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E D I T O R I A L 

 
 
 
 
 

 
           

       o alvorecer ainda tímido mas certo da Nova Civilização que se quer mais justa e perfeita para o 

Mundo, despedindo-se entre dores e angústia da passada podre e gasta, assiste-se, não raro com estupefacção 

ou maravilhado, e até mesmo, o mais comum, aterrorizado, ao urgimento cada vez maior de novas ideias e 

novas modalidades de vida em todos os sectores da sociedade humana, mais afins à tónica dos ritmos 

harmónicos da Natureza, assumindo-se a eugenia colectiva. Ao mesmo tempo, depara-se impotente ante o 

rumo imparável dos acontecimentos os mais inesperados e surpreendentes, com a queda estrondosa de todos 

os «valores» psicossociais, políticos, religiosos, etc., que ainda prendem a Humanidade ao Passado, e tudo 

isso de uma forma não raro violenta dos sentidos e da moral mais elementar, provocando a revolta geral, mas 

não deixando de estar em conformidade ao cumprimento inexorável da Lei de Causa e Efeito ou o Karma 

Colectivo que o Género Humano fatalmente terá de queimar. Se o Homem até ao momento não evoluiu pela 

Palavra, pelo Amor, só lhe resta evoluir pelo Sacrifício, pela Dor… 
 

 Pressentindo alguma Hora próxima do Advento do Espírito de Verdade, do Messias ou o Avatara 

deste Ciclo de Aquarius com o qual se realizará a Sua promessa de Parúsia, ou o mesmo Advento, alguns, não 

poucos, conformam-se e deixam prostrar na espera de tal ou qual data messiânica e assim ficam, nada fazendo 

por si, tampouco pelo próximo… Ficam no aguardo ansiado ignorando que JÁ VEIO, que a sua Divina 

Consciência Interplanetária de há largos anos vibra já sobre todos os peitos fechados e assim sobre todo o 

Globo habitado, devendo-se a tal Presença Augusta as mudanças radicais que o Mundo sofre hoje porque tal 

Presença é a do próprio AKDORGE na transformação pela Dor da Anarquia em Sinarquia, transformando o 

grosseiro e disperso em subtil unidade com que se forja a Fraternidade Universal. 
 

 É dever primaz de um e todos, a começar por quem se assume discípulo da Verdade Eterna, invés de 

esperar a salvação vaga, incerta por um Deus exterior, “vendo a caravana passar”, volver-se para a 

manifestação do seu Deus interior que é o Único e Verdadeiro, preiteando a solidão no peito cerrado, 

confundindo paixão com amor, assim mesmo fogoso, animoso repleto de imagens fantásticas e impossíveis. 

Nenhum Deus, nenhum Mestre externo será passível de reconhecimento sem primeiro despertar o Deus, o 

Mestre interno. Carece-se da realização daquelas frases magistrais: “Do Ilusório conduz-me ao Real” e “Faze 

por ti que Eu te ajudarei”. 
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 Com efeito, a Divindade externa só será reconhecida por quem tiver manifestada a sua Divindade 

interna. Para que isso aconteça, aí tem-se a transformação radical por que o Mundo está passando e que faz 

parte da Iniciação Grupal, logo, sendo uma crise iniciática a tudo e todos afligindo. Até à Horal Final do 

SEDE CONNOSCO – União com o Divino – restar o Labor, o Trabalho intenso a favor de nós próprios e dos 

semelhantes em Humanidade, sem “baixar a guarda” que é a Vontade posta em Actividade como Amor-

Sabedoria. 
 

 Sabendo que a ERA DO ESPÍRITO SANTO teve o seu começo em 24 de Fevereiro de 1954, com 

isso abrindo um portal de possibilidades infinitas quanto às soluções promissoras do Futuro, contudo, tal 

evento e consequente irradiação sensível e tangível a todo o Globo não acontece instantaneamente: o apogeu 

vai se intensificando paulatinamente, “par e passo”, com o progresso mental e moral da Humanidade. 
 

 Permeio aos acontecimentos kármicos que afligem o Mundo provocados pelos movimentos ocultos 

da Grande Loja Branca, Portugal assume cada vez mais o seu papel de líder de uma velha e agonizante 

Europa conduzindo-a para novos e mais latos padrões de existência psicossocial e sobretudo espiritual. Se 

Portugal também sofre e muito, é natural que assim seja, posto ser a “cabeça” do continente e logo receber os 

impactos mais violentos, tal qual um Mestre espiritual é quem mais sofre pelos seus discípulos a favor da 

Divindade.  
 

 Isso justifica a prerrogativa Quem nasce em Portugal é por Missão ou Castigo, nela tendo-se a acção 

redentor, mesmo que dolorosa, da Lei Universal do Karma, como e Justiça e Acção retratadas nos dois pratos 

ou conchas de ouro e prata da Balança representativa da mesma Lei Celeste, e para que ela venha a ficar em 

fiel ou equilibrada é necessário o cultivo das virtudes que fazem do homem mais Homem e de deus mais 

Deus, posto que o Karma negativo só pode ser destruído pela vida virtuosa colectiva, afinal, princípio 

inquestionável para qualquer religião ou corrente de espiritualidade. Resta aplicá-lo… 
 

 Esse é o nosso voto derradeiro, para que todo o homem se apure, transforme de vez em conformidade 

à Lei de Deus e assim ele mesmo se realize em Deus, pois que o Todo e o Tudo são Um, o Um como Bem, o 

Todo como Bom e o Tudo como Belo. 
 

Vossa, a 

 

COMUNIDADE TEÚRGICA PORTUGUESA 
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O DIA DAS MÃES 
 

HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 

 

 

Por mais digna que fosse a razão de se ter 

escolhido como “Dias das Mães” o segundo 

domingo de Maio, muito mais importante seria a 

adopção do dia 13 desse mesmo mês para tão bela 

homenagem, como vem fazendo a Sociedade 

Teosófica Brasileira. 
 

 Vejamos os motivos dessa nossa sugestão 

que inclui, para justificá-la, as chaves científica, 

filosófica, religiosa e linguística. Comecemos 

analisando a letra M, com a qual se escreve os 

nomes MÃE e MULHER, mas também o de 

MARIA e o de MAIO, que é o mês a Ela 

dedicado. No alfabeto hebraico ou do Judaísmo, 

do qual, como se sabe, o Cristianismo teve a sua 

origem, a letra M ou MEM é a 13.ª, e não só é 

representada pelas águas como o seu principal 

hieróglifo é um fruto. Tanto bastaria para o dia 13 

ser dedicado a todas as Mães do mundo. Sim, as 

águas do parto, anunciadoras do fruto bendito de 

todas as Mulheres: o Filho. Símbolo, portanto, da 

Maternidade. Não foi o próprio Jesus anunciado 

por um Anjo à Virgem Maria, como “Bendito o 

Fruto do Teu Ventre”? Maria, a Virgem Divina, a 

Rainha do Céu, é o símbolo precioso de todas as 

Mães e Mulheres do mundo. Na Índia, os homens 

de maior cultura filosófica e religiosa adoram a 

“Divina Mãe Universal”, como símbolo, ao 

mesmo tempo, de Criação e Libertação. Os 

cabalistas vêem em Shekinah esses mesmos 

atributos criadores e libertadores. 
 

 A décima terceira lâmina do Tarot 

Sacerdotal, representa: 
 

 1.º – Deus como Transformador, isto é, 

Princípio – ao mesmo tempo – Criador e 

Destruidor. 
 

 2.º – O negativo da Realização: a Morte. 
 

 3.º – A Luz Astral como função da 

Criação. 
 

 Com esse sentido, digamos, de Vida e 

Morte, o próprio lar jamais desaparece, pois que a 

prole (os filhos, etc.) substitui os pais depois 



 
 
 

PAX – N.º 68 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 
 

6 

 

destes serem colhidos pela morte. Amor, Roma, 

Mors ou Morte. 
 

 Hieroglificamente falando, o Mem hebrai-

co (n) designa a mulher como companheira do 

homem, evocando, pois, a ideia de tudo quanto é 

fecundo e capaz de criar. Constitui o signo 

maternal e feminino (Mãe e Mulher) por 

excelência. Signo local e plástico, imagem de 

acção exterior e passiva. O seu uso no final dos 

nomes (hebraicos) adquire um significado 

colectivo (logo, no presente caso, inclui todas as 

Mães do mundo, etc.), pois desenvolve o ser no 

espaço indefinido. Dado que a criação exige uma 

destruição correspondente ou de sentido oposto, o 

Mem também figura as regenerações nascidas da 

construção anterior, isto é, as transformações, em 

consequência, morte concebida como “passagem 

de um mundo para outro”. 
 

 A Igreja Católica consagrava, por sua vez, 

o dia 13 de Maio a Nossa Senhora de Fátima, 

considerada – ao par da das Graças – “como a 

mais milagrosa”. Como data política, o 13 de Maio 

é o da Libertação dos escravos, data esta que nos 

honra e dignifica, perante nós mesmos, perante a 

Divindade, pois que ninguém tem o direito de 

escravizar a outrem, seja qual for o sector da vida 

que se nos apresente. 
 

 Libertemo-nos, pois, de acordo com a 

nossa própria cultura, tanto científica, como 

filosófica e religiosa, das coisas inexpressivas, ou 

que não traduzem correcta e cabalmente o seu 

sentido original, muito bem expresso no conhecido 

termo Sabedoria Iniciática das Idades ou 

TEOSOFIA. 
 

 “Bendito seja o Fruto do Ventre de 

Maria”, mas também o de todas as Mães ou 

Mulheres que sabem honrar tão dignificante nome. 
 

 Spes Messis In Semine (“A esperança da 

colheita reside na semente”), é o lema da 

Sociedade Teosófica Brasileira em relação a tão 

preciosos Frutos ou Germes Benditos da 

Civilização futura, para a qual a mesma Instituição 

trabalha. 
 

Dhâranâ – 1952 

 

 

CANÇÃO DO PEQUENO HENRIQUE À SUA MÃE 

 

    Eu só te peço, Amélia, 

    que me queiras bem, 

    que me queiras bem 

     até morrer. 
 

    E se o teu filho  

    a esta casa não voltar, 

    é por ele com Deus ido morar. 
 

    Adeus Mãezinha do coração, 

    tu és a minha devoção! 

    Guarda contigo esta oração, 

    guarda contigo esta oração!... 
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GEOSOFIA “AVATÁRICA” DE PORTUGAL 
 

 

VITOR MANUEL ADRIÃO 
 
Quinto Posto Representativo – Sintra, 24.2.2013 

 
 

Tão bons livros havemos nós aqui como 

vós em Roma e tão bem sabemos como o Filho de 

Deus descendeu do Céu e incarnou na Virgem 

Maria por obra do Espírito Santo e procedeu dela 

sem corrupção, e como morreu na santa vera Cruz 

para remir os pecadores, e como ressurgiu e 

ascendeu ao Céu e está à destra do Pai, donde há-

de vir julgar os vivos e os mortos; e também 

cremos a Santa Trindade ser Pai, Filho e Espírito 

Santo, Três Pessoas em Uma divinal Essência, 

como vós, os romanos. E não queremos outra 

coisa de Roma. – Palavras de D. Afonso 

Henriques ao enviado papal, Guido de Vico. 
 

 Essas palavras do primeiro rei de Portugal, 

além de reafirmarem a soberania do País e a sua 

independência psicofísica do jugo de Roma com a 

recusa firme de lhe prestar tributo, revelam 

igualmente dispô-lo sob a protecção da Santíssima 

Trindade, a mesma que se lhe revelou em Ourique 

na célebre aparição cristológica do Filho sagrando 

a Terra Lusa, o seu povo e descendência. Assim 

mesmo o Porto-Graal de Afonso I é colocado em 

posição de primazia sobre Roma, tema geosófico 

da translatio imperii onde essa última herdeira da 

Romakapura atlante transfere, com o nascimento 

deste País, os seus valores espirituais e humanos à 

Kalasishita ariana, a mesma Sintra como Axis 

Mundi ou Centro do Quinto Sistema Planetário, 

onde aliás se recolheu o Quinto Bodhisattva 

Jeffersus acompanhado de sua Mãe Moriah, após a 

Tragédia do Gólgota há 2000 anos. 
 

 Afonso Henriques, Chefe Temporal da 

Ordini Moriah ou Ordem de Mariz, Quinta Rama 

da Excelsa Fraternidade Branca dos Sete Raios de 

Luz, evocando a Santíssima Trindade é igual a 

evocar o Divino Theotrim, “Deus Trino em 

Acção” para o Reino nascente, na sua forma 

geográfica de rectângulo ou duplo quadrado. Este, 

com o valor 4 dos seus lados manifestados mais o 

3 do triângulo da Divindade imanifestada, dá a 

soma 7, nisto expressando esotericamente tanto a 

Tríade Espiritual como o Quaternário Material, e 

assim também aos Sete Espíritos diante do Trono, 

dos quais o primeiro é Mikael sob cujo Orago 
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ficaria Portugal a par de Maria (Moriah), 

expressão terrena da Mãe Divina Allamirah, 

“Olhar Celeste”, que é quem dá à manifestação o 

seu Divino Filho como Vontade posta em 

Actividade, revelada como Espírito Santo – o 

Terceiro Logos Criador da Matéria ou Mater-

Rhea, a Mãe-Terra. 
 

 É o Espírito Santo o regulador do 

biorritmo de Portugal, que como 3.º Centro Vital 

(Chakra) do Globo, contando de cima para baixo 

de um a sete, igualmente é o 5.º Princípio de 

Consciência, contando de baixo para cima. O 5.º 

Princípio de Consciência é o Mental Superior 

(Causal, Manas Arrupa) portando em si os dois 

Princípios imediatos, Intuicional e Espiritual 

(Búdhico e Átmico), manifestado na Terra e no 

Homem através do Centro Laríngeo (Chakra 

Vishuda) por onde escoa o Poder de Kundalini, o 

Fogo Criador do Espírito Santo. Geosoficamente, 

o Centro Laríngeo Planetário corresponde à 

região da Serra Sagrada de Sintra, como Sistema 

Geográfico Fundamental expressivo da Mãe 

Divina ou Anima Mundi. Encabeça ao centro do 

País, próxima ao litoral evocativo do Passado 

Atlante, dois Sistemas Subsidiários: o de Tomar 

para o Pai (1.º Logos) e o de Sagres para o Filho 

(3.º Logos), sendo Ela o 2.º Logos revelado na 

Terra como 3.º, tal qual o 3.º se revela no Céu 

como 2.º. Donde, Pai – Filho – Espírito Santo, 

mistério afim à própria génese de Portugal 

conhecido do próprio Professor Henrique José de 

Souza, fundador da Sociedade Teosófica Brasileira 

com ascendência portuguesa, que se pronunciou 

sobre o mesmo (Carta-Revelação de 1.1.1941): 
 

 “Mas, não esqueçamos que em 1800, três 

séculos depois de 1500, também firmando o 

referido ciclo do Oriente ligado à Europa (de que 

tanto se ocupa Saint-Yves d´Alveydre, falando 

mesmo na Agharta, nos 22 Templos dos Taichus-

Marus, etc.) o mesmo Rei do Mundo faz avatara 

em Portugal, onde se acha a famosa profecia 

sibilina que anuncia “a união das águas do Ganges 

com as do Tejo”, ou o ciclo anterior para a descida 

das Mónadas afro-ibéricas ao continente 

americano, etc., isto é, o Oriente com a Europa, 

para depois ambos com o referido continente do 

outro fenómeno cíclico que envolve os preciosos 

nomes de Colombo e Cabral: o Christus e o 

Cumara. Sem faltar o símbolo do Espírito Santo – 

Columba, Colombina, AVIS RARIS IN TERRIS. 

Sic illa ad arcam reversa est. Com vistas à Ordem 

de AVIS, que é a mesma de Mariz. Verde para 

esta e vermelho para a de Cristo. 
 

 “Sim, o referido avatara em Portugal 

obedece às três fases, encobertas por Maya por não 

se puder dizer às claras, que são as seguintes: 
 

 “1.ª – do Pai que é, ao mesmo tempo, 

Filho e Espírito Santo. Donde o termo Maitri, 

“Senhor dos Três Mundos”, mas também “das 

Três Manifestações”. 
 

 “2.ª – do Filho que é Pai. 
 

 “3.ª – da Mãe do Primeiro e Esposa-Irmã 

do Segundo.” 
 

 Ainda sobre o mistério da Trindade ou 

Theotrim, o Professor Henrique José de Souza, 

para os Teúrgicos e Teósofos o Venerável Mestre 

JHS, adianta numa outra Carta-Revelação de 

8.9.1954 (Livro do Perfeito Equilíbrio): 
 

 “A Hora é imprópria para Julgamentos, 

muito mais, já tendo sido realizado o de Final de 

Ciclo. Acontece, porém, que essa mesma Igreja 

está atrapalhando a Missão que nos foi dada por 

Deus. Este não pode dirigir a sua Vontade por 

directrizes diferentes, a não ser pela 

OMNIPOTÊNCIA, OMNISCIÊNCIA e OMNI-

PRESENÇA. Estes TRÊS PODERES É QUE 

ESTABELECEM A LEI. E, portanto, só poderia 

ser na mesma vertical que chegando à horizontal 

depois de ter tocado em 3 pontos diferentes, que 

são UM SÓ, definem em si mesmos essa 

VONTADE em ACTIVIDADE e SABEDORIA. 

É a isso que se chama de Pai, Mãe (ou Espírito 

Santo) e Filho. Mais uma vez o dizemos: O PAI 

NO PAI. O PAI NA MÃE. O PAI NO FILHO, 

como a sua própria Essência Nele e na Mãe. Por 

isso é Sabedoria. É a expressão dessa mesma Lei, 

que não pode ser abandonada sob pena de não ser 

levada a efeito a EVOLUÇÃO. 
 

 “E assim, no próprio Homem, existe a 

Vontade, a Actividade e a Sabedoria. Do mesmo 

modo que CORPO, ALMA e ESPÍRITO. O Corpo 

já nasceu da Vontade. E esta nele perdura. A Alma 

da Actividade, pois como o seu nome o diz, 
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ANIMA esse mesmo Corpo e o UNE (mas 

também o desune, se o Homem se afasta donde lhe 

veio a sua própria Criação) ao Espírito através da 

SABEDORIA. O Poder de Kriya-Shakti é a lídima 

expressão.  
 

 “Coração e Cérebro valem por AMOR e 

SABEDORIA. Sim, do Pai e da Mãe vertidos no 

Filho. Assim, este será a Justiça. AMOR, 

VERDADE E JUSTIÇA equivalem a Corpo, 

Alma e Espírito. ACTIVIDADE, VONTADE E 

SABEDORIA. RITMO, HARMONIA E 

MELODIA…” 
 

 No “trocadilho” iniciático – Iniciação 

Assúrica – que se repara no texto, o Mestre JHS 

fê-lo assim mesmo pondo à prova a capacidade de 

discernimento do Munindra, o Discípulo, 

deixando subentendido que o CORPO está para a 

VONTADE ou OMNIPOTÊNCIA, a ALMA para 

a ACTIVIDADE ou OMNIPRESENÇA, e o 

ESPÍRITO para a SABEDORIA ou 

OMNISCIÊNCIA. Organizando esses princípios 

universais, dando-lhes a ordem estabelecida pela 

Tradição Iniciática das Idades, tem-se: 
 

Pai – 1.º Logos – 1.º Raio – Omnipotência 

– Vontade – Espírito… reflectido no Corpo. 

 Filho – 2.º Logos – 2.º Raio – 

Omnisciência – Sabedoria – Alma… reflectida no 

Espírito. 

 Mãe (E.S.) – 3.º Logos – 3.º Raio – 

Omnipresença – Actividade – Corpo… reflectido 

na Alma. 
 

 Por isso as escrituras sagradas dizem que 

ninguém irá ao Pai, o Imanifesto, sem passar 

primeiro pelo Filho, o Cristo Universal, a Segunda 

Hipóstase Divina, e que a Mãe sendo a Matéria é 

também a Alma, donde ser “Mãe do Primeiro e 

Esposa-Irmã do Segundo”, com isso ficando o 

Filho de permeio ao Pai e à Mãe, donde os 

gnósticos primitivos adoptarem a Trindade Pai – 

Mãe – Filho, “trocadilho” iniciático por bem 

poucos entendido, onde o Pai expressa Purusha e 

a Mãe é Prakriti, ou seja, o Espírito e a Matéria, 

participando o Filho de ambas as naturezas como o 

Andrógino Universal. Diz René Guénon no seu 

livro A Grande Tríade: “De facto, a “operação do 

Espírito Santo”, na geração do Cristo, corresponde 

propriamente à actividade “não-eficaz” de 

Purusha, ou do “Céu”, segundo a linguagem da 

tradição extremo-oriental; a Virgem, por outro 

lado, é uma perfeita imagem de Prakriti, que a 

mesma tradição designa como a “Terra”; e quanto 

ao próprio Cristo, é ainda mais evidentemente 

idêntico ao “Homem Universal”. Assim, se se 

quiser achar uma concordância, dever-se-á dizer, 

empregando os termos da teologia cristã, que a 

Tríade não se relaciona em absoluto com a geração 

do Verbo ad intra, inclusa na concepção da 

Trindade, mas com a sua geração ad extra, isto é, 

de acordo com a tradição hindu, com o nascimento 

do Avatara no Mundo manifestado. Isto é, de 

resto, fácil de compreender, pois a Tríade, partindo 

da consideração de Purusha e Prakriti, ou dos 

seus equivalentes, só pode efectivamente situar-se 

do lado da Manifestação, cujos dois primeiros 

termos são os dois pólos, e poder-se-ia dizer que 

ela preenche por inteiro, pois o Homem aparece 

verdadeiramente como a síntese de tudo que está 

contido na integralidade da Existência Universal.” 
 

 Nisso contém-se a razão do Professor 

Henrique José de Souza assinalar os Três Logos 

como Pai – Mãe – Filho revestidos das 

“qualidades subtis da matéria” ou gunas, 

respectivamente, Satva (centrífuga), Rajas 

(equilibrante, rítmica), Tamas (centrípeta), unidas 

como Triguna animadora do Trikaya, os “Três 

Corpos” inseparáveis do “Veículo de Diamante”, 

Nous, Anupadaka, a Mónada, a “divina Solitária 

dos Céus” segundo as Estâncias de Dzyan. 
 

 O valor 3 de Portugal fica assim 

dilucidado no seu significado profundo, aliás, 

apontado nos três centros geográficos que brilham 

seu mapa compondo o Triângulo Mágico da 

Iniciação Lusa ou Assúrica, como sejam: SINTRA 

para a MÃE (ALEF), TOMAR para o PAI 

(PITHIS) e SAGRES para o FILHO (XADÚ). 

Esses três últimos nomes designam as Três 

Hipóstases Universais reveladas como Luz, Calor 

e Chama, princípios do Pramantha Místico com 

que se produz o Fogo Sagrado (Agni), do 

Pramantha-Samsara ou Ciclo de Evolução 

Universal, e do Pramantha-Dharma ou a Grande 

Fraternidade Branca dos verdadeiros 

“Encapuçados” ou “Encobertos”, os Mestres Reais 

do Mundo, Adeptos Independentes assinalados 

Homens Representativos do Ciclo em vigor. 
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O valor 4 do quadrado (duplo formando 

rectângulo) do mapa de Portugal, conduz-me mais 

além de quaisquer significados divinatórios, 

sempre perecíveis nos seus sentidos, para o campo 

iniciático da Obra Divina do Mestre JHS realizada 

em Portugal. Diz ele na sua Carta-Revelação de 

23.3.1962 (Livro de Tsong-Kapa): 
 

 “Entremos na Vida (Manu) e deixando a 

Morte (Yama) para trás: 
 

 “Os nossos 4 Graus Iniciáticos, são: Manu 

– o Legislador – Yama – o Executor – Karma – o 

Judiciário – Astaroth – o Coordenador, pois que o 

Moderador (na Monarquia era o Imperador) ou 

fica em cima ou em baixo, segundo a 

interpretação. Sim, Manu, o Homem, o Guia, o 

Mental; Yama, a Morte – a Justiça e a Iluminação. 

Mas, em verdade, é aqui que vai a grande 

Revelação: Manu é Mineral como prova a KIFFA, 

as Tábuas ou Pedras da Lei… Jesus diz a Pedro: 

“Pedro, tu és Pedra e sobre ti Eu fundarei a minha 

Igreja”. Yama – o Vegetal, a Árvore que vivifica 

no Verão e cujas folhas caem no Inverno, etc. 

Karma – o Animal ou Passional (Anima, em 

latim), como causa de todos os erros do Homem. 

E, finalmente, Astaroth – o Hominal, 

ou Homem Superado. Donde Eu 

dizer que “o Tributário tem um 

facho na fronte”… A repercussão 

dessa alegoria de imenso esplendor 

está nos Quatro Maharajas, ou 

Dritarasthra, como Mineral – a 

Espada (esta é a Balança que Eu 

trago nas mãos, no Segundo Trono), 

Virudaka como Árvore ou Vegetal, a 

Árvore da Vida, etc. Já ia deixando 

outra coisa: como Paus ou Árvore. 

Virupaksha como Copas ou Amor, 

Coração, etc. E Vaisvarana como 

Ouros ou Inteligência, Ouro 

Filosofal, etc., o Humano. Repito: 

Espadas para Mineral; Paus para 

Vegetal; Copas para Animal e Ouros 

para Humano. Agora está certíssimo. 

E vêm os Kumaras, tendo como 

exemplo o acidente de Lisboa (em 

1899, ocorrido com os Gémeos 

Espirituais Henrique e Helena): os 

dois primeiros como Mineral e Vegetal, que 

ficaram na Serra de Sintra com os nossos corpos 

(Pedra e Vegetação). Os dois que seguiram (para o 

Norte da Índia): Animal e Hominal. Não foi pelo 

Amor transformado em Mal que houve o 

acidente?... Era preciso vencer o Animal no 

Hominal para o nascimento dos Avataras, sendo 

que primeiro os 7 Dhyanis… Agora, sim, está tudo 

certo. 
 

 “Na Montanha Moreb (São Lourenço, 

MG) – o Mineral ou Pedra. E o Vegetal – a 

Árvore. O Animal – o Touro. O Hominal – Rabi-

Muni. 
 

 “Os 4 Reinos no Homem, os 4 Reinos em 

Manu, Yama, Karma e Astaroth, os 4 Reinos nos 4 

Kumaras, os 4 Reinos nos 4 Maharajas = 16. A 

Casa de Deus.” 

 4 x 4 = 16, a Torre Tombada ou A 

Rebeldia Celeste contra A Casa de Deus, na época 

atlante representada por Shamballah sobre a Terra, 

a Muakram residência da Divina Tríade 

manifestada humanamente nas pessoas de Mu-

Iska, Mu-Ísis e Mu-Ka, sofrendo o atentado letal 

das Forças do Mal representadas pelos Assuras 
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revoltosos da 4.ª cidade atlante chefiados pelo rei 

da mesma. Esse Arcano foi o do Portugal Atlante, 

teve o seu ciclo de vigência, passou… Desde que 

Afonso Henriques fundou este seu Porto-Graal 

contribuindo para a fundação da Milícia de Mariz 

constituída dos Maiores da Raça como antigos 

Kurats em novos corpos, passou a reger o Arcano 

17 do Portugal Ariano, As Estrelas de A 

Imortalidade, contribuindo neste Quinto Sistema 

Racial para o consolidação do futuro 6.º Sistema 

Bimânico, isto é, Budhi e Manas como 

características conscienciais da Raça Dourada ou 

Crística a advir sobre a Terra, na semeadura que 

vem realizando-se em solo lusitano contribuindo 

para a colheita a fazer um dia na terra brasílica. 
 

 Arcano XVI – A Rebeldia Celeste 
 

 Um trono, tendo por dossel a própria 

abóbada celeste, estava cercado por doze filas de 

Devas diferentes. Abaixo dessa alegoria, um 

grande Deva gesticulando com uma espada na 

mão fez apagar aquele quadro que sumiu à frente 

de JHS. 
 

 Arcano XVII – A Imortalidade 
 

 Eu (JHS) via o Sexto Sistema. Um Sol 

Central tinha por embrião enorme Borboleta 

saindo de um Ser de aspecto feminino. Tive a 

impressão de que chocavam enorme Ovo, que era 

aquele mesmo Sol. 
 

 Pois bem, se o duplo quadrado que é o 

rectângulo possui o valor 16 – relativo à 

descendência atlante de Portugal – extraído dos 

seus 8 lados (4 x 4), já o 4 x 8 = 32, expressivo do 

Sol 32 Raios que emana do Trono de Shamballah 

sendo o 33.º a própria Divindade, o Logos 

Planetário em seu Tríplice Aspecto manifestado 

sobre a Terra Lusitana nos 3 Centros 

Fundamentais do País (Tomar, Sintra, Sagres), 

logo, 32+3 = 35, número dos Tirtânkaras ou 

aqueles que alcançaram a Imortalidade 

despertando os Oito Poderes Místicos da Yoga que 

todo o homem traz em semente no seu Chakra 

Cardíaco Inferior, chamado Vibhuti. Os 

Tirtânkaras – os Anciãos do Apocalipse, nos quais 

a Igreja se inspirou para criar o seu Colégio de 

Cardeais, a Cúria – são aqueles Seres que mantêm 

a Lei de Deus em vigor sobre a Terra em cada 

Ciclo Racial.  

 Por outra parte, se ao valor 16 acrescentar-

se o 3 das Hipóstase da Divindade assinalada nos 

3 Centros Fundamentais, ter-se-á o valor 

cabalístico 19, Arcano de A Realeza, O Sol do 

Segundo Mundo Celeste que dardeja sobre 

Portugal caracterizando-o como País Solar, 

Portus-Galliae, Porto Galo, precisamente 

representado pela ave (seu ex libris) que anuncia o 

dia e esconjura as trevas soturnas. Por isto a 

Soberana Ordem de Mariz é sobretudo uma 

Ordem Solar, mesmo ajuntando-se-lhe a 

característica Lunar para denotar a sua natureza 

Andrógina, como a é em todas as Ordens 

Iniciáticas Secretas de natureza Jina, mesmo que 

fundadas por Jivas, ou melhor, Dhyanis-Jivas. 
 

 Arcano XIX – A Realeza  
 

 O Sol dardejando raios dourados, atirava-

os para mim (JHS)… Um personagem, metade 

homem, metade mulher, montava um touro, cuja 

cara era preta à esquerda e branca à direita. 

Essas cores mudavam para violeta e púrpura. 

Quando se abria na metade, via-se o rosto de uma 

criança. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moeda ibérica 
 

 O Touro Sagrado (Tur-Zin-Muni) foi 

cultuado pelos povos ibéricos atlantes, dos quais 

descende o culto bodivo lunar-neptuniano dos 

taurobólios. O Andrógino Primordial que o monta 

é o próprio Deus Akbel que fez avataras tanto em 

Ur-Gardan, como Vercingetorix e ainda em 

Viriato. No seu seio imaculado é gerada a 

Consciência Cósmica, resultada das experiências 
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realizadas nas 4 Rondas Planetárias da actual 4.ª 

Cadeia Terrestre, que leva o nome de Buda 

Humano ou Rabi-Muni, ou por outra, Astaroth 

(Asta-Roth ou Rota, As-Tarot…), que é a forma 

veicular daquele como sua própria Essência 

Espiritual. 
 

 Certamente por essas razões iniciáticas 

apontadas para Portugal, o Venerável Mestre JHS 

proferiu na Carta-Revelação de 7.7.1941: 

“Sublime homenagem prestada ao Posto 

Português, em verdade, o de maior Irradiação por 

alcançar toda a Europa”. Adiantando na Carta-

Revelação de 3.5.1958: “O Quinto Sistema 

naquele lugar, isto é, em Portugal, na SERRA DE 

SINTRA, onde a sibila estampou o mistério do 

Futuro… o mistério do QUINTO IMPÉRIO, 

também cantado pelo poeta lusitano que fala de 

um só Altar, de um só Cálice de Ouro que haverá 

de luzir. 
 

 “Portugal, Arquivo das Raças de Elite, 

principalmente greco-romanas, não podia deixar 

de ser o Quinto Sistema. Não esquecer que o 

Manu Ur-Gardan, que trouxe o seu povo da “Terra 

(celta) do Fogo”, veio ter a Portugal ou Porto-

Galo, dando como capital de toda essa região 

Ulissipa, como feminino de Ulisses, o grande 

herói de Tróia, donde procede o mistério do 

ODISSONAI, que é a origem de todas as ODES, 

de todos os psalmos, cânticos, etc.” 
 

 “Ulisses e Ulissipa, mas agora, nesta vida, 

Henrique e Helena, ou melhor, Akbel e Akbelina 

ou Allamirah, Olhar de Deus ou o seu Aspecto 

Feminino”. – Carta-Revelação de 5.5.1958. 
 

 Pois bem, olhando o mapa de Portugal, 

separando-o em três corpos distintos e 

comparando-os com a coreografia do Ritual do 

Odissonai (com as suas 7+1 linhas, posto que a 4.ª 

por ser andrógina é dupla), encontro nele 

profundas relações iniciáticas que lhe conferem as 

características geosóficas a partir do seu Centro 

Fundamental e dos dois outros Subsidiários, como 

seja Sintra para Tomar e Sagres. O Mestre JHS 

chama a tais centros de “Sistemas definitivos e 

Sistemas complementares, ou de passagem de um 

definitivo para outro definitivo” (Carta-Revelação 

de 28,4.1958), neste caso, a transferência paulatina 

mas permanente dos valores espirituais de Sintra – 

Portugal a São Lourenço – Brasil, portanto, do 5.º 

Sistema (englobando o 6.º e o 7.º) para o 8.º 

Sistema na Terra representativo do próprio Eterno, 

isto de acordo com os 7+1 estados de consciência 

assinalados nos Luzeiros regentes dos Sistemas 

Geográficos, como sejam segundo Paulo Machado 

Albernaz (Carta pessoal de 3.3.2000) de acordo 

com a monografia n.º 27 do Grau Manu da 

Comunidade Teúrgica Portuguesa: 
 

Brasil – Sol Central – Mónada… reflecte 

em todo o continente americano. 

Portugal – Júpiter – Espírito… reflecte em 

toda a Península Ibérica e Europa.  

Austrália – Mercúrio – Intuicional… 

reflecte em U.S.A. e Alemanha. 

Egipto – Vénus – Mental Superior… 

reflecte na Grécia e na Rússia.  

Índia – Saturno – Mental Inferior… 

reflecte na Austrália e na Polónia. 

 U.S.A. – Marte – Emocional… reflecte no 

Egipto e na Síria. 

 México – Lua – Vital… reflecte na Índia e 

na Inglaterra. 

 Peru – Sol – Físico… reflecte no Japão e 

na China. 
 

 Os quais países são regidos pelos 

respectivos “elementos subtis da Natureza” ou 

Tatvas, relacionados a determinado estado de 

consciência e Luzeiro afim: 
 

 Brasil – Maha-Tatva – Síntese de todos os 

Tatvas – Sol Central… Cardíaco Inferior e 

Monádico. 

 Portugal – Akasha-Tatva – Éter – Vénus… 

Laríngeo e Mental Superior. 

 Austrália – Vayu-Tatva – Ar – Saturno… 

Cardíaco e Mental Inferior. 

 Egipto – Anupadaka-Tatva – Subatómico 

– Mercúrio… Frontal e Intuicional. 

 Índia – Adi-Tatva – Atómico – Júpiter… 

Coronal e Espiritual. 

 U.S.A. – Tejas-Tatva – Fogo – Marte… 

Umbilical e Emocional. 

 México – Apas-Tatva – Água – Lua… 

Esplénico e Vital. 

 Peru – Pritivi-Tatva – Sol… Sacro e 

Físico. 
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 Com essas tabelas o prezado leitor, 

particularmente o Venerável Munindra, poderá 

deduzir outras conclusões, especialmente aquelas 

relacionadas a várias passagens da História da 

Obra desde 1883 a 1963 conhecidas dos seus 

conspícuos estudiosos. E se quiser ordenar os 

Postos Representativos do Sistema Geográfico 

Internacional de acordo com os dias da semana, de 

domingo a sábado, poderá dispor: 
 

 Semana – Sol Oculto – Adonai (“Senhor 

Deus”) – Brasil  

Domingo – Sol – Mikael – Peru  

 Segunda – Lua – Gabriel – México  

 Terça – Marte – Samael – U.S.A. 

 Quarta – Mercúrio – Rafael – Austrália 

 Quinta – Júpiter – Sakiel – Portugal  

 Sexta – Vénus – Anael – Egipto  

 Sábado – Saturno – Kassiel – Índia  
 

 Os Arcanjos assinalados do Candelabro 

Celeste foram os mesmos Sete Reis de Edom que 

como Luminários ou Luzeiros (Dhyan-Choans) 

reinaram nas sete cidades da Atlântida ao lado de 

suas excelsas contrapartes, as Rainhas de Edom, 

encarnações terrestres das Sete Plêiades brilhando 

na abóbada celeste, sobre quem diz o Mestre JHS 

na sua Carta-Revelação de 20.5.1950 (Livro do 

Graal): 
 

 “Os Dhyan-Choans naquela época (na 

Atlântida), ou sejam os chamados, com 

propriedade, SETE REIS DE EDOM (Éden ou 

Paraíso Terrestre), tinham o precioso nome de 

ZAIN-TAO, com o significado: “Deuses da Cruz”, 

ou da Roda, do Caminho, etc., acompanhando os 

Gémeos Espirituais, os Pais, por serem eles os 

LAURÉIS do Segundo Trono, qual Arcano XXII.  
 

 “As Mulheres, isto é, como Shaktis como 

naquela época, também em número de SETE, 

eram as gloriosas PLÊIADES… que depois 

subiram para o céu, diante da catástrofe sexual 

havida naquele tempo. Assim, também, SOL e 

LUA subiram… logo que aos Gémeos 

sacrificaram os representantes do Mal influindo no 

espírito dos Deuses, para que ambos os sectores se 

confundindo… houvesse uma OUTRA QUEDA (a 

da própria Atlântida – nota VMA). Mas o 

ETERNO, com as suas vestes de Mahimam, tendo 

AKDORGE por CORPO, a eles dá terrível 

combate no começo da Raça Ariana, de onde 

também começa a deslizar o FIO DE ARIADNE 

(nome mitológico) que é o da Evolução através do 

5.º estado de consciência, mas no sentido racial do 

mistério, pois que o Mental se acha no 3.º Plano.” 
 

No tocante a Portugal, depreende-se que o 

5.º estado de consciência Mental Superior – 

também chamado de “Corpo do Espírito Santo”, 

“Vaso da Mãe Criadora”, Augoeides e Causal por 

encausar os dois princípios imediatamente 

“acima” – é actuado directamente pelo Espírito ou 

Centelha Divina, deixando subentender a presença 

do Pai e da Mãe cujo Filho gerado, neste particular 

geosófico, é o próprio Portugal, o seu Povo eleito 

pelo próprio Filho de Deus no Campo de Ourique 

em 25 de Julho de 1139. 
 

 Revela-se nisso o Poder do Espírito Santo 

que tomando a feição feminina de Kundalini vem 

a ser a Mãe Criadora dando à luz o Filho. Sobre 

isto, diz J. J. Van der Leeuw no seu livro O Fogo 

Criador: 
 

 “Assim, por meio de Atmã nos 

aproximamos do Aspecto de Deus Pai; por meio 

de Budhi do Deus Filho; e por meio de Manas de 

Deus Espírito Santo. A energia que sentimos é a 

Energia Criadora de Deus, o Poder do Espírito 

Santo manifestado por meio da nossa mente. Deus 

Espírito Santo é Deus em sua Actividade Criadora, 

assim como o pensamento humano é o poder 

criador que modela a vida humana em todos os 

mundos.  
 

 “Na Trindade Divina o Pai é a Vontade 

Criadora; o Filho é Deus Crucificado em Sua 

própria Criação; e Deus Criador é a Actividade 

que projecta o Seu Universo e cria-o pelo Poder da 

Sua Mente: é o Deus Espírito Santo. Com esta 

Energia de Deus pomo-nos em contacto por meio 

da Mente Superior, e ao experimentar esse 

contacto convencemo-nos que há um só Poder, 

uma só Força, uma só Energia em todo o 

Universo, isto é, a Energia Criadora de Deus, o 

Poder do Espírito Santo. 
 

 “Essa Energia reina tanto no mundo 

externo como no interno de nossa consciência, 

pois todas as forças e energias da Natureza são a 

manifestação do Poder Criador de Deus Espírito 

Santo, bem como toda a força e energia criadora 
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em nosso interior é a manifestação do Supremo 

Poder Criador. 

 “A força que mantém o átomo e converte-

o num vórtice de energia que a ciência descobriu 

nele, a força que faz do Sol um manancial de vida 

e de energia que nos parece inesgotável, a que 

converte o homem em sua vida interna num 

radiante sol de energia criadora que tanto mais 

aumenta quanto mais se consome, todas essas 

forças são manifestações de Deus Espírito Santo, 

da Energia Criadora da Divindade cuja influência 

experimentamos.” 

A experiência pessoal do Espírito Santo é 

a mesma da Transformação ou Transfiguração 

que ocorre na 3.ª Iniciação Real do Anagami, ou 

seja, do Discípulo Aceite por seu Mestre. Pois 

bem, a Tríade Superior é composta de Espírito – 

Intuição – Mental Abstracto, ou por outra, Atmã – 

Budhi – Manas (Arrupa), e estas são as hipóstases 

ou qualidades da própria Mónada ou Anupadaka 

que com elas se reveste. Como o Homem é 

constituído de 7/7 do Atmã Universal ou Espírito 

Divino que para nós é o Logos Planetário de quem 

somos “células”, então temos já desenvolvido 4/7 

a nível de Personalidade material e estamos 

desenvolvendo os restantes 3/7 da Individualidade 

espiritual. Por isso é que existe o Ciclo das 

Reencarnações, figurado como Roda de Samsara, 

para possibilitar através da Personalidade uma 

cada vez maior formação e expansão da 

Individualidade, até atingir os 7/7 que tornam o 

homem um Adepto Perfeito. Até que se alcance 

este estado de Perfeição, a Mónada continua a agir 

no seu Plano, ora para cima, para o Mundo de Adi 

ou Divino, ora para baixo, chegar até ao último 

sub-plano do Mental Superior, mesmo sendo uma 

fagulha minúscula aos poucos, mercê da Vida-

Energia positiva enviada a ela como fruto da 

experiência da Personalidade e assim se tornando 

cada vez mais Vida-Consciência, ampliando 

constantemente até provocar o «milagre» da 

Transfiguração ou Transformação da 

Personalidade abarcada pelo seu Raio Divino 

penetrando pelo Chakra Coronário. Esta é a meta 

do exercício de Alinhamento Vital. Como a 

Mónada é a Centelha Divina que paira sobre o 

Homem e a ele se liga pela Personalidade ao 

projectar o seu Raio sobre o Mental Concreto, 

quando os canais internos (chakras) do(a) 

discípulo(a) estão desimpedidos de escórias 

psicomentais e até físicas graças à sua constante 

meditação iniciática, como diria o saudoso 

Roberto Lucíola, ele estabelece uma cada vez 

maior aproximação ao seu Ego Divino, e 

aquietados os sentidos começa a ouvir a Voz do 

Silêncio, isto é, absorve-se na Paz e Serenidade ao 

penetrar ou entrar no diapasão vibratório da 

Divindade em si. E nesse Silêncio vem a ouvir a 

Voz Angélica, ou seja, a do seu próprio Raio que é 

o da sua própria Mónada. É então que além de ser 

sereno é sábio, porque chega a ouvir a Sabedoria 

Divina provinda do Alto Céu – Mental Superior ou 

Mundo do Espírito Santo – ao princípio 

indistintamente, como sussurros, depois como 

palavra, depois frase e finalmente ditado completo. 

É um processo paulatino para a Iluminação. E 

aquilo que se ouve interiormente e parece tão 

perfeito e exacto ao ouvinte – donde a 

recomendação do uso de um diário pessoal – 

acontece graças à matéria mental superior ou 

causal que nessas ocasiões penetra a 

Personalidade. Também por esse Raio Monádico 

do verdadeiro Mestre Interno pode agir desde os 

Planos Superiores o verdadeiro Mestre Externo, 

pois que a Mónada é uma Chispa desprendida dele 

mesmo. Isto atendendo a que todo o Mestre Real 

possui a sua Essência como Kumara, que é ele 

mesmo no Plano Monádico. Assim, pode 

acontecer, a partir da 3.ª Iniciação Real, que além 

de se ouvir a Voz Interna ouve-se também 

segredar à mente e ao peito a Voz Externa do 

Mestre. O próprio discípulo terá a noção exacta do 

«fenómeno» e saberá destrinçar uma da outra Voz, 

que no fundo são a mesma, e as terá como algo 

absolutamente natural e normal para si. Até chegar 

a esse ponto, vai se meditando ou medindo e 

encurtando a ligação ao Eu Superior, tendo vez 

por outra o sentimento profundo de Paz e 

Felicidade e até ouvindo a Voz do Céu, de Deus 

sobre e em si.  
 

 Os Três Logos ou Hipóstases do Eterno 

assim revelado como Uno-Trino, apresentam-se 

como: 
 

 Brahma (Pai) – 1.º Logos – Svabhavat 

(Substância) 
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Mundo Divino – Criador – Causas – Atmã 

– Prana – Satva – Suprema Unidade 
 

 Vishnu (Filho) – 2.º Logos – Purusha 

(Espírito) 

Mundo Celeste – Conservador – Leis – 

Budhi – Fohat – Rajas – Suprema Polaridade 
 

 Shiva (Espírito Santo) – Prakriti (Matéria) 

 Mundo Terrestre – Destruidor – Efeitos – 

Manas – Kundalini – Tamas – Suprema 

Transformação 
 

 A Essência do Pai frutifica na Mãe que se 

manifesta no Filho. Isto mesmo observa-se no 

mapa geosófico de Portugal tri-repartido: do 

Minho à Estremadura, toda a Estremadura, e da 

Estremadura ao Algarve. Na região centro que é a 

andrógina localizam-se dois Centros 

Fundamentais: o de Tomar e Sintra que estão o 

Pai-Mãe Cósmico (Zain e Zione, em aghartino); 

por isso é que Fohat (Electricidade Cósmica) está 

em cima e Kundalini (Electromagnetismo 

Planetário) está em baixo, ficando Prana no centro 

como dupla Energia Vital: Prana e Apana, a 

Energia da Vida (Criação) e a Energia da Morte 

(Destruição). Todas essas cores verde, amarela e 

vermelha estão para as Três Forças Universais 

(Fohat, Prana, Kundalini) que por Lei de 

Causalidade vieram a ser estampada no Pavilhão 

Pátrio, sabendo ainda que da fusão do verde com o 

vermelho extrai-se o púrpura como cor do Quinto 

Posto Universal de Sintra, assim mesmo 

característica do Homem Superior, do Andrógino 

Perfeito que mesmo estando neste 4.º Sistema 

Planetário é já um Ser do Futuro 5.º Sistema de 

Evolução, o mesmo V Império Universal. 
 

 Comparando a coreografia ritualística do 

Odissonai com a disposição trinitária do mapa de 

Portugal, deduzem-se transcendentes analogias 

recolhidas do jardim onde florescem mimosas 

flores búdhicas ou da pura inteligência espiritual. 

Com efeito, se na coreografia do Odissonai 

aparece no Templo junto ao Altar a Tríade 

Feminina P.A.X. (PITHIS – ALEF – XADÚ) 

encabeçando as primeiras quatro filas cada uma 

com sete senhoras defronte para o Portal, 

expressando os quatro primeiros Planos da 

Natureza e os respectivos Chakras – Coronal 

(púrpura) – Frontal (amarelo) – Laríngeo (azul) – 

Cardíaco (verde) – fazendo “front” à Tríade 

Masculina X.A.P. (XADÚ – ALEF – PITHIS) 

junto ao Portal defronte para o Altar assim como 

as quatro fileiras cada uma com sete senhores, 

manifestativos dos restantes quatro Planos da 

Natureza e os respectivos Chakras – Cardíaco 

(verde) – Umbilical (vermelho) – Esplénico 

(violeta) – Sacro (laranja) – e que se unem na 

quarta linha (dupla) onde o par andrógino em 

separado, representativo dos Gémeos Espirituais 

(Henrique e Helena ou Ulisses e Ulissipa), se 

encontra e toca com as palmas das mãos, isso 

mesmo revela-se no mapa geosófico do País dos 

Lusos ou Assuras, com os seus triângulos vertido, 

invertido e unidos, onde formam o Hexalfa 

(Exagonon) do Sexto Senhor Akbel, avatara de seu 

digníssimo Irmão, o Quinto Senhor Arabel. 
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 Não deixa de ser interessante ter sido o 

Dhyani-Kumara Sakiel, do Posto de Sintra, quem 

revelou ao Venerável Mestre JHS, em 27 de Julho 

de 1924, a Yoga do Globo Azul com o PAX 

dourado no centro, em conformidade à Egrégora 

do “Anjo Azul” dos Tuatha de Danand que desde 

até celebra-se até hoje, sob as mais diversas 

formas mas sendo a essência sempre a mesma, 

inclusive celebrado em músicas e toponímicas 

como essas da valsa do Danúbio Azul ou do nome 

Lagoa Azul, em Sintra. 
 

 No Norte de Portugal tem-se o verde 

Minho celebrado nas danças e cantares populares 

no vira do Verde-Gaio, como se o inconsciente 

colectivo reflectisse o próprio Fohat como uma 

cachoeira electrizante de águas verdes descendo 

do Seio do Céu à cabeça do País. E nessa torrente 

irresistível descessem por Vontade de Deus os 111 

dos 777 Matra-Devas chefiados pelo próprio 

Vímara Peres, o Príncipe Iracundo do Norte, ou 

melhor, expressivo de Akdorge, avatara de 

Maitreya, o Cristo Universal. 
 

 Os Matra-Devas, como “Anjos da 

Medida”, vêm a ser os “corpúsculos luminosos”, a 

veste colectiva de natureza Anupadaka ou 

Monádica da 2.ª Hipóstase do Logos Planetário 

incarnada no Supremo Instrutor do Mundo, 

Salvador de Homens e Anjos, o Buda Mercúrio 

Maitreya, ou em termos mais familiares, o Cristo 

Universal ou Cósmico. O saudoso Roberto Lucíola 

apoda os Matra-Devas de as “Medidas de Deus”, e 

diz no seu estudo sobre Manasaputras e Matra-

Devas redigido em Agosto de 1998: 
 

 “As Hierarquias Rúpicas são constituídas 

por Seres já manifestados no Terceiro Trono, 

enquanto as Hierarquias Arrúpicas são os Devas 

do Além-Akasha, os Matra-Devas. Todo o 

trabalho evolucional, basicamente, consiste em 

criar a parte veicular ou material para que os 

Devas dos Planos Superiores possam se manifestar 

no Terceiro Trono. Este trabalho de natureza 

cósmica está relacionado ao mistério de Matratmã. 
 

 “Os Manasaputras são permanentes na 

Terra até ao final dos Ciclos, enquanto que os 

Matra-Devas descem e sobem de acordo com o 

Avatara. Por isso, JHS disse que quando os Devas 

retornam ao Pombal Celeste são as Aves de 

Hamsa, e quando descem ciclicamente para os 

Templos da Face da Terra são as Pombas do 

Espírito Santo. Os Devas do Além-Akasha são os 

habitantes do Segundo Trono. São Seres 

luminosos cuja estrutura é constituída de matéria 

sátvica. Dante, na sua Divina Comédia, 

denominou-os de Humanidade Celestial. 

 “Segundo as Revelações, Os Matra-Devas 

expressam as medidas (matras) e descem 

ciclicamente, medindo a capacidade de realização 

conseguida pela Divindade através da 

Humanidade. São as medidas do Atmã Universal, 

representam o múltiplo de Matratmã, que significa 

Medida do Atmã Universal, manifestado sob 

medida. Matratmã representa a síntese ou 

conjunto dos Matra-Devas. Esta mensuração é 

feita através da capacidade veicular dos Munindras 

de suportar a potencialidade espiritual desses Seres 

angelicais vibrando em seus veículos humanos.  

 “No Segundo Trono, a Balança pesa a 

medida da Manifestação da Divindade através dos 

Matra-Devas em seu conjunto, que é denominado 

de Matratmã. Este mistério é expresso pelo 

simbolismo da Balança. No Terceiro Trono, temos 

a Ampulheta que é o símbolo iniciático do registo 

do Tempo, dos Ciclos, das Idades em que é 

realizado o trabalho no Terceiro Trono. 

Finalmente, a Âncora delimita o local onde a Obra 

se firma para a realização deste trabalho. São os 

conhecidos Sistemas Geográficos ou os locais 

onde actua a Obra. 

 “Cada Raça-Mãe deveria sintetizar 111 

Adeptos ou Consciências plenamente realizadas. 

Se tudo ocorresse dentro da programação da 

Mente Cósmica, a Realização Divina obedeceria 

ao seguinte esquema: 

 “1.ª Raça-Mãe – 111 Seres realizados – 

666 Essências  

 “2.ª Raça-Mãe – 222 Seres realizados – 

555 Essências 

 “3.ª Raça-Mãe – 333 Seres realizados – 

444 Essências 

 “4.ª Raça-Mãe – 444 Seres realizados – 

333 Essências 

 “5.ª Raça-Mãe – 555 Seres realizados – 

222 Essências 

 “6.ª Raça-Mãe – 666 Seres realizados – 

111 Essências 
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 “7.ª Raça-Mãe – 777 Seres realizados – A 

Divindade manifestada integralmente.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por este motivo primacial é que a região 

Norte do País ficou assinalando o Buda Celeste, 

Maitreya, Avatara Total de Brahmã, o Pai a ver 

com Pithis assinalado em Tomar (Tat-Maris), e 

por esta causalidade é que São Salvador do 

Mundo, mas cercanias de São Lourenço de 

Ansiães, berço genesíaco da Ordem de Mariz, foi 

escolhido no século XII para primeira Comenda da 

Ordem dos Templários em Portugal. São Salvador 

do Mundo, já se vê, é o próprio Cristo Universal 

na sua função de Melki-Tsedek. 
 

 Como oposto complementar, no Sul de 

Portugal onde o Sol mais abrasa e a terra é 

vermelha de fogo, o mesmo Fogo de Kundalini 

ascendendo do Seio da Terra à sua Face como 

coluna ígnea turbilhonante no enleio de 

salamandras dançando, facto registado no 

inconsciente colectivo popular nas danças e 

cantares onde o frenético volteio do corridinho do 

Malhão, “com um pé no ar e outro no chão”, 

malha, bate teluricamente sobre as entranhas da 

Terra atraindo as mesmas volteantes salamandras 

fogosas impelindo os pares ora à atracção sexual 

inferior, ora ao consórcio amoroso superior, ou 

não fosse Kundalini a Energia Electromagnética 

que mantém a gravidade dos corpos.  
 

Abarcando o Alentejo e Algarve, o Fogo 

Quente da Terra morena a tez do povo parente 

mourisco, endurecido nas lides do campo mas 

deixando o coração soltar ais de saudade por 

amores partidos cuja memória a terra conserva. 

Pedro Homem de Mello, em Danças Portuguesas 

(Lello & Irmão Editores, Porto, 1962), diz: 

 “Eis-nos, finalmente, em plena moirama 

portuguesa, quer dizer: no Alentejo. As moças 

trazem a boca tapada. Nos rostos, provavelmente 

belos, nada descobrimos senão os olhos. Trigueiro, 

espadaúdo e alto, o homem lembra o califa, diante 

do qual treme a escrava, mas por quem ela, em ele 

estando longe, constantemente suspira. E não será, 

só no modo de esconder o sorriso, que a origem 

árabe se revela. Até a saia, sob o pretexto de que 

as lides campesinas o exigem, toma o jeito da 

calça de odalisca. 
 

 “Arrastado, o canto dá voz à distância, 

sem que nada ou ninguém a possa vencer. 
 

 “Ao invés do que sucede no Alto Minho, 

em que, por função dominante, a melodia nasce 

dos passos, no Alentejo não sabemos de danças 

propriamente ditas, mas sim de cantigas bailadas.  
 

 “A vida, ali, é uma canção perpétua… 
 

 “Qual o nosso espanto, uma vez 

atravessada a Serra do Caldeirão, ao 

descortinarmos, de súbito, o Algarve, onde tudo 

(mesmo a noite!) conserva um frescor de 

madrugada.  
 

 “Assim, desde Vila Real de Santo António 

à ponta de Sagres, apagam-se, para sempre, sob a 

luz leve, as letras da palavra «ontem». Quem 

dança ri. «Corridinho» é o nome do bailado 

popular. 
 

 “E quando o Inverno chega, o Algarve, 

mais jovem do que nunca, põe aos ombros um 

manto nupcial: o das amendoeiras em flor.  
 

 “Lá, onde a terra acaba e o mar começa…” 
 

 Para lá da Serra do Caldeirão ou de Mu 

(evocação toponímica da Atlântida e do Mistério 

do Graal que aí teve a sua origem) e do Rio 

Guadiana (ou da deusa Dana, evocação dos 

primitivos Tuatha de Danand ou o “Povo de Dana” 

de que descendem os Cúneos) está, com efeito, 

Sagres, expressivo do Chakra Sacro ou Raiz de 

Portugal, Usina de Kundalini, escoadouro ou 

portal do Laboratório do Espírito Santo, como 

seja a mesma Shamballah ou Sol Oculto da Terra, 

promontório eleito pelo Infante Henrique de 

Sagres para cogitar no silêncio solene só 

interrompido pela voz incessante e madorra do 

oceano sobre a Conquista Espiritual do Mundo 

enviando as caravelas de Cristo, a sua Cavalaria 

do Mar à demanda do Grande Ocidente. Ele, o 
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Infante Navegador, Avatara Parcial de Shiva, o 

Espírito Santo que sopra sobre as Águas do 

Oceano da Vida, e com isto a região Sul do País 

ficou assinalando o Buda Terrestre, Mitra-Deva, 

dispondo-se sob a égide de Xadú, o Filho 

assinalado em Sagres (Sacrum). Pela Vontade de 

Deus posta em Actividade do Seio da Terra 

subiram 111 dos 777 Manasaputras chefiados pelo 

próprio Infante Henrique de Sagres, ou melhor, 

este como expressão humana do divino Mitra-

Deva. 
 

 Os Manasaputras, evocados pela Igreja na 

ladainha de todos os santos como Vas Insigne, são 

os “Vasos Insignes de Eleição” filhos do Mental 

Cósmico (Mahat), criações mentais dos Kumaras 

na 3.ª Raça-Mãe Lemuriana. Como Corpos 

Eucarísticos ou Veículos Imortais, constituem as 

Vestes Átmicas ou Espirituais da Tríade Superior 

como Essência da “Personalidade” do Terceiro 

Logos. Adormecidos no Mundo das Formas, estão 

bem Despertos em si mesmos para o Mundo 

Informe, puramente Espiritual. No seu estudo já 

citado, diz Roberto Lucíola: 
 

 “Os Manasaputras são formas angelicais 

que deram aos homens, nos meados da 3.ª Raça-

Mãe, princípios que elevaram, segundo JHS, à 

categoria de deuses encarnados. Encerram em si 

todas as experiências do Passado.  
 

 “No actual momento cíclico, o conceito 

das Hierarquias Criadoras e a sua influência sobre 

a Humanidade é que explica o trabalho que se vem 

realizando, ocultamente, pela Obra da Divindade 

na Face da Terra. Além de abrir perspectivas do 

que seremos futura e remotamente. São Seres 

físicos que, a grosso modo, servem de sacrários 

para as Almas e os Espíritos sendo de uma tal 

magnitude que estão acima da compreensão 

humana. Contudo, embora os seus veículos sejam 

de natureza física, trata-se do físico mental que 

difere daquele que nós conhecemos, pois refere-se 

a sub-planos da Matéria ainda não activados no 

actual Ciclo evolucional. 
 

 “São Almas e Corpos que são animados 

por Espíritos Cósmicos, Kumaras, que encerram as 

experiências dos Manuântaras do Passado e vêm 

animar as novas Cadeias que, sucessivamente, 

surgem na marcha inexorável da Vida. São Seres 

poderosos, imortais, eternos, portanto, nada têm de 

humanos que são entidades não passando de 

simples aglomerados de forças elementais 

encadeadas, repositórios de karmas passados. 

Estes Seres são expressões gloriosas das 

experiências onde já tinham atingido a Plenitude 

do Ser e a Consciência da Eternidade. Em suma, 

representam a Vitória de Deus manifestado. 

 “Os Manasaputras, conhecidos também 

por os Adormecidos, são os Vasos Sagrados onde 

são depositadas as experiências de todas as 

Hierarquias, principalmente da Jiva ou Humana, 

que lhes tributam os seus esforços positivos. 

 “Quando se diz que é no Presente que se 

forja o Futuro, esta assertiva é muito mais 

profunda do que parece à primeira vista. Para 

sabermos como esta Lei funciona, temos que 

compreender o que se encarnará futuramente numa 

próxima vida. Na realidade, o que encarna são os 

nossos restos kármicos, ou seja, aquilo que 

criamos na nossa vida presente. Portanto, será 

propriamente nós que vamos encarnar, mas as 

causas geradas por nós com os nossos 

pensamentos, emoções e acções. Daí a vigilância 

permanente que devemos ter em relação ao nosso 

comportamento aqui e agora, para não termos 

arrependimentos e sofrimentos futuros. É, em 

virtude disso, que se afirma que os Manasaputras 

são os Filhos do Mental e que depois de já terem 

realizado um trabalho no Mundo, estão 

resguardados no Seio da Terra. Não estão como 

múmias, mas como Seres bem vivos tendo as suas 

respectivas expressões bem actuantes entre os 

homens, realizando um trabalho de natureza 

transcendental. 

 “A Hierarquia Assura (Kumara), usando 

uma faculdade chamada Kriyashakti pelos 

Iniciados hindus, criou as Almas dos Munindras. 

Por isso, as Estâncias de Dzyan fazem referências 

aos chamados Filhos da Yoga, pois o poder de 

criação mental não deixa de ser uma Yoga de 

altíssimo valor, privilégio daqueles que já 

atingiram alto grau de consciência iniciática. As 

Almas dos Munindras foram geradas por Seres 

Imortais, portanto, elas mesmas fadadas, também, 

a serem Imortais algum dia como os seus 

Progenitores Divinos. Também algum dia nos 

iluminaremos e ocuparemos o nosso Vaso de 
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Eleição, o Manasaputra, no qual vertemos todas 

as experiências positivas. Este facto está ligado ao 

Mistério do Santo Graal. 
 

 “Assim, o que chamamos de Eu Superior 

necessita apropriar-se de todas as experiências 

relacionadas com os Planos Inferiores deste 

Sistema Planetário, para deles adquirir plena 

consciência. É indispensável, para essa Essência 

Espiritual, extrair da forma, da emoção e do 

raciocínio tudo quanto possa ser útil ao 

conhecimento da sua natureza total, a fim de se 

tornar um Ser Integral, com plena consciência do 

Todo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Na região Centro de Portugal o Norte e o 

Sul encontram-se e fundem-se num espécie de 

Metástase Avatárica, tal qual sucede na orgânica 

da Ordem do Santo Graal onde a Ala dos 

Cavaleiros à direita do Altar (configurando o 

Norte) e a Ala dos Arqueiros à esquerda do 

mesmo (prefigurando o Sul), acabam encontram-

se ao Centro (diante do Altar) na união com a Ala 

dos Goros (Sacerdotes). Estes estando para a 

Energia Satva ou do Espírito, os Cavaleiros para a 

Energia Rajas ou da Alma e, finalmente, os 

Arqueiros para a Energia Tamas ou do Corpo. Por 

isso os seus trajes litúrgicos são nas respectivas 

cores Amarela, Azul e Vermelha. No todo, 

constituem a Guarda do Santo Graal. 
 

 Precisamente a norte de Lisboa está a 

Serra Sagrada de Sintra, ponto de encontro de 

todos os mistérios e revelações, Altar de 

Allamirah, a Mãe Divina que sendo Alef se 

manifesta como Akasha repleto de Prana, ou seja, 

o Éter carregando a Energia Vital – o azul celeste 

da Mãe Divina e Rainha do Mundo se encontrando 

com o dourado profundo do Pai nascido na Terra 

como Filho – que anima a tudo e a todos e onde 

Fohat e Kundalini se encontram e “temperam” na 

mais mística das bodas ígneas aí mesmo, nesse 

lugar sagrado fazendo as vezes de Sanctum 

Sanctorum da Mãe-Terra que no Homem é o 

Coração. Este coração vem a ser a lídima 

expressão do Graal-Consciência, de que o Graal-

Objecto é símbolo. Para aquele ficando a alegoria 

do Coração Iluminado, para este a da Pomba do 

Espírito Santo, a Ave de Hamsa descendo, ou seja, 

a Revelação. 
 

 Cavaleiro do Santo Graal, Galaaz ou 

Cristo da Casa de Avis (Siva ou Shiva, 

anagramaticamente), ele próprio Grão-Chefe 

Temporal da Ordem de Mariz (Avis Raris in 

Terris…), foi o Santo Condestável Nuno Álvares 

Pereira, depois Frei Nuno de Santa Maria fazendo 

de Avatara Momentâneo de Vishnu manifestado 

no Buda Humano, Apavana-Deva, este como a 

Alma Universal do mesmo Maitreya, cujo Corpo 

Eucarístico vem a ser Mitra-Deva. Por isso, 

Maitreya significa o “Senhor dos Três Mundos, 

Mayas, Malhas, Corpos”, mesmo que o seu nome 

ocidental seja bem outro com significado afim à 

Parúsia ou o seu Advento Final, para o todo o 

efeito, o Christus Senhor do Céu, da Terra e do 

Inferno ou Inferius, o Mundo Subterrâneo 

indicativo da própria Agharta. 
 

 Tal como na coreografia e processamento 

ritualístico do Odissonai, os pares de opostos se 

encontram na 4.ª linha mercuriana ou andrógina – 

a Vontade de Deus – assim também o Centro de 

Portugal corresponde ao mesmo fim, representado 
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por 111 dos 777 Munindras integrados a seus 

Makaras ou Consciências Superiores, os quais são 

retratados na figura do próprio Nuno Álvares 

Pereira, o Santo e Guerreiro, isto é, tendo tanto de 

Profeta de Deus como de Gladiator da Divindade 

na defesa da “Terra de Luz” (Lux-Citânia), 

características dos Excelsos Akgorge e Akdorge, 

avataras de Apavana-Deva e Mitra-Deva, o “Buda 

Aquático” e o “Buda de Fogo”. Por esse Trabalho 

Redentor de Agharta na Face da Terra levado a 

efeito pelos Munindras, é que considerei as letras 

do nome S.I.N.T.R.A. como alusivas da mais que 

significativa frase Serviço Intenso No Trabalho 

Redentor (da) Alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inclusive nas danças e cantares populares 

estremenhos revela-se a influência oculta da 4.ª 

linha do Odissonai, onde Ulisses e Ulissipa, esta 

descendo e aquele subindo, finalmente se 

encontram e unem no mais perfeito e apoteótico 

dos consórcios amorosos. Com efeito, no 

Bailarico Saloio cantam e dançam oito pares (8 

linhas…) que volteando vão ao centro, recuam e 

voltam a fazer roda em volteio três vezes para a 

direita, outras tantas para a esquerda e indo ao 

centro. Não é isto por demais significativo, 

sobretudo para quem já presenciou o desenrolar da 

mecânica do excelso Ritual Maior da Obra Divina 

de Akbel ou JHS? 
 

 Munindra ou Muni de Indra, o verdadeiro 

Discípulo do Fogo Sagrado da Mente e do 

Coração do Mestre revelado e assim mesmo a Ele 

integrado, é aquele em quem, ainda segundo 

Roberto Lucíola desta vez em seu estudo Maitreya 

datado de Novembro de 2005, “o esplendor do 

Espírito ou Mónada que potenciou, traz em si 

todos os valores da Divindade de onde se originou, 

e irá se ampliar às custas dos diversos segmentos 

que formam o Ser humano. No processo de 

retorno à Casa do Pai a Luz Espiritual iluminará, 

primeiramente, o Corpo Mental, por ser este 

veículo o mais próximo da Luz Interior, que 

esclarecido e escudado por uma poderosa Vontade 

transmitirá esses valores ao Corpo das Emoções, 

ou Corpo Astral, que bafejado pela Luz Interior 

sofrerá profundas alterações vibratórias, fazendo 

desabrochar no campo da consciência emocional o 

Amor iluminado pela luz da Razão. Em outras 

palavras, dotará as criaturas humanas do Amor-

Sabedoria, apanágio dos que vão formar a futura 

Humanidade de Maitreya. 
 

 “Após a união do Corpo Mental com o 

Corpo Emocional, como uma decorrência natural 

do processo iniciático, finalmente chegará a vez do 

veículo mais grosseiro, que é o Corpo Físico, ser 

bafejado pela Luz Espiritual, o que consiste numa 

verdadeira Metástase ou Eucaristia, tornando o 

Corpo Físico um verdadeiro Templo que abrigará 

a Divindade Monádica. Em primeiro lugar, a Luz 

envolverá a região mais nobre e sensível do corpo, 

ou seja, o cérebro, ou mais precisamente, as 

glândulas aí enquistadas, para daí irradiar-se para 

os demais centros glandulares e energéticos, 

localizados em determinadas regiões do nosso 

universo físico. 
 

 “Os que lograrem atingir a união do 

Espírito – Corpo – Alma, tornar-se-ão Seres 

plenamente realizados. Efectuaram o Casamento 

Místico das tradições Rosa+Cruzes, que consiste 

na fusão da Alma, que expressa o Princípio 

Feminino ou Lunar, com o Espírito, que expressa 

o Princípio Masculino ou Solar. Passaram, 

portanto, a pertencer à Hierarquia dos Andróginos 

Perfeitos, precursores da Nova Era de Maitreya de 
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há muito anunciada pelas mais sagradas 

tradições.” 
 

 Por fim, para que todos fiquem cientes, 

definitivamente informados sobre o momento do 

Advento de Chenrazi Aktalaya Maitreya Budha 

sobre a Terra, a consumação da Parúsia Universal 

na Pessoa do Cristo da Nova Era esplendendo 

sobre o Mundo, fazendo-o despertar primeiro em 

si mesmos para que depois Ele se revele, pois sem 

ouvir primeiro o Mestre Interno jamais se 

compreenderá o Mestre Externo, arredando 

definitivamente quaisquer datas espúrias nascidas 

da fantasia crencista da impuberdade humana, 

restam as divinas e decisivas do Venerável Mestre 

JHS, que também afirmam Portugal como o 

Presente da Obra de Deus garantindo a sua plena 

realização no Brasil Futuro, poucos importando os 

incidentes humanos provocados por esparsas 

personalidades ainda desencontradas com a Lei no 

ocaso das suas existências interiormente imaturas: 
 

 Os sinais que os homens estão procurando 

confundir com os do Céu, nenhum valor possuem. 

O único e verdadeiro Sinal do Céu é aquele a que 

já me referi e que anunciará, durante três dias, a 

Vinda de Maitreya. São justamente os dois 

Diademas: a Serpente Irisiforme e o Olho do 

Supremo Arquitecto, centralizando duas pestanas 

de cílios dourados. Este é o Grande Mistério. Vós 

outros deveis estar alerta para o Grande Dia, 

trabalhando com Afinco, com Amor e Respeito de 

acordo com a Nova Ordem. Nada que se 

apresentar na Face da Terra, na actualidade, é 

perdurável; tudo é falso. Os próprios tronos 

dentro em breve cairão, como simples castelos de 

cartas. 
 

 Marchemos para diante, sob a égide do 

Amor e da Mente Universal. 
 

 Kumaras! Ou Filhos do Éter. Makaras! 

Ou Filhos do Fogo. Assuras! Ou Filhos do Hálito. 

Cada qual em seu lugar, mas todos dignos de 

entoar o Cântico dos Cânticos! Louvado seja o 

Nome do Eterno! 
 

 É dever, pois, dos Veneráveis Makaras 

conhecer a fundo o Movimento Cíclico, ou de 

Maitreya, no preparo do 8.º Ramo Racial, ou dos 

10.000 anos do qual o mesmo Ser, como Único, 

toma o nome de Apavanadeva, por ser do signo de 

Aquarius. 
 

Melki-Tsedek Zau Crav Bel Ziat Deva-Pis! 
 

(Melki-Tsedek saúda e se congratula  

com os seus Filhos, no raiar do Novo Ciclo!)
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A QUEDA DE LUZBEL 
ARRASTANDO O SEGUNDO TRONO 

 

AULUS RONALD CIRILLO 
 

 
Perdem-se na noite dos tempos as 

referências a uma Lei Universal, eterna e imutável, 

cujo metabolismo, inerente à Essência daquilo a 

que chamamos, entre outros nomes, de Causa 

Única ou Primordial (a Divindade), constitui a 

base da Manifestação em todos os planos do 

Universo. Referimo-nos à Lei da Polaridade (ou 

Dualidade) Cósmica, podendo-se representar o seu 

campo de acção como uma incomensurável 

“escala” sobre a qual se fixam os limites extremos 

entre o Princípio e o Fim de todas as coisas 

visíveis e invisíveis. Esta Dualidade – também 

chamada de os “Dois Pólos da Manifestação” – 

reflecte-se em todos os planos da Criação, como: 

Dia e Noite, Vida e Morte, Masculino e Feminino, 

Espírito e Matéria, Fohat e Kundalini, Deus e 

Diabo, etc., representando, genericamente, os dois 

aspectos metafísicos daquilo que chamamos de 

Bem e Mal, ou Pólos Positivo e Negativo contidos 

na Causa Una. 
 

 As várias concepções e implicações 

concernentes a esses dois Princípios universais, 

notadamente ao chamado “Pólo Negativo”, 

multiplicaram-se e diluíram-se no contexto 

doutrinário das várias tradições religiosas e 

filosóficas do Passado as quais, entretanto, em sua 

maioria, não identificaram o seu mais profundo e 

verdadeiro sentido, pois longe está esse Pólo de 

representar tão-somente o “Mal”, naquele sentido 

estrito e antinatural que pelas mesmas veio a ser 

concebido. Mais ainda: agravou-se o erro ao 

conceberem grosseiramente, as religiões, a 

existência de uma Entidade ora abstracta, ora 

grotescamente antropomorfizada, que passo a 

simbolizar esse pretenso “Mal”, a qual recebe da 

Humanidade, até aos dias que correm, a imputação 

da responsabilidade por todos os infortúnios, 

desajustes e sofrimentos que sobre a mesma 

pesam. 
 

 Entretanto, segundo ensinavam os 

verdadeiros Cabalistas em seu precioso aforismo, 

Daemon est Deus inversus, o que tanto vale por 

“O Demónio não é mais do que o outro lado de 

Deus…”, e confere com a antiga figura que em 
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antigas teogonias era chamada de “Grande Dragão 

Celeste”, cujo dorso era luminoso e o ventre 

sombrio… os próprios nomes e designativos que 

nas várias tradições e idiomas vieram a ser 

atribuídos a esse hipotético “Ser”, já permitem ao 

pesquisador deduzir a sua verdadeira e 

transcendente natureza e função. Veja-se, por 

exemplo, o mais vulgar deles: Diabo – formado 

pela contracção do termo (latino) Deo + radical Ab 

(sânscrito) = Primeiro. Portanto, significado o 

termo o Deus Primeiro ou Primordial; Satanás – 

do sânscrito Sat = Aquele, Aquilo, etc. (como 

Causa Una manifestada), + Ur = Fogo + Anás = 

Veste. Portanto, literalmente Aquele que tem as 

Vestes Ígneas (aqui como alusão ao Agni, o Fogo 

Sagrado, e também ao Mental que vitaliza todas as 

coisas); Satan – Sat + OM (contracção da Palavra 

Sagrada AUM, representativa dos 3 Mundos, etc.), 

significando alegoricamente Aquele (Uno) 

manifestado nos 3 Mundos, Tronos, etc. Assim, 

melhor do que pudessem conceber toda a riqueza 

da retórica e humana linguagem, expressa um 

fragmento de antiquíssimo Livro (o Sutra 

Dharma) a grandiosidade desse eterno choque ou 

jogo entre as duas Forças Cósmicas: 
 

 Os Dois existem. Um como Espírito. Outro 

como Matéria… Nenhum dos Dois se entende, 

porque Um anda em busca do Outro. O que está 

em baixo, nunca sobe… O que está em cima, desce 

sempre para salvar a sua “Sombra”, sob a tutela 

do Divino. A Um sobra esta parte, e a Outro esta 

falta… 
 

 De tais pressupostos, consequentemente 

pode-se concluir que existe cosmicamente um 

momento em que, saindo a Causa Una (ou 

Unidade Primordial) do seu estado de descanso 

(Pralaya) ou Imanifestação, ao iniciar-se uma 

nova etapa ou Grande Ciclo Evolutivo entram 

esses dois Aspectos (Bem e Mal) em actividade 

simultânea. Eis aí o instante em que um Luzeiro 

(Dhyan-Choan, Ishwara, etc.) passa a actuar no 

Mundo manifestado, assumindo o papel e função 

de “Opositor”, pólo de confronto ou contraste com 

o Princípio Criador, Positivo. Embora esse 

metabolismo possua particularidades próprias a 

cada um dos estágios evolutivos, representa essa 

condição aquilo que, genericamente, pode-se 

chamar de Queda do Espírito na Matéria, o que 

tanto vale por um Luzeiro, com toda a sua série 

tulkuística imediata (compondo a sua própria 

Jerarquia), desligar-se da sua Consciência Divina e 

passar a actuar cegamente nos Planos inferior e 

mais densos da Criação. 
 

 Em razão da truncagem evolutiva ocorrida 

na Cadeia Lunar, houve necessidade de completar-

se essa evolução no Globo seguinte – a Terra – 

havendo o Eterno (a Lei, o Plano Arquetipal) 

determinado a infusão do princípio Mental nos 

seres lemurianos. Veio com isso a suceder um 

facto que as antigas tradições registam com o 

nome de a “Queda dos Anjos”, a Taraka Raja 

Yoga (a simbólica Guerra nos Céus) da tradição 

hindu, etc., ou mais precisamente aquilo que se 

chamou a “Queda dos Assuras”, embora que em 

verdade a referida queda ou projecção nos Planos 

mais densos do Sistema fosse a do superior sideral 

imediato aos mesmos Assuras, ou seja, a do 

QUINTO SENHOR ou Luzeiro. 
 

 Não será demais lembrar aqui que o termo 

Assura deriva do radical sânscrito Assu, 

significando “Hálito de Vida”, e guarda 

filologicamente estreita relação com os radicais 

an, ah, at, encontrados em todas as palavras que 

nas línguas indo-europeias significam igualmente 

“Espírito que anima”. Também procura-se, por 

vezes, a origem desse termo em A-Sura (que 

significa “não Deus”, portanto, Seres demoníacos, 

etc.). Tal figura deu, inclusive, na tradição hindu o 

nome do Anjo Moisasúr ao Chefe dos “Rebeldes” 

na obra já citada (Sutra Dharma). Tal Livro relata 

que o SENHOR DOS ASSURAS (Luzbel) tendo 

ideias próprias relativamente à orientação a ser 

dada aos seres da Terra, sonegou o seu trabalho ao 

Eterno, sendo, consequentemente, projectado (ou 

expulso) com as suas Hostes divinas do Mundo 

Superior para o novo Mundo que surgia nas 

regiões mais densas do Sistema. Embora perdendo 

temporariamente a sua Consciência Divina e as 

suas dignidades, veio ELE a adoptar no Mundo 

Humano o patronímico LÚCIFER (etimologica-

mente, do latim Lux = Luz, e fers, do verbo fero = 

carregar), literalmente, “Aquele que carrega a 

Luz”, o “Portador do Facho”, mas, em verdade, a 

LUZ da Inteligência, do Mental plenamente 
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desenvolvido nos seres da Terra até às fronteiras 

do seu último estágio: o Mental Superior, 

Abstracto, como pródromo da etapa seguinte – a 

Intuição ou Budhi, apanágio do 6.º Luzeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De qualquer forma, embora exista sobre o 

facto uma deliberada Maya lançada habilmente 

pelos Grandes Iniciadores de todas as épocas, 

remanesce intacta a concepção de haver ocorrido 

uma real sonegação, um acto de rebeldia à 

imposição da Lei em completar-se a Evolução 

interrompida na Lua, por entender o 5.º Luzeiro 

que as formas ou seres da Terra eram por demais 

vis e grosseiros para receberem a infusão do 

princípio Mental, mesmo que sendo Concreto. 

Consequentemente, veio a LEI a realizar um 

verdadeiro “saque contra o Futuro”, lançando mão 

do seu 6.º Raio (Luzeiro) – AKBEL, o qual passou 

a assumir na Terra a função de Pólo Positivo ou 

Construtivo, além de arcar com a responsabilidade 

de reconduzir o seu Irmão (o QUINTO) ao Trono 

que lhe pertence, passando este último, destarte, a 

personificar o Pólo oposto, com as consequências 

e implicações já vistas. 
 

 Entretanto, mesmo admitindo-se a tão 

propalada “Revolta” do QUINTO, não deixou 

Este, como Senhor do Mental, de “diluir” o seu 

Princípio na Humanidade de então, incipiente e 

primitiva. No caso, os seres lemurianos, que nos 

meados da sua evolução, há cerca de 18 milhões 

de anos, passaram a ser dotados dessa faculdade, o 

que, segundo a Tradição, despertou-lhes o sentido 

de Ahamkara (ou egoidade, separatividade, etc.), e 

passaram a desenvolver livremente um processo 

de avaliação individual dos fenómenos e do meio 

ambiente em que viviam. Diz mais a Tradição 

Oculta, que: “os Senhores de Vénus deram aos 

homens três dádivas – Mel, Trigo e Formiga”, o 

que alegoricamente confirma esse metabolismo, já 

que o Trigo representa o alimento físico, que tais 

seres passaram a ter que obter com o seu esforço, 

assumindo portanto as responsabilidades dos seus 

actos (a Bíblia diz que, ao serem expulsos do 

Paraíso, os homens tiveram que ganhar o pão com 

o suor dos seus rostos); a Formiga simboliza o 

Karma, destruidor do esforço humano (quando 

este é mal dirigido); e o Mel, como “Ambrósia dos 

Deuses”, a dádiva máxima, mas alegoricamente o 

mesmo Mental, faculdade que permite aos seres 

ascenderem conscientemente ao Divino, ou às suas 

próprias Origens (eis que, segundo Pitágoras, 

“deuses fomos e nos temos esquecido…”). 
 

 Dessa suposta “Rebeldia” decorreu um 

“Anátema” que pesou durante milénios sem conta 

sobre a figura do Quinto Senhor, cuja falta foi 

cantada em verso e prosa, notadamente nos textos 

de alguns Livros Jinas, que assim relatam esse 

facto cósmico: 
 

 Tu, que foste o Digno, e que trazias na 

destra a ígnea Espada do Eterno, Tu, Anjo 

Rebelde, perdeste a Tua Dignidade celeste em 

cima, para reinares acorrentado em baixo, só 

sendo solto por etapas (ciclos) e, finalmente, Te 

salvares… Perdeste a batalha em cima e quiseste 

reproduzi-la em baixo… Maldito e Bendito ao 

mesmo tempo, é ao “Outro” a quem deves o Teu 

“crédito”. 
 

 E mais adiante: 
 

 Eu Te amaldiçoo, Filho do Meu Trono, 

por Tua maldade espiritual, aguardando a hora 

bendita de Te abençoar como Filho Pródigo que 

volta aos Meus braços que se estendem 

indefinidamente, acompanhando as Minhas 

barbas, onde espaço houver dentro do Universo. 
 

 (Livro LUA – Secção 1 – Códice 17, em 

seu capítulo A Morte da Lua) 
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 Cabe aqui um parêntesis, que tanto poderá 

valer de tema de meditação a quantos pressintam 

esse Jogo dual, quanto de eventual reabilitação à 

memória d´Aquele que transcendeu os Tempos 

carregando a sua falta e o seu anátema de Anjo 

Rebelde, segundo o vulgar entendimento. Se 

admitirmos, em princípio, que a Causa Una (Deus) 

é irrevogavelmente Trina em Sua Manifestação 

através dos Seus Três Atributos imanentes 

(Omnipotência, Omnisciência, Omnipresença), e 

que existem latentes em Seu seio as duas Forças 

ou Energias já analisadas (Fohat e Kundalini), das 

quais emanam os dois Pólos da Manifestação, há 

que admitir-se, ao menos em tese, que a vivência e 

representação do chamado “Mal”, pouco importa 

as nuances que o mesmo possua em cada momento 

(ciclo), torna-se uma condição inalienável para a 

plena integração da Consciência de um Luzeiro. 

Dentro de um princípio lógico, não seria através 

de uma sucessão de quedas e levantares que 

caberia a Ele próprio dilatar ao máximo o Seu 

próprio campo de experiências? Para que nem 

sequer possa qualificar-se de heresia ou paradoxo 

tal hipótese, nada será mais oportuno para reforçá-

la do que as reveladoras palavras d´Aquele que 

foi, a seu tempo, a expressão física do 6.º Luzeiro 

(AKBEL) – o Professor Henrique José de Souza, 

ao cogitar: “O que Eu serei no 7.º Sistema…?”, 

frase esta que parece insinuar quase que uma 

preocupação, ou quiçá certeza, indicativas de que 

essa função de “Mal” pudesse ser exercida por Ele 

próprio, no futuro longínquo, de alguma forma 

particular… E a inelutável necessidade dessa 

mesma “Queda”, através dos Ciclos, é-nos 

sugerida, ainda mais uma vez, pelas reveladoras 

palavras do próprio Espírito de Verdade (o 

Logos), em memorável Fala do mesmo JHS no 

ano de 1956: 
 

 A Queda… Sim, há queda em cima, no 

meio e em baixo. Queda esta que nunca deixou de 

haver, inclusive agora, no fim. 

 Como não lembrar das várias Quedas, se 

fui EU mesmo quem caiu, através do dilecto Filho 

Meu? 
 

 (Os negritos são nossos). 
 

 Daí concluirmos que, por mais que 

pudesse pesar sobre o QUINTO SENHOR o 

“Anátema” decorrente da sua “Rebeldia”, 

remanescem perante os nossos olhos, de forma 

incólume e intangível, as suas intrínsecas e divinas 

Dignidades. E à sua própria Humanidade caberá, 

no futuro próximo e em tempo apropriado, redimir 

a Sua memória e novamente dignifica-Lo, não 

somente com palavras mas através de uma elevada 

e sábia utilização daquele mesmo Princípio que é o 

Seu apanágio – o Mental, a Inteligência – que 

d´Ele, de forma tão dolorosa e memorável, se 

recebeu nos primórdios da Raça. Esta premissa 

aparentemente contraditória, em que se enfoca o 

personagem entre dois critérios tão díspares, de 

uma quase abjuração até à adoração, encontra 

respaldo, finalmente, em um Livro de Duat (A 

Serpente Negra, no capítulo A Voz do Alto): 
 

 Desgraçado daquele que ofender a 

Serpente maligna. Do mesmo modo aquele que lhe 

der alimento. 

 Um e outro se confundem. Muito pior, 

quem lhe dedica amor e lealdade, antes do tempo. 
 

 E assim, nada mais restaria dizer nesse 

sentido senão recordar o Grande Iniciado Paulo, 

que já em seu tempo, desmistificando o mistério 

da Morte, indagara: “Morte, ó Morte, onde está, 

verdadeiramente, o teu aguilhão?”, e repeti-lo 

lançando a interrogação: “Mal, ó Mal, onde está 

realmente a tua realidade, face à inexorável Lei 

das Necessidades…?”. 
 

 Vimos assim que, por mera questão 

cronológica, cabe ao QUINTO SENHOR do 

Lampadário Celeste a direcção espiritual da Terra, 

já que, como acentua um Livro de Duat (A Estrela 

Mater – Códice 24 – Autor Pantólitos): 
 

 O ELO que une e desune uma Cadeia das 

demais, é o TRONO onde se assenta sempre o 

“imediato” dentre os Sete Senhores do 

Lampadário Celeste. 
 

 Portanto, indicando que é sempre um 

superior hierárquico que dirige os inferiores (ou 

anteriores) na escala. Esse enfoque evolucional 

vivido pela nossa Cadeia (4.ª) e, notadamente, pelo 

nosso próprio Globo (também 4.º), é de grande 

importância para que possamos relacionar factos 

de grande transcendência esotérica e intimamente 

ligados à nossa própria Evolução. 
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Tratando-se, no caso da Terra, de uma 4.ª 

Etapa correspondendo, de modo geral, ao ponto 

mais baixo ou denso da Manifestação, depreende-

se que a sua total integração implicará na plenitude 

de experiências de 4 Luzeiros hierarquicamente 

subordinados a uma 5.ª Expressão. Eis aqui, 

inclusive, um dos sentidos (significados) do 

Arcano 16 – que equivale a 4x4 – e que tem os 

nomes significativos de “Casa de Deus”, “Traição 

ao Trono”, etc., pois aqui veio a ocorrer a Queda 

de Luzbel arrastando consigo o 2.º Trono. Este, 

como sabemos, representa o Mundo (ou Plano) 

Intermediário entre o Divino e o Terreno, entre a 

Causa e o Efeito, etc. Daí ser chamado de Mundo 

Arquetipal, Mundo das LEIS, pois é nele que 

jazem os padrões e directrizes (modelos) para o 

desenvolvimento de um Sistema em função. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora, na escala septenária evolucional 

LUZBEL, antes, ARABEL sendo uma 5.ª 

Expressão sideral, está, consequentemente, 

relacionado com aquilo que as tradições 

invariavelmente designam como QUINTA 

ESSÊNCIA Divina, portanto, o Plano Cósmico do 

AKASHA (Éter, etc.), mas em verdade algo que se 

identifica com o MENTAL ABSTRACTO, em 

complementação e como estágio superior do 

Mental Concreto, discursivo, racional, este último 

correspondendo à faculdade a ser desenvolvida 

pelo Jiva (nome dado, como se sabe, aos seres 

humanos da 4.ª Cadeia e que devem formar uma 

Jerarquia própria). Não se pode deixar de destacar 

aqui o facto de que, no desenvolvimento do 

chamado Septenário Universal que outros reflexos 

tem no Homem a sua correspondência, é o Plano 

Mental o único duplo (portanto, representando o 

verdadeiro antahkarana ou “ponte de ligação” 

entre o Mundo Terreno e os três Planos 

Superiores). Consequentemente, daí ser natural no 

desenvolvimento desse Plano o grande 

entrechoque da escala evolutiva, pois os seres 

passam (de uma condição inconsciente) a actuar 

conscientemente e com plena responsabilidade 

individual pelos seus actos. Portanto, representa o 

QUINTO SENHOR, verdadeiramente, o Portador 

do Facho, o farol e a meta do Jiva, para a sua 

integração e a do próprio 4.º Sistema. 

 Outro ponto que cabe analisar refere-se às 

categorias de Seres que vêm desenvolvendo este 

trabalho. Prende-se ao mistério dos chamados 

ASSURAS, em sua origem, àquilo que H. P. 

Blavatsky chamou de Cadeia das Trevas (do 

Corpo de Brahma – ou de Saturno), de onde, para 

o início da evolução da 4.ª Cadeia fez-se o 

transbordo dos ASSURAS propriamente ditos, 

Seres comuns originários da 1.ª Cadeia – e que 

irão peregrinando até à 7.ª Cadeia, colhendo todas 

as experiências do Manuântara. A sua direcção 

compete aos chamados MAKARAS, Seres que, 

como os outros, trazem consigo as experiências de 

Sistemas anteriores. Como verdadeiros superiores 

hierárquicos dos primeiros, por colherem junto da 

Matéria uma experiência única e imediata que 

transmitem aos segundos, continuarão actuando 

através, inclusive, dos futuros Sistemas, Cadeias, 

Globos, Rondas e Kalpas (108.000.000 (?) de 

anos), conforme estabelecem as cronologias 

ocultas. Acima de ambos – ASSURAS e 

MAKARAS – pairam Sete Expressões Maiores, 

conhecidas pelo precioso nome de KUMARAS. 

São a representação antropomórfica dos Sete 

Luzeiros (ou ISHWARAS), reflexos físicos da 

parte Psicomental dos mesmos (esta com o 

designativo de Maharaja, significando literal-

mente “Grande Alma”), os quais têm a sua 

“Morada” na região denominada Shamballah. 

Cada um deles expressa a síntese de todas as 

experiências de uma Ronda completa e dirige 



 
 
 

PAX – N.º 68 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 
 

27 

 

espiritualmente cada um dos sete Planos 

Cósmicos. 
 

 Basicamente, partindo da Unidade 

Primordial que, como sabemos, se manifesta de 

uma forma Trina (… do Uno-Trino nasceram os 

Sete Autogerados… – das Estâncias de Dzyan), 

são os KUMARAS, representativamente, 

verdadeiros veículos ou formas físicas do Eterno, 

estando relacionados com uma representação 

simbólica do 2.º Trono conhecida nas mais altas 

Iniciações com o nome de Árvore da Vida (ou dos 

Kumaras), pois tais Seres é quem realmente dão 

uma directriz básica a dado Ciclo evolutivo. E por 

ser a Terra o 4.º Globo de uma 4.ª Ronda, etc., em 

obediência, portanto, ao chamado Compasso 

Quaternário que nos rege, formam Eles 

(KUMARAS) a base de sustentação espiritual do 

Globo (1+3 = 4), dando (ou dirigindo) a evolução 

dos Reinos (Mineral, Vegetal, Animal e Hominal), 

etc. 

 Novamente nos reportamos a um 

fragmento de precioso Livro Jina (Livro do Carro 

Celeste – Secção 3 – Cód. 11), que superando a 

linguagem humana descreve esse metabolismo: 
 

 Arrastado pelo Dragão Celeste, o Carro 

de Três Rodas (o Uno-Trino) tomou outra forma, 

pois em QUATRO Ele se fez, no Lugar onde 

estava a QUINTA Roda… E esta começou a mover 

com as do Lugar e as do Alto. 

 Foi assim que se construiu a Roda de Oito 

Raios. 

 AQUELE que é, ao mesmo tempo, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 e 8, é o mesmo Dragão que desceu do 

Alto no Carro das Três Rodas. Com as suas 

Garras de Ouro, Ele escreveu o “Livro da Vida”. 

O seu Carro tomou Forma e Vida, com a madeira 

da Árvore do mesmo nome (Árvore de Kuma-

Mara, dos Kumaras, ou Árvore da Vida). 

 

 
 

 

 

QUINTO IMPÉRIO 
 

AUGUSTO FERREIRA GOMES 

 

 

   Ao nocturno passado – fé crescente – 

   erguendo olhos em sombras abismados 

   e fechando-os de novo, marejados 

   pelo sinal da névoa ainda ausente, 

   todos sentem que a Alma, em vão dormente, 

   cisma com horizontes dilatados; 

   e vivem a verdade de esperados 

   domínios. E assim, abstractamente, 

   se constrói um Império ao pé do Mar, 

   – sentido universal de um só altar – 

   fundindo-se no céu imenso e aberto… 

   Gentes!, esperai que Deus, com sua mão,  

   Desfaça para sempre a cerração 

   Que envolve há tanto tempo o Encoberto… 
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SER E NÃO SER… MAKARA E ASSURA 
 

ALUÍSIO 
 

Salve, todos! 
 

 Uma pequena mas, a meu ver, 

importantíssima e até crucial reflexão, mesmo 

correndo o risco de “chover no molhado”. Como 

dizia o irreverente Nelson Rodrigues: “difícil é 

entender o óbvio”, o tal “óbvio ululante”, evidente, 

claríssimo, insofismável, gritante! 
 

 A mesma questão que Shakespeare, 

através de Hamlet, diante do crânio de seu amigo e 

truão, fez a si mesma: SER OU NÃO SER? EIS A 

QUESTÃO! 
 

 Desde que entrei na Instituição da nossa 

Obra, ouço falarem: «fulano é Assura», «sicrano 

é Makara», «Adepto», e assim por diante. O nosso 

Mestre JHS chamava aos Munindras de Makaras 

e Assuras, e tal facto também é ululante. 
 

 O que importa nisso tudo, a meu ver, é o 

correcto entendimento do processo que levou o 

Mestre dos Mestres a classificar pessoas dessa 

forma, ou alguém se considerar pertencente a tal 

ou qual categoria ou Hierarquia. 

 Acho que aprendi, ao menos, uma coisa na 

nossa Instituição: que um cego é um cego e um 

paralítico é um paralítico; são seres distintos, 

separados, mas que podem se associar para 

realizar algum trabalho de finalidades simbióticas, 

isto é, valioso para ambos. E lá vão eles: o 

paralítico montado nas costas do cego, a realizar 

as experiências da evolução. 
 

 A consabida fábula iniciática, metáfora da 

Mónada e da Personalidade, é o cerne da questão 

acima citada. 
 

 INICIAÇÃO é UNIÃO, tal como consigna 

o termo YOGA ou até mesmo o de RELIGIÃO. 

Assim, penso eu, todo o segredo reside no 

LIAME, na LIGAÇÃO, pois se a Personalidade 

não está ligada à Individualidade, nada feito. O 

cego continuará sem saber para onde ir, e o 

paralítico não poderá ir, embora possa saber o seu 

destino. 
 

 Cada ser sob o céu nasce, segundo vejo, 

com uma ligação POTENCIAL a determinado 
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EGO, INDIVIDUALIDADE ou MÓNADA, 

permanecendo, como sabemos, em teste durante 7 

anos, quando há a primeira troca completa de 

células, como um reflexo das mudanças que estão 

ocorrendo num nível oculto (contudo, tenho 

observado que em certas crianças, filhas de pais da 

Obra, essas mudanças podem ocorrer antes dos 7 

anos…). 
 

 Com a puberdade as coisas se complicam, 

sendo a adolescência interregno terrível, em que 

tudo está revolto. É a hora certa de se ligar efectiva 

e conscientemente a um processo espiritual, 

segundo penso, pois, desta forma, apesar das 

turbulências, um fio de Ariadne (literalmente) 

mantém o Norte do JOVEM, até que “passe 

incólume pelas nuvens densas”. A adolescência é, 

efectivamente, uma INICIAÇÃO em si, e muitas 

tradições indígenas preservam esta tradição 

provinda de tempos imemoriais, marcando-a com 

eventos, festas, provas, etc. Daí a importância dos 

valores ARARAT [KURAT] que devem ser 

apoiados por todos os Membros da nossa 

Instituição. 
 

 Se não houver nenhuma aproximação com 

actividades de cunho espiritual real, a ligação 

POTENCIAL mantém-se, mas a Personalidade 

vaga no mundo como a lagarta, tentando tudo 

sorver ou manducar; o egoísmo impera como 

senhor absoluto. Na realidade, embora tal 

Personalidade esteja ainda ligada POTENCIAL-

MENTE com um determinado EGO, é como se ele 

não existisse, como ensina o nosso Mestre no 

Livro das Vidas Passadas. 
 

 À medida que a criatura se aproxima da 

espiritualidade, ocorrem mudanças. As religiões, 

guardiãs do que consideram “espiritual” no 

mundo, passam então a falar em “Anjo da 

Guarda”, etc. Para assegurar antecipadamente a 

futura LIGAÇÃO com os Princípios Espirituais, 

surgiram as cerimónias do baptismo, da 

consagração, etc. Surgiu também daí a crença de 

que as crianças não baptizadas seriam presas 

iniludíveis do demónio, um exagero oportuno e 

eficaz para manipular o rebanho ignorante. 
 

 Para guardar, entretanto, as verdadeiras 

chaves que realizam a LIGAÇÃO com o DIVINO, 

as INICIAÇÕES REAIS de todas as épocas fazem 

com que essa LIGAÇÃO se torne EFECTIVA e 

muito mais EFICAZ. Quando falo em 

“INICIAÇÕES”, estou referindo-me 

especificamente ao Trabalho que se chama 

“OBRA”. Um número imenso de Iniciações, de 

todas as nuances e tonalidades, já apareceram no 

mundo, inclusive fazendo Adeptos. O nosso 

Mestre JHS faz, entretanto, uma observação 

deveras importante: a de que Adeptos existem 

muitos no mundo, mas um “ADEPTO DE NOSSA 

OBRA” é algo muito especial. Define-se, pois, 

“OBRA” como um Trabalho todo especial e muito 

bem delimitado, num universo em que existem 

outros Entes espirituais, Seres realizados, Adeptos, 

Mestres, etc., que NÃO PERTENCEM À OBRA, 

confere?... Ressalta-se o facto de que, no entanto, 

o Trabalho da “OBRA” é aquele que vai ao cerne 

e ao ponto mais profundo entre todas as Iniciações 

de todas as épocas, pois é dirigido por Aquele que 

é o CHEFE DA EVOLUÇÃO, Planetário da 

Ronda, Chakravartin, etc.  
 

 Assim, dentro da nossa OBRA, a 

CONSAGRAÇÃO faz com que a ligação futura 

tenha grande chance, por assim dizer, de ser 

assegurada, mas a verdadeira e efectiva 

LIGAÇÃO com os nossos PRINCÍPIOS 

ESPIRITUAIS – ou a ACTIVAÇÃO dessa 

LIGAÇÃO – só é feita no COMPROMISSO para 

o Sector Interno da nossa Ordem. Nesse momento, 

somos ligados a um EGO, mas, especificamente, 

um EGO, um MESTRE, um MAHATMA DA 

OBRA. 
 

 Ainda assim, tal LIGAÇÃO continua 

sendo POTENCIAL, pois embora o canal esteja 

aberto será necessário o trabalho de 

aprimoramento da Personalidade para que nós, 

fulanos de tais, possamos dizer que, ao invés do 

João das Couves, somos MAKARAS, somos 

ASSURAS. Superadas as nossas NIDANAS 

(“vícios, defeitos”), aprimorados todos os aspectos 

problemáticos da nossa Personalidade, aí 

poderemos dizer como o Mestre: «Sou 

HENRIQUE, sou AKBEL!». 
 

 Mas enquanto formos presas de aspectos 

nidânicos, poderemos apenas dizer: «Sou um 

ASSURAS (ou um MAKARA), sim, mas EM 

POTÊNCIA. O meu Compromisso ligou-me a um 
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Mestre Real. Estou tentando fazer jus a essa 

LIGAÇÃO». Ao invés de dizermos: «Somos 

Assuras e Makaras», talvez fosse mais certo dizer: 

«Somos CANDIDATOS a nos tornarmos Assuras 

e Makaras», confere?... 
 

 Assim, de acordo com os reais valores 

iniciáticos, “SER” é uma condição que NÃO SE 

RELACIONA com as QUALIDADES EXTER-

NAS (que se encontram na instância do “TER”), 

como nascimento, formação, qualificativos 

administrativos, cargos, etc., mas sim com as 

QUALIDADES INTERNAS, isto é, com o real 

valor que podemos apresentar à LEI, num dado 

momento. Assim, podemos ter décadas de 

Instituição e ocupar cargos administrativos 

importantes, mas isso NADA tem a ver com 

ESPIRITUALIDADE, isso não significa que 

sejamos mais evoluídos do que os outros que não 

ocupam funções, mas sim que precisamos de 

grandes PROVAS, por que temos de passar, para 

descobrir os nossos valores internos. Observamos, 

ao longo da história da nossa Instituição, que o 

nosso Mestre JHS costumava colocar aqueles 

Irmãos que possuíam um Karma mais pesado em 

postos importantes, dentro da mesma Instituição, 

como uma grande chance de remediar 

definitivamente as suas falhas anteriores (vide os 

casos “Sombra”, “Ignacio de Loyola” e “Judas 

Iscariotes”). E eu mesmo tive a ocasião de ouvir a 

Mestrina D. Helena dizer: «Os que mais precisam 

de Mim, eu os coloco perto de Mim. Já os outros 

que estão longe, já podem se virar sozinhos»… 
 

 Portanto, “SER” (Individualidade) não 

tem nada a ver com “TER” (Personalidade), 

embora tais esferas não sejam absolutamente 

estanques, pois o paralítico e o cego se relacionam, 

trocam ideias, interagem, embora preservem a sua 

condição de seres distintos, embora não 

independentes, confere?... 
 

 Sob esta óptica, nova para muitos mas tão 

velha quanto o mundo, um SER AGHARTINO 

não é necessariamente aquele que nasceu em 

AGHARTA, mas sim aquele que TEM O 

ESTADO DE CONSCIÊNCIA DE AGHARTA. 

Obviamente, aquele que NASCEU em 

AGHARTA já possui o estado de consciência 

aghartina. O entendimento da aparente diferença 

reside, a meu ver, nos conceitos de CHRSTUS e 

CHRISTUS. CHRESTUS, o “Homem da Dor”, 

categoria de todos aqueles que têm de nascer na 

face da Terra para resgatar o seu KARMA, se 

tornam AGHARTINOS quando, pelo seu próprio 

esforço, ascendem ao estado de consciência de 

AGHARTA. Já os CHRISTUS, os “Ungidos”, os 

“Iluminados”, representam justamente o inverso, 

isto é, quando vêm para a face da Terra, trocados 

ou trazidos por Adeptos, o fazer para auxiliar o 

resgate do KARMA alheio, isto é, dos 

CHRESTUS. Embora possam ser MAKARAS ou 

ASSURAS (dos que não estiveram envolvidos em 

quedas), são principalmente KUMARAS, isto é, 

os DIRIGENTES DA EVOLUÇÃO do presente 

Sistema. 
 

 Desculpem o testamento. Era «só» isso.  
 

 Abraços gerais! 
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PORTUGAL – BRASIL: O ELO IMUTÁVEL 
 

 

EURÊNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR 

 

 

RESUMO DA PALESTRA PREFERIDA PELO AUTOR 

NA “CASA DE PORTUGAL” EM SÃO PAULO, BRASIL, 

A 13 DE NOVEMBRO DE 2003 
 

 

 O entrelaçamento entre Portugal-Brasil 

pode ser tido como imodificável, pois se fez 

constante; e, ainda que venha a sofrer alterações, 

certo é que a chamada Mãe Pátria guarda estreita 

relação com o desabrochar destas nossas paragens. 

 Justamente o nosso trabalho exposto na 

Casa de Portugal buscou mostrar que “a História, 

assim como a Geografia, tem os seus desertos”. 

 Sim, os factos ditos “oficiais” são 

insuficientes para a compreensão real dos 

acontecimentos, quer porque os cronistas da época 

não obtiveram todas as informações que os 

justifiquem, por falhas dos informativos ou mesmo 

das suas interpretações, quer ainda pela 

circunstância que denota o desconhecimento de 

uma ou outra passagem, naturalmente guardada no 

recôndito do evento, propositadamente ou não. 

 Em paralelo ao que se comenta, o certo é 

que diversificadas passagens recebem um “sentido 

clássico” na sua narrativa, enquanto outros 

desenvolvimentos estão ciosamente guardados sob 

o pálio esotérico, a fim, mesmo, de não perturbar a 

visão meramente objectiva da maioria das 

pessoas… 

 Com efeito, iniciar-se é ir ao encontro dos 

Mistérios, termo este que provém de Mito, ou seja, 

a narrativa alegórica e mesmo fantasiosa de 

explicar uma realidade, que no fundo se revela 

apenas ao justo intérprete. Vale afirmar que a 

Nação Portuguesa se fez fundamentada nos mais 

sólidos e sagrados princípios, constituída a partir 

da Península Ibérica. A Lusitânia sem dúvida 

formou-se fiel à sua própria designação latina, 

como “Terra de Luz”. Para não regredirmos muito 

no tempo, aquela região, invadida pelos visigodos 

(tidos como bárbaros pelos romanos, mas apenas 

no sentido de que eram “estrangeiros” naquele 

opulento império), e já então amalgamados com os 

celtas, os celtiberos mesmos, os gregos, os 

fenícios, os cartagineses, os alemães, os 

normandos, teve condizente impulso quando lá 

chegaram os árabes, perto do ano 711 d. C. O 

nome árabe provém da composição ar, signifi-

cando “Sol”, e ab, equivalendo a “filho de”, e 

portanto, “filho do Sol”, de sentido criativo e 

positivo. E assim receberam, aqueles celtiberos, 

influências decisivas nos campos da arte, da 

ciência, da filosofia. 

 Sabemos também que mouros, como os 

mesmos eram apodados, provém etimologica-

mente do teutónico morias, derivado do sânscrito 

macaras, e de onde brotou o termo latino marcus e 
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finalmente maurus, significando “instrutor, 

mestre”. Firmaram-se, os ditos invasores, no 

Emirado de Córdova, aí constituindo a sede do 

Estado ibérico do Islão. 
 

 O centro de resistência dos cristãos à 

ocupação islâmica estabeleceu-se nas Astúrias, no 

Norte da actual Espanha, e a reacção final de 

Roma consolidou-se pelo estabelecimento das 

Cruzadas. 
 

 Mas o nome Portucalis (talvez, “Porto do 

Cálix”) aparece muito antes do século VIII. 
 

 Na esteira das propaladas Cruzadas é 

instituída, por D. Afonso Henriques, no ano de 

1162 da nossa era, a denominada Ordem de Avis, 

militar na sua actuação exotérica, e religiosa no 

seu senso esotérico. Aspecto este que tinha a 

protegê-lo, como autêntico círculo de resistência 

servindo-lhe de escudo, a Ordem de Mariz 

(expressão derivada dos ocultos Morias), já esta 

espalhada pelo Mundo, sendo os seus Membros os 

praticantes do Culto Maior, ou seja, o Culto de 

Melki-Tsedek. Cores adoptadas: a verde e a 

vermelha, Fohat e Kundalini, as mesmas 

posteriormente transpostas, somando à branca, 

para a Bandeira de Portugal. Na sequência, temos 

a Ordem dos Templários, que, fiel à verdadeira 

Tradição Oculta, prega a crença num Deus Único e 

invoca actuação visando alcançar a Fraternidade 

Universal – indubitavelmente, princípio de 

característica sinárquica. Depois, vamos ver que, 

derivada dessa última, aparece a Ordem de Cristo, 

sob sustentáculo genuinamente português, 

estabelecida nos princípios do século XIV pelo rei 

D. Dinis. 
 

 A concretização conectando Oriente e 

Ocidente, na divisão política e geográfica como 

hoje conhecemos, curiosamente ocorre no 

marcado ano de 1492, pois enquanto Vasco da 

Gama, por Portugal, caminha para as Índias, 

Cristóvão Colombo, pela Espanha, vai na direcção 

das Américas, assumindo esses rumos de um 

renovado surto de navegações, enquanto os 

derradeiros mouros eram expulsos de Granada, na 

território espanhol. Vale dizer, completava-se o 

ensaio para esse tão esperado itinerário e conexão 

Oriente-Ocidente. 

 Na realidade, o projecto marítimo de 

Portugal começara a amadurecer anteriormente, 

por volta de 1315, com o mesmo D. Dinis. 

 No decorrer desse século e pouco, 

antecessor do magnífico surto descobridor, 

trovadores e menestréis, caminhando para cá e 

para lá, em cantos cifrados, anunciavam a “boa 

nova” dos compromissos com “novas frentes” – 

pois, dessa maneira, seriam entendidos tão apenas 

por aqueles que estavam despertos para um Novo 

Alvorecer, e, a rigor, os únicos interessados no 

promissor Porvir. Nun´Álvares Pereira, figura 

firme e guerreira, referido pelo cognome de “O 

Santo Condestável”, sustentava o trabalho certo e 

unívoco desempenhado pela Ordem de Mariz, para 

auxiliar na abertura desse roteiro escolhido. 

Anunciava-se com maior ênfase a “demanda das 

terras do Preste João”, justificado ponto de partida 

das peregrinações náuticas, terras essas – contudo 

– em local duvidoso, incerto para o vulgo. Mas, 

em verdade, como diz o historiador Vitor Manuel 

Adrião, “em todo o Mundo”, a Terra do Preste 

Johanes da Assiah, e não da Ásia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Certo é que as Ordens Iniciáticas do 

Ocidente se unem às Ordens Iluminadas do 

Oriente, máxime na busca do Eldorado. Ou, se 

quisermos como figura do Oriente, a tentativa do 

encontro com Shamballah, o Centro do Paraíso 

Terreal. 

 Ainda falando de João, o Presbítero, o 

mesmo ocupava – segundo uma das tradições – 
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quatro localidades: um seu aspecto masculino no 

Egipto, e outro feminino na Índia; e como que 

formando um cruzeiro, surge um outro aspecto 

masculino na Mongólia, desfechando o feminino 

complementar desse no Tibete. 
 

 E eis que os Mundos Ocultos enviam, para 

codicilo desse desempenho, o duque de Viseu, 

senhor da Covilhã e futuro mestre e administrador 

geral da Ordem Cristo, D. Henrique de Borgonha, 

anunciado como nascido no Porto, Portugal, em 4 

de Março de 1394, como o quinto filho de D. João 

I, o rei da “Boa Memória”, e da rainha D. Filipa de 

Lencastre, de linhagem inglesa. 
 

 Abstémio e casto, D. Henrique enveredou 

pelos meandros das ciências exactas, formais e 

experimentais, mormente matemáticas, geográfi-

cas e astronómicas. Tido com um homem “prático 

em tudo”, o “Príncipe do Atlântico” foi primeira-

mente nomeado “administrador apostólico” da 

Ordem de Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

tendo sido depois o monarca português, D. Manuel 

I, também Grão-Mestre dessa Ordem. A permissão 

que lhe foi passada em 1443 pelo seu irmão o 

Infante D. Pedro, duque de Coimbra – então 

regente do trono em nome do seu sobrinho, D. 

Afonso que seria o V, ainda criança –, na realidade 

encontra a Escola Náutica de Sagres activa desde 

1415. 
 

 Abriu-se a polémica sobre a localização e 

até mesmo a existência da Tercena Nabal, a 

famosa Vila do Infante, tendo as pesquisas 

posteriores constatado que a mesma não se 

instalara no cogitado Cabo de S. Vicente e, sim, no 

Promontório de Sagres, cujo contorno geográfico 

se postava mais próprio para chegar a África, o 

primeiro objectivo de D. Henrique, África de onde 

voltara com a vitória de Ceuta. Foi esse núcleo, 

sem dúvida, uma Escola, devida primordialmente 

ao espírito académico do Infante. 
 

 Desaparece D. Henrique, portador do 

trigrama mágico por que ficou conhecido, I.nfante 

H.enrique de S.agres, em 1459. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Mas estava aberto o passo sequente, dado 

40 anos após pelo almirante Pedro Álvares 

Gouveia, primeiramente com o sobrenome da mãe, 

e depois Cabral, pela adopção do sobrenome do 

pai, como lhe caía ajustadamente, Caprino que era 

na sua origem mágica. Curioso notar que a 

primeira missa neste novo território se perfez sob a 

Bandeira da Ordem de Cristo, da qual a Ilha de 

Vera Cruz, depois Província de Santa Cruz e, 

finalmente, Brasil, era património. 
 

 O Velho Mundo, para os padrões que 

deveriam ser abandonados, acaso não 

transformados, e o Novo Mundo, pela renovação, 

tinham sido conectados.  
 

 Ressalte-se que estamos ingressando numa 

nova forma de pensar, onde a elucidação far-se-á 

nítida nos ingressantes desse Novo Mundo e que 

tenham conciliado, em suas mentes, os paradoxos 

dessa compreensão maior, já aqui bafejados pela 

Mente Superior, mensageira induvidosa da 

Centelha Espiritual, que haverá de imperar nesse 

“novo estado de coisas”. 
 

 A conexão com Portugal aí está: viva, 

saudosa até certo ponto, contudo preparada para as 

progressões que esse elo haverá de receber, 

progressões essas jungidas àqueles que não se 

conformam com as estagnações do Passado. E, por 

isso mesmo, obreiros da Nova Era.

Leituras recomendadas: A Glória do Infante, por Altamiro Requião. Livraria Progresso Editora, Salvador, 

Bahia, 1959. A Ordem de Cristo e o Brasil, por Tito Lívio Ferreira. IBRASA, SP, 1980. História Oculta de 

Portugal, por Vitor Manuel Adrião. Madras Editora Ltda., SP/SP, 2000. 
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O RITO DO SANTO GRAAL 

OINAUGURAÇÃO DO TEMPLO DE SINTRAO 

 

 

ALBERTO PINTO GOUVEIA 
 
19.12.1972 

 

Naquele memorável dia em que o nosso 

Venerável Irmão Mário Lino, com um tanto sádica 

lentidão, foi desvelando ao nosso ávido e 

emocionado olhar as “preciosidades” que havia 

trazido do Brasil, alguém perguntou que letras 

eram aquelas que figuravam no airoso lustre que 

hoje iluminará o Templo que vamos inaugurar nos 

próximos momentos. E recordo que o mesmo e 

querido Irmão, naquele enigmático e quase 

“giocôndico” jeito de quem já traz longa e penosa 

caminhada palingenésica e quiçá desejoso de 

manter um pouco mais o sortilégio do ignoto, 

retorquiu apenas que aquelas eram letras hebraicas 

e que um dia se veria o que significavam!... 
 

 Por certo não será a mim, caminheiro mais 

novato e seguramente menos sábio nestas 

insondáveis sendas, que competirá dar a 

explicação cabal de tal significado, mas achei que 

o tema teria algum interesse para o momento que 

estamos vivendo. 

 São essas quatro misteriosas letras o IOD, 

o HE, o VAU e o HETH (h v u j), as quais 

integram o nome de JEHOVAH, o Homem 

Cósmico, esse esplendoroso e incomensurável 

espelho de que nós somos pálidos reflexos até que 

possamos um dia nele jubilosa e conscientemente 

contemplar a nossa imagem. 
 

 São essas mesmas letras que, dispostas em 

cruz, tal como se apresentam no lustre referido, 

formam o Tetragramaton, esse maravilhoso 

símbolo da Vida Integral, da Evolução Global, do 

Pramantha, em suma. O mesmo símbolo que se 

expressa na majestosa constelação do Cruzeiro do 

Sul, a constelação de Ziat, expressão essa 

tetrárquica e pentárquica, pois que sendo 

planimetricamente quadrangular é, em projecção, 

piramidal. Por isso o Cruzeiro do Sul é realmente 

constituído de cinco estrelas principais, visto que, 

além das quatro dispostas em quadrilátero e que 

representam os quatro braços da cruz, tem outra ao 
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centro, a qual assinala o vértice da pirâmide de 

base quadrangular. 
 

 A constelação de Ziat, como expressão 

física do Tetragramaton, simboliza o 2.º Trono, 

donde se origina toda a Manifestação. Como 

expressão pentárquica distribuiu-se por cinco 

centros, dos quais os exteriores formam um 

quaternário, os quatro Sóis Venusianos ou quatro 

Maharajas, cujos nomes já nos são familiares: 

Dritarasthra, Virudaka, Virupaksha e Vaisvarana. 

Neles se contém e se agita todo o passado 

evolutivo. O quinto centro, simultaneamente meio 

do quadrilátero e vértice da pirâmide, é de valor 

ternário (sempre o septenário evolutivo, afinal!) e 

nele se contém todo o potencial evolutivo futuro. 

É a semine onde se concentra e consubstancia o 

spes messis, dessa messe que está feita e cujo 

fruto, sendo alimento e vida, é também e 

infindavelmente a semine de novas messes 

vindouras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Esses cinco pontos ou centros, se por um 

lado se espraiam em sete quando damos valor 

ternário ao quinto, por outro lado podem 

comprimir-se num ternário, como emanação 

directa do 1.º Trono, formando assim as Três 

Gunas Celestes expressas no shime, que é o 

candelabro de três lumes sobre o altar. 
 

 É dos cinco pontos ou centros do 2.º Trono 

que emanam os 5 Tatwas, as 5 sub-qualidades ou 

qualidades ocultas da Matéria. 
 

 Sendo o Tetragramaton o símbolo da 

Manifestação Divina em curso, as quatro letras 

que o polarizam e de que temos vindo falando, 

significam afinal os modos por que se opera essa 

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

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

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

sensível e experimental cromática, sonora e 

morfologicamente. 
 

 O símbolo do 1.º Trono, a primeira 

manifestação individualizante da Divindade, é-nos 

dado pelo Triângulo Sagrado com o Olho central, 

a super-visão do Supremo Arquitecto do Universo, 

que, sendo Uno, vai se manifestar Ternariamente. 

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

verdadeira: o Pai no Pai, o Pai na Mãe, o Pai no 

Filho; a Mãe na Mãe, a Mãe no Pai, a Mãe no 

Filho; o Filho no Filho, o Filho no Pai, o Filho na 

Mãe. 
 

 E por fim o 3.º Trono no símbolo de 

Agharta, o Ag e Harta, em que Ag é “foco, foco 

luminoso”, e Harta é “coração”. Agharta será, 

portanto, o Coração Flamejante, o âmago da 

problemática evolutiva em ardente actividade. 
 

 E em meio a toda essa empolgante e 

assombrosa dinâmica o símbolo esplendoroso do 

Supremo Equilíbrio: a Taça do Santo Graal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Sem sentido definido na linguagem 

humana, à palavra Graal atribui-se por vezes o 

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

dispunham as iguarias em camadas ou gradus, 

palavra em que alguns quiseram ver uma 

etimologia. Na tradição cristã, teria sido o 

recipiente onde José de Arimateia recolheu o 

sangue de Jesus escorrido da lançada recebida. 
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 Como é sabido, a Taça do Graal deu 

origem, na Idade Média, a numerosos romances e 

lendas, nas quais vieram amalgamar-se a tradição 

cristã e as tradições celtas relativas à Távola 

Redonda e seus cavaleiros. A Taça do Graal foi 

depois razão inspiradora de várias obras literárias e 

artísticas, tendo culminado no majestoso Parsifal 

wagneriano.  
 

 Que significado terá essa expressão na 

nossa Obra? 
 

 O nosso Supremo Dirigente denominou de 

Santo Graal o Licor misterioso existente na Taça 

que se encontra no Templo de São Lourenço 

(Minas Gerais, Brasil) desde o dia 24 de Fevereiro 

de 1949. 
 

 Segundo revelação do nosso Mestre, 

Jeffersus, o Cristo, fundou em 24 de Junho dum 

ano desconhecido a Ordem do Santo Graal, de que 

Ele foi o Grão-Mestre. 
 

 No princípio de 1948 falou-se muito da 

Taça, como receptáculo da Quinta Essência 

Divina. Em Ritual realizado em 9 de Maio desse 

ano Akbel ordenou que se abrissem as Portas do 

Akasha e, em consequência, desceram, em 

majestosa revoada, do 2.º Trono para Duat os 

Matra-Devas. Fizeram-se ainda nesse ano vários 

Rituais com a finalidade de redimir Luzbel, 

restituindo-lhe a sua dignidade hierárquica. Outra 

série ritualística destinou-se a despertar Mahiman, 

retirando-lhe as vestes em que se envolvia. 
 

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

veio a ser consagrado em 24 de Junho de 1950 

como o Quinto Livro Sagrado, sendo que os outros 

quatro se acham em Duat. Nesse Livro do Graal 

há uma série de transcrições de outros Livros 

Sagrados e que nos levam a concluir que “o 

Mistério do Santo Graal está ligado ao mecanismo 

manifestativo das Consciências emigradas do 

Mundo Celeste para a Terra, com a Missão de 

reabilitar o Arcanjo que em má hora sonegou o seu 

Trabalho arrastando outras Hierarquias”, ou seja, 

Luzbel.  
 

 Conclui-se assim que “a palavra Graal é 

uma forma pela qual se define iniciaticamente a 

manifestação do Esplendor Celeste na Terra, para 

reintegração do aspecto manifestativo do Quinto 

Senhor Celeste. Desde que o seu aspecto 

individualizador atraiçoou o Trono do Altíssimo, 

começou a haver a realização do Mistério do Santo 

Graal, na sua face mais transcendente. No aspecto 

mais particularizado, vemo-lo ligado à tradição 

oculta do Cristianismo. 
 

 “A palavra Graal define perfeitamente o 

sacrifício redentor dos Seres que na Terra 

representam as Essências do Mundo Celeste. 

Depois da Tragédia do Gólgota, os Membros da 

Ordem Secreta do Santo Graal mantiveram o 

Culto do Santo Sangue em 8 Templos do Oriente e 

em 7 Igrejas do Ocidente. O Mistério foi mantido 

por 84 Sacerdotes (Goros) nas seguintes 7 Igrejas: 
 

 “1.ª – Abadia de Westminster, em 

Londres, Inglaterra. Templo da Justiça (ST LT); 

 2.ª – Santa Maria Maggiore, em Roma, 

Itália. Templo do Anjo Paciente (MT MT); 

 3.ª – Basílica do Precioso Sangue, em 

Bruges, Bélgica. Templo da Ressurreição (ST 

ZT); 

 4.ª – Sé Patriarcal, em Lisboa, Portugal. 

Templo da Luz – As Três Luzes ou Chamas (LT); 

 5.ª – Catedral de Washington, em 

Washington, E.U.A. Templo da Penitência (BT 

RT); 

 6.ª – Catedral da Cidade do México, 

México. Templo Bipartido (AT); 

 7.ª – Basílica do Salvador, na Bahia, 

Brasil. Templo do Trono de Deus (ZT GT).” 
 

 Presentemente acha-se no 8.º Templo, a 

Oitava Coisa, erigido em São Lourenço (MG), no 

local onde os Gémeos Espirituais se hospedaram 

quando ali foram pela primeira vez para fundar a 

Obra. 
 

 O Templo de São Lourenço está, por sua 

vez, servindo de cúpula externa a outro muito mais 

excelso e onde se acha a verdadeira Taça do Santo 

Graal.  
 

 Por outro lado, a Missão Oculta do 

Cristianismo, com reflexo na nossa Obra, terminou 

em 24 de Junho de 1954, o que permite dividir os 

Mistérios do Santo Graal em duas partes ou épocas 

distintas: 
 

 1.ª época – A chamada do Ciclo das 

Necessidades, iniciada com a Tragédia da 
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Crucificação e terminada na data referida de 24 de 

Junho de 1954, a qual transcorreu cheia de 

sofrimentos, angústias, confusões, traições, 

mortes, nascimentos e ressurreições, tudo lavado 

com o sangue dos justos e regado com as lágrimas 

de santas criaturas. Todo o Trabalho deste Ciclo se 

orientou para a redenção daqueles que haviam 

destruído a Missão do Quinto Bodhisattwa, mas, 

uma vez falhadas todas as tentativas para firmar na 

face da Terra o Governo dos Dois Irmãos, Luzbel e 

Akbel, o Trabalho teve que continuar sob um 

aspecto oculto e secreto. E assim foi secretamente 

mantida a Tradição do Graal dentro do 

Cristianismo através de duas Ordens igualmente 

Secretas e sob os símbolos da Cruz, como 

instrumento de sacrifício, do Sangue, do mesmo 

sacrifício resultante, e das Lágrimas de Maria, 

como expressão viva da Dor. 
 

 As duas referidas Ordens foram a do Santo 

Graal, mantida pelos 84 Goros nas sete Catedrais 

já referidas, e a dos Monges-Construtores em 

conexão com aquela e auxiliada pela de São 

Francisco, as quais mantiveram durante séculos o 

Rito do Santo Graal. 
 

 Como se disse, esse Ciclo terminou em 24 

de Junho de 1954, tendo terminado nessa data a 

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

então, a 
 

 2.ª época – Nesta, que é a do Ciclo do 

Espírito Santo, cessou a necessidade de manter o 

Cristianismo na face da Terra, pois que nela se 

implantará a Religião-Sabedoria com base na 

Tradição do Graal, ou seja, a Religião de Maitreya 

Budha, Religião não só no sentido actual do termo 

mas também e principalmente no de Saber 

Místico. Como preparação deste novo Ciclo e 

definitiva expiação kármica em relação à Obra, 

J.H.S. deu aos seus discípulos uma série de Yogas 

a qual culminou com a Yoga Universal. 
 

 Neste novo Ciclo do Espírito Santo, 

simbolizado justamente pela Taça do Santo Graal, 

incumbe aos Munindras, que potencialmente 

somos, possibilitar a descida em todos do Espírito 

Santo, ou seja, uma Consciência Universal que nos 

prepare para o Grande Julgamento Final da Ronda. 
 

 À Nova Ordem do Graal, já constituída 

actualmente, incumbirá assim firmar na face da 

Terra, como coisa objectiva, a Tradição do 

Mistério do Graal e aí mantê-la por intermédio 

dos seus cavaleiros. 
 

 Ora, essa descida do Espírito Santo, essa 

aquisição de uma Consciência Universal, exige 

uma profunda mudança interior em quem a queira 

operar. Um dos meios para o conseguir já se 

indicou, ou seja, a Yoga Universal. Outros existem 

necessariamente, todos sempre e de qualquer 

modo orientados para, em última análise, 

possibilitar a aquisição do chamado Corpo Causal, 

que só aos Adeptos ou Iluminados é acessível e 

resulta de uma especial tessitura dos Princípios de 

Manas e Budhi. Só por essa via se atinge o 8.º 

Princípio, denominado Caijah.  
 

 Pois o caminho que a tal conduz é 

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

consecução que se dirige o Rito do Santo Graal. 

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

condão de envolver os discípulos numa rede de 

conchas sonoras, as quais vão progressivamente 

moldando o Corpo Causal. A posse desse Corpo 

traduz-se num processo de comunicação directa 

entre a Personalidade e a Consciência Integral 

através do Samadhi ou Êxtase. 
 

 Ora a Ritualística, que é, como se vê e 

além do mais, um verdadeiro processo de 

terapêutica espiritual, no pitoresco mas profundo 

linguarejar do nosso grande e Venerável Irmão 

Sebastião Vieira Vidal, só se pode desenvolver e 

realizar cabalmente em ambiente apropriado e que 

é o ambiente templário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 O Templo, como lugar não de devoção 

mas sim de realização, na lapidar expressão do 
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nosso Augusto Mestre, é portanto indispensável 

factor evolutivo quando se atinge uma 

determinada craveira. Só nele e através dele, pela 

vivenciação da Ritualística com a sublime 

comparticipação na Egrégora que ele pressupõe, 

pela sintonização com as vibrações que dele 

emanam, se podem operar nos discípulos todas as 

misteriosas e subtis mutações que os hão-de um 

dia levar à Metástase Avatárica. Nele se sintetizam 

e resumem, afinal, os três caminhos que àquela 

conduzem. Para além da actividade Templária 

propriamente dita, o Ritual é simultaneamente 

uma Escola ou fonte de conhecimentos e um 

Teatro ou vivenciação directa. Por isso, o 

Venerável Irmão Vidal recordava com saudade, 

numa das suas habituais e fecundas palestras, os 

Rituais a que havia assistido nos anos 30 e de cuja 

profundidade e riqueza só bem mais tarde se 

apercebeu que ao realizar boa parte dos 

conhecimentos de que se sentia possuidor, tal 

provinha do que inconscientemente absorvera e 

lhe ficara intimamente gravado mercê desses 

mesmos Rituais. 
 

 Pois, meus queridos Irmãos, é esse 

fabuloso instrumento que vamos possuir! Ele aí 

está já na sua imaculada materialidade saída quase 

totalmente das nossas próprias mãos. Cabe-nos 

agora fazer vibrar nele as nossas mentes e os 

nossos corações para que se erija e resplandeça 

todo o seu transcendental esoterismo. 
 

 Ao entronizarmos no seu Altar essa 

preciosa e inestimável dádiva de nossa magnânima 

e querida Mãe, ficará instituído o Rito do Santo 

Graal, simbolizado pela Taça miniatural. 

 Da solenidade do momento e do 

transcendente significado de tudo o que agora 

executamos, talvez que nunca tenhamos 

verdadeira e completa compreensão nesta vida 

física. Julgo no entanto que estamos vivendo um 

minuto a todos os títulos extraordinário, de 

jubilosa alegria, mas também de grave e profunda 

responsabilidade. 
 

 A honra concedida a Portugal é única até 

esta data, mas as suas exigências são de igual 

medida e valor. 
 

 Meus Irmãos: o Templo de Sintra é o 

terceiro de um ternário que só depois de realizado 

possibilita o equilíbrio. E só em equilíbrio, embora 

dinâmico, se pode fazer a Obra… 
 

 Por outro lado, este Templo funcionará no 

Quinto Posto Representativo do nosso Globo. 
 

 Como vimos, o Mistério do Santo Graal 

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

para a descida do Espírito Santo, a Realização de 

Arabel. 
 

 Teremos, portanto, o Terceiro redimido 

actuando como Quinto. 
 

 Luzbel vai funcionar em Arabel! 
 

 Quem tiver olhos de ver, que veja! 
 

 Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça! 
 

  Salve, Graal! 

  Vitória de Deus, 

  Estrela bendita 

  Caída dos Céus. 
 

A U M! 
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ÚLTIMA HORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABEMUS PAPAM! 
 

Directoria “PAX” 
 
13. 3.2013 

 

Não é da índole da COMUNIDADE 

TEÚRGICA PORTUGUESA comentar os eventos 

e pessoas das outras religiões ou movimentos de 

carácter religioso ou espiritualista. Mas como no 

caso da Igreja Católica Romana a nomeação do 

novo Papa envolve os destinos imediatos do 

Ocidente e até do Mundo pela grande influência 

político-social que detém, diremos algumas 

palavras sobre o acontecimento indirectamente 

relacionado com a ORDEM DO SANTO GRAAL 

– GRANDE OCIDENTE LUSITANO. 
 

 Até ao momento temos acompanhado as 

nomeações papais à luz das PROFECIAS DE S. 

MALAQUIAS, datadas do século XII, que têm 

dado todas certas e dão ESTE PAPA COMO O 

ÚLTIMO da série, chamando-o “Pedro Romano”. 

Agora já se sabe não ser esse o nome do actual 

266.º Papa: J.orge Mario B.ergoglio, sul-

americano da Argentina, arcebispo de Buenos 

Aires doravante, desde as 19.06 horas (horário 

italiano) de 13.3.2013, o sumo-pontífice 

Francisco.  

 É deveras perturbadora a Profecia de São 

Malaquia O´Moore sobre o último Papa. Diz: 

112.º – PETRUS ROMANUS. In persecutione 

extrema sacrae Romanae Ecclesiae sedebit Petrus 

Romanus, qui pascet oves in multis 

tribulationibus: quibus transactis, civitas 

septicollis diruetur et Judex tremendus judicabit 

populum (“Na última perseguição da santa Igreja 

Romana, surgirá Pedro o Romano, que há-de 

pastorear as suas ovelhas no meio de numerosas 

tribulações. Terminadas estas tribulações, a cidade 

das sete colinas será destruída, o Juiz incorruptível 

julgará o seu povo”).  

É, pois, profecia apocalíptica indicadora 

do finis seculum seculorum afim à translatio 

imperii, ou seja, segundo Joaquim de Flora e o 

Padre António Vieira, a deslocação do áxis de 

Roma para Lisboa, que também tem sete colinas, e 

mais objectivamente, do Oriente para o Ocidente: 

a América, propriamente do Sul, acompanhando a 

marcha precessional do Sol (aliás, patente na 

bandeira da Argentina). 
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 Este Papa jesuíta, revelando-se de versão 

franciscana e devoção mariana – o seu primeiro 

acto foi ir à «nossa» Catedral de Santa Maria 

Maggiore tributar devoção à Mãe Divina – afim ao 

seu nome Mario como masculino de Maria, ao 

adoptar o nome FRANCISCO revela na 

etimologia deste o de PEDRO. Com efeito, a 

forma alatinada Franciscus provém do termo 

germânico frank como adopção da partícula 

ligúrica isku, presente em palavras portuguesas 

como corisco, “filho da pedra”, assim se afliando à 

raiz latina petra, “pedra”, donde PETRUS e 

PEDRO. Com respeito a ROMANO que não 

poucos acreditaram que viria de Portugal ou de 

algures da Península Ibérica, o facto é que o novo 

Papa é investido em Roma além de possuir 

antecedentes familiares em Itália, mas nascido na 

América Hispânica, nisto, indirectamente ligado à 

mesma Península Ibérica. 
 

 Como irá ser o seu pontificado e como o 

exercerá, ir-se-á ver… neste mundo tão agitado 

mas onde o movimento oculto do Governo 

Supremo da Terra está dispondo as peças no 

devido lugar, todas sem excepção a favor do 

dealbar de uma Sociedade mais justa e perfeita 

para o Género Humano. O mais, “pouco vai de 

Pedro a Pedro” – rezam as Profecias do Bandarra, 

que também auguriam: 
 

 Mas ai! Que já vejo vir  

 O Presbítero maior 

 Arrasar todo o primor 

 Que outra vez há-de surgir. 
 

 Este sonho que sonhei 

 É verdade muito certa, 

 Que lá na Ilha Encoberta 

 Vos há-de vir este Rei. 
 

 Que Ilha e que Rei sejam, temos ideia, 

mas ainda não vem ao caso… 
 

 No mais e desde há largos anos, 
 

Alea jacta est! 

(As sortes estão lançadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


