse 5.º Degrau, 

que geralmente é de algumas vidas (mas que, na 

presente vida, como recapitulação pode ser de 

alguns anos, ou mesmo de alguns meses), o 

Estudante-Peregrino, dolorido perante o sofrimen-

to humano, compreende que pode auxiliar o 

Aperfeiçoamento Moral da Humanidade, seguindo 

ele próprio o duro Caminho para o Discipulado e 

apressando, voluntariamente, o esgotar de um 

doloroso Karma, que lhe vem de vidas anteriores. 
 

 É o primeiro passo, voluntário e definido, 

no Caminho Espiritual. 
 

 É um período de Probacionismo, que dura 

geralmente algumas vidas, e que, em certo sentido, 

é o mais difícil da Evolução (pelo menos da 

Humana), porque as coisas deste mundo já não 

seduzem o Aspirante ao Discipulado e, por outro 

lado, as coisas do Espírito ainda não são vistas 

com suficiente intensidade, clareza e permanência, 

para que o indivíduo se possa sentir, normalmente, 

como EU DIVINO.  
 

 É aquele “Caminho para Deus e para o 

Divino Mestre” (qualquer que seja o nome que lhe 

dermos), Caminho que, para alguns de nós, talvez 

tenha começado em vidas passadas, com o uso de 

métodos pouco inteligentes, de “adorações pesso-

ais a deuses pessoais”, martírios auto-impostos, 

etc. 
 

 A Evolução Intelectual da Humanidade fez 

mudar esses métodos primários dos Probacionis-

tas; mas o Probacionismo caracteriza-se – hoje 

como sempre – pelo Sacrifício do Homem, a Deus 

(ou ao Divino Mestre) e à Humanidade; e não se 

julgue que o desenvolvimento mental do Aspiran-

te, colocado (sem possibilidades de isolamento) no 

meio de um mundo febril e descrente, facilita os 

seus primeiros passos. 
 

 Acima de tudo, esse Caminho é o do 

SERVIÇO DA HUMANIDADE, nas mais 

variadas circunstâncias em que o Karma nos vai 

colocando, umas vezes em posições de relevo, 

outras em lugares obscuros, ou até em situações 

dramaticamente ridículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cada lar é um mundo, tantas vezes cheio 

de dor, algumas vezes mesmo de tirania. E, muitas 

vezes, é no recanto escondido de um Lar que tem 

lugar uma das partes mais duras (e eficazes) do 

treino de um Probacionista, porque, como bem o 

disse alguém, “o Caminho começa em casa”. 
 

 Muitos Probacionistas fracassam por não 

darem o devido valor às vulgares virtudes sociais: 

por não serem cidadãos exemplaríssimos, 

rigorosamente honestos na sua vida profissional; 

por não serem absolutamente justos, carinhosos, 

caridosos, compreensivos e cheios de boa-vontade 

nas suas relações humanas; e outras coisas, tantas 

vezes consideradas de menos importância. 
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 Tem que acabar com as suas próprias 

“fraquezas humanas”, aquele que se está treinando 

realmente para a Supra-Humanidade. 
 

 Por outro lado, o Probacionista atravessa 

um período bem difícil da sua Evolução, 

caracterizado pela maior “Dualidade”: 
 

 O seu “Deus pessoal”, ou Mestre, ora lhe 

aparece (por imaginação, ou mesmo vidência), ora 

se lhe esconde. 
 

 As ideias espirituais, ora se lhe tornam 

absolutamente luminosas, ora se lhe obscurecem 

totalmente, alternando os períodos de fé e coragem 

com os de descrença e abatimento moral, e mesmo 

físico. 
 

 E um Karma implacável continua ferindo 

o infeliz Aspirante, incompreendido e hostilizado 

por todos, de todos abandonado, até de Deus, 

segundo lhe parece, aplicando-se a estranha frase 

de Jesus: “Meu Deus! Meu Deus! Porque me 

abandonaste?”. 
 

 Às vezes recua apavorado, e quer parar… 

e o Universo obedece-lhe, suspendendo o seu 

martírio, por vezes estando parado mesmo uma ou 

duas vidas. Mas a Força Divina, existente dentro 

dele, a insatisfação espiritual, de novo o 

impulsiona, e ele RESOLVE continuar o 

Caminho… e ele continua como anteriormente. 
 

 E, à sua volta, surge sempre um mundo de 

luta. 
 

 À medida que progride, o Aspirante torna-

se, inconscientemente, um “Centro Transformador 

e Irradiador de Energia Renovadora da Vida” (isto 

é, “Desintegradora das Formas”), podendo dizer-

se, em boa verdade, que quando existe paz ao seu 

redor é porque o Aspirante está espiritualmente 

parado. 
 

 À medida que progride, o Devoto, que era, 

tem que fazer um sacrifício maior do que todos os 

outros – o de se intelectualizar, transformando-se 

em Ocultista; e tem que fazer uma dádiva maior 

do que todas as outras – a do seu próprio “eu 

pessoal”. 
 

 O Probacionista foi comparado a um 

peixe, que habitava no fundo sossegado de um mar 

revolto, e que procurou transformar-se em ave. 

Quanto mais ele se aproximava da superfície, mais 

ele sentia o mar revolto. Ele fez várias tentativas, 

indo ao fundo descansar, e vindo cada vez mais 

acima; até que, finalmente, ele vencendo a maior 

tempestade à superfície, conseguiu saltar da água 

para o ar. 
 

 Assim, o Probacionista, ou Aspirante ao 

Discipulado, se transforma em Discípulo (Aceite e 

Liberto), não porque a “tempestade” se tenha 

acalmado, mas porque, tendo ultrapassado o seu 

“eu pessoal”, ele ultrapassou o “sofrimento 

pessoal”. 
 

 Mas isto não é nada fácil, nem é obra de 

um momento. 
 

 Já nos últimos tempos, ele vai compreen-

dendo o que é o Verdadeiro Discipulado, e os 

últimos passos para ele já vão sendo mais firmes e 

os objectivos mais nítidos: 
 

 A adoração ao “Deus pessoal” (que se 

tinha transformado na dedicação ao Mestre), vai-se 

transformando na firme, inabalável e consciente 

execução de uma parte do Plano compreendido. 
 

 A Fé, baseada na crença (que se tinha 

transformado em descrença), reapareceu, transfor-

mando-se na Certeza científica das Leis Internas, 

entre as quais a do Karma e a do Poder de 

Pensamento, e estas vão passando a serem 

empregadas, científica e conscientemente, na 

execução do Plano. 
 

 E a obediência às exigências dos Chefes 

religiosos, tinha-se transformado na obediência às 

Regras das Escolas Ocultistas para Probacionistas, 

e estas Regras vão sendo ultrapassadas para só se 

obedecer ao EU INTERNO. É esta a verdadeira 

“Obediência Ocultista”, não a obediência a 

qualquer Chefe ou Grupo. 
 

 O desejo de se alcançar o Céu, que se 

tinha transformado em desejo de progresso 

espiritual individual, vai sendo substituído pela 

Vontade de se auxiliar o Progresso Colectivo, num 

sentido crescente de Responsabilidade. 
 

 E o amor pelas pessoas queridas, que se 

tinha transformado no Amor pelas pessoas todas, 

vai sendo substituído pelo Amor pelas ALMAS de 

todos, como expressões da ALMA TOTAL, 

ÚNICA… Amor pelos outros, simultaneamente 

sensato e compreensivo, como o de uma Mãe 

inteligente e boa quando a um filho se lhe parte 

um brinquedo. 
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 É natural um garoto ter um automovel-

zinho, e uma garota ter uma boneca. Para o natural 

desenvolvimento psicológico das crianças, é 

necessário terem brinquedos, e chorarem ao 

passarem pelo sofrimento de os verem partirem-se. 

Também os seres humanos choram quando 

perdem as fortunas, ou quando a Morte vem 

roubar-lhes os seres mais queridos – automovel-

zinhos, bonecas, das crianças grandes que somos. 

E também os Discípulos, como as Mães 

inteligentes e compreensivas, não choram 

desesperadamente com as dores do mundo, mas 

compreendem-nas, sentem-nas, procuram aliviá-

las, e procuram (acima de tudo) que as “crianças 

grandes” aprendam bem as lições que os 

sofrimentos lhes trazem. 
 

 E o Homem vai achando a “Harmonia dos 

Contrários” (Coração e Inteligência, Religião e 

Ciência, Vida Interior e Vida Exterior), e depois 

das Teses e das Antíteses, vai encontrando as 

luminosas Sínteses. 
 

 7.º Degrau: 
 

 O DISCIPULADO 
 

 Assim o Homem entra num “Novo 

Reino”, subindo o 7.º Degrau da Escada da 

Sabedoria. E mesmo sem, necessariamente, ver 

um Mestre no Mundo Físico, nem no Astral, ele 

sabe realmente que é Discípulo, pois que as suas 

CERTEZAS INTERNAS têm base no Eterno, e 

não no Mundo das Formas, sejam estas físicas ou 

supra-físicas. 
 

 Ele é um Discípulo. 
 

 Todos, para a sua frente, modestamente se 

consideram Discípulos, numa Escala Infinita, 

cujos degraus representam “Graus de Responsa-

bilidade” e não “Graus de Personalidade”, porque 

as “Personalidades” foram ultrapassadas e todos se 

sentem apenas Aspectos do EU ÚNICO. 
 

 Ele sente-se, para sempre, ligado à 

Hierarquia Espiritual. 
 

 Ele entrou para uma Responsabilidade 

Colectiva. 
 

 Sente-se Responsável, genericamente pelo 

que vai pelo mundo, e particularmente pelo seu 

Grupo Kármico, em especial pelo seu Grupo 

Interno. 
 

 Porque ultrapassou o Sofrimento Máximo, 

ele está em condições de compreender todos os 

sofrimentos humanos, e de auxiliar, tão 

eficazmente quanto possível, aqueles que vergam 

sob o duro peso da Dor. 
 

 Porque ultrapassou a Solidão Suprema, ele 

tem a Força Interna suficiente para amparar e guiar 

a Humanidade, aparentemente sozinha e sem guia. 
 

 E, porque matou, em si, o “eu pessoal”, ele 

sente o EU DIVINO, ÚNICO, ETERNO (sem 

necessidade de mais provas da Imortalidade) – e 

ele é capaz de compreender e praticar o Supremo 

Altruísmo, agindo (no cumprimento do Plano) 

com absoluta impersonalidade e, simultaneamente, 

com carinhoso Amor por cada ser. 
 

 Como é natural, não é o facto de alguém 

ter alcançado o Discipulado que dá a alguém, 

subitamente, uma Perfeição Absoluta, que lhe dá, 

de pronto, a Realização completa daquilo que 

compreende e sente. 
 

 Acresce ainda que uma progressiva 

ligação interna com a Alma da Humanidade (neste 

período de grande tensão mundial) cria, em quem 

segue o Caminho (especialmente nos Discípulos), 

uma enorme tensão, bem difícil de controlar. 
 

 Além disso, quanto mais se progride no 

Caminho mais se vai considerando os seres 

humanos como ALMAS e menos como 

“personalidades”, e mais se vai adoptando “os 

estranhos métodos da Hierarquia”. 
 

 “Não Julgar”. É um mandamento que aqui 

tem especial aplicação. 
 

 É normal os Aspirantes sentirem, por toda 

a parte, incompreensão e antipatia. Mas nós, que 

estudamos estas coisas, contraímos grandíssima 

responsabilidade kármica sempre que “embirra-

mos” com eles. 
 

 São de um Discípulo as seguintes 

palavras: 
 

 “Mais longe, para a minha frente, se 

estendem outros caminhos que eu seguirei com 

mais segurança, se abrem outras portas às quais eu 

baterei com o coração mais alegre. 
 

 “Olhando para trás, da Montanha onde me 

encontro, vejo os caminhos que até aqui 

conduzem. Todos eles convergem para aqui, 

embora venham de sítios muito diferentes. 
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 “Numerosos são os peregrinos em marcha, 

por esses caminhos solitários, e cada um desses 

peregrinos se sente orgulhoso da sua solidão cega, 

da sua separatividade insensata. 
 

 “Como eu outrora, eles seguem, 

fervorosamente, os seus pequenos caminhos 

pessoais, abandonando e repelindo a Grande 

Estrada. 
 

 “Na sua ignorância, eles lutam cegamente, 

marchando nas suas próprias sombras, agarrados 

às suas “pequenas verdades”, às quais eles 

chamam, vaidosamente, a “Grande Vereda”. 
 

 “Com os olhos marejados de lágrimas de 

piedade, eu contemplo estes peregrinos que viajam 

ao acaso. 
 

 “Meu Deus! O meu coração está dolorido 

perante esta visão cruel, porque eu não posso 

descer para lhes dar a bebida divina, a única que 

poderá matar a sua sede doravante. 
 

 “É por eles mesmos que devem descobrir a 

Fonte Eterna. 
 

 “Mas, ó Deus do Amor! Não poderei eu, 

ao menos, tornar os seus caminhos mais suaves, e 

aligeirar os sofrimentos que eles, para si mesmos, 

criaram pela sua inconsciência e indolência? 
 

 “Vinde, todos vós que estais aflitos, e 

entrai comigo no Templo da Sabedoria, no Oásis 

da Imortalidade. Contemplai, comigo, a Luz 

Eterna, a Luz que espalha a Paz, a Luz que 

Purifica. A radiosa Verdade brilha, resplandecente, 

e não poderemos permanecer cegos por mais 

tempo, nem continuar tacteando na escuridão. A 

vossa sede será saciada para sempre, porque 

beberemos na Fonte da Eterna Sabedoria.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESPEDIDA 
 

 Meus Amigos, 
 

 Os Membros do Ramo Teosófico de Lagos 

fazem votos para que todos os que ouvem (ou 

lêem) esta conferência, compreendam a Escada da 

Sabedoria que indicámos, que por ela subam cons-

cientemente, e que alguns possam acordar, breve-

mente, para o CAMINHO DO DISCIPULADO. 
 

 Que a PAZ INTERNA, PROFUNDA, dos 

Sublimes Senhores da HIERARQUIA ESPIRI-

TUAL, seja connosco, e que, através de nós, se 

espalhe sobre o Mundo! 
 

PAZ A TODOS OS SERES! 

 

 


