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E D I T O R I A L 

 
 
 
 
 
           

        presente ano de 2013 revela-se nos dois últimos dígitos sob a influência do respectivo Arcano 

XIII do Tarot, A Morte, assim como igualmente este número 67 da revista PAX, se somado os dois 

algarismos obtendo-se o referido valor 13. Número aziago, fatal, preanunciador de desgraças, talvez o seja, 

mas por certo é muito mais que isso no plano imediato dos efeitos. 
 

 São Germano dá ao Arcano XIII o título Modificação, Cagliostro o de Transformação, JHS o de 

Redenção pela Encarnação (“Comprometimento do Homem, Redenção pelo Sexo, pela Encarnação, 

Provas”), e no Tarot Aghartino porta o sugestivo título A Grande Mãe, em consonância com a 13.ª letra-mãe 

hebraica Mem indicativa do Princípio Feminino Universal. 
 

 Hieroglificamente, o Arcano XIII designa a Mulher, companheira do Homem. Para tanto evoca a 

ideia de tudo quanto é fecundo e capaz de criar. É o símbolo maternal por excelência, imagem da acção 

exterior onde a Actividade é Omnipresente pelo impulso da Omnipotente Vontade, ou seja, o Pai 

impulsionando a manifestação da Mãe. Dado que a Criação exige uma Destruição correspondente de sentido 

contrário, a Morte representa, também, as regenerações nascidas da Construção anterior, as suas 

transformações, e por conseguinte ela é concebida como a passagem de um Mundo ao outro, da Matéria ao 

Espírito. 
 

 O sentido fundamental do Arcano XIII é o do acto promotor da transformação de todas as coisas 

visíveis e tangíveis por acção do Logos Criador como Terceiro Aspecto da Divindade Única, revelando-se a 

dinâmica universal onde nada não existe e tudo se transforma. Quando funcionam as Energias Universais 

sujeitas ao valor e significado deste Arcano, há forçosamente a modificação, a transformação do estado geral 

das coisas. Há, com efeito, o Comprometimento do Homem em relação à mecanogénese da Vida objectiva. 

Representa a Redenção pelo Sexo, a Geração ou a Encarnação, através das provas a que é sujeito nos seus 

sucessivos ciclos ou encarnações, com isso resultando a cada vez maior Transformação interior. 
 

 O Mem, em um dos seus significados mais profundos, está ligado à ideia das Águas, as mesmas de 

que fala a Bíblia quando diz: “O Espírito de Deus pairava sobre as Águas”, as Duplas Águas do Éter e da 

Matéria que se tornam o símbolo do Mundo manifestado onde vivem todas as criaturas sujeitas à 

transformação contínua. As Duplas Águas estão muito bem representadas pelo duplo M entrelaçado do signo 

de Aquarius. 
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 Daí o M estar sempre ligado à ideia de Substância Passiva, e a sua expressão ser a da Matéria por 

excelência. Com isso, relaciona-se com o simbolismo fundamental de todas as Virgens-Mães, sejam Elas 

Myriam, Maya, Maria… Todas foram Mães de Redentores da Humanidade, por isso mesmo, Deusas, pois 

Delas surgiram essas manifestações espirituais da mais elevada categorias, Messias ou Avataras, como 

Krishna, Budha e Cristo. Isto leva-nos à conclusão de que o aparecimento de todos os Redentores está ligado 

às Águas Amargas (da Encarnação). 
 

 Em seu conteúdo, em sua essência, a ideia do Arcano XIII não tem o significado de Destruição como 

é concebida comumente, mas sobretudo de Transformação, emblemática da Vida e da Morte. Com estas duas 

palavras, aparentemente contraditórias, Vida e Morte, expressa-se a eterna transformação dos seres e das 

coisas. 
 

 Na Redenção pelo Sexo manifesta-se a geração em todos os Planos, pois assim como há a concepção 

do corpo físico humano, também há a criação de seres psíquicos, de seres mentais e de Devas (Deuses), com 

as suas formas em outras dimensões. Há o encontro do Poder de Fohat (Espírito) com a Força de Kundalini 

(Matéria), para criar uma terceira coisa. Do mesmo modo que se criam Manasa-Devas pelo Poder de Kriya-

Shakti, a Força Mística do Logos Criador que vibra desperta nos Homens Superiores, criam-se também 

Kama-Devas, seres tipicamente de natureza emocional. 
 

 É muito natural que os filhos sejam mantidos pelos pais. Se os pais dão origem aos filhos, devem 

mantê-los, criá-los, educa-los… No nosso caso, o da Comunidade Teúrgica, temos o dever, a obrigação de 

promover a sua evolução, sem forçar coisa alguma mas naturalmente direccioná-los no sentido da 

modificação ou transformação do seu estado de ser. 
 

 O valor cabalístico 13 exige a eliminação do Mal e da Maldade, pois proporciona experiências úteis e 

necessárias para levar a todos ao Bem e à Bondade. 
 

 Por fim, dirigindo-se aos valores reais do Arcano XIII assim se expressa o Professor Henrique José de 

Souza, exaltando as Mães de todos os Tempos: 
 

 – Toda a criança não deixa de ser um Avatara caído do Céu. Tudo indica que é nele que a Mónada 

(Espírito) se manifestará um dia. E a Mónada é a Essência de Deus por ser a “Centelha na Chama”. Uma 

sequência quase infindável. Todas elas têm que percorrer os 777 Degraus (Encarnações) da Evolução, guiadas 

por suas Estrelas. 
 

 Enquanto a Deusa Lakshami, como expressão do Bodhisattva (Lakshami, para o vernáculo, a “Deusa 

do Lago”), é expressa com um Loto nascido no Umbigo, assim também todas as Mães, introspectivamente, 

possuem esse Loto ligado ao seu Filho. O Útero é o Ovo do Mundo. E cada Mundo é, por sua vez, um degrau 

da Evolução dos Universos. Da Deusa Lakshami é cada Mulher ou Mãe com o seu papel, por sua vez divino, 

de fornecer um rebento, um fruto, para a manifestação da Mónada. 
 

 A Humanidade só será feliz quando reconhecer o Avatara. 
 

Vossa, a 

 

COMUNIDADE TEÚRGICA PORTUGUESA 
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O SIMBOLISMO DO NATAL 
 

HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 

 
Um dos mais belos e significativos 

acontecimentos do mês de Dezembro, e do ano, é, 

sem dúvida alguma, o Natal. O mundo cristão 

comemora no dia 25 deste mês o nascimento de 

Jesus, o Cristo, Aquele que os cristãos consideram 

o Salvador do Mundo, e que os verdadeiros 

Teósofos e Ocultistas reconhecem, além do mais, 

como a manifestação cíclica do Espírito de 

Verdade, ou seja, como um Avatara Divino. Nesta 

data, plena de encantamento e de amor, as famílias 

cristãs congregam-se em reuniões as mais íntimas 

e santas para cultuarem, no recesso dos seus lares, 

o simbolismo do Natal. 

Na noite de 24 para 25 de Dezembro, 

conhecida há perto de vinte séculos como a Noite 

de Natal, comemora-se em todo o mundo cristão o 

nascimento do Menino-Deus, com as 

manifestações do maior regozijo e da mais pura 

devoção. O Pai Natal faz nesta noite a sua visita 

tradicional aos petizes, deixando-lhes uma 

lembrança no sapatinho posto à beira da cama. 

Nos lares, engalanados com enfeites multicores, há 

o Presépio e a Árvore de Natal. Deste modo, ano 

após ano, de uma forma inconsciente e agradável é 

transmitida, de geração a geração, uma tradição 

extraordinariamente bela, cuja origem se perde na 

noite dos tempos, anterior mesmo ao advento do 

Cristianismo. 

O simbolismo do Natal oculta 

transcendentes mistérios. À luz dos conhecimentos 

teosóficos, procuraremos levantar uma pontinha 

do denso véu que encobre, aos olhos profanos, tais 

excelsitudes. 

Diz a tradição que o Anjo Gabriel 

apareceu à Virgem Maria e lhe anunciou o 

nascimento do Filho de Deus. As religiões de 

todos os povos possuem as suas Virgens-Mães, 

Marias ou Mayas, que são: Adha-Nari, a hindu; 

Ísis, a egípcia; Astaroth, a hebraica; Astarte ou 

Haschtoreth, a síria; Afrodite, a grega; Vesta, a 

romana (donde o termo Vestal, etc.); Herta, a dos 

germanos; Ina, a da Oceânia; Isa, a japonesa; 

Ching-Mu, a chinesa, e muitas outras, inclusive a 

que o nosso tupi denomina de Jaci, a “mãe dos 

frutos”, a “Lua”, etc., pois, como é sabido, Maria 

provém de Mare, o Mar, simbolicamente a 

“grande ilusão”. No africanismo Amanjá é a “mãe 

d´água”, ou o próprio Mar divinizado, equivalente 

àquilo que em tais religiões simboliza a Virgem 

Mãe, Ísis, a Lua, desde que Osíris representa o 

Sol. Os egípcios acreditavam que o pequeno Hórus 

era filho de Osíreth e de Oset, cujas almas se 

transformaram, respectivamente, nas do Sol e da 

Lua, depois da morte desses personagens. Os 

antigos israelitas, muito antes da nossa Era, 

chamavam à Rainha do Céu (ou Regina Coeli) de 
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Mênia, donde se derivou Neomênia (Lua Nova), 

que vem a ser a mesma Maria (em seus diversos 

nomes), a Mãe de Deus encarnado, nos vários 

cultos religiosos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
… e o Anjo (Deva) aparece SEMPRE às Virgens-Mães para 

anunciar o “Fruto bendito de seu ventre”… 
 

Quanto ao lugar do nascimento do Menino 

Jesus, diz a Igreja que ele se deu em Belém, cidade 

da Palestina, tendo sido a criança recém-nascida 

colocada numa manjedoura. A palavra Belém é 

formada de duas letras hebraicas, Beth e Aleph, 

significando cabalisticamente a Casa de Deus ou 

Templo de Deus. Este é também o significado da 

palavra Apta, muitíssimo mais antiga, pois provém 

da submersa Atlântida, tendo sido o nome de sua 

oitava cidade, a Shamballah ou “Região dos 

Deuses” que mantinha a espiritualidade entre as 

demais cidades, podendo-se interpretar também 

como províncias ou países governadas pelos Sete 

Reis de Edom, Reis que eram na Terra as 

expressões humanas dos Sete Dhyan-Choans. 

Seria supérfluo assinalar a identidade do sentido 

entre Edom e Éden, o bíblico Paraíso terrestre. 

APTA tem ainda o significado de “creche, 

manjedoura, presépio”, e também de “o lugar onde 

nasce o Sol”. O simbolismo do presépio é uma 

cópia fiel do que existe nos ritos brahmânicos, 

além de outros. Segundo Bournouf, assim se 

explica sua origem: a cruz Suástica (não confundir 

com a Sovástica do Nazismo, que tem a rotação 

em sentido contrário, símbolo, portanto, da 

Involução) é representada por dois pedaços de 

madeira que, para não se moverem, são cravados 

com quatro pregos, e na junção dos braços da cruz 

passa uma corda que, pela fricção, produz fogo. O 

Pai do Fogo Sagrado é o divino carpinteiro 

Tuashtri, que prepara a cruz e o pramantha que 

deve gerar o Filho Divino. A Mãe do Fogo 

Sagrado é Maya, que equivale à Virgem Maria 

cristã. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quetzalcoatl regando, “alimentando” o Pramantha 

 

Quando o pequeno Agni nasce (Agni é 

Fogo em sânscrito; Agnus, em latim, é o Cordeiro. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi…) é colocado 

num berço (manjedoura) entre animais, e ao lado 

fica a vaca mugidora. Ora, Vach (o mesmo que 

vaca), em sânscrito significa o Verbo Sagrado, a 

Palavra Criadora ou Logos Criador. 
 

Procuremos agora relacionar esses factos 

narrados pelo sanscritista Bournouf com aquela 

conhecida passagem bíblica: “No princípio era o 

Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre 

nós…”. O sacerdote brahmane toma o pequeno 

Agni em suas mãos, coloca-o sobre um altar, 

untando-lhe o corpinho com manteiga clarificada, 

donde se originou a sagrada unção pelos santos 

óleos adoptada pela Igreja nos baptismos. É 

justamente quando o Menino Agni recebe o nome 

de Ungido (Iluminado), Akta em sânscrito, e 

Christus em grego. Ele torna-se resplandecente, 

pois que tudo em seu redor ilumina-se. As trevas 

desaparecem, os demónios fogem espavoridos ao 

clarão da sua luz cintilante. 
 



 
 
 

PAX – N.º 67 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 
 

7 

 

Ele é o Guru dos Gurus (ou Maha-Guru, 

Grande Instrutor, etc.), o Mestre dos Mestres, e 

toma o nome de Jâtavâdas: Aquele em quem a 

Sabedoria é inata. Como se vê, a tradição da 

Sagrada Família, aqui no Ocidente representada 

por Jesus, Maria e José (o carpinteiro), encontra-se 

nos Vedas, a escritura sagrada dos hindus, com 

uma antiguidade de 3.100 anos anterior à nossa 

Era. A Mãe de Krishna, que surgiu na Índia cerca 

de 3.500 anos a. C., chamava-se Devaki, era uma 

linda e virtuosa princesa, irmã do rei de Madura, 

em torno da qual se criaram as mesmas lendas 

relativas a outras Virgens-Mães ou Marias. 

Também não deixa de ser curioso assinalar a 

estranha semelhança de grafia e de som entre a 

expressão latina Iesus Christus e Ieseus Krishna… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ísis amamentando o seu filho Hórus, recém-nascido 

 

Escreve H. P. Blavatsky, em sua Doutrina 

Secreta: “Desde os Rishis indianos até Virgílio, e 

de Zoroastro à última Sibila, todos, sem excepção, 

desde o começo da quinta Raça-Mãe profetizaram, 

cantaram e prometeram a volta cíclica da Virgem e 

o nascimento de uma Criança divina, que faria 

regressar a Satya-Yuga, a Idade de Ouro sobre a 

Terra. 

“Logo que as práticas da Lei estiverem na 

ocasião precisa de terminar o ciclo da Kali-Yuga 

(Idade Negra em que ainda vivemos), um aspecto 

do Ser Divino que existe, em virtude da sua 

própria natureza espiritual, na Pessoa de Brahma, 

e que é o Começo e o Fim (Alfa e Ômega), 

descerá sobre a Terra. Ele nascerá na Família de 

Vishnujasha, como um eminente Filho de 

Shamballah e Senhor dos Oito Poderes do Yogui. 

Por seu imenso poder, Ele destruirá todos aqueles 

cujo mental é votado à iniquidade. Então a Justiça 

se fará na Terra, e os que viverem até ao fim da 

Kali-Yuga despertarão com o mental transparente 

e puro como o cristal.” 

Nenhum Ser de tão elevada expressão 

como Jesus, jamais nasceu num estábulo... 

Pelo contrário, em todas as teogonias o nascimento 

de Seres iluminados verifica-se sempre no seio de 

famílias nobres, abastadas, de sangue real. 

Gautama, o Buda, era o Príncipe Sidarta de 

Kapilavastu; abandonou riquezas, palácios, títulos 

e bens terrenos para conviver com os humildes da 

plebe, viajando como um nómada, ensinando as 

verdades do Espírito para plantar a semente da 

Salvação sobre os seus passos, e criou gerações de 

discípulos cujas luzes iluminam os séculos dos 

povos orientais. O seu nascimento foi marcado 

pelos mesmos mistérios que envolvem o de todos 

os Seres de divina Hierarquia. Um Deva de Luz ou 

Anjo o anunciou à sua Mãe, que antes de concebê-

lo teve a visão de um Elefante branco ostentando o 

Loto das Mil Pétalas, como símbolo da Centelha 

Divina manifestada na Terra. 
 

Os Grandes Iluminados nunca nasceram 

de pais indigentes, muito menos, em um cocho ou 

manjedoura. Se assim fosse, menores teriam sido 

os seus sacrifícios e renúncias em favor da 

Humanidade. Não poderiam sentir em todos os 

seus horrores as agruras da miséria dos homens se 

nela tivessem nascido. Jesus, o Cristo, cujo nome 

original era Jeoshua Ben Pandira (o Filho de 

Deus, melhor que o “Filho do Homem”), não 

nasceu nas paupérrimas circunstâncias descritas 

pela tradição exotérica, pois era um Ser 

proveniente de Salém, a “Cidade Luz” das 

escrituras hebraicas e que é a mesma misteriosa 

Shamballah das tradições orientais, “a Ilha 

imperecível que nenhum cataclismo jamais poderá 

destruir”. 
 

Segundo a lenda cristã, quando Jesus 

nasceu foi visitado por Três Reis Magos do 

Oriente. Qual a verdade que se oculta nessa lenda? 

Eis a nossa resposta: os Três Reis Magos 

representam os Três Chefes do Governo Oculto do 

Mundo (sob o ponto de vista de Governo 

Espiritual). Representavam e representam os Três 
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Chefes ou Triunvirato governador da Agharta, que 

são: o Chefe Supremo que possui o título de 

Brahatmã ou Brahmatmã (“Apoio das Almas no 

Espírito de Deus”) e os seus Dois Assessores ou 

Colunas: o Mahatmã, respresentando a “Alma 

Universal”, e o Mahanga, símbolo de toda a 

“Organização material do Cosmos”. Segundo 

Ferdinand Ossendowski, o Mahatmã conhece 

todos os acontecimentos futuros, e o Mahanga 

dirige as causas desses mesmos acontecimentos; 

quanto ao Brahatmã, pode falar com Deus face a 

face. O Mahanga oferece ouro ao Menino-Deus, e 

o saúda como Rei; o Mahatmã oferece-Lhe 

incenso e o saúda como Sacerdote; por fim, o 

Brahatmã oferece-Lhe mirra (o bálsamo da 

incorruptibilidade, imagem da Amrita), e Lhe dá 

as boas vindas como Profeta, o Mestre Espiritual 

por excelência. Desse modo, o Cristo recém-

nascido é homenageado nos Três Mundos, como 

sendo os seus próprios domínios. Maitreya 

significa, igualmente, o Senhor das Três Mayas, 

ou dos Três Mundos… 

Na Tragédia do Gólgota, diz a tradição 

vulgar, a cruz de Jesus é ladeada pelas de dois 

“ladrões”. Na Maçonaria, o Grão-Mestre é ladeado 

por duas “Colunas”, J. e B., iniciais de Jakim e 

Bohaz, que coincidem, significativamente, com 

outras da biografia do Iluminado Jeoshua Ben 

Pandira: os nomes das cidades onde nasceu e 

expirou, Belém e Jerusalém, o nome de João 

Baptista, o seu Arauto ou Iocanã que o baptizou no 

Rio Jordão, no momento em que sobre Ele desceu 

o Fogo do Espírito Santo simbolizado na Pomba 

imaculada. 

Todos os Grandes Seres, antes de 

consignarem a sua presença entre os homens 

através do ventre de uma Mulher Eleita, são 

anunciados por outros Seres também de grande 

excelsitude, que são os Iocanãs. Este vocábulo 

pode ser decomposto em Io, com o significado de 

o “Grande Princípio Universal Feminino” (Ísis, 

Maya, Lua, etc.), e Canã ou Canaã, a “Terra de 

Promissão”. Na melhor interpretação, Iocanã é 

aquele que conduz, anuncia alguém, pelo Itinerário 

de Io ou de Ísis, o Caminho Real por onde deve 

passar um novo clã, família, raça. Caminho de Io 

ou de Ísis é o caminho percorrido pelas Mónadas. 

Dá-o ainda a figura aritmética dez, podendo ser 

relacionado com a décima lâmina do tarot 

divinatório dos boémios, que simboliza a Roda da 

Fortuna, a Roda dos Nascimentos e das Mortes 

nos Três Mundos. Quem faz girar essa Roda é o 

Divino Rotan, o Chakravarti, o mesmo Senhor dos 

Três Mundos. 

Duplicando-se o monossílabo IO, temos 

IOIO, que pode também significar 1010; 

substituindo-se a segunda e quarta vogais pelo S, 

tem-se ÍSIS, e permutando-se a posição dos dois 

últimos algarismos em 01, forma-se o 1001que faz 

lembrar as 1001 Noites dos maravilhosos contos 

iniciáticos, nos quais se encerram profundos 

mistérios ligados ao longo e sinuoso Itinerário de 

IO ou de ÍSIS. Tais mistérios, na sua totalidade, 

são conhecidos apenas pelo Supremo Arquitecto 

como Logos Criador, do qual se têm emanado 

ciclicamente os Avataras Divinos, que vêm com a 

Sua palavra (a Boa Nova de cada Ciclo) 

impulsionar as Mónadas (para tanto “julgadas” 

aptas) pelo extensíssimo Itinerário de IO. 

Assim foi com Krishna, Buda e Cristo e 

com todos os outros Iluminados que têm vindo a 

este Mundo inferior. E há-de ser assim num futuro 

próximo, isto é, no começo do século XXI, como 

vem sendo anunciado pela Sociedade Teosófica 

Brasileira desde sua fundação por JHS (o mesmo 

subscritor destas palavras), como o da nova 

manifestação cíclica do Grande Senhor 

MAITREYA BUDA.  

Este Glorioso Ser, o Kalki-Avatara das 

tradições multimilenares, é também denominado 

de Cavaleiro Akdorge, que virá esmagar o Dragão 

do Mal que ameaça devorar a Bela Princesa 

acorrentada à porta do Palácio, que outra não é 

senão a própria Humanidade encarcerada nas 

trevas das superstições e da ignorância, mãe dos 

erros de toda a espécie. Maitreya, o Senhor dos 

Três Mundos, ou das Três Mayas, cavalgando o 

seu corcel branco, simboliza o Ternário Superior 

do Espírito, dominando e dirigindo o Quaternário 

inferior da persona ou pessoa do homem físico, 

isto é, o veículo denso através do qual o Som, o 

Verbo se expressa... 

Quanto ao Pai Natal, este bom velhinho 

de longas barbas de neve, carregando às costas um 

grande saco de brinquedos e presentes para alegrar 

os corações de crianças e adultos no dia 25 de 
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Dezembro, quem é ele? Quem inventou essa 

personalidade tão generosa quanto pontual no 

cumprimento do seu dever de renovar anualmente 

as esperanças da Humanidade? Quem diz todos os 

anos, diz ciclicamente. Podemos, pois, vislumbrar 

nessa maravilhosa personalidade natalícia o Pai 

Omnipotente, de infinita bondade, que se 

manifesta de Ciclo em Ciclo para premiar os 

homens que se mantiveram fiéis ao Espírito de 

Verdade, presenteando-os com a Boa Nova, isto é, 

com novos conhecimentos que propulsionam o 

progresso das Mónadas, através de mais uma etapa 

no longo Itinerário de IO. Substituir o tradicional 

Pai Natal, ou Saint Klaus, por um “Pai João” ou 

por qualquer figura esdrúxula do nosso folclore, 

como querem alguns, melhor seria que o fosse por 

um Anjo ou Deva Luminoso, como os que vieram 

anunciar às Mães Divinas a concepção dos 

Grandes Iluminados. 

E a Árvore do Natal, essa dadivosa planta 

que nos oferece no fim de cada ano brilhantes 

frutos simbolizados nas bolas de ouro, de turquesa, 

esmeralda e rubi? Ela exprime a Árvore Sefirotal, 

representa a Árvore dos Avataras, sendo o seu 

Tronco o Bijã ou Semente de todos Eles, a Árvore 

da Vida plantada no Quaternário da Terra, que 

floresce e produz maravilhosos frutos de Ciclo em 

Ciclo. Ela nos diz também da Árvore de Bodhi, ou 

da Sabedoria Divina, cujos vários ramos com os 

seus frutos multicores estão a significar os 

diversos aspectos e as múltiplas expressões da 

Verdade Única, da Eterna Verdade apregoada aos 

homens pelos Avataras cíclicos.  
 

Fiat Lux! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Texto compilado por Júlio Teixeira de vários 

trechos alusivos ao Natal, da autoria do 

Professor Henrique José de Souza, publicados 

em diversos números da revista “Dhâranâ”) 
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BUDHA-VIDYA E O SINAL DA EVOLUÇÃO 
 

VITOR MANUEL ADRIÃO 

 

HEXALFA CIRCUM-GIRATÓRIO 

 

 É do conhecimento universal que quando 

os alquimistas, hermetistas, ocultistas e demais 

adeptos das ciências tradicionais foram persegui-

dos em toda a Europa pela Igreja Católica desde os 

finais do século XIV até aos fins do século XVI, 

só lhes restou um reduto protector: a cidade de 

Praga, na actual República Checa. Aqui deixaram 

os sinais insofismáveis dos seus “conhecimentos 

proibidos” pela cúria e os príncipes de Roma, de 

que é exemplo flagrante a estrela giratória 

esculpida em três baixos-relevos sobre os capitéis 

laterais do pórtico de entrada na antiga Corte do 

Bispo, actual palácio do Arcebispado de Praga. 
 

 A estrela giratória é composta de dois 

símbolos: o hexalfa ou hexagrama propriamente 

dito, como estrela de seis pontas resultante da 

união de dois triângulos entrelaçados de ápices 

opostos, e a chamada cruz suástica ou swástika 

(em páli e tibetano) cujos braços transversais 

marcam o seu movimento circum-giratório, 

motivo para chamar-se este símbolo de hexalfa 

circum-giratório.  
 

 Os dois triângulos do hexalfa expressam o 

entrelaçamento das duas Forças Universais 

chamadas Fohat e Kundalini pelos hindus e 

tibetanos, as quais são, respectivamente, a Energia 

Eléctrica Celeste (marcada pelo triângulo com o 

vértice para cima, tradicionalmente de cor verde 

esmeralda) e a Força Electromagnética Terrestre 

(assinalada no triângulo de vértice para baixo, 

tradicionalmente de cor vermelha viva). O Poder 

Gerador Activo de ambas as Forças é assinalado 

pela Swástika criando um oval amarelo dourado 

em volta do símbolo, indicativo da Energia Vital 

ou o Prana dos orientais que vivifica e anima a 

tudo e a todos no Universo. 
 

 Essa Tríplice Energia Universal agrega os 

elementos visíveis e invisíveis da Matéria 

Universal (Prakriti, em sânscrito) através de Três 

Hipóstases ou Atributos (do Logos Único) aos 
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quais o Cristianismo deu forma chamando-as de 

“Pessoas”, as mesmas da Santíssima Trindade, 

mas que os hindus e tibetanos chamam Gunas ou 

“qualidades subtis da matéria”, como sejam: para 

o Pai a energia centrífuga de natureza espiritual, 

chamada pelos orientais Satva, marcada pelo 

triângulo superior que na manifestação material 

toma a cor amarela; para o Filho a energia 

centrípeta de natureza corporal, que os orientais 

denominam Tamas, assinalada no triângulo 

inferior que na manifestação material assume a cor 

vermelha; para a Mãe a energia rítmica ou 

equilibrante na Natureza, apelidada Rajas no 

Oriente e a ver com a Alma intermediária entre o 

Espírito e o Corpo, assinalada pelo círculo que une 

os dois triângulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por esta razão, é que o Hexalfa é o 

símbolo da Alma Universal representada por 

Maria no Cristianismo e por Mahat, a “Mente 

Cósmica”, no Hinduísmo. Os dois triângulos 

opostos entrelaçados expressam o amplexo do 

Espírito e da Matéria, ou por outra, de Purusha 

(cor verde) e de Prakriti (cor vermelha), que são 

os mesmos Princípios Espiritual e Material para os 

sábios orientais, em suma, os Princípios Activo e 

Passivo cujo ritmo do seu dinamismo na Involução 

e Evolução Universal, aquela como “descida do 

Espírito à Matéria” e esta como “subida da 

Matéria ao Espírito” levando a consciencia que 

originalmente não possuía (donde, os “espíritos 

virgens” e os “espíritos sapientes”), é marcado 

pela Swástika.  

 É muito importante fazer a distinção entre 

Swástika e Sowástika (em páli e tibetano), ou seja 

na língua ocidental, Suástica e Sovástica, esta 

giranda da direita para a esquerda, considerada 

sinistra e involucional pelas religiões orientais e 

pelos povos antigos do Ocidente que, pelo 

contrário, tinham aquela Suástica, girando da 

esquerda para a direita, como símbolo benéfico e 

evolucional. Adolf Hitler e os seus pares 

apropriaram-se deste símbolo sagrado 

multimilenar e alteraram-o pervertendo numa 

maléfica Sovástica. 

 Com efeito, o sentido das rotações da 

Suástica e da Sovástica é quem determina o seu 

significado directo astronómico, cósmico: se for 

na direcção destrocêntrica, positiva, solar, marca a 

Evolução Universal, e é representada pela Suástica 

adoptada por Carlos Magno; se for no sentido 

sinistrocêntrico, negativo, lunar ou inverso à 

rotação dos ponteiros do relógio, assinalará a 

Involução Planetária e, no contexto mais imediato, 

o pretender sujeitar o intemporal e sagrado ao 

espaço estritamente temporal e profano, e é 

representada pela Sovástica adoptada e adaptada 

por Adolf Hitler. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Por seus braços ou gamas que são ramas 

deixando um traço de fogo atrás de si no 

movimento circum-giratório, a Swástika é o 

símbolo da Acção Universal, do Ciclo manifestado 

em contínua transformação de toda a Vida-Energia 

em Vida-Consciência, levando o nome sânscrito 

tradicional Pramantha. Neste sentido, acompa-

nhou sempre a imagem gráfica, pictórica ou 

esculpida dos Salvadores da Humanidade, os 

Messias ou Avataras como Cristo, que nas 

catacumbas romanas aparece geralmente 



 
 
 

PAX – N.º 67 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 
 

12 

 

concebido em torno de uma espiral ou da 

Swástika, como sendo o Pólo Espiritual no centro 

da mesma de cuja Divindade Única irradiam os 

deuses, os homens e demais seres vivos. Em suma, 

é o símbolo do turbilhão criacional em torno do 

qual estão dispostas as Hierarquias de Seres que 

do seu Centro Único (o Ponto Bindu, para os 

orientais) emanaram. Tal como Cristo, o Ungido, é 

o Centro Místico para o Cristianismo, assim 

mesmo é também Buda, o Iluminado, para o 

Budismo, marcando o Pólo Místico da Fé Budista 

– Budha-Vydia ou Sabedoria Búdhica – o qual, no 

ser humano, é assinalado no Coração, expressivo 

da Consciência Espiritual, motivo suficiente para 

muitas imagens do Buda representarem-no com a 

Swástika gravada sobre o peito. Já os hindus 

shivaístas iconografam o Deus Shiva acompa-

nhado da mesma Swástika, e igualmente a 

Ganesha, o Deus da Sabedoria filho Daquele. Se 

este mesmo símbolo aparece em muitas imagens 

religiosas do Oriente e até do Ocidente sob o 

aspecto inverso da Sowástika, deve-se à ignorância 

do simbolismo tradicional de quem a gravou, 

apesar de igualmente dever ser vista como 

“espelhando” a sua realidade oposta, a Swástika, 

esta para o Espírito (Purusha, em sânscrito) e o 

Pólo Espiritual do Homem, do Mundo e do 

Universo, e aquela para o Corpo (Prakriti) e o 

Pólo Material do Homem, do Mundo e do 

Universo. 

O simbolismo torna-se perfeito na figura 

do Hexalfa circum-giratório chamado pelos sábios 

hindus de Sri-Yantra, ou seja, o Grande Símbolo, 

dizendo-se que expressa ao próprio Deus Vishnu 

como a Segunda Pessoa da Trimurti indiana, a 

mesma que que Trindade cristã corresponde ao 

Filho incarnado como Cristo Deus, o mesmo que 

ocupa o centro do Pramantha, isto é, o Ciclo de 

Manifestação Universal de quem Ele é o Centro 

Místico como Espírito Supremo expressando ao 

Absoluto Eterno, o Pai, ou por outra, Brahma, o 

Deus Supremo do panteão hindu. 

 Como do Filho saiu o Espírito Santo como 

Terceira Pessoa da Trindade, segundo a teologia 

cristã, igualmente de Vishnu brotou à manifestação 

Shiva, e tal como o Espírito Santo se revelou por 

Jesus Homem e os Apóstolos, também Shiva deu à 

luz Ganesha, o Deus da Sabedoria Divina, que 

escolheu para símbolo da sua estirpe de Nagas ou 

“Homens-Serpentes”, isto é, Sábios Iluminados 

dos quais a Serpente ou Kundra é emblema, 

precisamente a Swástika, por expressar o 

movimento expansivo da Sabedoria de Deus no 

Ciclo ora em manifestação, originando a solução 

do progresso evolucional de toda a Vida. 

 Será essa a mensageira derradeira do 

Hexalfa circum-giratório lapidado no pórtico 

dianteiro do Arcebispado de Praga, ou seja, numa 

leitura mais imediata e cristianizada, a de que a 

Vida Universal brotou do seio de Cristo Deus, 

evolui na fé e entendimento do mesmo e a Ele 

haverá de volver no Final dos Tempos, ou seja, no 

Fim do Ciclo actual, onde agora tudo e todos estão 

em evolução permanente. 

 Sobre o que seja Cristo, a Amorável 

Expressão Divina à dianteira das Hostes de Akbel, 

o Sexto Luzeiro assinalado pelo mesmo hexalfa, 

diz o Professor Henrique José de Souza no seu 

Livro Síntese (capítulo 37, Miscelânea Ocultista), 

citando o trecho de uma carta assinada por um dos 

Moryas, já do tempo de Helena Petrovna 

Blavatsky: 

 O 7.º Princípio é a Primeira Emanação do 

Absoluto. É o Unigénito Filho de seu Pai e da 

mesma Idade que o Pai, porque o Absoluto 

manifestado só poderia fazer-se “PAI” com o 

nascimento do FILHO. É o Verbo Vivo. É o 

Homem em quem o Filho de Deus se manifesta. É 

um Cristo. É o Eu Divino de cada homem; a sua 

própria semelhança etérea original, sem 

fragilidade alguma, porque esta pertence à 

FORMA. Não é uma personalidade, porém, pode 

individualizar-se no Homem e permanecer 

também como a sua Essência impessoal. É um 

Princípio Vivo, omnipresente, incorruptível e 

imortal… 

 Mas que 

 Ignorantes da minha Natureza Suprema, 

de quem sou Soberano Senhor das criaturas, os 

néscios só Me reconhecem quando me revisto de 

humanas aparências (IX – II). 
 

HEXAGRAMA 
 

O hexagrama é também chamado hexalfa, 

estrela ou escudo de David (em hebraico, Maghen 

David, e em árabe, Dir´a Seyid-n Dawûd). É 
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formado pelo entrelaçamento de dois triângulos 

equiláteros, um vertido e outro invertido, os quais 

simbolizam as naturezas espiritual e humana 

criadas à imagem do Divino (assinalado no 

emblema como todo). Os seus seis vértices 

correspondem às seis direcções do espaço (norte, 

sul, leste, oeste, zénite, nadir) assinalando a 

conclusão do movimento universal relativo aos 

seis Dias da Criação, sendo que ao sétimo o 

Criador descansou. Neste contexto, o hexagrama 

tornou-se o emblema do Macrocosmos (com os 

seus seis ângulos de 60 graus: 6x60 = 360 graus) 

representando a Fonte Única, desta maneira 

aludindo à harmonia universal entre os processos 

da Criação e da Reintegração, ou seja, da união da 

criatura com o Criador, pelo que frequentemente 

aparece nos vitrais e frontões de igrejas cristãs 

como referência simbólica da Alma Universal, 

neste caso, representada por Cristo, ou por outra, 

por Cristo-Maria, o Espírito e a Matéria, ficando 

Aquele para o triângulo superior e Esta para o 

triângulo inferior, resultando do entrelaçamento 

dos dois o sentido de Substância Universal 

(Svabhâvat, em sânscrito) presidindo à Vida de 

tudo e todos como Pater Aeternus Omnipotens, o 

Pai Eterno Omnipotente. 
 

Muito apreciado como emblema 

profiláctico, o hexagrama foi frequentemente 

adoptado como amuleto pelos povos cristãos e 

islâmicos, e não apenas no contexto da 

religiosidade popular judaica (onde é chamado 

mezouzah e posto à entrada das casas, como está 

consignado na Escritura Velha, em Deuteronómio, 

VI, 4-8). 
 

Aliás, convirá sublinhar que o hexalfa 

embora presente na Sinagoga de Cafarnaum 

(século III d. C.), só a partir do ano 1148 surgiu na 

literatura rabínica, especificamente no Eshkol 

Hakofer do sábio caraíta (qaraim ou bnei mikra, 

“seguidor das Escrituras”, sendo o Caraísmo uma 

ramificação do Judaísmo que defende unicamente 

a autoridade das Escrituras hebraicas como fonte 

da Revelação Divina) Judah Ben Elijah, onde no 

capítulo 242 expõe os costumes das pessoas do 

povo, que aos poucos mudaram o símbolo do 

escudo de David de simples selo para um tipo de 

signo ou amuleto místico: “E os nomes dos Sete 

Anjos foram escritos na mezouzah… O Eterno irá 

guardar-te e este símbolo chamado escudo de 

David contém escrito no final da mezouzah os 

nomes de todos os Anjos”. Sendo assim, já no 

século XII este emblema possuía carácter místico 

e profiláctico, sendo frequentemente gravado 

como forma de amuleto protector. 
 

O hexalfa tornar-se-á, durante o século 

XIII, atributo de um dos sete nomes mágicos do 

Metraton, o Anjo da Face associado à figura do 

Arcanjo Mikael, Mirrail ou São Miguel, como o 

Chefe das Milícias Celestes e o mais próximo de 

Deus Pai. Daí a sua associação ao Nome Divino 

Schaddai, chegando, posteriormente, a ser 

confundido com a Menorah (o candelabro de sete 

braço ou tramos flamejantes indicativos dos Sete 

Espíritos Diante do Trono: Mikael, Gabriel, 

Samael, Rafael, Sakiel, Anael, Kassiel), 

assumindo uma função redentora destacada na 

sinagoga onde é chamado Selo do Deus de Israel. 

Por isto, o hexalfa figura na bandeira dessa nação. 
 

Com efeito, a identificação da Estrela de 

David com o Judaísmo começou na Idade Média. 

Em 1354, o rei Carlos IV (Karel IV) concedeu o 

privilégio à comunidade judaica de Praga de ter a 

sua própria bandeira. Então, os judeus 

confeccionaram sobre um fundo vermelho um 

hexagrama em ouro, que desde então passou a ser 

chamado de Bandeira do Rei David (Maghen 

David), tornando-se o símbolo oficial das 

sinagogas, das comunidades ou alfamas e de todas 

as obras saídas da lavra judaica. Chegando-se ao 

século XIX, o símbolo já estava completamente 

difundido por toda a parte, figurando nos carimbos 

judeus, nos selos dos livros impressos pela 

comunidade judaica europeia e sobre as cortinas 

da Arca Santa (Tebah) nas sinagogas. 

A mística judaica levou à alegação da 

origem do hexalfa estar directamente ligado às 

flores que adornavam a Menorah, feita na forma 

de relevo do lírio de seis pétalas fazendo uma 

silhueta parecida à forma desse objecto. Para os 

que acreditavam nessa suposta origem do hexalfa, 

ele havia sido feito pelas mãos do próprio Deus de 

Israel, argumentando que o lírio ou flor-de-lis é 

composto por seis pétalas num estilo algo parecido 

com a Estrela de David. De facto, essa flor é 

identificada com o povo de Israel no livro bíblico 

do Cântico dos Cânticos. 
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A par da sua função profiláctica, o 

hexagrama exerce a mágica, fama herdada da 

célebre Chave ou Clavícula de Salomão (em latim, 

Clavicula Salomonis ou Clavis Salomonis) que é 

um grimório pseudo-epigráfico, atribuído 

supostamente ao Rei Salomão mas cuja origem 

muito provavelmente situa-se na Idade Média, 

com fonte anónima em alguma escola judaica de 

estudos cabalísticos dentre as várias que então 

haviam na Europa, como se verifica no seu texto 

claramente inspirado nos ensinamentos do 

Talmude e da Kaballah judaica dos séculos XII-

XIII. Essa obra contém uma colecção de 36 

pantáculos (símbolos possuídos de significado de 

natureza mágica ou esotérica) destinados a 

possibilitar uma ligação entre o Mundo Físico e os 

Planos da Alma. Existem diversas versões da 

Clavícula de Salomão em várias traduções, com 

menores ou maiores variações do conteúdo entre 

elas, sendo que a maioria dos escritos originais 

que sobreviveram até hoje datam dos séculos XVI 

e XVII, no entanto havendo uma tradução em 

grego datada do século XV. 

Como disse, o hexagrama não constitui de 

todo um símbolo especificamente judeu. De facto, 

também no Alcorão (XXXVIII, 32 e ss.) e nas Mil 

e Uma Noites ele é apresentado como um talismã 

indestrutível por gozar da Bênção de Deus, 

proporcionando o poder total sobre os Djins, os 

“espíritos da Natureza”. 

Conotado ao simbolismo do hexalfa, além 

deste exposto de forma clara também encontra-se 

nos templos cristãos o seu derivado hexafólio ou 

sexifólio, a estrela de seis raios e a rosácea ou 

roseta hexapétala, e apesar das suas numerosas 

variantes normalmente é interpretado como 

símbolo solar – o rosetão ou roseta do Sol, antigo 

símbolo mitraico herdado pelos cristãos para 

designarem Christus Sollis, o Cristo Solar ou 

Iluminado, e também a Rosa Mística da ladainha 

mariana, a Virgem Mãe de Deus, dependendo do 

sentido geral do simbolismo exposto a qual dos 

Dois se deve atribuir no caso particular esse 

símbolo. 

Igualmente no Tibete e na Índia os lamas e 

brahmanes, que são os sacerdotes das respectivas 

religiões budista e hindu, adoptam o símbolo 

universal do hexalfa considerando-o emblemático 

do Criador e da Criação. As cores originais dos 

dois triângulos entrelaçados eram o verde 

(triângulo superior) e o vermelho (triângulo 

inferior), apesar de posteriormente terem sido 

alteradas para as cores branca e negra, esta 

representando a Matéria ou Prakriti, em sânscrito, 

e aquela o Espírito ou Purusha, em sânscrito, 

duplo triângulo entrelaçado levando o nome 

inefável de Satguna Chakra ou Satkuna Chakram, 

o qual os brahmanes dão como sendo a insígnia do 

Deus Vishnu, cujas prerrogativas hipostáticas 

dispõe-no idêntico ao Filho na Trindade cristã, 

postado entre a Mãe e o Pai, saído Dela para que o 

Pai pudesse manifestar-se por Ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tem-se assim, na Trimurti hindu, para o 

triângulo superior do hexalfa Brahma, Vishnu e 

Shiva, correspondendo na Trindade cristã ao Pai, 

Filho e Espírito Santo, enquanto no triângulo 

inferior dispõe-se Shiva, Vishnu e Brahma, ou 

Espírito Santo, Filho e Pai. O Odissonai dispõe as 

mesmas tríades como Pithis – Alef – Xadú = 

Espaço Sem Limites (Purusha), e Xadú – Alef, 

Pithis = Espaço Com Limites (Prakriti). Por aqui 

se vê que o Filho ou Vishnu ocupa sempre o lugar 

do meio ou aquele que separa o Divino do Terreno 

como Hipóstase Celeste que é, e por isto tal 

emblema é chamado Satguna Chakra, no Ocidente 

levando o nome gnóstico Estrela de Mercúrio, este 

no sentido mais que sideral, filosófico ao referir-se 

à Alma Oculta do Cristo, que os Iniciados 

orientais chamam Estrela Resplandecente de 

Maitreya – o Messiah ou Avatara Síntese 
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manifestado sobre a Terra desde o Céu do 

Segundo Trono – o mesmo Cristo Universal 

liderarando as Hostes luminosas de Akbel sobre a 

Terra, nesta onde no Presente cria-se já o 6.º 

Sistema de Evolução Universal sob a chancela de 

Mercúrio, em cujo Globo o Homem criará asas e 

será um Deva Luminoso, um Anjo Alado… depois 

de ser Andrógino Perfeito a caminho do Ser 

Flogístico com que findará a manifestação do 

Universo, dando lugar a outro sobre o qual todas 

as conjecturas revelam-se vãs e perdem-se em 

elocubrações de um longínquo Porvir. 

Assim, resta defechar com breve trecho 

respigado a um Livro Sagrado Jina, o qual resume 

de forma magnífica os princípios e finalidades da 

Obra Teúrgica sobre a Terra: 

No dia em que a Estrela Luminosa de 

Mercúrio inclinar da fronte de Maitreya sobre a 

Terra e se ouvirem os cantos dos Dharanis e as 

palavras dos Dhyanis, e os homens sob o Pendão 

Universal de Maiores Homens a eles se unirem 

felizes três vezes, vendo o Redentor da Vida e da 

Morte em si mesmos, finalmente esse será o Dia 

do Sede Connosco! 

 

LAUBURU E SUÁSTICA 

 

  Lauburu é o nome que recebe em euskera 

a cruz suástica de braços curvilíneos que constitui 

o emblema representativo do País Basco. A sua 

origem europeia recua aos celtas que através das 

emigrações dos povos do Oriente para o Ocidente 

teriam herdado esse símbolo conhecidíssimo em 

todo o Oriente, particularmente na Índia onde o 

Hinduísmo e o Budismo fazem uso profuso dele. 

 Foi assim que o lauburu entrou na tradição 

céltica dos primitivos bascos, mas também 

asturianos, galegos e minhotos (como se observa 

na Citânia de Briteiros, Guimarães), chamando ao 

mesmo de tetrasquel pelos seus quatro braços 

curvilíneos circum-giratórios. Com efeito, o termo 

lauburu compõe-se das duas palavras bascas lau, 

“quatro”, e buru, “cabeça”, portanto, “quatro 

cabeças”, ou seja, quatro braços dirigidos às 

“cabeças” ou pontos cardeais do Mundo (Norte, 

Sul, Este e Oeste) num movimento contínuo. 

Quando no tempo do imperador Octávio Augusto 

os romanos invadiram e ocuparam a Bascónia ou 

País dos Bascos, chamaram ao lauburu de 

labarum, e deste etimólogo provém a 

denominação popular da estrela cantábrica, de 

origem celta, chamada lábaro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta suástica basca por seu movimento 

sinistrocêntrico (da direita para a esquerda) será 

antes uma sovástica, e se bem que a cultura 

esotérica hindu e budista desaprecie tal símbolo 

por representar o movimento oposto ao 

destrocêntrico (da esquerda para a direita) em que 

se move a Evolução geral de tudo e todos, ainda 

assim é representativa do Poder Temporal oposto 

complementar à Autoridade Espiritual representa-

da pela suástica. Por essa razão a sovástica 

expressa sobretudo o movimento da Matéria que, 

por ser limitada, está sujeita à lei da transformação 

pelo fenómeno natural da Morte. Esta, a Morte, é 

tradicionalmente representada pela Noite, a Lua, o 

astro nocturno predilecto dos povos antediluvianos 

ou atlantes que veio a ser o regente astral do povo 

basco, vasco ou “adorador da vaca”, que 

identificavam não como o planeta Vénus mas 

como a própria Lua cujas hastes do crescente 

associavam às do cornúpeto. Por este motivo, 

ainda hoje o País Basco é um grande produtor de 

gado bovino, herança de um passado longínquo 

onde se considerava a vaca animal sagrado, tal 

qual acontece na Índia. Se o basco é povo lunar, já 

o galego, adorador do galo, a ave do dia, é povo 
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solar, enquanto o asturiano, astur ou assur é povo 

mercuriano, planeta de natureza andrógina ou 

bissexual que serve de permeio ao Sol e à Lua, 

representativos do masculino e do feminino como 

princípios activo e passivo de que ele, Mercúrio, é 

o neutro ou equilibrante. Por este motivo de inter-

relação esotérica entre as três etnias ibéricas, é que 

a suástica faz parte da sua cultura espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Como as cores verde e vermelha da 

bandeira basca são as mesmas que a Tradição 

Iniciática dá às Energias Celeste e Terrestre 

chamadas no Oriente de Fohat e Kundalini, será 

então a suástica expressiva do movimento 

universal dessa Energia dupla que, ao animar a 

Matéria como Electricidade e Electromagnetismo, 

vem a ser uma espécie de “incarnação” de Forças 

invisíveis que se tornam visíveis, alterando-se o 

movimento giratório dessa cruz celeste tornando-

se na Terra sovástica. Por este motivo tornou-se 

símbolo da Morte, razão pela qual aparece em 

inúmeros monumentos funerários bascos. Já nas 

Astúrias e na Galiza (por exemplo, em Grullos, 

Quirós e Piornedo) ele também aparece, mas com 

menos frequência predominando a suástica, 

símbolo da Vida e do Sol. Utilizado como amuleto 

ou talismã pelos bascos, além das construções 

funerárias o lauburu igualmente surge gravado nos 

frontispícios das casas, para que o mal e a morte 

não invadam as mesmas. Nisto, é um signo mágico 

esconjurador de grande poder. 
 

 Apesar da sua grande antiguidade, o 

lauburu só aparece nas bandeiras e outras 

insígnias bascas desde o final do século XVI, ou 

dos inícios do XVII. Modernamente, é utilizado 

com profusão como símbolo da cultura basca, com 

carácter folclórico ou tradicional, e não 

necessariamente como emblema político, apesar 

do sentido excessivo que lhe foi imposto e lhe é 

absolutamente estranho atendendo às suas origens 

sagradas.  
 

 A tudo o dito se ajusta a bela evocação do 

Isa-Upanishad que assim reza e assim termino: 
 

 A face da Verdade mantém-se oculta por 

detrás de um círculo de ouro. Desvenda-a, ó Deus 

da Luz, para que eu, que amo o verdadeiro, a 

possa ver. 
 

 Ó Sol dador da Vida, produto do Senhor 

da Criação, profeta solitario dos céus! Espalha a 

tua luz e retira o esplendor que cega, para que eu 

possa ver a tua forma exultante: esse Espírito 

longínquo que está dentro de ti é também o meu 

mais interior Espírito. 
 

 Pelo caminho do bem, conduz-me à bem-

aventurança final, ó Fogo Divino, tu, Deus, que 

conheces todos os caminhos. Livra-me de vaguear 

pelos maus caminhos. Preces e adorações te 

aferecemos a Ti. 
 

OM TAT SAT 
 

BIJAM 
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MISTERIOSO E GLORIOSO CONDE DE SÃO GERMANO 
 

SEBASTIÃO VIEIRA VIDAL 
 
 

24.2.1979 – Dedicado ao Dr. Jaime Casimiro (Portugal) 

 

SAUDAÇÃO À ILHA DE ITAPARICA 

 

Foi dado à Ilha de Itaparica, como 

protecção espiritual, Lorenza, Krivatza e São 

Germano. A própria Coluna Viva de São 

Germano, o Venerável Akadir, que foi conhecido 

como Cagliostro, teve a ocasião de nos explicar 

através de JHS o seguinte: 
 

“Os nomes servem para um esquema de 

instrução, para determinar a época da sua acção no 

mundo dos homens.” 
 

Por isso, é que a Essência Única 

manifestada nessa chave ternária – Akbel, Ashim e 

Beloi, o Rei do Mundo com seus dois Ministros, o 

Grão-Mestre com as suas duas Colunas – recebeu 

vários nomes através dos tempos, para determinar 

a época da sua manifestação. Por esta razão, o 

nome serve para situar o ser humano na época em 

que tem determinada missão. Então, observando 

apenas o Ciclo do Ocidente, nós vemos sempre 

esse ternário em função. Mas podemos dizer que a 

Essência é uma só. Os frascos mudaram, porém, 

os perfumes são os mesmos. Por exemplo, nós 

temos o Cristo com José de Arimateia e 

Nicodemos: é um ternário. O Cristo como Coluna 

Central, José de Arimateia como Coluna J e 

Nicodemos como Coluna B. Esta mesma Essência, 

esta mesma Ideia, vamos dizer assim usando uma 

linguagem comum, esta mesma Consciência 

funcionou como na série dos Budas-Vivos (Coluna 

Central), na série dos Traishu-Lamas (Coluna J) e 

na série dos Dalai-Lamas (Coluna B). Na época da 

Revolução Francesa, há quase dois séculos atrás, 

esta mesma Essência funcionou na sua tríplice 

forma como São Germano, representando o Eterno 

ou Coluna Central, o Manu; Cagliostro como 

Coluna B e José Bálsamo como Coluna J. Em todo 

o Trabalho dos Avataras, vemos sempre este 

ternário em função. Mesmo na História do Brasil, 

observamos o seguinte, embora funcionando em 

épocas diferentes, em trabalhos separados, pois 

eles ora funcionam separadamente, ora funcionam 

juntos: temos José de Anchieta, como se fosse o 

próprio São Germano, o próprio Cristo; temos 

Diogo Álvares Corrêa, como se fosse uma Coluna 

Viva, e Tibiriçá como outra. Dentro da nossa 

Obra, vemos JHS como se fosse São Germano. 

Temos como Coluna B o Venerável Akadir e 

como Coluna J, Josué Mateus (Kadir). Os três, que 

funcionaram na Bahia, funcionaram no Rio de 
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Janeiro e funcionaram em São Lourenço. Vemos 

essa tríade tanto no aspecto esotérico, como no 

aspecto profano, porém, nesse último numa 

percentagem menor. Ainda dentro da Obra, 

dispomos JHS no centro como se fosse o próprio 

São Germano, ficando como a Coluna J o Dr. 

Ferreira (CAF), e como Coluna B o Comandante 

Tancredo (TAG). São sempre os mesmos Seres, as 

mesmas Consciências, o mesmo Trabalho. O que 

varia são os frascos, são os corpos, são as 

personalidades físicas junto dos seres humanos. 

De maneira que o Trabalho futuro de São 

Germano é o mesmo Trabalho de Maitreya com as 

suas Excelsas Colunas, Akdorge e Akgorge. 

Apenas mudaram de veículo físico, de 

personalidade, e com isso receberam outros 

nomes, Akdorge e Akgorge, pelos quais os 

conhecemos, mas é possível que Eles tenham 

outros nomes. E futuramente venham também a ter 

outros nomes. Mas verificamos que a Essência é a 

mesma, e é o nosso Mental Concreto quem 

promove essa divisão. Por isto é que o 

ensinamento do Grande Senhor Akadir é 

importante para nós, porque os nomes determinam 

as épocas. Ora, se nós falamos no Cristo não 

temos a ideia do ano de 1979; se nós falamos no 

Buda também não temos a mesma ideia, e sim 

reportamo-nos a 680 a. C., mais ou menos. 

Quando se fala em São Germano, a ideia que 

temos é a do ano de 1789, como daqui a alguns 

anos, quando ouvirmos falar em JHS, Henrique 

José de Souza, vamos reportar-nos à nossa época 

de 1883 a 1963. Por isto é que o Trabalho, os 

Ensinamentos, a Filosofia de JHS depende de 

muito Mental Abstracto, porque no plano da Ideia 

ela é uma Ideia, é Um. 
 

Observamos que o ensinamento do nosso 

Grande Senhor Akadir é importante, porque a 

Ideia no Primeiro Logos é Um. Já no Segundo 

Logos, há os dois pólos e com Ele é Três. No 

Terceiro Logos, já é Quatro. Quer dizer que Deus 

manifestado no mundo dos homens tem que ser 

igual a Sete. Por isso, a Ideia é Um; num Plano 

mais denso passa a ser Dois; num Plano mais 

denso ainda passa a ser Três, Quatro, Sete, Vinte e 

Um, e assim por diante. Por isto é que toda a 

Humanidade, no seu conjunto, é Um, é Deus. Este 

Deus manifesta-se através de milhões de criaturas. 

No nosso caso, por exemplo, a Ideia-Deus é JHS. 

Se na Série Interna houvesse, com consciência, 

777 Membros, cada um seria 1/777 avos de JHS. 

Por isso é que é a Unidade na Multiplicidade e a 

Multiplicidade na Unidade. Este é o verdadeiro 

sentido da expressão AT NIAT NIATAT. O Um 

no Todo, a Ideia se espraiando em milhões de 

cérebros, e o Todo no Um, todos evoluindo a 

partir de certo ponto até conseguirem a 

Consciência geral de JHS. Isto é que é o 

Pramantha. Por isto é que em Niterói, por 

exemplo, no início de Dhâranâ, houveram muitas 

Revelações, houveram muitas Falas assinadas por 

São Germano, por Cagliostro e por vários Seres, 

mas na realidade era a Consciência de JHS que 

estava funcionando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Templo-Obelisco da Ilha de Itaparica (BH) 

 

A nossa Obra criada pelo Supremo Senhor 

JHS sempre teve um sentido dinâmico, e também 

sempre se baseou na Unidade, transformou-se no 

Ternário e depois foi ao Infinito. Então, sendo o 

Brasil a Pátria do Avatara, teve necessidade aqui 

também de três nomes para marcar as devidas 

épocas, os devidos ciclos de Trabalho, porque a 

Obra não é estática: é dinâmica! Ela não pára. Por 

isto que um membro que deixe de frequentar a 

Série Interna, isto principalmente na época em que 

o nosso Grande Senhor estava na Face da Terra, e 

tratando-se de uma Série Ritualística, por 

exemplo, de 1 a 8 de Julho, deixando de 
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comparecer de 1 de Junho a 15 de Julho, quando 

ele regressar encontrará já um mundo de coisas 

novas, porque a Obra é dinâmica. O nosso Grande 

Senhor às vezes quando fazia uma Revelação em 

São Paulo, telefonava para nós no Rio para a 

transmitir aos Irmãos, a fim de que ela nivelasse o 

estado de consciência de todos. Por exemplo, 

relativamente a um senhor, um jornalista muito 

nosso conhecido da Série Interna, numa 

determinada época o nosso Mestre fez uma 

Grande Revelação sobre o Trabalho de Mahimã e 

Kuvera. Nesse dia à tarde ele pediu ao Mestre para 

escrever outra Revelação esclarecendo o assunto. 

A Revelação veio muito mais transcendente, por 

conseguinte, para quem não entendeu a primeira, 

muito menos a segunda, porque Ele não podia 

repetir as mesmas palavras, as mesmas coisas, 

porque a coisa já tomara um sentido dinâmico. 

Assim é o problema dos Três Templos. A 

Unidade é a Obra, vamos dizer assim. Começou 

no Infinito e veio até aos nossos dias, é o Trabalho 

da Agharta na Face da Terra, mas o ponto de 

partida foi na Ilha de Itaparica em 24 de Junho de 

1899. É como se fosse a primeira capital do Brasil. 

Depois veio a segunda fase, em 28 de setembro de 

1921, na Montanha Sagrada de São Lourenço, e 

simultaneamente houve a Fundação Material da 

Obra, como se a Fundação Espiritual estivesse 

relacionada com o Excelso Buda Celeste, e a 

Fundação Material como se estivesse relacionada 

com o Buda Terreno. Então, aí já temos dois 

simbolismos: Itaparica e São Lourenço 

representam o Pai-Mãe Universal. Itaparica como 

se fosse a Mãe, o Segundo Logos; São Lourenço 

como se fosse o Pai, o Primeiro Logos; a fusão dos 

Dois formariam o x da Evolução, que é justamente 

o Terceiro Templo dedicado ao Filho. Esse 

esquema está muito bem delineado dentro do 

nosso Templo, como a mais sublime alegoria. 

Temos o Salão do Graal como se representasse o 

Pai, São Lourenço; o Museu como se fosse a Mãe, 

Itaparica; e o local onde funcionavam os 

Tributários e onde está o aparelho de som, é como 

se fosse o Filho. Então, esses três Templos têm 

uma função perfeitamente dinâmica. Bahia é o 

ponto de partida, e por isto é que é Obelisco; em 

São Lourenço é o Templo onde se preparou a 

vinda de Maitreya, a vinda da Nova Civilização, e 

o Templo de Xavantina representa Ele 

funcionando como se fosse o Pai, a Mãe e o Filho. 

Por isto, é que as tradições falam na vinda do 

Monarca Universal acompanhado do Pai-Mãe. 

Este é que é o sentido sintético dos três Templos 

como representando os Três Logos, os Três 

Tronos, como se fosse a Unidade, a Dualidade, o 

Ternário para depois vir a Multiplicidade. Então, 

além destes três Templos – Itaparica (Obelisco), 

São Lourenço (Templo) e Xavantina (Templo) – 

há em determinados Estados, como que havendo 

sete regiões, sete Casas Capitulares a guisa de que 

cada uma fosse dirigida, digamos, por um Dhyani-

Buda, formando o Grande Septenário: Sete e Três 

= Dez, o Grande Itinerário de IO do Oriente para o 

Ocidente. Por isto é que o nosso Grande Senhor 

JHS usava muito o número nove, o Ternário 

(3+3+3). Este número nove é o Trabalho, vamos 

dizer, da Tríade Espiritual representada pela Flor-

de-Lis funcionando em três Planos diferentes. 

Então, temos a função de Lorenza, Krivatza e São 

Germano que representa, por assim dizer, o 

Segundo Trono. Por isto é que está em Itaparica, 

onde a Obra foi fundada. Depois em São 

Lourenço, a Tríade deveria ser Akbel, Allamirah e 

Maitreya, assim como no Roncador, em 

Xavantina, a Tríade, a Cúpula protetora deverá ser 

Arabel, Caf e Tag, segundo os nomes que nós 

conhecemos, como se fosse Um, como se Akbel 

dirigisse os Avataras, os Seres da mais alta 

Hierarquia, desde São Lourenço. Lorenza, 

Krivatza e São Germano, como que dirigindo os 

Colégios Iniciáticos, os Verdadeiros; e os Três de 

Xavantina, Arabel, Caf e Tag, como que dirigindo 

a Humanidade no aspecto social, no aspecto 

humano, no aspecto científico, filosófico, etc. O 

Filho como que trabalhando a Humanidade que é 

Dele mesmo. A Tríade Akbel, Allamirah e 

Maitreya como que preparando os Avataras, e 

Lorenza, Krivatza e São Germano dirigindo os 

Colégios Iniciáticos, como outrora existiam no 

Egipto Rigden-Djyepo, Polidorus Insurenus e 

Mama-Sahib. Ou, esclarecendo mais, Akbel, 

Allamirah e Maitreya dirigindo os Adeptos 

trabalhando no Mundo; Lorenza, Krivatza e São 

Germano como que dirigisse os discípulos, os 

verdadeiros Colégios Iniciáticos; e Arabel, Caf e 

Tag como que dirigindo o Mundo, no aspecto 
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social, no aspecto político, no aspecto científico, 

no aspecto filosófico, etc. É este o esquema geral. 

Agora, o Logos, a Ideia, o Avatara 

estabelece um programa, mas nem sempre a 

Humanidade corresponde a esse programa que Ele 

quer realizar. Então, as coisas vêm sofrendo uma 

série de modificações para não perder o pouco que 

já se fez. O programa é este, de maneira que o 

Avatara é como se fosse um professor: Ele 

estabelece um programa de ensino, mas se os 

alunos não correspondem a esse programa de 

ensino, digamos, mais avançado, é obrigado a 

fazer outro programa mais adaptável à 

mentalidade dos alunos. Por isso é que Ele faz o 

seu programa de ensino. Mas a sua execução, às 

vezes, sofre uma série de modificações. Por isto é 

que essas Tríades não têm um trabalho fixo, 

porque são dinâmicas. De tanto em tanto tempo, o 

trabalho é esse, mas daí para a frente o trabalho é 

outro, depois será outro, nunca fica aquela coisa 

fixa. Porque se parou, é involução; rotina é 

involução. Assim, fica-se no trabalho repetitivo 

como acontece com todas as instituições 

espiritualistas, como acontece com todas as 

religiões existentes na Face da Terra. Porque a 

Vida é um dínamo constante, e se ela parou, parou 

Deus. Parou, começa a involuir. De maneira que 

não podemos determinar a função dessa Tríade, 

essa, esta ou aquela: depende da época. Por isso 

que numa determinada Saudação, o nosso Grande 

Senhor JHS dizia: “… em 1963 Lorenza, Krivatza 

e São Germano vão para Itaparica…”, mas não 

quer dizer que Eles vão ficar em Itaparica até ao 

fim do mundo. Tudo é possível de ciclo em ciclo: 

é possível que em 2005 tudo isso sofra uma 

modificação geral, é possível que antes de 2005 

todo o mundo sofra uma modificação geral, como 

com a descida do Mestre muita coisa vai se 

modificar. 
 

   
 

Há tempos, há alguns anos atrás, 

estivemos aqui no Morro do Airu trazendo uma 

gravação com as Divinas Palavras do nosso 

Grande Senhor JHS. Anos depois, aqui não 

estamos em pessoa mas estamos em ideia, que é a 

mesma coisa, talvez mais sublime do que a própria 

pessoa falando. Por isso, vamos saudar estando em 

alma, em espírito neste prodigioso Obelisco que é 

um marco da Grande Missão no Brasil, que é a 

Pátria do Avatara. 

Salve 24 de Fevereiro de 1979! Glória e 

Esplendor à sublime data de Maitreya! Este Nome 

Sagrado representa a Vontade do Eterno agindo 

em três Planos de densidades diferentes, Primeiro, 

Segundo e Terceiro Logos, Primeiro, Segundo e 

Terceiro Tronos. Por isto, nos permita a Lei 

Divina saudarmos três grandes Datas, as três 

admiráveis Mães que geraram a Obra dos Deuses 

nas Terras do Brasil. Exaltamos a data de 24 de 

Junho de 1899 quando o Eterno, através dos 

Gémeos Espirituais, fez-se presente nesta Ilha de 

Itaparica, à semelhança da Ilha Imperecível que 

nenhum cataclismo pode destruir. Por isto acha-se 

sob as vibrações da Excelsa Tríade Lorenza, 

Krivatza e São Germano. É digníssima dimensão a 

data de 10 de Fevereiro de 1935, quando a Terra 

recebeu a Luz fulgurante dos raios do Sol Divino, 

ou seja, o nascimento das duas Colunas de 

Maitreya, os dois Olhos de Deus, do Eterno. Esse 

transcendental evento teve o seu ponto de origem 

nesta majestosa Ilha de Itaparica. Rica de tradição 

é Itaparica. Berço augusto do Brasil, Berço 

adorável da nossa Missão, Berço dos Mistérios do 

Graal, Berço de JHS. Com o coração 

transbordante de Amor Universal, com a Mente 

Iluminada pela Luz do Maior de todos os Sóis, 

JHS, homenageamos a suprema efeméride de 24 

de Fevereiro de 1949. Que seja mantida e velada 

pelos preclaros Membros das mais altas 

Hierarquias, o sentido divino da data de 24 de 

Fevereiro de 1949, logo, o trigésimo aniversário 

dos Dois Irmãos, semente dos futuros Universos. 

Chegou, pois, o momento cíclico em que os 

homens devem pensar e procurar ver dentro, e não 

fora, a Divindade, posto que os aniversariantes se 

acham dentro, e não fora, do Coração do Mundo. 

E restarão nos nossos corações, se nos fizermos 

dignos dessa divina dádiva celeste. Que a Terra se 

torne real, que o ilusório se transforme em 

realidade, que a mentira se faça verdade, que nós, 

discípulos de JHS, possamos homenagear os dois 

Avataras do Ciclo de Aquarius, oferecendo-lhes a 

nossa fidelidade à sua luminosa Missão. Salve as 

três datas alegorizando o Trabalho de Maitreya no 

Brasil. Bijam dos Avataras! 
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MISTERIOSO E GLORIOSO SÃO GERMANO 

 

São Germano, em português, Saint 

Germain, em francês, Ardanarisha, em sânscrito, 

Odin, deus alemão, Lorenzo Paolo Domiciani, em 

italiano, Kumara Volante, em Agharta, etc. 

São Germano, de facto, é uma misteriosa 

personagem de quem muito se fala, mas quem dela 

fala não a entendeu e jamais a entenderá, porque 

não está incluído no sentido destas palavras: Ísis 

sem Véu. Aquele que é capaz de compreender não 

necessita de explicações, e quaisquer que estas 

sejam nunca se tornam suficientes para que aquele 

que não está apto a compreender. 

Os digníssimos representantes da 

intelectualidade da face da Terra, paladinos da 

sapiência absoluta, filhos de uma imensa limitação 

de vista, de visão global das coisas universais, não 

alcançaram a grandeza do trabalho elaborado na 

nossa Esfera pelo Ser, pelo deus conhecido como 

São Germano. Estão usando há séculos os 

benefícios que ele implantou no Mundo, 

principalmente na Europa. Fê-la rainha dos 

conhecimentos da ciência e da técnica, da arte e da 

beleza, também da sabedoria. Inspirou os grandes 

europeus permitindo-lhes realizar grandes 

invenções, descobertas de terras, continentes. 

Incentivou, através do poder mental, os génios a 

inventar, a criar os processos de industrializar os 

segredos da acção dos elementos da Natureza, a 

começar pela descoberta do vapor. Vapor é o 

produto da combinação do Fogo com a Água, ou, 

respectivamente, Fogo (Tejas) com Água (Apas). 

FO, equivale a Força; GO, a Matéria. 

Logo, a Energia Cósmica agindo em vários Planos 

e com diferentes nomes.  

APAS, elemento Água, e as próprias letras 

que compõem o nome estão definindo-o: 

A – Alegria 

P – Paz 

A – Amor, sem Amor nada se constrói. 

S – Sabedoria, Saúde, Santidade, etc. 

Alguns maçons ou de “maus sons”, para 

não dizer, de sons desarmónicos, em desacordo 

com o Som Eterno, consideraram-no charlatão, 

enganador, dizendo portar de 200 anos, etc. 

Enganador, sim, no sentido de KUMARA, senão, 

o que através de MARA, de MAYAVADA vem 

salvando os Assuras desde a Atlântida até aos 

nossos dias, à nossa Era. Não compreenderam 

através da dura pragmática a ideia da 

transformação social que ele, através da Franco-

Maçonaria, programou realizar no Ocidente. 

Transformar a estrutura da nobreza decadente 

numa democracia, a fim de prevalecer a vontade e 

a opinião do povo através dos seus representantes. 

De modo que a opinião do povo representado 

pelos seus representantes eleitos através de 

sufrágios, eleições, etc., verificando-se isso, 

honesta e criteriosamente, já era um caminho para 

a Unidade, para Deus. Mas as democracias 

tornaram-se demonocracias e estão tomando outro 

rumo diferente do sentido da Democracia 

Cósmica, ou algo semelhante à Sinarquia 

Aghartina. Por isso é que ele tentou usar a Franco-

Maçonaria para firmar os Estados Unidos da 

Europa, como princípio da sua programação de 

Trabalho ou Missão que deveria realizar nesta 

Esfera. Mais tarde viriam os demais Estados 

Unidos da África, da América, da Ásia, etc. 

Charlatão ou charlatões, sim, são os que usam o 

seu Nome, a sua Tradição, a sua Vida, o seu 

Trabalho na face da Terra. Usam a sua biografia 

sem entender o seu sentido, aliás, deturpando-a, 

dando-lhe um sentido novelesco, de ficção, com o 

intuito de angariar o ouro físico, vil metal, para 

satisfazer as paixões grosseiras. Mas nunca se 

preocuparam com a aquisição do Ouro Filosofal, o 

Ourikalki do qual São Germano era um quinário. 

Ora, a biografia de Jesus, o Cristo, e a de São 

Germano, para não dizer, a fama de ambos, são 

semelhantes e deram muitas fortunas aos escritores 

sem a Centelha Divina vibrando no cérebro, 

portadores, portanto, dos portais da Intuição 

fechados e bem fechados. Paladinos sem a Ideia 

Divina do Avatara são como papagaios: falam sem 

saber o que estão falando. São os amanasas, os 

“sem mentais” de todos os Tempos, de todas as 

Eras. 

São Germano instituiu uma Constituição 

apenas com cinco itens, e com ela vem 

transformando a face da Terra desde há milhares 

de séculos. 

O Supremo Revelador JHS ensinou aos 

seus discípulos e faz parte das suas Revelações: 

“Germanos, Germano equivale a dizer 
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Germe+Manas, Mental, ou seja, o primeiro 

gérmen do Mental Cósmico humanizado, 

individualizado.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora, a terceira Raça-Mãe estava sob o 

domínio de Manas, dos Manasaputras, que logo 

se ligou aos Princípios Superiores de Budhi e Atmã 

para produzir os primeiros seres dignos do nome 

Ho-Man, Homem, especialmente depois da 

separação dos sexos. De gérmen, bijam, semente, 

vêm os seus derivados: germano, germinados, e 

também, por associação de ideias, her-manos, 

“irmãos entre si”, gémeos, hermafroditas, 

andróginos primitivos, etc. Hermanos, Hermes, 

etc., sim, Hermes, o Trismegisto, e São Germano 

devem ser irmãos entre si, senão, dois corpos 

divinos, eucarísticos, portanto. A mesma Essência, 

o Eterno, em épocas diferentes humanizada em 

diversos Avataras. 

Entre os mais altos Iniciados, São 

Germano é o Quinto Kumara. Por isso é o Patrono 

da Quinta Sub-Raça da Quinta Raça-Mãe Ariana 

em florescimento na Europa. Tentou levar a bom 

termo o itinerário Tibete – Rússia – Alemanha – 

Inglaterra e Norte-América, tudo isso como base 

em El Moro. 

Auxiliado pelos valores iniciáticos da 

Língua Portuguesa, tentaremos analisar a 

expressão São Germano ou Germanos, que em 

francês, como escrevemos anteriormente, é Saint 

Germain; em sânscrito, Ardanarisha; em azteca, 

Quetzal Cuatl; em tibetano, Bogdo Geghen; Odin, 

em alemão, e assim por diante. Em português 

empregam-se as palavras São Germano, e não 

“Santo Germano”. SÃO é a terceira pessoa do 

plural do verbo SER de quem se fala. Se é a 

terceira pessoa do plural, oferece-nos o sentido de 

que se trata de mais de um Germano. Logo, 

Germanos, São Germanos, Germinos, 

Germinianos, Germinados, são os 111 Seres que 

constituem a Linha, a Equipa, o Grupo dos 

Adeptos dirigido por São Germano, o Lorenzo 

Paolo Domiciani. Está prevalecendo, no caso, a 

linguagem da Mayavada ou Maya Budista. Esses 

111 Seres da Linha dos Germanos multiplicaram-

se por n número na face da Terra, conforme o 

trabalho a realizar-se na transformação social e 

política do Mundo. Posto isto, observamos que se 

trata mais do título de uma Missão Avatárica do 

que propriamente do nome de um Ser de elevada 

Hierarquia. Lembramo-nos que, como ensinou 

JHS, São Germano era o Germe de Manas, o 

Mental, e como tal, com tal função, procurou 

desenvolver este princípio importante na evolução 

do ser humano. Mas há, na realidade, na 

classificação espiritual do Homem dois Mentais, 

ou Mental de duas naturezas: Mental Superior 

Abstracto, Supra-Inteligência, Manas Superior, e 

Mental Inferior Concreto, Sub-Inteligência, Manas 

Inferior, etc. Como gérmen ou criador desses dois 

tipos de Mental ou Inteligência, um accionou o 

outro, de modo que com isso pôs-se em função a 

dialéctica cósmica. E a dialéctica cósmica 

transformou-se, com o passar dos tempos, no 

diálogo, tão útil para transformar as criaturas 

humanas. Em 1789 esses Seres provocaram 

impacto no povo francês, obrigando a 

compreender a razão de viver como dignos filhos 

de Deus. Por isto, Cagliostro trazia no peito as 

iniciais ou sigla L.P.D., que além de serem iniciais 

de Lorenzo Paolo Domiciani, são também a da 

saudação “Luta Pelo Dever”, o que quer dizer que 

a face da Terra é a Esfera onde se vive lutando 

porque é o plano da eterna concorrência, quer 

entre os animais, quer entre os seres humanos. 

O Trabalho dos 111 Adeptos encapuçados 

da Linha dos Germanos chefiados pelo deus 

Lorenzo Paolo Domiciani, representa em escala 

menor o dos 111 Manasaputras, de 223 a 333 dos 

777 que são o número total do Panteão 

Shambalino. 
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Lorenzo Paolo Domiciani com sua 

adorável Hoste tem como escopo e através da 

dialética, transformar estes dois tipos de Mental, 

Mental Superior e Inferior, Manas Arrupa e Rupa, 

Mental Abstracto e Concreto, nos outros relativos 

aos futuros Avataras, nas futuras Eras, em Mental 

Bimânico e Atabimânico. Esse imenso trabalho 

dos Germanos através da calada das noites ou 

escuridão da face da Terra, é prodigioso e os 

clarins da Vitória da Bandeira Aghartina já se 

fazem ouvir pelos recantos do Mundo. E a 

Bandeira de Agharta não tardará a trapear nos 

mastros actualmente desnudos. Os Dhyanis-

Kumaras, filhos de Lorenzo Paolo Domiciani, 

pequenos Luzeiros, estão permanentemente com 

os seus olhos e pensamentos voltados para a face 

da Terra. Esta está se transformando, a caminho da 

superação.  
 

Tentaremos agora, conforme o que nos 

possibilita as nossas limitações de mente do ponto 

de vista dos conhecimentos, relembrar a 

manifestação do Eterno através de vários veículos, 

vários corpos, vários Avataras, embora que em 

épocas diferentes, adoptando vários nomes 

conforme o ciclos, posicionando o seu trabalho no 

tempo e no espaço obedecendo naturalmente a 

uma dinâmica. 

No Oriente, houveram os Krishnas, os 

Budas e outras séries de Avataras Maiores e 

Menores. No Ocidente, na recuperação do 

Cristianismo, há pelo menos 7 admiráveis 

manifestações avatáricas já de todos conhecidas: 

Jesus Cristo (Palestina), Midah (Tibete), Quetzal 

Cuatl (Yukatan, México), Cristiano Rosa+Cruz 

(Alemanha), São Germano (França), Júlio II, o 

Africano (Papa em Roma), JHS (Brasil). 

Prepara-se a futura vinda de Maitreya. 

Para melhor esclarecimento da nossa ideia, 

apresentamos aqui o exemplo: o Eterno, a 

Suprema Essência, É como se fosse uma energia 

elétrica, uma Eletricidade Cósmica. Ela existe aí 

no Espaço Sem Limites, mas para se objectivar e 

ser aproveitada para benefício do ser humano no 

Plano Físico, houve necessidade de se inventar 

aparelhos, maquinismos, usinas, etc., a fim de 

captá-la, condensá-la, canalizá-la, orientá-la para o 

sentido, para a direção desejada. As usinas 

condensadoras da Suprema Energia são os divinos 

corpos dos Avataras. As ondas sonoras acham-se 

no espaço, mas para que possam ser ouvidas no 

Plano Físico a três dimensões também houve 

também a necessidade da invenção de aparelhos 

apropriados, para que pudessem captar as ondas 

sonoras no nível de serem ouvidas pelos seres 

humanos. Isto graças à inspiração propiciada aos 

inventores pelos nobres e abnegados Germanos, 

como os Gérmens, o Bijam da Ação do Plano 

Mental Criador através do cérebro humano. 

Concebemos o Eterno como Essência, como Deus, 

como uma imensa Força Abstracta dos Planos 

Arrúpicos. Ora, para que tenham um trabalho 

objetivo, concreto, há também necessidade de 

corpos perfeitos com a finalidade de dar forma 

material à Energia. De modo que todos os 

Avataras são corpos, veículos, faróis de uma só 

Luz, a Grande Luz apresentada como sendo o 

Arcano XV. Arcano como fixador da Ideia, de 

Deus Vivo, a Suprema Essência que anima a tudo 

e a todos. O perfume se não for conservado num 

frasco bem fechado, evapora-se. Daí os frascos 

dos Avataras para manterem na Terra a Suprema 

Essência, perfumando as cabeças dos seres 

humanos em evolução. Por isto se denominam aos 

Manasaputras de “Frascos” ou “Vasos Insignes”, 

porque de facto eles, em número de 777, guardam 

a Suprema Essência, o dulcíssimo Perfume do 

Amoroso do 2.º Trono, Plano da Mãe Divina. 

Abordámos copiosamente assuntos da 

história da Missão do Eterno através dos diversos 

Avataras, os quais correspondem aos Ciclos 

passados em relação ao ponto em que nos 

encontramos neste Ciclo. Vamos agora citar algo 

relativo ao futuro porque é nele que já estamos 

penetrando, embora paulatinamente. As palavras 

que servem de ponte para nos conduzir diante do 

Trono de Deus, do futuro Ciclo de Maitreya, são 

as seguintes: 
 

“Palavras de JHS: – O Buda, saibam de 

uma vez por todas, foi o Buda Terreno, melhor 

dito, Bodhisattwa Terreno. Por isto, foi divido em 

quatro, como a Terra, o próprio Sistema, o Cálice 

que lhe deram (ao Buda), para Ele fazer uso como 

bem entendesse. Jesus nascendo 645 anos depois 

(6+4+5=15, a Grande Luz), também foi 

Bodhisattwa, porém, Celeste. Por isso, se 

defrontou com o Quinto Planetário no ano de 
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1890, como o viu nessa data o Papa Leão XIII. 

Ora, desta vez ambos vieram juntos, em 1949, um 

como Buda Terrestre, outro como Buda Celeste. 

Ambos desapareceram no respectivo Theotrim 

Terrestre e Celeste. E dessa fusão surgiu o Quinto 

Buda que é Maitreya. Sim, porque o Buda 

Terrestre da última vez foi o Quarto, enquanto o 

Cristo foi o Quinto, e de Maitreya Buda surgirão o 

Sexto e o Sétimo Budas a caminho do 

Androginismo Perfeito. Por isto que o Avatara de 

2005 será feito através da Parelha Divina, os 

Gémeos Espirituais ou Adam-Kadmon. Sim, com 

a Sabedoria do Pai e o Amor da Mãe será firmada 

no Filho a Omnipotência do Eterno.” 
 

Após estas palavras nada mais se pode 

dizer ou escrever. 
 

LADAK SÃO GERMANO! LADAK! 

 

 

R E D E N Ç Ã O 
 

 

EYMAR FRANCO 
 

  Ergue-te Gigante – Empunha o Facho. 

  É tempo de o Mundo iluminares. 

  Chega de treva. Abaixo a rebeldia 

  Que Te lançou em cadeias milenares. 
 

   Serpente antiga – Dragão misterioso 

   Expulso do trono que traíste 

   É tempo de voltares às estrelas 

   Reocupando o lugar donde saíste. 
 

  Olha o Firmamento, a Via Láctea 

  E verás ali o Teu lugar primeiro 

  Escuro, sombrio como o silício 

  Saco de Carvão, junto ao Cruzeiro. 
 

   Naquela cruz celeste das estrelas 

   O Teu bendito Irmão crucificado 

   Verás, sangrento, sofredor cativo, 

   Para arrancar-te à senda do pecado. 
 

  Empunha o Facho e vem, 

  O Teu trono está limpo e redimido 

  À espera de Ti para reinares 

  Sobre um Mundo que por Ti foi corrompido. 
 

   É Tua vez agora de apagar 

   O incêndio que no Mundo começaste. 

   É Tua vez agora de colher 

   A semente que no Mundo semeaste. 
 

  Redimindo estás, volta a brilhar 

  Luciferina Chama os Céus Te esperam 

  Anjo da Luz! Retoma o Facho! 
 

Santarém, Janeiro de 1955 (“Dhâranâ” 11/12 g – 1956) 
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Tomar – Sintra – Sagres 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

(O “Theotrim” Geográfico Português) 
 

 

Paulo Andrade 
 

 

Portugal, terra de mistérios com uma 

riquíssima História testemunhada por fartíssimo 

património cultural, desde as suas origens anda 

associado a lendas de fundação a maioria nascidas 

dentro de comunidade humanas habitando no aro 

geográfico de reconhecidos “enclaves mágicos”, 

por excelência. Muito tem-se escrito e falado sobre 

esses lugares especiais, sendo-os assim por, no 

fundo, irradiarem na superfície da Terra a energia 

vivificante de Agharta, e é por isto que são 

considerados Lugares Jinas, onde a magia e a 

sublimidade tornam-se realidade para todos 

aqueles ligados à Obra do Eterno na Face da Terra, 

ou seja, a Teurgia. 
 

Bem sabemos do facto de diversas 

associações de índole mística conjecturarem e 

propalarem as mais variadas teorias sobre esses 

“lugares especiais” ao sabor das aflorações 

psicomentais e improvisações fantasistas, que vão 

desde manifestações angélicas a marianas, a 

ovniológicas e respectivos extraterrestres, isto 

quando não se perdem em simples plágios 

«eruditos» do que outros mais avalizados já 

escreveram e disseram sobre o assunto, etc., etc. 

Assim, no meio do meio da vasta campina 

neoespiritualista onde viceja a erva daninha das 

afectações impúberes, parece-nos bem diversa dela 

a visão geosófica que iremos expor – alicerçada na 

Sabedoria Iniciática das Idades, nascida na mais 

remota noite dos tempos, conformada aos 

ensinamentos do insigne Professor Henrique José 

de Souza transmitidos em Portugal pela 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – de maneira a 

dilucidar e arrancar, vez por todas, “o véu espesso 

da mentira que esconde a Verdade”, com “bases 

bem assentes na terra”, afastando as fantasias 

delirantes das filosofias da «new age» ou (contra) 

“cultura pop” e insipiente «tradicionalismo» 

propalados por hodiernos «gurus» muitíssimo em 

voga na moda nos dias de hoje, cuja missão parece 

ser exclusivamente a de aumentar ainda mais a 

confusão psicossocial que afecta ao comum 



 
 
 

PAX – N.º 67 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 
 

26 

 

Género Humano, ademais, modas aparte, 

revelando-se absolutamente ausentes tanto de 

missão verdadeira como de sustentação válida, 

verdadeiramente espiritual, esta sim, primordial e 

iniciática por ser a mesma Sabedoria Iniciática dos 

Idades, ou por outra, a Tradição Primordial saída 

do tronco vicejante da Árvore Genealógica dos 

Deuses. 
 

Para perceber-se os motivos da existência 

dos supraditos Lugares Jinas presentes em todo o 

Mundo, muito particularmente em Portugal e no 

Brasil, ter-se-á que entender a dinâmica 

evolucional dos chamados Sistemas Geográficos 

ao longo das eras de espaço/tempo, cuja incidência 

sente-se particularmente no nosso País e, por 

extensão, no Brasil, o “fermento ou argamassa 

espiritual” do V Império do Mundo, sobejamente 

augurado pelos profetas e sibilas do Passado cuja 

aproximação já se pressente no Presente, por certo 

realizado no Futuro que se deseja breve, na hora 

feliz da reconhecimento unanime pela 

Humanidade do Avatara Maitreya, o Cristo 

Universal, antes de tudo em seu âmago profundo, 

e O abrace ou a Ele se una incondicionalmente, 

assim se consumando a Parúsia ou Segundo 

Advento nesta Era de Aquarius já iniciada às 15 

horas de quarta-feira de 28 de Setembro de 2005.  
 

Acerca da origem e formação de um 

Sistema de Evolução Universal moldado na Terra 

como um Sistema Geográfico Representativo, 

proferiu o Professor Henrique José de Souza: “O 

Tempo, o Espaço e a Causalidade são as três 

características de um Universo em manifestação. 

No seio do infinito onde reina a eternidade, a 

imutabilidade, não existe Espaço, nem Tempo, 

nem a relação entre Causa e Efeito. Existe, sim, a 

cristalização do Perfeito, a imobilidade, um 

Sistema Estático onde não há Energia em acção, 

mas o Equilíbrio, portanto, nada existe, existindo 

tudo”. 
 

Esse Sistema Estático ou Causa das 

Causas é o Plano Substancial, de onde tudo emana 

e para onde tudo volve. É um Sistema Neutro, sem 

forma. Quando é quebrado o equilíbrio desse 

Sistema, as forças ou energias que lhe são 

inerentes entram em movimento, produzindo 

então, ao longo da manifestação do Todo no Tudo, 

Sistemas específicos, ou seja, os Sistemas de 

Evolução. 
 

A Lei da Evolução, a principal das Leis 

Universais no Mundo das Formas, tem por meta 

fundamental a transformação da Vida-Energia em 

Vida-Consciência. De maneira que é do 8.º 

Sistema Original de Deus Pai-Mãe que surgem os 

7 Sistemas de Evolução, os quais desenvolvem um 

trabalho de concretização, isto é, do geral para o 

particular, da Energia para a Consciência, do 

Abstracto para o Concreto. 
 

A Evolução actual está-se processando no 

4º Sistema de Evolução Universal (sendo que nos 

três Sistemas já realizados, é se que formaram os 

três primeiros Reinos da Natureza Universal, 

similares aos Reinos Mineral, Vegetal e Animal, 

sem o que não seria possível a Evolução Hominal 

neste 4.º Sistema), sendo que nele chegou ao 

máximo do Concretismo, ao ponto axial da 

manifestação do Todo no Tudo. 
 

O conhecimento teúrgico mostra-nos que a 

Evolução no Mundo das Formas faz-se de forma 

septenária, onde, segundo a Cosmogénese e a 

Antropogénese, a Mónada (o Espírito de Deus no 

Homem, a Centelha Divina, a Unidade da 

Consciência) deve peregrinar por 7 Sistemas 

Geográficos na Terra, representativos da 

Consciência Divina imanifesta, a fim de em cada 

um deles desenvolver os 7 estados de consciência 

humana, reflectidos em 7 Raças-Mães nascidas em 

cada um desses Sistemas, e a cada uma delas 

correspondendo um determinado tipo de 

consciência a ser desenvolvido pela Humanidade. 
 

O caminhar da Mónada Humana faz-se 

obedecendo ao chamado Itinerário de IO (de 

Oriente para Ocidente no conspecto racial; de 

Norte para Sul na manifestação monádica), 

fixando-se periodicamente em lugares 

predeterminados pela Lei do Eterno, os quais 

podemos reconhecer objectivamente como centros 

de florescimento de civilizações, com os seus 

períodos de ascensão, de apogeu e declínio final. 

Ora, o lugar que irá servir de berço a uma nova 

civilização é em si mesmo um Sistema Planetário 

em miniatura, isto é, corresponde ao conjunto de 7 

locais, considerados lugares sagrados pela sua 

função, em torno de um 8.º lugar que age como 
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poder coordenador. Ao conjunto dos 7 estágios ou 

estados em redor do 8.º na Face da Terra, 

escolhido pela Lei (entendamos esta como a Lei 

Divina ou “Lei que a tudo e a todos rege”) para o 

desenvolvimento da consciência da Raça 

respectiva, dá-se o nome de Sistema Geográfico 

Representativo. Assim, toda a vez que um novo 

estado de consciência é exigido pela Lei, um novo 

Sistema Geográfico é criado, conformado a linhas 

direcionais bem definidas no mapa global, 

passando a agir como Núcleo irradiador desse 

estado de consciência para o Mundo. Hoje estamos 

no estado de consciência Mental a caminho do 

Intuicional, apesar do Emocional ainda se imiscuir 

com intensidade na Mente. Ou seja, idealmente já 

estamos no Quinto Sistema a caminho do Sexto, a 

despeito de concretamente dominar o Quarto, as 

emoções entremescladas aos pensamentos (kama-

manas). 
 

Os Sistemas Geográficos funcionam como 

impulsionadores da Evolução em todos os ciclos 

da Raça actual (na Raça anterior, a da Atlântida, 

eles não existiam e sim um Sistema Geográfico 

Geral, exclusivamente composto pelos seus sete 

cantões presentes ao longo de toda a sua duração), 

sobretudo no Presente, desde 1900, marcados pelo 

destaque dominante da sua influência intensa. Essa 

impulsão evolucional do Sistema Geográfico é 

dada por cada uma das suas 7+1 cidades, cada qual 

ligada a um ramo da Ciência desenvolvido pela 

Humanidade, que representam os estados de 

consciência a serem conquistados. A Tradição 

Iniciática das Idades informa que pelos Sistemas 

Geográficos fluem as poderosas energias 

espirituais do Centro à Face da Terra, espargindo-

se harmónica e ordenadamente pela Humanidade 

impregnando-a com a respectiva tónica da 

Verdade do Ciclo. Nisto, os Sistemas Geográficos 

são os pontos de intersecção entre o Divino e o 

Terreno, os pontos de irradiação de Cultura e 

Espiritualidade. Isto ocorre pela ligação das 

cidades da Face da Terra com as respectivas 

contrapartes verdadeiras nos Mundos Internos ou 

Subterrâneos de Badagas, Duat e Agharta, sendo 

este um assunto de extrema transcendência que 

pela sua complexidade deixamo-lo nesta simples 

citação. Diremos, apenas, que as cidades do 

Mundo Subterrâneo de Agharta correspondem aos 

Chakras da Terra, as de Duat aos seus Plexos, as 

de Badagas às suas Glândulas, e, finalmente, os 

Sistemas Geográficos ao Sistema Nevro-sanguíneo 

do Globo em que todos vivemos.  
 

 

A Humanidade ao longo da História da 

sua Evolução, que não se limita ao que a Ciência 

“oficial” conhece, teve inúmeros Sistemas 

Geográficos. No decorrer do desenvolvimento 

desta 5.ª Raça-Mãe Ariana, existiram muitos 

Sistemas Geográficos em diversas partes 

consignadas do Globo. Citamos só alguns 

exemplos: no Brasil, houve o desenvolvimento do 

Sistema Geográfico de Teresópolis (Niterói – Rio 

de Janeiro), ponto de interligação entre a Raça 

Atlante finando e a Raça Ariana nascendo por via 

dos Fenícios, o “Povo Vermelho”. Houve também 

o Sistema Geográfico de Jerusalém, que foi 

preparado para a vinda do Avatara (manifestação 

do Espírito de Verdade) de Piscis (ou Peixes), 

Jeffersus ou Jesus, o Cristo. Outro Sistema 

Geográfico foi o Tibetano, cujo governo era 

exercido por uma tríade de Seres Superiores em 

representação do Rei do Mundo e suas duas 

Colunas Vivas: o Budha-Vivo da Mongólia, o 

Traixu-Lama em Shingatse, e o Dalai-Lama em 

Lhassa. 

Já vimos que toda a vez que um novo 

estado de consciência, um novo impulso 

evolucional para um novo ciclo é exigido por Lei, 

um novo Sistema Geográfico é criado, como 
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Núcleo irradiador desse mesmo estado de 

consciência para o Mundo. Todo o aproveitamento 

evolutivo recolhido através dos ciclos e dos 

tempos, hoje passa por Portugal e fixa-se no 

Brasil, como “oitava coisa em formação” dentro 

do Sistema Geográfico Internacional. Por esta 

razão, aos 23 graus de latitude sul no Trópico de 

Capricórnio, foi formado e está sendo preparado o 

Sistema Geográfico Sul-Mineiro, como lugar por 

Lei determinado para a irradiação desse novo 

estado de consciência, e também para dar as 

condições indispensáveis para nessa parte do 

Mundo poder um dia manifestar-se, visível e 

tangivelmente, Chenrazi Aktalaya Maitreya, o 

Avatara do Ciclo de Aquarius, possibilidade aberta 

desde o ano 2005 da nossa Era em diante. 
 

O pivô do nosso trabalho humano ao 

serviço do Espírito de Verdade, na hora presente, é 

a de preparação do Sistema Geográfico Português 

para O receber, e consequentemente contribuindo 

para o Sul-Mineiro, por ser ali o Núcleo Central ou 

8.º Chakra Planetário dentre os 7 principais que 

animam o Globo, por isso mesmo, por Lei 

escolhido para irradiador do novo estado de 

consciência para o Mundo também graças, mais 

uma vez, aos incansáveis e determinantes esforços 

espirituais da Raça dos Lusos, a ver 

exclusivamente com o mais que actualizadíssimo 

5.º Centro Vital da Terra, ele mesmo justificando 

plenamente a prerrogativa “Terra de Luz”, isto é, 

Lux-Citânia, a Lusitânia. 
 

Para a realização desse trabalho é 

importante que frequentemos o Sistema 

Geográfico Português, de forma consciente e 

constante, a fim de assegurarmos a vida da 

semente do novo estado de consciência exigido 

pela Lei. Ora, mesmo não tendo recursos para 

construirmos materialmente nessas cidades tudo 

quanto respeite a prover as necessidades futuras 

respeitantes ao advento do Avatara, contudo temos 

a responsabilidade e o dever de preparar psíquica e 

mentalmente o nosso Sistema Geográfico. A nossa 

frequência física a este vai permitindo a troca de 

informações com as pessoas que habitam essas 

regiões, e a vibração dos nossos corpos preparados 

e das nossas mentes conscientes darão condições, 

através da Ritualística, para que o potencial dos 

Mundos Internos vibre na Face da Terra através de 

cada um de nós. Dessa forma estaremos criando 

um ambiente favorável à Lei que ali se manifesta. 
 

Posto assim, podemos continuar dizendo, 

num reitero mais geral, que a Evolução é toda ela 

dinâmica, estando sempre em movimento, 

impulsionada pela justeza e perfeição da Lei. Esta 

Evolução nos Planos manifestados faz-se de forma 

septenária, pois a Mónada Humana deve 

peregrinar por 7 Sistemas Planetários e 

desenvolver os respectivos 7 estados de 

consciência que se reflectem nas 7 Raças-Mães, 

cada uma correspondendo a um estado de 

consciência a alcançar pela Humanidade, até que 

atinja a potência máxima da sua evolução, ou seja, 

passar de Mónada inconsciente ou “virginal” a 

Mónada supra-consciente amadurecida ao longo 

de Rondas e Rondas no Mundo das Formas, até 

que possua consciência similar à do Logos 

Planetário de quem é “célula”. 
 

Como disse, essa peregrinação monádica 

realiza-se através do Itinerário de IO (de Oriente 

para Ocidente e de Norte para Sul), fixando-se 

periodicamente em lugares predeterminados pela 

Lei, ficando conhecidos universalmente por neles 

terem florescido civilizações com os seus períodos 

de ascensão, apogeu e declínio. O local escolhido 

para ser o berço de uma nova civilização é um 

Sistema Planetário em miniatura, ou seja, 

corresponde a um conjunto de 7 locais 

considerados sagrados, pela sua função e 

características naturais, dispostos em torno de um 

8.º que assim representa o Sol Central, o Sol de 32 

Raios síntese dos 7 Sóis menores que o rodeiam. 

Numa analogia anatómica, podemos relacionar o 

nosso 8.º Chakra, o Vibhuti como Cardíaco 

Inferior, como sendo a síntese do trabalho operado 

pelos outros 7 Chakras. 
 

Ao conjunto de 7 lugares em volta de um 

oitavo na Face da Terra, escolhidos pela Lei para o 

desenvolvimento do estado de consciência afim 

com o ciclo planetário em função, chama-se, pois, 

Sistema Geográfico. Assim, cada vez que é 

exigido um novo estado de consciência pela Lei 

Divina, um novo Sistema Geográfico é criado, 

como Núcleo irradiador do mesmo para o Mundo. 

Quem prepara esse Sistema é o Manu cíclico, à 
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dianteira do seu povo que constituirá a raça que o 

habitará. 
 

A posição do Sistema Geográfico é 

determinada no Mundo de Duat. Ao contrário das 

7 cidades de Agharta em redor do seu Núcleo 

Central, Shamballah, que são fixas, as de Duat são 

móveis, logo, acompanham a dinâmica da marcha 

cíclica da Mónada Humana através das raças e 

respectivos continentes, o que confere mobilidade 

aos Sistemas Geográficos. 
 

Actualmente, as energias vitais dos 7 

Sistemas Geográficos do Globo confluem em 

conjunto para o 8.º Sistema Geográfico 

Representativo no Brasil, o Vibhuti do Mundo em 

formação pela Actividade permanente, ou seja, o 

Sistema Geográfico Sul-Mineiro, formado pela 8.ª 

cidade de São Lourenço com as 7 outras em volta: 

Pouso Alto, Itanhandu, Carmo de Minas, Maria da 

Fé, São Tomé das Letras, Conceição do Rio Verde 

e Aiuruoca. Este Sistema Geográfico será a 

Shamballah do Futuro ou o Sol da Terra no futuro 

5.º Sistema de Evolução Universal. Eis aqui a 

meta suprema no ideal do V Império! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os Sistemas Geográficos servem também 

como suporte à manifestação dos Avataras na Face 

da Terra, preparando o ambiente vibratório 

correspondente (gerando energia Sátvica, 

Espiritual), assim permitindo a sua 

manifestação no seio da Humanidade. 
 

Ao longo das eras e devido ao 

livre arbítrio da Humanidade, ocorreram 

muitos falhanços quanto à objectivação 

na Face da Terra, na Humanidade, do 5.º 

estado de consciência, o Mental Superior ou 

Abstracto, apesar da manifestação já ocorrida de 

vários Avataras ou “Espíritos de Verdade”, mas a 

ligação exclusiva à matéria e ao psiquismo por 

parte da maioria dos homens Humanidade, tem 

prejudicado o seu Trabalho Redentor. 
 

Bem sabemos que a Evolução não dá 

saltos, mas também sabemos que enquanto não se 

der o pleno desenvolvimento do 5.º Princípio 

Manas Arrupa em toda a Humanidade, fica adiada 

a objectivação dos 6.º e 7.º Princípios Cósmicos 

Budhi e Atma relativos às 6.ª e 7.ª Raças-Mães, 

prejudicando o seu desenrolar natural já hoje, 

tarefa hercúlea que assim passa a pertencer 

exclusivamente a um reduzido escol de bravos 

obreiros da Evolução. 
 

Participando no desenvolvimento da actual 

5.ª Raça-Mãe, a Ariana, houveram Sistemas 

Geográficos activos em várias partes do Globo 

terrestre, ficando para sempre esses locais dotados 

de características especiais. Eles são Lugares 

Jinas, e embora pese no momento actual os 

Mundos Subterrâneos não estarem em evidência 

destacada neles, por a Marcha da Evolução ter 

prosseguido avante, contudo não deixam de 

continuar sendo “lugares especiais”, ficando o 

maior destaque para o Sistema Geográfico vigente 

no momento presente. 
 

Depois dos falhanços ocorridos entre os 

homens vulgares e os Adeptos Perfeitos nos 

Sistemas Geográficos de Jerusalém, de Roma, do 

Tibete e mais recentemente em El Moro, na 

América do Norte, a Lei Suprema fez com que 

Portugal (não é por acaso que Lisboa, tal como 

Jerusalém e Roma, tenha 7 colinas ou outeiros, 

simbolicamente dispostas em torno de uma oitava 

assinalada na Serra de Sintra), no momento actual, 

se assumisse como o 5.º Centro Planetário, o 

paradigma do 5.º Princípio Causal, atraindo a si as 

sinergias de toda a Europa e irradiando-as, 

insuflando-as no quinto continente, a América. 
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A partir de El Moro, caberia à América do 

Norte ser o centro da eclosão da 6.ª Raça-Mãe 

Bimânica (Budhi e Manas), a qual seria 

complementada pela 7.ª Raça-Mãe Atabimânica 

(Atma, Budhi, Manas), na América do Sul, no 

Brasil. Mas, como já foi dito, tal projecto falhou, e 

assim, ante o desenrolar célere da presente 4.ª 

Ronda de Evolução Planetária a caminho 

acelerado da 5.ª, deixou de haver possibilidades de 

adiamentos e remendos de qualquer espécie. De 

maneira que a Lei Divina provocou um 

aceleramento evolucional, o chamado colapso da 

velocidade, transferindo desde Portugal para o 

Brasil a tremenda responsabilidade de desen-

volvimento dos 5.º, 6.º e 7.º Princípios Cósmicos. 
 

Ora, se o desenvolvimento de cada 

princípio exige o desenvolvimento de um Sistema 

Geográfico que lhe possibilite suporte, então as 

Forças Ocultas de Portugal (Ordem de Mariz) 

conferiram ao Brasil o privilégio de, pela primeira 

vez na História Humana, apresentar num só País 3 

grandes Sistemas Geográficos, cada um composto 

de 7 cidades com mais uma central ou capital 

espiritual, pois que a capital política vem com o 

tempo. Daí, termos o seguinte esquema de 

correspondências ou de transferência de poderes: 

 

O Sistema Geográfico Português triparte-

se, em conformidade com o tríplice Sistema 

Geográfico Brasileiro, em 3 Sistemas, dando a 

manifestar o Theotrim ou “Deus Trino em Acção” 

(isto é, as 3 Hipóstases do Logos Único como 

manifestação do Atmã Universal – Pai, Mãe e 

Filho, ou 1.º, 2.º e 3.º Logos), sendo um deles o 

fundamental ou básico (o de Sintra, corresponden-

do ao 5.º Chakra Planetário), e os dois restantes os 

subsidiários, o de Tomar e o de Sagres, mas os três 

juntos formando o Delta Geográfico Teúrgico. 

Em concordância com o que acabamos de 

dizer, iniciamos a dissertação sobre o “Theotrim” 

Geográfico Português por Sintra, seguindo-se 

Tomar e Sagres. 
 

Perto da capital de Portugal, Lisboa, situa-

se aquela que é considerada a mais bela serra do 

nosso país, Sintra, tendo-se feito dela o oásis do 

romantismo nos séculos XVIII-XIX. Sendo hoje 

património da Humanidade, carrega em si uma 

história vastíssima que recua aos alvores do 

Homem, na qual a utopia desejada confunde-se 

facilmente com os factos concretos da 

historiografia, da antropologia, da etnologia e até 

da etimologia. Etimologicamente, podemos 

encontrar o seu nome árabe Al-Shantara ou 

Shentara, encurtada na designação moçárabe 

Xentra, e antes, recuando ao período celta, Cynthia 

ou Cyntia, vulgarizando-se no século XVII a 

grafia Cintra, persistindo até hoje mas fixando-se, 

a partir dos anos 30-40 do século XX, o topónimo 

Sintra. A presença do S, esotericamente falando, 

poderá ter a ver muito com o “Caminho da 

Serpente” ou da Sabedoria Oculta, Críptica, como 

Via de Realização da Grande Obra Hermética, 

segundo Fernando Pessoa, réptil esse e o 

respectivo significado esotérico bem patenteado 

no promontório sintriano mais ocidental da 

Europa: o Cabo da Roca, ou melhor, o 

Promontório de Ofiússa (“Serpente”). Sintra ou 

Cyntia é, pois, o nome da deusa Lua no seu 

tríplice aspecto: Helena, a Lua Espiritual, acima 

de Selene, a Lua Psíquica, e esta sobre Perséfone, 

a Lua Física… infernal, inferior, interior ou 

subterrânea. 
 

Quando deu-se o último cataclismo da 

Atlântida, a Montanha de Kurat, por extenso 

Kurat-Avarat, hoje Sintra, distendeu-se como uma 

lomba indo desde o actual Algueirão até ao Cabo 
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da Roca. A Tradição Iniciática das Idades informa 

que ela era a quinta Montanha Sagrada já nesse 

continente atlante ou o de Kusha, segundo as 

escrituras orientais, porque por Lei de Causalidade 

a mesma era a referência geográfica para indicar o 

5.º Chakra da Terra. Por essa Montanha de Kurat, 

muitíssimo diferente do que é hoje, reflectiam-se 

para o exterior, através das suas enormes e 

imensas anfractuosidades escancaradas a céu 

aberto, os diáfanos raios purpurinos do Centro 

Vital interior… em cujo final trágico dessa Raça 

foram o prenúncio fatal do “Crepúsculo dos 

Deuses”. 
 

Milénios depois, seria a partir desta lomba 

serrana que se propagaria universalmente o tema 

céltico-cristão-árabe da Demanda do Graal, e só 

podia ser assim, atendendo a todos os motivos 

ocultos relacionados à Tragédia do Gólgota e à 

vinda de Cristo para interior desta Serra, e também 

à própria fisionomia geográfica de Portugal, onde 

Sintra aparece localizada como o “nariz” ou canal 

respiratório da Nação, centro motor do alento vital 

etérico, ou seja, do Prana impregnando 

inteiramente o Akasha, este o quinto elemento 

como quintessência da Natureza, cuja dinâmica 

activa o biorritmo do País e por este, em 

consequência, a Europa inteira. Também nisto se 

encontra a justificativa à prerrogativa da sua 

profecia milenar: “Quem nasce em Portugal é por 

missão ou castigo”. 
 

Sintra foi tida por Mons Salvat (Monte 

Salvífico, da Salvação) pela tradição poético-

musical Wagneriana, toda ela com os seus 

alicerces na Tradição Iniciática do Santo Graal que 

D. Fernando II de Saxe Coburgo-Gotha, baseado 

na mesma Tradição, deixou patente na arquitectura 

e paisagística dos jardins circundantes do Palácio 

da Pena (o “Palácio do Santo Graal”, como lhe 

chamou Richard Strauss quando visitou Sintra), 

englobando na mesma circunscrição geográfica o 

Castelo dos Mouros, o que sugere um desígnio 

secreto do Rei Iluminado em unir aos dois 

hemisférios físico e ideal da Tradição, o do 

Oriente com o Ocidente… “Quando o Oriente se 

unir ao Ocidente, será cousa pasmosa de ver”, já 

dizia a profecia da Sibila da Serra. D. Fernando II 

não era estranho a todos os estes mistérios, pois 

além de ter assumido várias outras filiações de 

cariz esotérico e iniciático, informa a Tradição que 

perfilava nas fileiras secretas daquela soberana e 

misteriosa Ordem de Mariz, quiçá sob a inspiração 

directa desta o facto de ter pretendido e encetado 

fazer de Sintra, de certa forma fê-lo, Capital 

Espiritual da Europa e do V Império Lusitano. 

Assim, temos agora Sintra como Capital 

Espiritual do continente, e Lisboa como Capital 

Temporal do País, expressivas da Boa Lei ou a 

mesma Boa Lis, isto é, L.isboa Y S.intra. 
 

Além do Palácio da Pena e o seu 

respectivo jardim iniciático, muitos outros lugares 

da Serra requerem demanda respeitosa, nos quais 

faz-se sentir não só a harmonia paisagística, 

monumental e artística mas, sobretudo, a intensa 

presença mística e iniciática. Encetando o real 

itinerário iniciático da Serra de Sintra, pode-se 

seguir, “serpenteando” pelo Paço Real da Vila, 

pela Quinta da Trindade, com a igreja próxima de 

Santa Maria, por Santa Eufémia, pela Penha 

Verde, pelo Convento dos Capuchos e a anta do 

Monge, por Nossa Senhora da Peninha, etc., de 

todos esses lugares havendo sete principais que 

formam o Sistema Planetário Sintriano, com 

funções semelhantes às do Sistema Geográfico 

Sul-Mineiro, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A tomada de consciência do Espírito 

Sintriano é feita em simultâneo com a tomada de 
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consciência individual, no acto de transformar a 

Vida-Energia em Vida-Consciência, ou partindo 

do homem comum, Jiva, ao incomum Homem 

Real, Jivatma. 

Nas sete cidades do Sistema Geográfico de 

Sintra, expressando a manifestação do Amor-

Sabedoria da Mãe, encontramos as seguintes 

correspondências em consonância com os 

atributos espirituais dos 7 Raios de Luz do Novo 

Pramantha Luzir (Novis Palux), assim mesmo 

continuando a ser o Cruzeiro Mágico dos Marizes: 

Passando a Tomar, podemos dizer que 

reúne todos os requisitos necessários para ser 

tomado como cidade sagrada. À semelhança de 

outras cidades como Lisboa, Jerusalém ou Roma, 

ela dispõe-se sobre 7 colinas bem retratadas na 

Mata dos 7 Montes, desde há muito associada ao 

sentido esotérico dos enclaves iniciáticos dos 

Templários. 
 

Fazendo na Terra a viagem estelar do 

“Caminho de Santiago” ou da Via Láctea, tendo 

por guia a estrela Sirius alfa da constelação do Cão 

Maior, a Ordem do Templo (séculos XII-XIV) 

encetou diáspora do Oriente para o Ocidente vindo 

fixar-se no centro de Portugal, Tomar, onde é 

instituída a sua Casa-Mãe para toda a Península 

Ibérica. Tomar, filólogo provindo do assírio 

Atumar, “Senhor Pai”, como os primitivos 

nabantinos lhe chamavam, também pode ser 

decomposto em Tat Maris, “Oceano Universal”, 

referência ao Aspecto Feminino do Logos Criador, 

desde cedo, como foi dito, quis-se fazer dele (e 

fez-se) um enclave sagrado de natureza solar ou 

evolucional sob a chancela secreta da Soberana 

Ordem de Mariz. Justificando a pretensão de fazer 

de Tomar a expressão mais perfeita possível da 

Jerusalém Celeste, a mesma Shamballah 

encoberta, podemos referir o facto da própria 

Charola do Convento de Cristo, mandada levantar 

no 1.º de Março de 1160 por Gualdim Pais, Mestre 

Provincial dos Templários portugueses, ser uma 

réplica exacta dessa outra também octogonal: a 

Cúpula do Rochedo, em Jerusalém, ocupando o 

espaço do desaparecido Templo de Salomão. Ali, 

no esconso da Charola tomarense, foram 

ocultados, criptados os segredos iniciáticos 

templários, sentido inicial dado pelo próprio 

octógono da Rotunda, sabendo-se da grande 

importância que os Templários davam ao valor 8, 

algarismo solar elevado à sua máxima potência, 

por isso mesmo inserto no número cabalístico do 

Cristo, 608, o qual reúne em si a potência da Idade 

do Pai – Ciclo de Jerusalém – e a essência da 

Idade do Espírito Santo – Ciclo da Lusitânia. 
 

É na igreja de Santa Maria do Olival, 

antiga primaz de todos os santuários marianos da 

chancela da Igreja Portuguesa, que está sepultado 

Gualdim Pais, o 6.º Mestre Geral da Província de 

Portugal da Ordem dos Cavaleiros Pobres de 

Cristo e do Templo de Salomão. Dentre muitas 

outras curiosidades e mistérios, este templo é 

encimado no seu frontal dianteiro por um enorme 

pentagrama esculpido na pedra, neste caso 

particular, indicativo tanto do 5.º Sistema 

Geográfico Português como, ainda, da 

manifestação do Homem Cósmico ou Primordial, 

Adam Kadmon, nele, dentre outros significados 

todos afins a esses. 
 

Volvendo ao Convento de Cristo, além da 

Charola já citada é de referir existência nele de 

uma possível câmara de iniciação, posteriormente 

convertida em adega, onde existe uma laje enorme 

tapando um poço que, diz-se, passa sob a Charola 

e leva até Santa Maria do Olival. 

É igualmente curioso que o próprio 

Castelo dos Templários configure geometrica-
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mente a constelação do Boieiro, que é a “antecâ-

mara” estelar dessa outra e mais importante Ursa 

Maior, a constelação dos Rishis ou dos “Sete Reis 

Divinos de Edon”, cuja estela alfa do mesmo 

Boieiro, Arcturus, é assumida esotericamente 

como o “portal” de acesso à Grande Ursa. Terá 

tudo isto algo a ver com as iniciações crípticas 

ocorridas no Passado tomarense? Estamos em crer 

que sim. 

Há a destacar também a igreja de São João 

Baptista – cuja evocação foi caríssima aos 

Templários – situada no centro de um espaço que 

podemos considerar instituído como cosmograma, 

com o Convento de Cristo a poente, o Convento de 

Santa Iria a nascente, a igreja de São Gregório a 

norte e a igreja da Misericórdia a sul, cada qual 

direccionada a um ponto cardial e plantada sobre 

um nódulo telúrico, organizando assim os eixos de 

entrada na cidade cujos foros de sagrada devem-se 

a isso mesmo. 

A cidade de Tomar, como capital 

templária da Hispânia, foi na altura considerada 

pelas três religiões monoteístas do Livro (judaica, 

cristã, islâmica), como a expressão fidedigna do 

Centro do Mundo, principalmente pela sua 

associação simbólica à Jerusalém Celeste, o que 

ficou bem assinalado na roda de moinho do rio 

Nabão, tomada como a representação do áxis-

mundi.  

Temos, pois, Tomar como a manifestação 

do Pai, Centro Hipostático donde tudo provém e 

onde tudo há-de voltar, o que se contém no Poder 

da Vontade Divina que é o Criador da Ordem e da 

Harmonia universais, a tudo e a todos regendo, 

sendo ao mesmo tempo a Criação pelo Amor da 

Mãe na Criatura e o Criado pela Inteligência do 

Filho. 

O Sistema Geográfico de Tomar compõe-

se das seguintes localidades ou Lugares Jinas, em 

correspondência com os respectivos atributos 

espirituais dos 7 Raios de Luz do Novo 

Pramantha: 

Finalmente Sagres, a quem podemos 

considerar como sendo o lugar mais significativo e 

igualmente enigmático da Portugalidade, Finis 

Terrae ao mesmo tempo que Initio Gesta Dei ad 

Mareum Portucalensis, lugar privilegiado de 

intercomunicação com o Além, com o Outro 

Mundo, o Mundo Jina. 

O monumento mais enigmático do 

Promontório de Sagres, sem dúvida é aquele 

constituído por uma forma geométrica circular 

tendo dentro raios configurados por fiadas de 

pedras toscas e desiguais, o qual é vulgarmente 

chamado “rosa-dos-ventos”. Do centro da 

composição, com um diâmetro de 43 metros, 

divergem 49 raios ou linhas rectas, o que assim faz 

ruir a hipótese de “rosa-dos-ventos”, pois não se 

conhecem disposições dessa natureza com mais de 

32 rumos. Numa insinuação subtil ou esotérica 

com este monumento, podemos referir que o nome 

árabe do promontório é Chak-Rak, “Lugar das 

Pedras”, fonema soando muito próximo ao hindu 

Chakra, “Roda de Vida”, neste caso, sendo o 

Sacro ou Sacral (donde Sagrado e Sagres…) 

situado na base da coluna espinhal tanto do 

Homem como do País, cujas sinergias tipificando-

os de maneira singular advêm aí desde o Sol 

Oculto do Mundo, desde Shamballah representada 

pela Cruz Flamígera de Cristo ou o mesmo 

quadrante solar operado por aquela que fez de 

Sagres o Santuário privilegiado do Infante D. 

Henrique e dos deuses que o acompanharam – a 

Soberana Ordem de Mariz (cujo nome está 

literalmente inscrito numa tela na igreja de Santa 

Maria de Lagos), constituída de 111Adeptos 

Independentes mais um 8.º como Kumara ou 

Dirigente, o próprio I.H.S., Ínclito Delfim dos 

Mares, todos como Seres Representativos desse 

mesmo Sol Espiritual ou Oculto da Terra. 

Sendo assim, Sagres será o Centro Sacro 

ou Chakra Raiz do Corpo que é Portugal (ficando 

Sintra para o Centro Coracional e a Alma, ao 

passo que Tomar assinalará o Centro Coronal e o 

Espírito), e segundo a Tradição 

Iniciática é aí que se concentra a 

Força Flogística do Divino Espírito 

Santo, do “Laboratório de 

Kundalini”, esta Força Universal 

bem assinalada na Virgem Negra 
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cujo culto fazia-se nas proximidades do 

promontório, na ermida de Santa Maria de 

Guadalupe (ou Guapa-Lupe, a “Lua faceira” ou 

luminosa, ainda assim sinal vitriólico e lapidar da 

Noite ou o Oculto, logo, designando a “Guardiã 

dos Mistérios” – Guadalupe), património do 

Infante D. Henrique na aldeia da Raposeira (ou da 

raposa, esta, só por “acaso”, o animal zoomórfico 

do Quinto Dhyani-Buda Eduardo José Brasil de 

Souza, na cumeeira da Hierarquia interna do 5.º 

Posto Representativo Português). 

De maneira que o Infante Ínclito dos 

Mares tinha a sua Confraria Espiritual em Sagres, 

e a respectiva secular ou temporal Escola de 

Navegação em Lagos, havendo residido entre 

ambas, precisamente na “Vila do Infante” sita na 

mesma Raposeira. Essa academia de navegadores 

congregou os maiores especialistas da época, 

independentemente de raças e religiões, os quais 

iriam inaugurar um período de Renascença, 

principalmente em termos de avanços tecnológicos 

e culturais para o mundo de então. Por Sagres, 

através do Infante, Portugal projectou-se no 

Mundo cuja diáspora, sobretudo caracterizada pelo 

intercâmbio entre as mais variadas culturas e pela 

mais ampla concórdia entre raças diversas, ainda 

hoje faz-se sentir e sempre que a sua presença seja 

reclamada, particularmente nas partes da Terra que 

falem a língua sagrada portuguesa.  

Realmente, Sagres revela-se “Laboratório 

do Espírito Santo” ou “de Kundalini”, ele o cóccix 

da coluna espinhal do País, a base de toda a 

estrutura orgânica e psicomental da Nação, nisto, 

como curiosidade suprema, a imagem aérea geral 

do promontório apresenta-o com a forma de um 

falo com os escrotos laterais, assim se aparentando 

ao formato da flor-de-lis, para todo o efeito, 

representação da Chave de Pushkara – a 7.ª 

Cidade Aghartina – que abre a Porta Santa de 

Shamballah, cujo possuidor é o próprio Filho, 

Akdorge, o Rei do Mundo. 

Foi em Sagres que 

primitivamente se realiza-

ram os mais vetustos cultos 

ao Fogo Criador do Seio da 

Terra, saturnino, por isto 

mesmo também chamado 

“Sol da Meia-Noite”, 

celebrações psicopompas ctónicas provindas desde 

os atlantes, trespassando os fenícios, os celtas, os 

romanos e chegando aos cristãos e árabes, etc. 

Ainda lá está, bem patente em pleno promontório, 

a ruína do primitivo santuário circular de Cronos-

Saturno que deu o nome e a fama ao sítio, como 

sagrado ou Sagres. Sobre essa sagrada ruína 

destelhada, com 4 entradas cardiais, refulge à noite 

a misteriosa estrela de Orion e a constelação do 

Bode, da Cabra, Caprino ou Kumara, ligando-se 

sobremaneira ao culto ínfero ou subterrâneo das 

almas veladas mas alumiadas, alentadas pelo fogo 

do Sol Central da Terra, como Usina de Kundalini. 

Neste sentido, é que se fala desde os tempos mais 

remotos ser o promontório uma entrada ou “boca 

do inferno” para esse mesmo Mundo Infernal, 

Subterrâneo de onde o Rei do Mundo, conforme a 

lenda local, vigia os destinos da Humanidade e de 

onde haverá de dar à Terra uma Nova Raça. A 

verdade, porém, além da bruma da lenda, é que o 

Promontório de Sagres é inteiramente oco e há 

várias embocaduras nele e nos arredores que 

levam ao seu interior, uma delas a do Monte 

Francês próximo, onde se rasga rés-do-chão uma 

chaminé por onde se desce a caverna profunda e 

extensa. 

A Iniciação que caracteriza a natureza 

humana e a espiritualidade de todo o Adepto 

“Lusitano” é, incontestavelmente, a da “Navega-

ção Hermética”, a “Marinha” ou Mariz, 

geosoficamente iniciada em Sagres e desfechada 

em Lisboa ou, mais propriamente, em Sintra, indo 

do Corpo (Filho) à Alma (Mãe) da Nação… para 

que em ambos o Pai se manifeste. 

O Sistema Geográfico de Sagres, sob a 

égide do Augusto Filho, compõe-se dos seguintes 

lugares, em correspondência directa com os 

respectivos atributos espirituais dos 7 Raios de 

Luz do Novo Pramantha ou Ciclo de Evolução 

Universal: 
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O nosso trabalho, o trabalho de escol da 

Comunidade Teúrgica Portuguesa, parte então do 

Sistema Geográfico Português, já formado, 

preparando as consciências e os corpos para a 

integração futura no Sistema Geográfico Sul-

Mineiro, em formação, visto ser este o Núcleo 

Irradiador do novo estado de consciência Mânica, 

Bimânica e Atabimânica (Atma-Budhi-Manas), o 

que significa já um trabalho para a construção dos 

5.º, 6.º e 7.º Sistema de Evolução Universal. Sendo 

assim, o trabalho avatárico deste para esse Sistema 

Geográfico é uma obrigação de todos nós, 

discípulos lusos e brasileiros de JHS, envolvidos 

que estamos com a Obra Divina, conscientes das 

nossas responsabilidades de garantir o futuro da 

Marcha da Evolução nesta 5.ª Raça-Mãe onde já 

transcorreu mais de metade da 4.ª Ronda. 
 

Permitindo a realização dinâmica (a 

Realização de Deus…) deste Trabalho Avatárico, 

para que melhor nos inteiremos da sua grandeza 

sem igual, é também necessário que se viva o mais 

próximo ou dentro dos lugares componentes do 

Sistema Geográfico Português (o mesmo valendo 

para os de São Lourenço, Itaparica e Xavantina, no 

Brasil), muito especialmente o Sintriano, ou então 

que se o visite regularmente, de maneira respeitosa 

e consciente dos seus mais altos valores, como o 

de por eles escoar directamente ao exterior a 

Omnipotência de Shamballah, facilitando assim a 

preparação dos nossos corpos a ficarem aptos para 

receber as mais poderosas e elevadas vibrações 

dos Mundos Internos, o que é feito através da 

Ritualística e das Yogas legadas pelo nosso 

Venerável Mestre JHS (Professor Henrique José 

de Souza) à Ordem do Santo Graal, tudo isso para 

que o potencial de Agharta vibre na Face da Terra 

através de nós. Se não realizarmos este nosso 

trabalho avatárico de preparação através dos 

valores transcendentes dos Sistemas Geográficos, 

Português e Brasileiro em simultâneo, 

inevitavelmente teremos muito que sofrer num 

futuro próximo, por não estarmos habilitados, logo 

despreparados, para acompanhar os passos 

agigantados da Evolução, já então membros da 

Família Espiritual JHS integrados à Família 

Espiritual Maitreya, ou fazendo parte efectiva da 

Corte do Avatara sendo do seu Povo Eleito, já com 

novos corpos físicos adaptados e preparados para 

o Reinado de 10.000 anos do Divino Senhor dos 

Três Mundos. 
 

Verifica-se que Sintra, como o princípio 

Causal ou 5.º estado de consciência (Sura-Loka), é 

o Centro de Projecção e Irradiação das Vidas 

formativas da “Personalidade” do Logos 

Planetário, enquanto São Lourenço, por seu turno, 

é o Centro de Convergência e Atracção das 

Consciências formativas da “Individualidade” do 

mesmo Logos, assim mesmo em formação como 

“8.ª Coisa a Ser”. Eis o porque da importância 

suprema para o Mundo inteiro e o seu Futuro 

imediato de Portugal e o Brasil, Pátria Gémea, 

aliás, alfa e ómega desta mesma Obra do Eterno na 

Face da Terra, que é dizer, Teurgia. 
 

Voltamos a reiterar que a explanação feita 

neste estudo não é exercício autodidacta de 

mistificação privilegiada de algumas partes do 

País, posto muitos poderem objectar que qualquer 

um pode inventar “triângulos místicos” no mapa 

de Portugal ou de qualquer parte do Mundo, 

bastando para isso ter fantasia e engenho. Não, tal 

não é o nosso fio condutor, muito pelo contrário: 

como afirmámos ao início, as premissas em que 

nos baseamos fundamentam-se todas na Sabedoria 

Iniciática das Idades e foram bem delineadas pelo 

Professor Henrique José de Souza, que para nós 

foi o maior dos decanos contemporâneos que a 

Humanidade já teve, deixando-nos um legado 

vastíssimo esclarecedor desta e doutras inúmeras 

temáticas, como elementos indispensáveis ao 

nosso aprimoramento físico, moral, intelectual e, 

sobretudo, espiritual, pois que a verdadeira 

evolução depende exclusivamente dos nossos 

próprios esforços. O Mestre é o Caminho, resta ao 

discípulo percorrê-lo… 
 

Para comprovar quanto dissemos, resta o 

convite, a modo de conselho, ao estimado leitor 

destas linhas à visita aos lugares referidos, não 

como mero turista de ocasião, com preconceitos e 

ideias feitas, mas despido de si mesmo, virgem 

como uma criança inocente, verdadeiro Peregrino 

da Vida intuindo estar onde deve estar, 

simplesmente presente. 
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ALGUNS APONTAMENTOS 

SOBRE O QUINTO POSTO REPRESENTATIVO - SINTRA 

 

 

JOSÉ ANTÓNIO OLIVEIRA 
 
Sintra, 1977 

 

Existe sempre um conjunto de questões 

básicas e fundamentais que se nos põe, desde que 

começamos a trilhar os teosóficos caminhos desta 

Obra Divina. O que é e qual a razão de sua 

existência? Qual a missão de cada um de nós aqui 

no 5.º Posto de Sintra? Por que Sintra é o 5.º Posto 

Representativo? Qual é a razão de sua cor ser o 

púrpura? Por que o nosso Templo é denominado 

Templo de Allamirah?... 

 Todas essas questões podem ser abordadas 

de diversas maneiras conduzindo ao mesmo 

resultado, como que as diversas faces de uma 

mesma pirâmide culminando no seu vértice, ponto 

comum a todas elas. 

 Quando se pretende resolver um problema, 

um dos passos a dar é tentar vê-lo na sua 

totalidade, e tentar localizá-lo, referenciá-lo dentro 

de um conjunto. Ficamos assim com um panorama 
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geral, o que permite uma maior consciência da 

questão, uma clarificação de ideias, uns horizontes 

mais vastos. 

 É como se eu estivesse subindo uma 

escada e quisesse saber em que ponto me 

encontro. Uma solução seria afastar-me dela o 

suficiente, para poder ver o fim e o princípio dessa 

escada, podendo então concluir da minha posição. 
 

 A imagem sugerida acima pode ser útil 

neste caso. 
 

 Todos nós sabemos que existem 7 Raças, e 

que cada uma está intimamente ligada ao 

desenvolvimento de um dos Princípios Humanos. 

Assim, na 3.ª Raça, a Lemuriana, temos o 

desenvolvimento do 3.º Princípio, a Emotividade; 

à 4.ª Raça, a Atlante, correspondeu o 

desenvolvimento do 4.º Princípio, a Mente 

Concreta. Compete a nós, 5.º Raça, desenvolver o 

5.º Princípio, a Mente Abstracta. 
 

 Compreender o que se disse acima, é, 

quanto a mim, um passo importante na 

compreensão do que é esta teosófica Obra 

Divina… 
 

 Se reflectirmos um pouco, poderemos 

notar que estamos constantemente utilizando a 

mente concreta, de tal forma que, quando surge 

algo fora do esquema a que estamos habituados, 

tenta-se muitas vezes fugir à questão, o que em 

caso algum constitui solução. 
 

 Isto passa-se com muitas pessoas que 

chegam até nós. Julgam encontrar um programa 

muito certinho e ordenado em que todos os 

pormenores lhes são explicados e têm um 

cabimento muito lógico, podendo esses 

conhecimentos serem mais ou menos assimilados 

com facilidade. Reparemos que isto é justamente a 

única e exclusiva utilização da memória e da 

mente concreta, embora voltada para o campo 

espiritualista. Ao fim e ao cabo, não se fez mais do 

que mudar o assunto de estudo, a maneira de 

pensar permaneceu a mesma. 
  

Esta teosófica Obra Divina, como síntese 

actual da Ciência das Idades, tem um novo 

elemento, um novo objectivo: o desenvolvimento 

do Mental Abstracto e da Intuição… Por isso o 

nosso Mestre JHS disse a dada altura: “Trago um 

novo estado de consciência para o Mundo. 

Doravante não admito que se diga: “Tive uma 

ideia!”, porque no Futuro a Ideia será permanente 

no Homem”. Está aqui admiravelmente sintetizado 

o que eu tentei dizer nestas linhas. 

 Embora parecendo que a teosófica Obra 

Divina seja muito recente, a verdade é que ela 

existiu em todos os tempos, embora de uma forma 

velada. 

 Ao longo dos tempos foram deixados 

símbolos e pistas, para uma maior compreensão 

das questões que referi ao início. Podemos, assim, 

falar de um símbolo extraordinário, principalmente 

para nós, os do 5.º Posto Representativo, que, 

como não podia deixar de ser, está representado no 

nosso Templo. Trata-se da Bandeira Nacional. 

 Este símbolo (porque na verdade o é) já 

foi tratado pelo nosso Venerável Irmão Mário 

Lino. No entanto, afigura-se-me mais algumas 

conclusões que podem ter certa importância. 

 Se repararmos, o escudo da nossa 

Bandeira é formado por uma esfera armilar, sete 

castelos e cinco quinas, cada uma delas por sua 

vez com outras cinco no seu interior. Tomando 

cada castelo como um dos Princípios Humanos a 

desenvolver, temos os sete Princípios. Mas como 

sempre, existe uma Oitava Coisa que é a síntese. 

Tomando a parte central deste símbolo como a 

Oitava Coisa notamos a existência de cinco 

quinas, ou seja, o número cinco. Podemos então 

tirar uma conclusão, quanto a mim da maior 

importância, ou seja, que actualmente o Quinto 

está actuando como Oitavo. Por outras palavras, o 

5.º Princípio é a síntese dos outros 4 e por isso está 

actuando como Oitava Coisa. 

 Ainda sobre as cinco quinas representadas 

na nossa Bandeira, posso citar umas linhas plenas 

de significado do livro de António Telmo, História 

Secreta de Portugal, página 104, em que se pode 

ler o seguinte: “Aparece assim o Quinto Império 

fora da série ou do conjunto formado pelos outros 

quatro. Se concebermos um ponto original que 

determina todo o Manvantara, o Quinto significará 

a reintegração de tudo quanto se manifestou 

durante os quatro Períodos num ponto que os 

transcende e lhes é central, de acordo com a 

representação das cinco chagas de Cristo em que a 

quina ou chaga do meio irradia em forma de X 

para as outras quatro”… 
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 Podemos ainda, usando o mesmo símbolo, 

extrapolar outras conclusões considerando cada 

castelo como uma Raça, um Luzeiro… Fica assim 

patente a maleabilidade do símbolo do qual se 

podem extrair conclusões conforme o nível em 

que o tratamos; afinal, o que está em cima é como 

o que está em baixo… 
 

 Um contributo ainda importante para o 

estudo do nosso Posto Representativo, é o dos 

Arcanos. Como sabemos, existem 22 Arcanos 

Maiores que estão em correspondência com as 7 

Cidades Aghartinas na razão de 3 Arcanos para 

cada Cidade. Assim, correspondem à Quinta 

Cidade os Arcanos 13, 14 e 15 que, segundo o 

Tarot Aghartino, têm respectivamente como títulos 

A Grande Mãe, O Equilíbrio e A Grande Luz. 

 Com certeza que o estudo profundo, 

meditado, destes Arcanos, levará a uma maior 

compreensão do 5.º Posto Representativo 

intimamente ligado à Quinta Cidade Aghartina!... 

 Surgiram assim, ao longo deste pequeno 

trabalho, muitos elementos aparentemente 

desconexos, mas realmente como partes de um 

imenso puzzle em que todas as peças encaixam 

perfeitamente, cabendo-nos a tarefa de as reunir 

num Todo. 
 

 Tarefa idêntica à de Ísis reunindo os 14 

pedaços de Osíris… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A BANDEIRA NACIONAL 
 

MÁRIO LINO 
 

Sintra, 1977 

 

 Será que Portugal tem algum símbolo que, 

sendo do conhecimento geral, se revela aos olhos 

do discípulo com maior alcance do que aquele por 

que vulgarmente é conhecido? 

 Quase seria desnecessária a pergunta, pois 

se Portugal tem papel de relevo na marcha de todo 

o Plano Cósmico, logo, também deverá estar 

marcado com a Linguagem dos Deuses, a 

Linguagem dos Símbolos. 

 Dentre os vários que se poderiam escolher, 

optámos propositadamente por aquele que é do 

conhecimento geral e cujo símbolo profano todos 

conhecemos. Refiro-me à Bandeira Nacional. 

 Vamos, pois, tentar interpretar a Bandeira 

Nacional à luz dos conhecimentos esotéricos. 

 A extraordinária elasticidade da linguagem 

simbólica permite que esta seja compreendida e 

interpretada a vários níveis ou graus, conforme 
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também o nível ou grau de consciência que o 

discípulo conquistou. 

 Tentemos, pois, estudar um dos aspectos 

da simbologia da Bandeira Nacional num nível 

próprio que permita a lógica integração no nosso 

estudo, e como prova inegável da participação 

directa de Portugal na Obra de Redenção do 

Mundo. 

 Rapidamente recordamos que a nossa 

Bandeira, dividida verticalmente por duas cores, 

verde e vermelho, tem no centro a esfera armilar 

com sete castelos amarelos ou dourados e cinco 

quinas azuis. 

 Vejamos agora o seu significado oculto: 

 VERDE – Representa uma das duas 

Energias Cósmicas: o FOGO FRIO – HÁLITO 

DIVINO CAÍDO DO CÉU – FOHAT – 

ESPÍRITO – PURUSHA. 

 VERMELHO – Representa a outra Força 

Cósmica: o FOGO QUENTE SERPENTINEO, 

IRRADIANDO DO CENTRO DA TERRA – é 

PRAKRITI – é MATÉRIA – KUNDALINI. 

 Temos, portanto, que nas duas cores estão 

expressas as duas principais Forças que originaram 

a Vida – ESPÍRITO e MATÉRIA – e sobre estas 

duas cores aparece a esfera armilar a representar o 

Mundo, a sugerir que toda a Evolução processada 

no nosso planeta tem por base primordial a 

conjunção destas duas Forças. 

 Sobre a esfera armilar que, como se disse, 

representa o Mundo, aparecem os sete castelos 

dourados que no caso tanto valem como colunas 

ou pilares, a simbolizar a existência de Sete Seres 

Divinos – Sete Dhyanis – que, espalhados pelo 

Mundo, funcionam como suportes que amparam e 

regem os destinos da Humanidade. 

 E que dizer das cinco quinas azuis? 

 O azul é a cor da alta espiritualidade. 

 As cinco quinas no centro da Bandeira 

Nacional sugerem-nos a ideia de que o Quinto 

Senhor dessa alta Hierarquia tomava sob a sua 

custódia Portugal, e onde permaneceu largo tempo 

neste Torrão Sagrado que pisamos. 

 Adiantemos um pouco mais e façamos 

uma síntese numerológica dos elementos de que se 

compõe a Bandeira: 
 

 Castelos –   7 

 Quinas   –   5   

 Esfera    –   1  

 Total     = 13 
 

 O 13 encarado à luz dos Arcanos Maiores 

do Tarot é a Morte, mas no sentido da Superação, 

e como morte implica também renascimento; toda 

a Obra que ceifa as raízes do homem inferior fá-lo 

ascender ao estado espiritual, ao homem nascido 

duas vezes, ao Homem Integral; por isso o Arcano 

13 que representa a Morte ceifando é também 

chamado o Arcano da Imortalidade. Logo, o 13 

simboliza o papel decisivo que cabe a Portugal na 

morte do homem velho, para o nascimento do 

homem novo, do Homem Arquetipal, aquele que 

definitivamente dará início há já tão esperada 

Idade de Ouro. 

 E foram estes alguns dos vários símbolos 

que certa Confraria Branca e Esotérica imprimiu 

na Bandeira Lusa como que profetizando o papel 

relevante de Portugal nos acontecimentos a um 

tempo belos e trágicos que o Futuro nos reserva. 

 Bem hajam todos aqueles cujos corações 

se abrem e vibram em uníssono com a tónica do 

Novo Ciclo em comunhão perfeita com a Obra do 

Eterno na Face da Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


