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 *Quem são os Avataras? 
  

*Qual a sua Missão?  
   

*Onde se Manifestam? 
  

*Terras Sagradas 
  

*Escolas Iniciáticas 
  

*As Bíblias, as Santas Escrituras  
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* A Formação da Consciência do III Milênio  

Mistério das Manifestações Divinas 



A vida está na vida, a Luz está na Luz e a Essência 

está no Íntimo de todos os seres viventes.  

“A verdade não se modifica. Nós, sim, modificamos 

e por isso se modifica para nós o aspecto da 

verdade”. 
                                                  Henrique José de Souza 

“Aquele que é capaz de compreender não necessita de 

explicações e quaisquer que sejam estas, não se tornam 

suficientes para aqueles que não estejam aptos a 

compreender”.                                                                                      
Isis Sem Véu, H.P.B. 



O que são Avataras? 

Avatar, Avatara, Avatá é termo sânscrito que significa: 

“A encarnação ou manifestação cíclica do Espírito de 

Verdade, do Verbo, de Deus na face da terra”.    

“Avatara é a descida da Divindade na forma ilusória duma 

personalidade que, no plano físico toma aparência objetiva porque, 

realmente, não é. 

Essa ilusória aparência, essa ilusória forma não tem passado nem 

futuro, em virtude de não possuir encarnações anteriores e nem 

subsequentes nascimentos e nela não há intervenção de Lei do 

Karma, da Lei de equilíbrio Universal. Muito misteriosa são, sem 

dúvida, as encarnações que fogem ao círculo geral dos 

renascimentos”.  H.P.B. 



As Manifestações do Espírito de Verdade 



Quais são os Avataras? 
  

 Jeoshua Ben Pandira, o Cristo Bíblico, Gautama,  o  

Buda, Krishna, Moisés, Hermés, o Trimegisto, Rama, 

Odin, etc. etc., entre Manus e Avataras. 
 

Manus, no sentido de conduzir o povo para a Terra 

Sagrada, o Condutor ou Portador do Verbo Solar. 

 

É o mesmo Eon grego ou Noé Bíblico, que conduz a sua 

família para a Barca, Arca, Agartha, ou ainda, a sua 

projeção na Face da Terra, no inicio do terceiro milênio, 

como  Maitréia Buda.  



Quais são os Avataras? 

  

Outros tantos, não menos importantes, compõem o 

Panteon Divino, como por exemplo: 

 

Mahomé, Zoroastro, Melki-Tsedek, Kunaton, Vyasa, 

Tisso, Orfeu, Confúcio, Lao-Tsé, Fo-Hi, Pitágoras, 

Kristian-Rosenkreutz, Rama Krishna, etc. fazendo parte 

da Grande Fraternidade Branca ou do Governo Oculto 

(Espiritual) do Mundo. 



Atributos dos Avataras 

 

 As Manifestações do Espírito de Verdade são cíclicas, 

embora possam ocorrer também,  para fins corretivos  

ou  retificativos do sistema, para o progresso e 

evolução humana.  

 

Essas presenças podem ser, Momentâneas, Parciais, 

Integrais ou Totais da Consciência do Logos, do 

Planetário ou de Deus. 

E ainda também na função de Manu, ou condutor de 

povos. 
 



Avatara Integral 

  

É a Manifestação Total do Eterno, ou do Bijam dos 

Avataras, ou ainda o Buda-Síntese, o Rei Melki-Tsedek. 

 

 Quando há necessidade em certas épocas, nos 

chamados fins dos tempos, há a manifestação de todas 

as hierarquias, onde todas as consciências se 

apresentam na face da terra acompanhando a Essência 

Única, o Maha-Ishwara, os Ishwaras e os Inter-Ishwaras. 

 

 Acontece verdadeira chuva de estrelas compondo 100% 

da Consciência de Deus, o Rei Melki-Tsedek, em forma 

humana. 



 

Avatara Integral 

 

Quando vai ser inaugurar uma Nova Era ou Raça-Mãe 

(nível de consciência) a Essência Divina (Avatara) se 

apresenta com 100% da Essência do Logos, pois o 

trabalho é de natureza universal, portanto, exigindo 

uma força poderosíssima para realizá-la, para mudar 

diametralmente o rumo das coisas, implantando nova 

tônica evolucional. 

O Manu é o portador do Verbo Solar numa Manifestação 

Integral que preside o complexo e trabalhoso processo 

oculto de arregimentação e seleção das Mônadas, 

Princípios de Vida, para a formação das raças. 



Avatara Parcial 
 

       Essa Divina Presença acontece quando os trabalhos a 

serem realizados estão ligados normalmente a manutenção e/ou 

retificações nos planos da Grande Fraternidade Branca. São 

vidas esparsas da Vida Una. 

       Quando se trata de uma sub-raça, o potencial diminui indo 

de 50% até 75%, da Suprema Consciência, pois se trata de 

implantação de sub níveis evolucionais.  

Avatara Momentâneo 
 
 

       São Manifestações instantâneas, momentâneas, para cumprir 

uma tarefa, para comprovar ensinamentos do Mestre, etc.  

Para a realização de trabalhos específicos, a Divindade se 

manifesta com 25% até 50% da Essência de Deus. 

. 



Sistema Evolutivo - Ciclos Universais 
 

• No Universo cada sistema  se  desenvolve  em  ciclos  ou  

Yugas (Eras) que constituem os ciclos evolutivos, potencializado pelas 

Gunas ou Qualidades de Matéria): 
        As religiões as apontam como Céu, Purgatório e inferno.  

       São os três akashas: superior, médio e inferior.  
 

 Satya ou Krita-Yuga – a Idade de Ouro (Satwa): É a era das Virtudes, 

predominando o Amor-sabedoria, a Verdade e a Justiça (o Avatara se apresenta 

com 25% de consciência do Logos); 
 

 Treta-Yuga -  Idade de Prata – Ouro e Prata (Raja): O ciclo onde 
começa o declínio das virtudes e o surgimento dos vícios (Avatara com 50%); 
 

 Dwapara-Yuga – Idade de Bronze – Satwa, Rajas e Tamas (ferro), em 

predomínio Tamas): intensificação do mau, mal e feio (Avatara com 75%); e 
 

 Kali-Yuga – Idade do Ferro (idade negra) – Satwa, Rajas e Tamas (Era 

intensamente Tamásica): As virtudes praticamente entram em colapso e passa a 

predominar os vícios, apego, os prazeres, o egoísmo, etc. (Avatara com 100% 

de consciência. O Rei Melki-Tsedek). 



Quando o Avatara se Manifesta 
  

Assim disse Krishna (3.500 a.C.) ao seu discípulo Arjuna, no 

Bagavad-Gitâ (O Cântico do Bem-aventurado): 

“Todas as vezes em que Dharma (a Lei justa) declina e Adharma 

(o contrário) se levanta, Eu me manifesto para salvação dos 

bons, e destruição dos maus. Para o restabelecimento de Lei, 

Eu nasço em cada Yuga (idade ou ciclo)”. 
 
 

Segundo as palavras de Rama-Krishna: “Nascerei tanta vezes 

quantas forem necessárias para salvar um só homem”. 
 
 

Gotama, o Buda em 645 a.C. disse: “E meu Espírito pairará 

sobre a Terra, esperando pela minha volta”. As palavras de 

Jesus, o Cristo, e de vários outros Avataras são bem 

conhecidas. 



Período das Manifestações 

 

Desde os planos cósmicos até a vida em todos os reinos da 

natureza, tudo é regido por Leis imutáveis, emanadas da Vontade 

do Eterno. 

 

A vida universal é dividida em ciclos maiores e em ciclos 

menores, cujos períodos são regulados pelos signos do zodíaco. 

 

As grandes manifestações do Eterno acontecem, 

aproximadamente, com a entrada do sol, nas diversas casas do 

zodíaco. 



Período das Manifestações 
  

 Época        Avatara                 Local              

6.000 a.C.  Zoroastro                        Pérsia          

3.000 a.C.      Yeseus Krishna                Índia              

2.000 a.C.         Confúcio    China              

2.000 a.C.         Hamurabi                        Babilônia           

1.400 a.C.         Vyasa                               Índia              

1.364 a.C.         Kunaton (Amenófis IV)   Egito              

1.200 a.C.         Orfeu                               Índia              

1.082 a.C.         Salomão                          Israel             

  850 a.C.          Badezir            Fenícia              

  753 a.C.          Rômulo e Remo            Roma                 

  645 a.C.          Budha                             Índia                  

  569 a.C.          Pitágoras                         Grécia                

    72 a.C.          Vercingetórix                  Gália                 

    64 a.C.          Apolônio de Tyana         Capadócia 

       0                 Jesus Cristo                    Israel, Jerusalém       

1.921   Henrique José de Souza São Lourenço – BR 

2.005   Maitréia Buda  Brasil 



O GOM, A Grande Fraternidade Branca, As Religiões, 

os Movimentos Religiosos, as Filosofias 
 

 As religiões são representadas pelos ramos de uma 

grande e frondosa árvore, O Governo Oculto do Mundo, 

sustentáculo físico de um grande trabalho realizado 

pelos seus representantes, ou seja, pela própria 

Divindade manifestada entre os homens. 
 

O grande filósofo e escritor alemão Herder escreveu 

assim sobre as Religiões: 

    “As religiões são como as cordas da mesma lira. 

Cada uma delas tem sua nota particular, mas a 

perfeição da música resulta da união harmoniosa       

desses diferentes sons”. 



As Religiões, os Movimentos Religiosos – cont. 

 

   O Budismo –  

   Bramanismo – 

   Zoroastrismo –   

       Confucionismo –  

Judaísmo –   

   Cristianismo –   

 Espiritismo –  



As Bíblias, as Santas Escrituras – As Revelações 
 

Nove Evangelhos 
  

Os Excelsos Instrutores do Mundo ensinaram e deixaram Nove 

Evangelhos para a humanidade. 
 

  Entre todos, o mais antigo foi Vyâsa, o instrutor de Aryavartha, antiga 

Índia. Este nome não foi propriamente a designação de um homem, 

mas uma invocação aos 28 Gurus que se apresentaram com esse 

nome. 

 O 28º Vyâsa foi Krishna, sendo este o último conhecido. Foi o 

Instrutor da 1ª sub-raça, da Raça Ariana (5ª), e a sua Bíblia foram os 

Vedas. 

 

De todas as escrituras sagradas são os Vedas, a mais antiga, que foi 

reunida por Vyâsa.  

A palavra Veda significa “conhecimento” e vem da raiz “vid”, conhecer. 

 



A Segunda Bíblia foi introduzida pelo 2º Instrutor, na 2ª sub-raça 

Aryana, dos Arios-semitas. 

 

Toth, chamado pelos gregos de Hermes Trismegisto.  

Na época de Platão, Hermés passava por haver inventado a 

linguagem, o alfabeto e a arte de escrever, além de todas as 

ciências. 

 

 Os “Livros Herméticos” são a sua Bíblia, que segundo as tradições 

são em número de 42.  

 

Os princípios da Bíblia Hermética caracterizam-se pelo domínio das 

forças ocultas por meio do conhecimento. 

As Bíblias, as Santas 

Escrituras – As Revelações 



O 3º Grande Instrutor foi Zarathustra, chamado de 

Zoroastro pelos Gregos. A Bíblia por Ele deixada foi o 

Avesta. Entretanto, muito se passou, depois dessa 

Manifestação,  cuja  linhagem foi de 29 seres, é que a 

doutrina foi codificada, dentro das tradições Persas, nos 

21 livros que compunham  o  Avesta  primitivo. 

 

O símbolo do Mazdeísmo é o Fogo, expressão alegórica 

da pureza. 

As Bíblias, as Santas 

Escrituras – As Revelações 



O 4º Instrutor foi Moysés, “Salvo das Águas”. Foi o 

instrutor político e religioso do povo hebreu. A Bíblia a 

Ele atribuída foi o Talmude, “Lei, Filosofia, Literatura e 

doutrina”, além do Thora Ne Vyim Vekthavim, “A Lei, 

os Profetas e as Escrituras”.  

 

A sua vida é por demais conhecida, embora que um 

pouco diferente da verdadeira. 

As Bíblias, as Santas 

Escrituras – As Revelações 



A 5ª Bíblia são os Livros Canônicos de Kung Fu Tseu, 

mais conhecido como Confúcio. Foi o Príncipe dos 

Filósofos e nasceu em 551 a.C. esses Livros formam 

duas coleções: 

A primeira, U-King “Os Cinco Livros”. É composto de 

poesias com 39.222 caracteres;  

A segunda, Sse´Shu, “Os Quatro Livros” compondo: 

Ota-Hio, “O Grande Estudo”; O Tchung-Yung, “A 

Invariabilidade do Meio”; ... 

As Bíblias, as Santas 

Escrituras – As Revelações 



A Sexta Bíblia é o Evangelho de Láo_Tseu, outro 

filósofo chinês, contemporâneo de Confúcio, embora 53 

anos mais velho. 

Teórico e Metafísico o seu tratado canônico é o Tao Te 

King, “O Livro do Caminho e da Virtude”. É composto 

de duas partes: a primeira, consta de 37 capítulos e 

inicia com a palavra Tao (a Senda, o Caminho). 

 A segunda,  Te King,  “O Livro  da Virtude”, formado  de  

44  capítulos.  Ao  todo  tem  em  torno  de  5.000 

caracteres. 

As Bíblias, as Santas 

Escrituras – As Revelações 



A Sétima Bíblia é o importantíssimo Tri-Pitaka Budista 

(Buddahãnasãnam, Doutrina do Budda”.  
 

Não foi escrito por Buda, pois como todos os demais Grandes 

Instrutores, seu conhecimento foi sempre oral, sendo 

compilado pelos seus discípulos. A doutrina é chamada de 

Buddadharma, que foram recolhidas em Três Cestas: 
 

A primeira formada pelo Vinaya Pitaka, formada de cinco 

escrituras. 
 

A segunda compreende as Cinco Escrituras, o Suttapitaka. 
 

A terceira, e última, é formada pelo Abhidhammapitaka. 

Estudo de metafísica segmentada em 7 Escrituras. 

As Bíblias, as Santas 

Escrituras – As Revelações 



As Bíblias, as Santas Escrituras – As Revelações 

 

 A Oitava Bíblia, dentro deste segmento cronológico é a 

Cristã.  É composto de Quatro Evangelhos mais o Apocalipse 

e as Epístolas de S. Paulo, o Novo Testamento. Estas 

Escrituras são muito conhecidas no ocidente. 
 

A Nona é a Bíblia do povo árabe. Chama-se de o Corão, 

melhor  dito, o Qoram. O seu Supremo Instrutor, da linhagem 

de Ismael, foi Mohammed, ou Mafoma ou Mafomed. Nasceu 

em 510, filho de Abdallah e Amina, árabes de certa nobreza. 
 

O Corão, significa “Livro, ou Leitura por Excelência”, e tem 

três características: um judaico, outro Cristão e um terceiro, 

Islamita. Possui 114 Sûratsa (Divisão, Capítulo). 



As Bíblias, as Santas Escrituras – As Revelações 
 

Muitos outros livros importantes fazem parte das 

Bibliotecas da Grande Fraternidade Branca com o 

nome velado de Sudha-Dharma-Mandalam (Irmãos da 

Pureza): os 4 Vedas completos: 

Bharata-Sutra ou Yoga Vyasa; 

 o Bharata com suas 24.000 slokas, por Bhargava 

Vyasa;  

o Maha-Bharata composto por Krishna Dwnipayan 

Vyasa; os 76 Upanishads; 

os 4 Gitas: Arsha, Brahma, Sruti e Duddha-Gitas e 

Suddha-Rahasya, entre eles o Bhagavad-Gitâ, o Canto 

do Bemaventurado.  



Além desses temos O Manava-Dharma Shastra ou 

Código do Manu que serviu de base para as leis de 

toda a humanidade. 
 

Ao comparar os mandamentos retirados das 

Revelações mais antigas com as de Jesus, aos 

preceitos de Krishna, de Zoroastro, de Pitágoras, de 

Fo-Hi, na China, e de vários outros, sempre vamos 

encontrar a mesma verdade, muito embora estejam 

adaptadas à língua de cada povo, a sua cultura e ao 

seu nível de evolução.  

As Bíblias, as Santas Escrituras – 

 As Revelações 



As Bíblias, as Santas Escrituras – 

  As Revelações 
 

  

Os 10 Mandamentos 
  

Os Hebreus falam nas 10 Sephirot (Árvore da Vida) 
 

O Decálogo de Moisés. Os Mandamentos representam o 

modo de se aplicar, viver a Lei da Evolução, a Lei dos 

Ciclos futuros. São as Leis que vão nortear os povos no 

sentido de se aprender e vivenciar as novas Tônicas de 

Evolução.  
 

Os Mandamentos primordiais foram gravados na Pedra 

de Asgardi no inicio da raça Ariana, derivando daí, todos 

os demais Códigos, Arcanos e Salmos.  



O Nascimento dos Avataras 
  

O mistério que envolve o nascimento destes grandes seres 

também está ligado ao da Virgens-Mães. Segundo a tradição 

Cristã,  o  anjo  Gabriel anunciou à Virgem Maria, o nascimento 

de Jesus. 

As várias religiões do mundo também possuem as suas Virgens-

Mães. Todas elas compondo um panteon expressivo quanto aos 

seus filhos. 



O Nascimento dos Avataras 
  

Tanto Maya no oriente, quanto Maria no ocidente, o seu papel é 

de fundamental importância nas doutrinas místicas das filosofias 

e religiões, cujo nomes são:  

Adha-nari, a indú; Ísis, a Egípcia; Astaroth, a hebraica; Astarté, a 

Síria; Afrodite, a grega; Vesta, a romana; Herta, dos japoneses; 

Ching-Mu, a chinesa; e muitas outras, incluindo a que o nosso 

tupi denomina de Jaci, “ Mãe dos fruto e da Lua, etc.”. 



O Nascimento dos Avataras 
  

Muito antes de Cristo, os antigos israelitas chamavam a 

rainha do céu (ou Regina-coeli) de Menia, que derivou o 

Neomenia (Nova Lua), obviamente, a mesma Maria nossa 

conhecida mãe do Deus Vivo. 
  

Como diz a Igreja católica, o nascimento do menino Jesus 

se deu em Belém, tendo a criança sido colocada numa 

“manjedoura”. 
 

Belém é formada por duas letras hebraicas, Beth e Aleph, 

cujo significado cabalístico é “Casa de Deus”, Templo de 

Deus, etc”.  
 

Jerusalém e Belém, expressa com as letras “J”  e  “B”,  as 

colunas do Templo de Salomão. 
 



O Nascimento dos Avataras  

Edon ou Éden ou Paraíso na Terra. Apta também quer dizer,   

a  8ª cidade,   o  Centro  de  um  Sistema   Geográfico (região 

sagrada),  implantado  pela  Consciência  Divina   para o inicio 

de uma raça-mãe, etc. 
 

A tradição da Sagrada Família é muito mais antiga que o 

próprio Budismo. Jesus, Maria e José (o carpinteiro) como 

uma de suas representações, também é encontrada nos 

Vedas. E, diga-se de passagem, que o nome Jesus, o Cristo, 

tem uma sonância à de Yeseus Krishna, que expressou-se na 

Índia em 3.500 a. C. A Mãe de Krishna foi Devaki, irmã do rei 

de Madura. Uma bela e formosa princesa em torno da qual a 

mesma a lenda exalta como Virgem-Mãe. 



A história está repleta desses Legisladores, Manu, “homens 

deuses” em todo o mundo. Nas Américas fala-se em Quetzal-

Coatl, no México, o povo Nahoa o chamava de Kuculcan ou a 

Serpente de Plumas. 

Na Colômbia para as tradições do povo Chibcha era o Manu 

Bochica. Manco-Capac e sua esposa-irmã Mama-Coia, os 

Manús das tradições Incas. 

Desse  casal  originou-se toda uma dinastia de reis sábios, a 

dinastia dos  Tupacs.  

O Nascimento dos Avataras 
  



Este termo, entre os Tupis e Guaranis do Brasil e do Paraguai, 

transformou-se em TuPã, o Grande Deus que ensinou aos 

antepassados o uso do fogo e as artes da agricultura. 
   

A lenda de Tamandaré, o Manu Tupinambá, encontra-se no O 

Guarani, de José de Alencar. Dentro da chave etimológica, 

Tamandaré significa “O Repovoador”. 

O Nascimento dos Avataras 
  



O Nascimento dos Avataras 
A próxima Manifestação  -   

     Estátua de Maitréia 
 
“Quando ouvirdes rumores de guerra não vos 

assusteis, porque é preciso que tudo isso aconteça. Levantar-se-á 

nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome, peste e 

terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o 

começo das dores. E, depois da aflição daqueles dias, aparecerá no céu 

o sinal do Filho do Homem”. 

 

Segundo o Vishnu Purana: 

“Quando o fim da Idade Negra (Kaly-Yuga) estiver próximo, descerá 

sobre a Terra uma parte daquele Ser Divino que existe por virtualidade 

de sua própria natureza espiritual (cósmica), ou seja, o Kalki-Avatara, 

dotado de 8 Faculdades Supremas... Ele restabelecerá a Justiça sobre a 

Terra; as mentes dos que viverem no fim da Kali-Yuga se despertarão 

tão diáfanas como o cristal”. 



O Nascimento dos Avataras  

A próxima Manifestação  -   

  Estátua de Maitréia 

 

“Os homens assim transformados serão como “sementes” de 

Seres Humanos e produzirão um raça que seguirão as Leis da 

Idade de “kritya” (ou Idade da Pureza), porque está escrito: 

quando o Sol e a Luz Tishya e Júpiter estiverem em uma só 

casa ou Signo Celeste, a Idade de Satwa (de Ouro) ou Krita 

voltará a reinar”. 



O Nascimento de uma Nova Era 
  

Em setembro de 1921, O Bem Aventurado Budha Vivo recuperou a 

visão  física, perdida desde 1883, chamou  os  discípulos  e  ordenou  

que  estendessem  no assoalho um tapete cor azul índigo, 

queimassem o perfume Fatyl, afim de preparar o ambiente para uma 

ritualística. 
  

Ao começar o cerimonial o Bogdo Ghen-Ghen alertou os discípulos  

para  o centro do Santuário onde se erguia magicamente uma 

Montanha,  por  cujas encostas dois Cavaleiros subiam, parando 

antes do topo. 
 



O Nascimento de uma Nova Era 
  

 

Subitamente, os dois Cavaleiros se prostraram  de  joelhos  sobre  

uma  Pedra, diante de um sírio aceso. Em seguida Sua Santidade 

ergueu o braço direito e, com indicador apontando para o Ocidente, 

disse: 

“Eis meus sucessores a quem passo meu madeiro. Sobre ambos 

paira o Cavalheiro da Idades, montado em seu cavalo branco.  



Religião-Sabedoria 
 

Segundo o Dr.Mário Roso de Luna, na introdução de seu livro El 

Simbolismo de las Religiones del Mundo, “ligo, ligas, ligar é atar  ou  

ligar  em latim, e re-ligo, religas, religare, “ligar duas vezes”, a pura 

etimologia de nossa palavra religião. É portanto, religiosos tudo o que 

liga e irreligioso, o que separa ou “desliga”, obviamente, o homem das 

coisas divinas. 

 
   

A Igreja de Melki-Tsedek é a detentora do Culto ao Santo Graal. 

A Religião-Sabedoria, etc. que se estende por todo o globo terrestre. 

Seus vestígios são encontrados em todas as grandes religiões, e nas 

filosofias, culturas e tradições, sejam elas do Oriente como do 

Ocidente, pois todas elas foram derivadas da Presença Divina, do 

culto de Melki-Tsedek. 
 

  



 Religião-Sabedoria    -   cont. 

As Escolas Iniciáticas 

 

 
 

 

 
 

 

 

Os  cerimoniais  favorecem  a  transformação  emocional,  o 

estudo das Revelações ou conhecimento da Ciência Iniciática 

das Idades, aprimora a estrutura mental, a inteligência, e a 

vivenciação harmoniza a estrutura espiritual. Uma verdadeira 

Alquimia entre o corpo, a alma e o espírito. 
 
 

Então, o que é Religião? Religião não é o que muitos dizem.  

Religião é o senso de compreensão da totalidade da existência. 

É a Consciência da Plenitude do Ser.  

O Princípio do sentimento religioso é chamado de espiritualidade 

Onde não há a divisão, separação entre você e Eu, e de ninguém.  



 Religião-Sabedoria    -   cont. 

As Escolas Iniciáticas 

 
As Escolas Iniciáticas são instituições que servem de Portal 

aos mais esforçados,  interessados  em viver  em  harmonia  

com  a Ciência da Vida.  Na realidade, são aqueles que 

procuram encontrar o Deus Único e Verdadeiro dentro de si 

mesmo, conscientemente. 
 

  



Escolas Iniciáticas 
 

 

O Cristo Universal reside em todo ser mortal e movimenta, por seus 

poderes sobrenaturais, todas as coisas através da Roda de Samsara 

ou da Vida. 
 

Está presente  no  Corão,  Bíblia,  Rig-Veda,  Budismo,  como  no 

Islamismo, Torah,  etc, etc.  Entretanto “altas muralhas”  (falta  de 

consciência) se antepõem aos indivíduos de cultura medíocre e de 

formação moral vergonhosa, impedindo de penetrarem em seus arca-

nos e se defrontarem com seu Cristo Interno. 
 



Escolas Iniciáticas 
 
 

São as verdadeiras instituições de iniciação constituídas pelos 

Avataras em suas manifestações na face da terra, que têm como 

principal objetivo preparar o discípulo para a ligação, o religare, com o 

seu Eu Superior. À volta ao Divino, às suas origens, conscientemente. 
 

A Obra do Eterno na Face da Terra se objetiva, como principal meio 

consciente para a reintegração humana com seu Ego Superior. Essa 

instituição  subdivide-se em duas partes: 



Escolas Iniciáticas 
 

 

1º) A cultural, institucional, é a porta de entrada para auto-

identificação com a Obra dos Deuses pelo conhecimento, revelações, 

sistemas de estudos e compreensão do processo evolucional através 

da Sabedoria Iniciática das Idades; e 
 

2º) A parte religiosa, que é ligada ao Mistério do Santo Graal, o culto 

de Melki-Tsedek, para ligação direta com o Eu superior mediante 

meditações, yogas, práticas e cerimoniais em nível espiritual, uma 

Alquimia Interior, dentro da tônica do ciclo. 



O Mistério da Esfinge 
 
 

Os Mistérios da Esfinge estão intimamente  

ligados às Manifestações Avatáricas, senão 

à evolução humana.  
 

São constituídos pelos Senhores do Karma 

no sentido de dinamizar o processo evolutivo separando o joio do 

trigo, qualificando aqueles que deverão voltar à Casa Paterna, 

conscientemente. 
  



O Mistério da Esfinge 
 

 

 

 

 

  

Como parte dos mistérios, temos ainda Quatro Animais representando 

as Hierarquias Criadoras, os respectivos Apóstolos e os elementos da 

natureza: a Águia (João), Ar; o Leão (Marcos), Fogo; o Touro (Lucas), 

Terra; e o Anjo (Mateus), Água. 
  

O Verdadeiro Caminho da Iniciação indicam esses mistérios que os 

discípulos devem desvendar dentro de si mesmos para alcançarem 

na Terra condições de dizer: “Eu e o Pai, o Mestre, somos um só”.  



Mistério do Santo Graal 
 
 

Segundo a Tradição do Ocidente 

se trata de um Cálice de  

“Esmeralda”, no qual José  de 

 Arimatéia  colheu  o sangue do 

Quinto Bodhisatwa - o Cristo – 

quando foi lanceado pelo centurião Longinos. 
 

No passado, o Mistério do Santo Graal foi mantido no 

Oriente em Oito Igrejas ou Templos nas cidades da 

Turquia.  
 



 Mistério do Santo Graal 
 

 

Segundo João, as Igrejas do Apocalipse são: 

1) Éfeso,   2) Sardes,     3) Esmirna, 

4) Tiatira,  5) Pérgamo,  6) Filadélfia e 

7) Laodicéia,  sendo  a  8ª Jerusalém.  



Os 22 Mosteiros e Fraternidades 

  Representando  ramificações  da  grande  Loja  ou  

  Fraternidade Branca no mundo humano ou terreno, 

  sendo em realidade, o Governo Oculto do Mundo (G.O.M.) 
 

Índia - Srinagar, Simlar, Cartock, Ladak, Leh; 

Mongólia - Urga, Naringol; Tibet - Tjigad-Jê, Lhassa; 

México - Chichen-Itza; Peru - Machu Pichu; Egito - El Kaira, 

Karnak, Luxor; Líbia - Kaleb; USA - El Moro; 

Líbano - Monte Líbano, Baal Beck (muitos imigraram para o sul de 

Minas - BR); 

Brasil - Boassucanga: Região de Vila Velha, no Paraná; Parimã: 

Região da Serra de Roraima, alto Amazonas (Pedra Pintada), 

região relacionada a Badezir; Matutu-Araracanga: Região da Serra 

do Roncador, em Mato Grosso; e Moreb: em São Lourenço, sul de 

Minas (conhecida como Montanha Sagrada). 



A Sabedoria Eterna e os Atributos de Deus 

Os três valores do Eterno expressos na humanidade através dos 

Avataras são:  

Onipotência, Deus que tudo vê – Vontade permanente; 

Onisciência, Deus que tudo sabe – Sabedoria permanente; e 

Onipresença, Deus que tudo é – Atividade permanente. 
 

A Vontade posta em Atividade através da Sabedoria do Eterno. 

   Onipotência é o aspecto da Vontade, como característica Divina no homem, 

    expressa através do dom precioso dos Filhos de Brahma.  

    Está presente nos seres autoconscientes, Budas Celestes, nos  

    Avataras de Brahma. 
 

Onisciência está relacionado com o Amor-Sabedoria.  É a expressão 

    da Sabedoria Divina, através  do Buda humano,  Avatara  de  Vishnu. 
 

Onipresença relaciona-se com o aspecto Atividade, ou seja, quando a Vontade 

    de Deus é posta em movimento através da Roda de Samsara, representada 

    pelo Buda Terreno. 



Sistema Planetário e Sistema Geográfico 
 

O Sistema Planetário é uma expressão da Manifestação do próprio 

Logos Planetário, tendo na biologia sua representação no Átomo, 

onde o núcleo é formado de Prótons e Neutrons que faz o papel de 

Sol Central, e os Elétrons que giram à sua volta, representando os 

Planetas. 
 

Na realidade é muito mais que isso, porquanto nele palpita a própria 

Consciência do Logos agindo para a realização do Plano Arquetipal 

projetado desde o inicio das coisas. 



Sistema Planetário e Sistema Geográfico – cont. 
 

Sistema Geográfico Sul Mineiro  expressão  do  7º  Sistema  de Evolução: 

Pouso Alto, Sol; Itanhandu, Lua; Carmo de Minas, Marte; Maria da Fé, 

Mercúrio; São Tomé das Letras, Júpiter; Conceição do Rio Verde, Vênus e 
Aiuruoca, Saturno, tendo como Oitava, São Lourenço.  

  

Sistema Geográfico de Itaparica (Bahia). Expressão do 6º Sistema de 

Evolução: Feira  de  Santana,  Cachoeira,  Santo  Amaro   da Purificação, 

Nazaré, Santo Antônio de Jesus, Amargosa e Brejões, sendo a Oitava, 
Itaparica (Mar Grande).  

  

Sistema Geográfico do Roncador (Mato Grosso). Expressão do 5º 

Sistema de Evolução: Canarana, Cocalinho, São Félix do Araguaia, Vila Rica, 

Barra do Graças, Água Boa, Campinápolis, e a Oitava Nova Xavantina. 



Sistema Planetário e Sistema Geográfico – cont. 
 

Sistema Geográfico de Teresópolis no Rio de Janeiro. Expressão do 4º 

Sistema de Evolução (ainda em curso): Barra do Piraí, Valença, Paraíba do 

Sul, Cantagalo, São Fidelis, Friburgo, Niterói e a Oitava, Teresópolis. 
  

Sistema Geográfico Mundial, Posto Representativos: Machu Pichu, 

Peru; El Moro, EUA; Sintra, Portugal; Sidney, Austrália; Yucatan, México; 

Cairo, Egito; Srinagar, Índia; sendo a Oitava, São Lourenço em Minas 

Gerais. 
  

As Montanhas Sagradas do Brasil sínteses dos Sistemas são: Lourenço 

Prabasha-Dharma em São Lourenço, Monte Ayrú em Itaparica, Matatu-

Araracanga em Mato Grosso e Itapira em Teresópolis, além das Montanhas 

Sagradas ligadas aos Postos Representativos. 



A Ciência da Vida 
 

“A EUBIOSE é a Ciência da Vida. E como 

 tal, é aquela que ensina os meios de se  

 viver em harmonia com as Leis Universais, 

 das quais os primeiros se derivam.  
 

Podemos observar que nenhuma diferença existe entre 

a EUBIOSE e a TEOSOFIA, no sentido real da palavra. 

Porque esta, como Ciência ou Sabedoria Divina, se 

propõe à mesma coisa, como tronco donde se originam  

as  ciências, artes,  religiões,  filosofias, línguas  e  tudo  

mais  quanto já existe ou há  de existir  no  mundo. 



A Ciência da Vida 
 
 

A EUBIOSE é um plano de evolução de âmbito 

universal. Entretanto, é bom lembrar: 

trata-se de um neologismo.  
 

Eubiótica é o que apenas registram os dicionários,  

como o de Jayme Seguier com a significação de Arte de Bem 

Viver. Mesmo assim, por aí se vê, que não se distancia, o 

mínimo que seja, da verdade. 
 

 A Arte de Bem Viver, de viver em harmonia com as Leis da 

Natureza e consequentemente com as Leis Universais, das 

quais as primeiras se derivam em busca do contato final com 

o Mestre de cada um, isto é, o Deus Único e Verdadeiro. 



A Ciência da Vida 
 

A  Sociedade  Brasileira  de  Eubiose  é  uma  Escola 

Iniciática. Instituição de caráter cultural e espiritualista 

sem fins lucrativos, com o objetivo principal de preparar 

os  seres  humanos para o desperta do seu Deus Interior 

criando assim condições objetivas para a manifestação cíclica do 

Espírito de Verdade cujo nome em sânscrito será Maitréia Buda, o 

Sr. dos 8 poderes da Yoga. 
 

Entre em contato conosco. 

Sociedade Brasileira de Eubiose  
Estude conosco diretamente nos departamentos em todos o  

Brasil ou no exterior, ou ainda, pelo curso por correspondência 
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Plêiades 

Leia e recomende 

Portal de Aquário 



 

F i m 
 

 

 

 

Pretigiem e recomendem:      

www.portaldeaquario.com.br 


