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E D I T O R I A L 

 
 
 

 
 

 
 
           

        Comunidade Teúrgica Portuguesa é Instituição Cultural-Espiritualista fundada espiritualmente 

em 1978 e materialmente em 1980, em Portugal, iniciando actividade regular em 1982, e tem por fim a 

difusão do seu vasto Programa em prol do engrandecimento físico, moral e intelectual da Humanidade, 

promovendo o combate intensivo ao analfabetismo, aos vícios e maus costumes sociais, à superstição, ao 

fanatismo, à mentira e ao erro, onde quer que se manifestem. 
 

A C.T.P. possui os seus Estatutos lema e emblema completamente distintos de quaisquer outras 

agremiações, inclusive “teosóficas”, e é uma Escola de Iniciação definida pelas suas próprias características 

espirituais consubstanciadas no seu lema LAUDATE GLORIAM DEI, “Louvai a Glória de Deus”. 
 

A C.T.P. não permite, no entanto, em seu seio manifestações de ordem político-partidárias, por sua 

acção dissolvente, nem dogmatismos religiosos, por considerá-los “duplos véus lançados sobre a Sabedoria 

Iniciática das Idades”, do mesmo modo que as “faculdades psíquicas” como atentatórias à evolução actual da 

Humanidade, dado o facto de pertencerem ao estado de consciência da sua infância evolucional. Os próprios 

termos “médium, sujet, paciente, passivo” (quer para a mediunidade provocada, quer para a hipnose), definem 

a posição inferior em que se colocam todos aqueles que se fazem autómatos da vontade alheia, pouco importa 

se de entes encarnados ou desencarnados. 
 

Trata-se, pois, de Instituição completamente independente e autónoma, constituída de livres-

pensadores, na extensão da palavra, porque o termo Teúrgico, “Obreiro do Eterno”, implica o de Teósofo, 

“Estudioso da Sabedoria Divina”, que inclui o de Eclético ou Sincretista, por seu espírito de análise e crítica, 

de Harmonista, por buscar a suprema síntese filosófica, de Analogista, por aplicar a chave hermética de “o 

que está em cima é como o que está em baixo”, e assim mesmo Teósofo, enfim, por buscar para o homem 

vulgar a Suprema Ciência da Superação, que há-de fazer dele um Super-Homem, um Titã, um Prometeu, um 

Herói do Espírito como Obreiro de Deus na Face da Terra. 
 

Vossa, a 
 

COMUNIDADE TEÚRGICA PORTUGUESA 
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SPES MESSIS IN SEMINE 
 

(“A Esperança da Colheita está na Semente”) 
 

 

HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 
 

 
Consiste na semente a esperança da 

colheita! É este o novo lema adoptado pela 

Sociedade cujo nome, até hoje, nada mais foi do 

que o escudo infrangível onde vieram despedaçar-

se todas as setas e lanças da ignorância humana, 

escudo este defensivo de um outro nome ainda nas 

dobras do mistério. 

 Na quietude búdhica dos Santuários 

privilegiados não há forças contrárias ao Bem, ao 

Belo e à Verdade que aí possam completar a sua 

obra de destruição, tal a fragilidade do ponto 

morto de onde procedem em desarmonia, portanto, 

com as forças vitais das Correntes construtivas do 

Universo. 

 Aquele que houver acompanhado com um 

pouco de interesse o desenrolar dos factos 

ocorridos em Dhâranâ, desde o início da sua 

fundação, não precisa ser portador de grandes 

dotes intelectuais para deduzir que algo de mais 

importante (se assim é possível dizer) jazia oculto 

além do primeiro Plano divisado na matéria física. 

 O Arquivo de Dhâranâ é um repositório 

das mais belas e valiosas revelações que ora se 

completam na maior de todas, ou seja, o ponto 

culminante há muito visado pelas aspirações 

elevadas dos Dirigentes do Destino Humano. 
 

 Maya, tal como sempre, incumbiu-se 

magistralmente do seu papel de iniciadora do 

Género Humano a caminho da Luz, e hoje, 

vencida pela intensa e perfeita concentração da 

mente em determinado objecto interno, 

acompanhada de uma completa abstração de todas 

as coisas pertencentes ao universo exterior ou 

mundo dos sentidos (que é Dhâranâ, o sexto grau 

da Yoga de Patanjali), realizou-se a grande 

Profecia dos Deuses imortais de há muito 

prometida. 
 

 E assim, qual Loto em eclosão, das 

lágrimas e sofrimentos do Passado glorioso 

ressurgirá, em breve, Aquela a quem estava de 

facto reservado o verdadeiro papel no Brasil, 

iniciado por Dhâranâ com tanto esforço, coragem 

e abnegação como mãe carinhosa que acalentava 

ainda no seu seio a Filha amada prestes a vir ao 

mundo. 



PAX - N.º 74 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

5 

 

 Na azáfama natural das proximidades dos 

grandes dias de festa, em Dhâranâ tudo se vem 

transformando (menos a Missão que continua 

sendo a mesma), desde os seus Estatutos até ao 

vitorioso e memorável nome que trazia com tanta 

galhardia, para que em 8 de Maio próximo tenha 

realização o grande Ideal dos Seres de Sabedoria.3 
 

 Somente esta revista conservará o nome, 

não só em homenagem a Dhâranâ como, também, 

para que sirva de exemplo aos pósteros – à 

tenacidade e à insistência na luta em defesa de um 

ideal qualquer, principalmente quando esse Ideal 

atinge o progresso espiritual da Humanidade sob 

as bases supinamente belas da Fraternidade entre 

os homens. 

 

 Spes messis in semine! Sim, a semente, 

mesmo ralada, começou a ser espalhada, e do 

terreno sáfaro, ainda, brotam os primeiros rebentos 

do trigo bom e sadio, que um dia há-de encher os 

celeiros sul-americanos como a mais bela 

esperança de uma Nova Aurora de Paz, Amor, Luz 

e Progresso para toda a Humanidade, tendo como 

foco central o Brasil, o refúgio dos oprimidos ou a 

Terra da Promissão! 
 

 Encorajados e fortalecidos sejam todos 

quantos trabalham para o mesmo desideratum, 

embora por veredas diferentes. 
 

 Seja a Paz com todos os seres! 
 

In revista “Dhâranâ” 25/28 – 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCULTISMO E THEOSOFIA, UM LIVRO SINGULAR QUE PODE 

ENGANAR PELO TÍTULO DAQUELE OUTRO DE LAURENTUS 
 

V. M. A. 

 

Ocultismo e Teosofia de João Lourenço de 

Souza foi publicado em 1904 pela Livraria da 

Federação (Espírita Brasileira), sediada no Rio de 

Janeiro, e o autor apostolava no Movimento 

Espírita de Allan Kardec em cuja F.E.B. ingressara 

em 1894, tendo promovido a fundação da Livraria 

da Federação (31.3.1897) de quem foi um dos 

primeiros gerentes. Repara-se que o conteúdo 

desse livro faz um apanhado geral dos 

conhecimentos teosóficos e ocultistas da época 

mas transpondo-os para o plano interpretativo da 

doutrina espírita, e daí o seu título completo ser 

Ocultismo e Teosofia – Identificação com o 

Espiritismo. Esta obra vem a ser uma espécie de 

arauta daquela outra maior e genuinamente 

teosófica e ocultista de Henrique José de Souza, 

(Aquisição de A.P.A.) 
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Ocultismo e Teosofia, com 1.ª edição em 1949 e 

assinada sob o pseudónimo Laurentus. Isso revela 

o Espiritismo como desbravador do caminho das 

mentes impúberes e materialistas da época ao 

advento da Teosofia na qual se deveria dissolver 

ou integrar (o que não aconteceu, como se sabe), 

facto que valeu tanto para o Movimento de H. P. 

Blavatsky como para o de Henrique José de 

Souza. Por essa altura dos finais do século XIX e 

primeiras décadas do seguinte, o Ocultismo, a 

Teosofia e o Espiritismo andavam misturados uns 

nos outros a ponto da linguagem utilizada por 

teosofistas e ocultistas no Brasil (sobretudo no Rio 

de Janeiro onde havia maior predomínio desses 

movimentos) ser em grande parte adaptada do 

vocabulário espírita, como se repara, por exemplo, 

nas Actas de Dhâranâ – Sociedade Mental 

Espiritualista (1924-1928). Mas aos poucos a 

linguagem teosófica foi-se apurando e distinguido 

da espírita, sobretudo a partir de 1929-1935 

quando JHS inicia o 5.º ciclo do seu trabalho 

iniciático conhecido como “Glorificação da Obra”.  
 

João Lourenço de Souza era escritor e 

presumo que igualmente jornalista, mas não 

possuo informações de que tenha pertencido à 

família Souza (da parte do Prof. HJS), sobrenome 

esse que aliás é dos mais vulgarizados na língua 

portuguesa, tal qual “Manuel” e “Maria”, e o 

próprio autor deverá ter descendência lusitana, 

tanto que a assinatura no livro de um seu possível 

parente português, “Alberto de Barros e Souza, 

Coimbra 1907”, atesta isso, além de que o 

exemplar em causa deverá ter vindo da Biblioteca 

Municipal de Coimbra (há um outro exemplar 

cotado na Biblioteca Nacional, em Lisboa). Esse 

livro é uma espécie de arauto do maior de 1949, de 

HJS, repito, e por isso vale pela singularidade que 

justifica plenamente a Lei de Causalidade. Tanto 

que em 1904 Henrique José de Souza (então com 

21 anos de idade) estudava os fenómenos 

psíquicos no que vez por outra deslocava-se a 

centros espíritas pela mão do seu guia e instrutor 

que residia no Rio de Janeiro, ou seja, António 

Maceió (Akadir). Precisamente nesse ano de 1904 

(28 de Setembro) Henrique compareceu a uma 

sessão espírita em companhia de Akadir (que era – 

e é – um ser de carne e ossos, não um qualquer 

fantasma), tendo-se dado o significativo facto 

seguinte: em dado momento da sessão projectou-

se sobre Henrique uma imensa cruz luminosa que 

foi vista por todos os presentes. Anos depois, 

sobre esse acontecimento, JHS escreveria numa 

sua Carta-Revelação: “Exaltado seja este dia 

(28.9.1904) em que o Venerável Akadir, num 

centro espírita, fez descer sobre JHS uma imensa 

Cruz Luminosa”, preanunciando a sua Missão de 

Homem das Dores (Chrestus) mas também de 

Redentor (Christus). Sim, há muitas causalidades 

na Obra, e o facto da existência desse livro 

singular com um autor que mesmo não sendo da 

Família JHS ainda assim leva os nomes de João 

(Arauto) Lourenço (Montanha Sagrada) e Souza 

(Avatara), não é por isso dos menos significativos. 
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SALMOS DE JHS 
 

COMENTADOS POR SEBASTIÃO VIEIRA VIDAL 
 

SALMO 151 

 

ESTUDO SOBRE O SALMO 151 

SALMO DOS JINAS (19/08/1980) 

 

No estudo sobre o Salmo 150, há um item 

com o título de “Linha Suplementar ou aquela 

com a qual abrimos as demais, por ser formada 

pelos Seres (MUNIS) Guardiões da Montanha 

Sagrada LT PT DT”. A seguir, há a referência: 

“1. Rabi-Muni – Mercúrio – criação de JHS (ex-

Samael); 2. Tara-Muni – Vénus – criação de HJS; 

3. Arani-Muni – Marte – criação Devakânica”. 

Na margem direita do livro original há uma Coroa, 

com os dizeres: “Reflexo do Pai, Mãe, Filho”, e 

assim por diante até ao número 10, Todes, etc. No 

final do item há uma anotação sugerindo a 

substituição da expressão “criação de…” por 

“ligado a…”. 
 

 Por volta de 28 de Setembro de 1930, data 

da criação da Confraria Jina da Montanha Sagrada 

para recolher as Almas redimidas pelos seus 

próprios esforços, Sua Majestade, o Rei-Sacerdote 

Melki-Tsedek, usou a expressão já citada, porque 

ainda não era a hora de oferecer aos Membros da 

sua Instituição, à Corte de Sua Majestade na Face 

da Terra, as revelações integrais relativas à função 

dos Excelsos Munis, e consequentemente de se 

criar Seres pelo processo de Kriya-Shakti, sim, 
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pelo Poder da Mente Divina. Mas, graças ao 

processo da Mayavada, da Maiêutica Kumárica, 

ELE conseguiu estabelecer a perfeita ligação entre 

os Excelsos Munis da Montanha Sagrada e os 

Egrégios Membros da Instituição. Nessa fase de 

organização, o Excelso Senhor JHS escolheu os 

elementos mais proeminentes de Dhâranâ – na 

época – a fim de ligá-los aos Munis de Moreb, 

aliás, essa escolha recaiu nos mais categorizados 

para simbolizar ou representar os Kumaras ou 

Dhyanis-Kumaras, obedecendo sempre ao sublime 

Septenário. Os escolhidos eram os mais íntimos do 

APTA, pois quase sempre se encontravam na 

Régia Morada de JHS. Eram eles: JHS – o Chefe; 

HJS – a Sacerdotisa (como era chamada na época); 

Walter Orion; Carlos Gonçalves de Souza – o 

Sacerdote Vayu; TAG – Coluna B; CAF – Coluna 

J; Dr. Cícero Pimenta de Mello – genro dos 

Gémeos Espirituais; Dr. Eduardo Cícero de Faria – 

filho do Venerável RALPH MOORE; Teodoro 

Nunes – ligado ao Dr. Faria, por questões 

kármicas de vidas passadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na fase inicial da Missão dos Sete Raios 

de Luz não se possuíam conhecimentos secretos 

relativos aos mistérios das criações pelo processo 

de Kriya-Shakti, nem sobre Tulkuísmo, e muito 

menos ainda sobre os Mundos Paralelos ou 

Interiores. 
 

 Anos após essa fase inicial, começaram a 

aparecer ou a ser ministrados os aspectos da 

verdade sobre SAMAEL – que funcionou também 

com os nomes sagrados de JOHN KING, EL 

MORO e outros. Foi um Assistente muito eficaz 

de H.P.B. na América do Norte e na Índia, 

auxiliando-a a produzir fenómenos estranhos para 

atrair os americanos do Norte a fim de formarem a 

Instituição que trabalharia para a Sexta Sub-Raça, 

pois que a Sétima sairia do Brasil. 
 

 A adorável contraparte do valioso JOHN 

KING apresentava-se com o nome de KATIE 

KING… Passaram-se os anos, e veio a revelação 

de que o inesquecível SAMAEL é o terceiro Tulku 

do Senhor AKBEL, e consequentemente a Excelsa 

KATIE KING (Lilith) a era de Sua Majestade, a 

Rainha-Sacerdotisa de Melki-Tsedek. Como se vê, 

esses dois Seres são os Representantes dos 

Gémeos Espirituais, por isso tinham ao seu redor e 

às suas ordens os seus Sub-Aspectos, ou melhor, 

“Sub-Tulkus”. Os Jinas, as Forças Psicofísicas 

defensoras do Manu Primordial em forma-dual, e 

naturalmente da sua Obra na Face da Terra, eram 

em número de 9 em Moreb. Esses 9 SERES são 

portadores dos ígneos nomes de SAMAEL (John 

King), LILITH (Katie King), Jina-Sit, Jina-

Bhutau, Jina-Maru, Jina-Sadu, Jina-Tamas, Jina-

Rajas e Jina-Satva. Logo, esses 9 Jinas de Moreb 

representam as Forças imanentes do próprio 

ETERNO expressadas pelo Buda Rabi-Muni e, em 

determinados ciclos, pelo Deus Akbel. Bastava 

Este pensar ou desejar algo, que esses Jinas 

executavam os seus desejos de imediato. Eles 

constituem, por assim dizer, o Oitavo Tatva ou 

Força Universal. Por isso dominam os Reinos da 

Natureza.  
 

 Aplicando o método de ensino do Senhor 

AKBEL, estabelece-se a relação desses 9 Jinas 

com o que diz a Tradição: o Mundo foi criado em 

7 Dias, e após o Criador descansou em 2, logo, 

houve a acção dos 7 Luzeiros e mais os Oitavos 

Pai e Mãe. Fala-se sempre em 7 Dhyanis e mais os 

Manus Masculino e Feminino. Segundo a 

Astrologia vulgarizada, há os 7 Planetas e mais 

Urano e Neptuno. Ora, o Arcano 9 é o 

representativo do Adepto Perfeito. A Suprema 

Tríade agindo nos Três Tronos, equivale ao 

Trabalho de nove Coisas. 
 

 Dando como exemplo acerca que foi 

escrito, cumpre relatar alguns acontecimentos na 

Obra para maior esclarecimento e cunho de 

veracidade sobre o tema em estudo. O Senhor 

JHS, certa feita, estava realizando determinado 

trabalho com a Coluna J no Rio de Janeiro e teve 

necessidade de um anel que se encontrava na Vila 



PAX - N.º 74 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

9 

 

Helena, em São Lourenço. Bastou o Grande 

Senhor sentir essa necessidade e segundos após o 

anel era materializado por ELE, o que 

compreendemos como tendo sido um transporte 

em Quarta Dimensão. Num Ritual de Defesa da 

Obra, que estava sendo realizado no Rio de 

Janeiro, no Salão da S.T.B. à Rua Buenos Aires, 

JHS pensou no Excelso Samael, no seu auxílio; 

em frente à mesa da Directoria havia pendurado 

um quadro do Senhor Buda, e JHS pediu a um 

Irmão para verificar o que havia nesse quadro, e 

nele foi encontrada uma Mensagem do valoroso 

Guerreiro Samael com a sua assinatura com uma 

espada no final da rubrica, e ao lado, desenhados 

com tinta de cor alaranjada, sete globos, sendo o 

do centro maior do que os outros (oooOooo), e 

sobre este maior estava desenhada também uma 

cruz. Esses nobres Jinas, como Forças do 

ETERNO, quer na época de H.P.B. na América do 

Norte, quem em Dhâranâ, em Niterói, eram os 

encarregados das materializações e apresentações 

de fenómenos estranhos aos olhos dos homens 

profanos. Eram Forças, porém, conscientes do seu 

trabalho e agiam sempre no momento e na hora 

certos. 
 

 Para distrair as crianças da Morada do 

Senhor JHS, como brincadeira atiravam-lhes nas 

pernas, levemente, milho, arroz e feijão. Quando 

havia necessidade de certa realização e os 

Membros da Família de JHS não entendiam, vinha 

então uma mensagem materializada com 

instruções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na luta contra os Nirmanakayas Negros, 

em Niterói, o adorável Jina-Sit foi de uma eficácia 

ultracósmica. A sua vigilância nesse 

acontecimento foi além do que se pode dizer com 

palavras humanas: estava sempre a par dos 

projectos, das estratégias, dos planos de ataque à 

Obra e ao Supremo Senhor. Graças à divinal 

cobertura dada pelo valoroso JINA-SIT, os seres 

negativos nunca conseguiram apanhar em 

emboscada os Membros da Obra e o Excelso 

Senhor. O sublime Guerreiro Jina-Sit deu 

cobertura completa à Obra. Avisava com 

antecedência de tudo que estava sendo planejado, 

do modo como seriam desferidas as investidas 

contra a Missão dos Sete Raios de Luz e os 

defensores desta, já prevenidos dos dias, horas e 

como iriam processar-se. Jina-Sit é, pois, as duas 

Colunas J e S defendendo o H central em todas as 

lutas, em todos os embates. 

 Não é demais lembrar que além dos 9 

Jinas de Monte Moreb havia uma segunda 

categoria de Seres, de Jinas, mas já ligados à Serra 

do Roncador, Monte Ararat. Eles estavam ligados 

ao Padre José de Anchieta, como produto do seu 

Avatara entre os silvícolas (os mamelucos). Esse 

grupo de Jinas funcionou no Santuário de 

Dhâranâ, entrando em contacto com o Avatara de 

JHS a fim de se elevarem em categoria e, talvez, 

em Hierarquia. Identificavam-se de modo 

engraçado: “Ou o Treme-Terra”, “Sou o Junco 

Verde”, “Sou a Luz da Floresta”, “Sou o Temível 

dos Morros”, etc. Eles materializavam no 

Santuário, na Casa de JHS e no seu escritório 

cocos, frutos selvagens, colares confecionados 

com “lágrimas de Nossa-Senhora” (umas contas 

produzidas por uma planta aquática), rosários de 

coco, penas de aves, flores silvestres, etc. Diziam 

no Santuário através do Bijam dos Avataras: 

“Ainda vamos viver no meio de vocês, usando 

casaca, cartola, botina e fumar charuto e uma série 

de coisas alegres”, usando imagens lindas para 

definir as coisas. O Jina Treme-Terra já está 

encarnado no ser de nome Aníbal Martins da 

Silva; Junco Verde também está num ser que é 

hoje oficial de Aeronáutica. Os sete primeiros 

dirigentes dos mamelucos apresentaram-se no 

Santuário de Dhâranâ para lhes ser outorgado o 

direito, o poder, a liberdade de se encarnarem, a 

fim de irem procurar ou conquistar a 

individualidade. Por isso foi composto e cantado o 
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Hino que tem o título de Hino de Mato Grosso, 

onde se diz: “Cada vez cavar mais fundo para 

servir ao Rei do Mundo”… Se acontecesse alguma 

coisa de grave com o Avatara de JHS, já existia a 

solução preparada por esses esplendorosos Jinas. 

Diziam naquela época: “Se o Chefe morrer, a 

Coluna J vos conduzirá para Mato Grosso, a um 

local próximo de São Luís de Cáceres, onde irão 

ser recebidos por uma Rainha de nome Zoraide, 

com as suas Colunas”. Esses Seres ficavam como 

sendo a retaguarda dos Chavantes, guardando até 

ao momento determinado por Lei os segredos da 

Serra do Roncador. JHS disse que eles estavam 

defendendo a Semente Inca-Tupi. Ora, Inca-Tupi, 

Índio Tupi, são nomes com as mesmas iniciais I e 

T… o que leva a pensar na expressão Irmãos 

Tributários. Raciocinando em termos de Badagas, 

e não baseados nos antropólogos da Face da Terra, 

pode-se estabelecer o relacionamento: Índios 

Tupis Jinas, cujas iniciais – I. T. J. – lembram a 

frase Infantes Tributários Jehovah ou Infantes 

Tributários de Jehovah. 
 

 Segundo Pitágoras, o número Três acha-se 

em toda a parte e o Um é o seu princípio. O 

trabalho dos Jinas do Brasil (Badagas) foi 

executado em três grupos. Já estudámos dois e 

cogitamos agora do terceiro, senão, dos Jinas que 

se acham sob a Espada e a Flecha de Ararigboia, o 

qual militou em Niterói. Esse era Índio e Jina, 

tanto mais que da sua Taba, em São Gonçalo, 

partia um subterrâneo através do qual se ia à Pedra 

da Gávea internamente. Estava ligado, 

naturalmente, ao Avatara que se verificou em 

Teresópolis, “Dedo de Deus”… Os seus 

comandados de outrora encontravam-se 

adormecidos, aguardando o momento de 

despertarem para a vida tomando corpos com 

outras possibilidades de entenderem os novos 

aspectos da Verdade Eterna. Esse momento 

chegou quando soou a hora da defesa da Lei, no 

âmbito geográfico do Grande Ararigboia. Com os 

Rituais no Santuário de Niterói, eles foram 

despertos. Mas despertaram com as mesmas 

nidhanas dos últimos momentos da vida que 

tiveram na Face da Terra, como guerreiros, para 

depois e aos poucos irem recuperando a 

consciência com os impactos recebidos pelas 

vibrações do Santuário e da presença dos 

Avataras. Nesses actos, era recomendada aos 

Membros de Dhâranâ e aos do APTA uma fase 

rigorosa, na qual não se podia manter ódio, rancor, 

discussões calorosas, briguinhas, enfim, deveria 

haver um isolamento completo das coisas da Face 

da Terra. Nesse período, apesar das 

recomendações houve uma discussão entre duas 

senhoras com responsabilidade em Dhâranâ. 

Resultado: os Jinas de Ararigboia, recebendo o 

impacto previsto, enfureceram-se, transpuseram o 

círculo defensivo do Santuário e projectaram-se no 

mundo profano, vibrando no psicomental do povo. 

Isto provocou em Niterói um quebra-quebra de 

bondes e um furioso ataque aos cobradores e 

motorneiros de nacionalidade portuguesa. Enfim, 

foi revivido o episódio da batalha dos índios de 

Ararigboia para expulsar os portugueses das suas 

redondezas. Com o facto da grande agitação Jina e 

popular, JHS regressou de imediato ao Santuário a 

fim de acalmar aquela situação provocada pela 

falta de vigilância dos sentidos dos Membros de 

Dhâranâ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para se provar a vigilância desses Jinas em 

conjunção com os Adeptos Independentes, ocorreu 

um facto digno de ser relatado: frequentava o 

Santuário de Dhâranâ um indivíduo de nome José 

Guilherme. Esse indivíduo usava na carteira de 

dinheiro, no bolso de dentro do paletó, um símbolo 
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obsceno. Antes de ir para Dhâranâ deixava tal 

símbolo com o dono de um botequim próximo, e 

quando ia para casa voltava a recuperá-lo. Na sala 

de espera das barcas de Niterói haviam umas 

máquinas que, accionadas por moedas, gravavam 

as letras do alfabeto. Num domingo, antes de ele 

tomar a barca para Niterói, o Adepto Çvani-Cuni 

escreveu o seu nome numa chapinha de tais 

máquinas. No Santuário de Dhâranâ, em pleno 

Ritual, pediram ao tal José Guilherme que 

verificasse se havia algo estranho na sua carteira: 

ele verificou a primeira vez e nada encontrou, fez 

o mesmo na segunda e nada encontrou; insistiram 

que verificasse com mais cuidado, o que ele fez, e 

no fundo da carteira, num cantinho, encontrou a 

chapinha com o nome do Excelso Çvani-Cuni, 

como quem aconselhava: “Ao invés de usar o seu 

símbolo predilecto no bolso, use a chapinha com o 

meu Nome”. 
 

 Houve uma ordem para que a Coluna J 

fosse a uma certa Lagoa existente no Estado do 

Rio de Janeiro, bem longe de Niterói. Nessa Lagoa 

o Eng.º António Castaño Ferreira, a Coluna J, 

deveria banhar-se. Foi pela manhã e por volta do 

meio-dia já se encontrava de regresso à Régia 

Morada de JHS, prestando conta da sua missão. 

Essa Lagoa é de natureza Jina e nela há uma 

Deusa que se dispõe em determinado lugar, sendo 

que sete peixinhos de sete cores diferentes dão sete 

voltas em toda a Lagoa passando diante da Deusa, 

como que reverenciando-a. Ele foi conduzido a 

essa Lagoa pelos Jinas de Ararigboia. Ora, esse 

evento parece ter sido uma consagração ou uma 

limpeza áurica da Excelsa Coluna J. 
 

 Num Ritual de grande importância 

realizado no Santuário de Dhâranâ, a Excelsa D. 

Helena, a Sacerdotisa (como era conhecida na 

época), sentiu falta de perfume para colocar no 

Fogo Sagrado, ficando muito apreensiva com isso. 

Numa fracção de segundos, o Grande Senhor JHS 

materializou uma mão cheia de tal perfume.  
 

 Ararigboia é uma palavra ternária: ARA – 

RIG – BOIA. ARA é FOGO; RIG é REI, em 

Agharta; BOIA tem o B de BRASIL, Terra do 

Fogo, o OI ou IO, o ITINERÁRIO DE IÓ, e A de 

AGHARTA, consequentemente, o Rei do Fogo 

defendendo o Itinerário de IÓ para receber o Rei 

de Agharta. ARA equivale a BADEZIR e RIG a 

REI DE AGHARTA… que virão para o Brasil. 

BOIA, BELOI, lembra sempre algo de divino, de 

coisas que não são da Face da Terra. 
 

Numa sessão de Samyama sob as 

vibrações do Sábio Patanjali, JHS levitou sobre 

uma grande mesa rodeada de pessoas. O senhor 

Estrela, pai de Margarida e Irene, assistiu ao 

acontecimento. Quem era Patanjali? Patan, Já, Ji, 

Jina, Ali, Allah, transmitindo a ideia de Penta-Jina 

de Allah ou Deus. Conclusão: com esse fenómeno 

ELE estava atraindo as pessoas para a Fundação 

de Dhâranâ, o sexto passo da sua Yoga (Samyama 

é o sétimo). Recorrendo à memória, lembro: 

Dhâranâ foi fundada como sendo a Quinta Rama 

das Confrarias Budistas do Norte da Índia e Oeste 

do Tibete. Foi fundada sob a direcção espiritual de 

Açvagosha – o 31.º Buda-Vivo da Mongólia – que 

na época encontrava-se no Templo da Pedra da 

Gávea. Em 1921 viera para esse Templo, prevendo 

a acção da Lei no Ocidente. 
 

 Há o termo ALADIM, ou seja, ALAH-

DJIN, senão, o GÉNIO, o JINA DE ALLAH ou 

Deus. Reverenciando o Chefe dos Jinas da 

Montanha Moreb – SAMAEL ou JOHN KING – 

desde logo associa-se a isso uma série de 

conhecimentos, que em várias tradições exaltam o 

nobre Nome do Chefe-Jina da Montanha Sagrada 

Moreb: Johan, Johanes, Jean, Johan, Jing e 

também Dzyan, que nas várias línguas não é mais 

que o valoroso Nome de JINA, JÉNIO ou GÉNIO 

que serve de guia aos homens vulgares da Face da 

Terra. Jina, Jnana, Jnanata, tem o sentido de 

Sabedoria, de Essência Divina. Pois bem, em 

Dhâranâ todos os seus Membros eram 

praticamente seres comuns, ou pelo menos com 

mentalidade de seres comuns. Por isso, é que o 

ponto principal de interesse era a fenomenologia, 

pois a Sabedoria a poucos quiseram. 
 

 O nome Dhâranâ, além do que já se 

conhece a respeito, presta-se aos estudos 

filológicos da chave iniciática dessa natureza. 

DHÂRANÂ ou DHARA+ANA. Dhara é a Lei e 

Ana é a Água, Matéria, Energia condensada. 

Dhara+Ana é a Lei na Matéria, o que equivale a 

dizer: a Lei gravada na Matéria, na Pedra (a Pedra 

de Asgard?)… E a Lei, no Brasil, não estava sendo 
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gravada nas mentes empedernidas das criaturas 

humanas? 
 

 No Templo de Baal-Bey no Monte Ararat, 

Roncador, acha-se a Pedra DHARA, a Pedra da 

Lei Física, mas também da Raiz da Matéria, e daí 

o nome de Mula-Dhara. Pelo que sabe, todos os 

Dhyanis Budas e Kumaras e outros foram 

obrigados a ir a esse Templo beijar a Pedra Dhara. 

Os Excelsos Gémeos Espirituais, em 1932, 

deveriam ir ao Roncador por Manchu ou Machu-

Pichu, tal como fora anunciado, para beijar essa 

Pedra e com isso fazer funcionar o Mula-Dhara, a 

Raiz da Matéria Humana, dando nascimento aos 

Budas Avataras. Por essas e muitas outras razões, 

o Coronel Fawcett, com o Quinto Dhyani-Buda, 

foi a Mato Grosso à procura do Roncador. Para o 

mundo profano ele perdeu-se, mas para o dos Jinas 

ele se achou para toda a eternidade. 
 

 Quando começou o trabalho real e as 

exigências para os Membros de Dhâranâ, 

surgiram também muitas dificuldades, falta de 

recursos e uma série de outras coisas negativas, 

provocadas pelas nidhanas não superadas dos 

antigos Bhante-Jauls. Um Irmão fez ao Senhor 

JHS uma pergunta: por que a Obra, representada 

pela Instituição que ora se firmava na Face da 

Terra, portadora de tantos poderes, de tantas 

materializações, com tão bom sentido, não era 

auxiliada pelos Seres que a protegiam? Os Seres 

da Fraternidade Branca não a podiam auxiliar 

materialmente? O Supremo Senhor JHS, sendo o 

manejador da Pedra Dhara (Dhâranâ, Dharma, 

Dwija, etc.), respondeu-lhe usando as palavras 

nobres e divinas de Louis-Claude de Saint-Martin: 
 

 “Quando quiserdes reconhecer uma 

Missão de carácter Divino, não tendes mais do 

que procurar Aquela que, a par dos valores 

espirituais indiscutíveis, é no entanto pobre e 

perseguida.” 
 

 A Instituição com o nome de Dhâranâ – 

Sociedade Mental-Espiritualista foi fundada no 

Brasil em guisa de resgate kármico dos antigos 

Bhante-Jauls e outros Seres que fracassaram em 

outras Confrarias, em outros lugares por onde 

passou o Avatara, em suas diversas Manifestações 

na Face da Terra. A designação de Dhâranâ 

destinou-se a fazer despertar nos elementos 

ligados aos Avatara as skandhas, ou escandas, e os 

sidhis já adquiridos em outras eras. Logo, sendo 

uma Instituição com a finalidade de permitir aos 

indivíduos, já trabalhados pelos Adeptos, 

resgatarem as suas dívidas, como poderia ela ser 

rica materialmente? Tinha que ser pobre e perse-

guida. Quando esses fenómenos desaparecessem 

ela também deixaria de ser real; ademais, se a 

Pedra Dhara estava no Brasil como poderia este 

Avatara dar-se em outro país? 
 

 Com a máxima reverência, exalta-se 

Dhâranâ ao reproduzir aqui o seu Hino: 
 

HINO DE DHÂRANÂ 
 

 Para a Vida Divina seguimos 

 Sem que Maya nos turbe a razão.  

Pelos Mestres guiados sentimos 

A alma livre dos véus da ilusão. 
 

 Salve, salve “Dhâranâ” 

 Por doce resplendor, 

 Nós havemos de Dhyana 

 O Portal de Ouro transpor. 
 

 Nas agruras da vida terrena 

 Quando tudo ameaça ruir,  

 Sobre nós te levantas serena 

 Qual estrela bendita a luzir. 
 

 Sobre nós fulge o Sol-Liberdade, 

 Pois sabemos nas lutas vencer,  

 Por amor à Suprema Verdade,  

 Pouco importa sofrer ou morrer… 

 

SALMO 152 
 

SALMO DO PODER DO PENSAMENTO 

PODER DA CRIAÇÃO POR KRIYA-SHAKTI 

PODER DE CRIAR A SHAKTI 

 

O que caracteriza o verdadeiro HOMEM 

da Quarta Hierarquia Criadora, a dos JIVAS, é o 

facto de ser portador da Força, do Poder do Quarto 

Plano Cósmico, o Plano de MAHAT, a Mente 
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Universal. Enquanto o SER desta Quarta 

Hierarquia Criadora não atingir o estágio de 

Mahat, senão, o Poder de Criar com a Força do 

Cérebro, logo, com a Força do Pensamento, não 

poderá ser chamado de Homem. Compreende-se, 

portanto, o HOMEM como sendo realmente 

aquele que se fez súbdito do Rei, ou seja, insigne 

Membro da Corte do Quarto Rei, isto é, Aquele 

que traz no peito o Tetragramaton Sagrado aceso. 

É Aquele em cujo peito esse Emblema se acendeu 

várias vezes com a luz vermelha, vinda de 

Agharta, e com a luz verde, provinda do Céu, do 

Segundo Trono como Hexágono. Em Revelação 

de 30 de Dezembro de 1953, ofereceu aos 

Membros da Sua Corte na Face da Terra, para que 

se tornassem HOMENS da Quarta Hierarquia 

Criadora, as divinais palavras avatáricas: 
 

Gramática é a Ciência da Linguagem, 

disse Carneiro Ribeiro, o grande mestre de Rui 

Barbosa. Mas o que é a Linguagem? Saberia ele 

mesmo dizer ou saber, se ainda vivo o fosse? 

Não… Linguagem é a expressão da Ideia. E que 

vem a ser a Ideia? É a formação de algo pela 

Inteligência ou Pensamento. Aquilo que antes de 

ser “já era”, como dizem os Advaitas, e que aqui 

se entende: o que antes de ser já era é a Mente 

Universal que vibra em todas as criaturas, muito 

mais num Makara… Pela Mente e Poder da 

Vontade sobrevém a Ideia. Ideia esta que sou EU 

quem a todos dá (disse JHS). Dessa ideia ou 

Vontade sobrevém a Sabedoria, e logo a 

Actividade. Forma Mental que se move, que se 

agita pelo Poder do seu Criador… e, portanto, 

realiza tudo quanto deseja o seu referido 

CRIADOR. 
 

AT NIAT NIATAT 

(a) J.H.S. 
 

 Os incrédulos, os desconfiados de si 

mesmos, os vazios de Essência Divina, poderão 

perguntar: o que fez JHS para tornar o ser humano 

um HOMEM ou MULHER da Quarta Hierarquia 

Criadora e não um animal racional, como é 

classificado pela ciência materialista? A resposta 

não foi dada com palavras e sim com acção, com o 

Poder Realizador do Maior de todos os Senhores. 

 Remember. Lembrar, muitas vezes, é 

viver, é realizar, principalmente as coisas de 

origem divina, a base informativa para os estudos 

no sentido de ampliar a Cultura, o aprimoramento 

mental, e daí a preciosa dica: “Evolução através do 

Carácter e da Cultura”. Essa dica equivale a dizer: 

iluminação da Mente pelo Conhecimento, 

cultivando as ciências filosóficas como 

desenvolvimento da potência latente no cérebro – 

Doutrina do Olho; e aprimoramento da 

Sensibilidade através da arte, da beleza, da força 

do Coração, ou seja, da Doutrina dessa natureza, o 

que equivale ao aprimoramento do Carácter. 
 

 Como realização e ensinamento, faz-se um 

estudo remissivo ao Trabalho da Missão dos 7 

Raios de Luz Logoidal. Ora, quando se dava 

ingresso na Instituição com o nome de Dhâranâ, a 

primeira oferta positiva que se recebia era a 

indicação para a prática da “mentalização do 

Globo Azul” com a palavra PAX, cujas letras 

possuíam a cor amarelo-ouro, sim, o ouro sobre o 

azul. Em primeiro lugar, mentalizava-se o Globo 

Azul com a palavra PAX em linha horizontal, e 

numa segunda etapa, o Globo Azul com a palavra 

  em forma triangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pesquisador, ao activar a inteligência com essa 

prática, poderia perguntar: qual seria a intenção do 

Excelso JHS oferecendo essa mentalização aos 

Dharanianos, naquela fase construtiva da Obra e 

que depois ficou sendo parte integrante do 

programa de ensino da Instituição? 

 

    P 

A    X 
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 1) Educar os Dharanianos a pensar com 

firmeza e ordem num determinado ponto, 

abstraindo-se dos demais que o rodeavam; pensar 

firmemente no ideal que estavam esposando no 

momento. Ora, isto era a prática de Dhâranâ, ou o 

firmar do pensamento num determinado ponto 

com abstracção dos demais, que é o sexto passo da 

Yoga de Patanjali. Com essa firmação o 

pensamento dos Dharanianos não ficaria vagando 

sem rumo, algo semelhante à primeira página dos 

jornais com vários títulos de assuntos inacabados, 

porque os textos estão nas páginas seguintes. 
 

 2) Tratava-se de uma preparação mental 

dos discípulos, com o intuito de desenvolver-lhes 

o Poder da Mente e ordenar os seus pensamentos 

para que mais tarde pudessem praticar a Yoga de 

Kriya-Shakti, sim, para criar as suas Shaktis 

perfeitas. 
 

 3) Era uma oportunidade para que os 

discípulos, os Dharanianos, se mantivessem 

perenemente ligados aos seus Mestres, os augustos 

Membros da Grande Fraternidade Branca. 
 

 4) Com isso, o Grande Senhor JHS, 

embora em tempo bastante longínquo, poderia via 

a ensinar aos Membros da Instituição a Yoga 

Universal, o que aliás foi realizado. 
 

 5) A firmação dessa mentalização 

propiciaria aos discípulos, com o auxílio dos 

Adeptos, o desenvolvimento do cérebro, como 

órgão do pensamento, para poderem criar um Ser 

Vivo. Criar pelo Poder do Pensamento um Ser 

Vivo, um Deva, um Anjo, equivalia à criação da 

Shakti. Shakti significa “Força”, sim, a Força 

plasmadora. 
 

 6) O Globo Azul sendo a cabeça, é 

alegoria do útero materno sendo, portanto, o 

“Útero Cerebral”. 
 

 7) PAX, de cor amarela, no Globo Azul é 

símbolo do Embrião. 
 

 8) O Santuário ou local purificado para tal 

prática seria a placenta, e as Músicas próprias e os 

Mantrans, as águas do parto. 
 

 Pois bem, o Globo Azul com a palavra 

PAX tem um aspecto estático, mas mentalizando-o 

o pensamento dá-lhe movimento, um sentido 

dinâmico. 

 

 A respeito da palavra PAX, observa-se: a) 

o P num embrião, forma a cabeça e a espinha 

dorsal; b) o A as asas, que no corpo humano 

poderão ser os pulmões; c) o X, a formação das 

pernas e braços. 
 

 Após longo tempo de práticas, com o 

auxílio dos rituais, da vivência, do trabalho, da 

evolução interior, o Dharaniano tornar-se-ia um 

ADEPTO. Por quê? Porque teria adquirido o poder 

de criar, teria alcançado o estágio de realizar a 

Kriya-Shakti, a capacidade de criar a sua Shakti, 

isto é, de poder manipular as Forças Universais. Se 

todos os Membros da Instituição criassem as suas 

Shaktis e como elas expressam Forças, estas 

Forças seriam defensoras da Obra. Com o passar 

do tempo e ao terminar o ciclo de preparação do 

Advento do Avatara, ou usando outras palavras, 

quando adviesse o Avatara imediato, o do Futuro, 

as Shaktis, os Devas, as Criações teriam o direito 

de encarnar, de tomar corpos físicos. Qual será a 

utilidade dessas Criações, desses Devas, Shaktis, 

etc.? No caso dos Adeptos, são os seus 

mensageiros, auxiliares. São os veículos através 

dos quais os Adeptos podem agir num Plano mais 

abaixo do que já alcançaram por evolução. Por 

exemplo, poderá haver no interior do Brasil, no 

interior da África, alguém portador da Centelha 

Divina mas que, por uma questão kármica, por 

estar num desses lugares sem meios e sem 

processo para praticar a evolução espiritual, num 

impulso íntimo roga a Deus, à Divindade, pouco 

importa o nome e a época, no sentido de lhe 

indicar o caminho da Verdade, do que está certo, 

de esclarecer a sua mente. O Adepto não poderá ir 

fisicamente ao local do rogante, porque se lá fosse 

o mínimo que poderia acontecer era não ser 

compreendido. Ora, se O ROGANTE PEDE 

PROTECÇÃO à Divindade e lhe aparece um 

Homem, isso dará motivo para dúvidas a quem 

está num Plano condicionado. Nesse caso, então, o 

Adepto projecta o seu Deva, a sua Shakti, a sua 

Kriya-Shakti, e em determinada noite de grande 

angústia, em que o rogo do ser suplicante torna-se 

mais forte, aparece-lhe em sonho um Ser que, se 

for o caso, indicar-lhe-á o Templo da Vila Canaan 

dizendo “vá a este local”, mostrando-lhe a imagem 

etérea do Templo, além de se apresentar com uma 

fisionomia semelhante a quem o poderá atender no 
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Templo indicado. Se o indivíduo for ao Templo 

numa visita, lá encontrará a pessoa com a 

fisionomia apresentada no sonho, e com isso 

haverá uma identificação íntima não dando 

margem ao raciocínio humano, logo, o encontro 

não gerará dúvidas. Noutros casos, é aconselhado 

a escrever para tal ou qual lugar, solicitando 

informações. No caso de um indivíduo mais 

adiantado, é aconselhado a escrever para uma 

Instituição, etc., já dando a ideia da resposta, a fim 

de haver confronto do suplicante com a resposta 

solicitada em sua carta… pelo que essas Kriya-

Shaktis propiciam muitas coincidências. 

Aconteceu o caso de um certo indivíduo que 

passando pela Rua Buenos Aires, no Rio de 

Janeiro, parou à espera de alguém, e enquanto 

esperava apanhou um pedaço de jornal que se 

encontrava no lixo, no qual havia o anúncio de 

uma conferência que ia realizar-se naquele dia no 

2.º andar do prédio em cuja porta encontrara o tal 

pedaço de jornal. Esse indivíduo conseguiu chegar 

até à Série Interna, e depois sumiu… No Rio 

Amazonas houve um naufrágio, e o único que se 

salvou estava com um livro: O Verdadeiro 

Caminho da Iniciação. Devido a isso, foi sócio no 

Curso por Correspondência durante algum tempo. 
 

 A exemplo do que se está escrevendo, 

compreende-se a razão de muitos católicos 

sinceros sonharem com António de Pádua 

carregando o Menino Jesus, com o próprio Cristo, 

além de outros que viram Nossa-Senhora de 

Fátima e muitas outras santas. Concluiu-se, 

portanto, existirem vários modos de se trabalhar a 

Alma Humana, como aquele na vida de um 

Iniciado, o Índio ou Jina de nome AGARÚ, Filho 

da Deusa ou Mãe Lua, que vivendo na floresta nas 

proximidades do Roncador curou o Yokanan 

ORION, senão, o que foi trocado por Walter Orion 

de Souza. 
 

 O Supremo Criador JHS outorgou aos 

Dharanianos e aos Membros da Instituição o poder 

de criar Devas, ou o poder de criar as suas Shaktis, 

com a finalidade dos Membros da Instituição, os 

Irmãos Maiores, terem o direito de colocar no 

Círculo de Resistência três gerações: pais, irmãos 

e filhos. Se os parentes não vierem ter à Obra, 

realizar-se-á o trabalho: 
 

 a) As almas dos parentes fundir-se-ão em 

uma ou em sete almas trabalhadas no Mundo de 

Badagas, nos seus Globos Sombrios ou não 

manifestados fisicamente, depois de deixarem a 

Face da Terra; 
 

 b) Do Deva ou Shakti criado saem mais 

seis, os quais serão as partes espirituais, as vestes 

dharmakaycas dos parentes. E o criador, o 

Membro da Instituição ou o Membro da Série 

Interna, será o Mestre à semelhança de um 

ADEPTO. 
 

 Na impossibilidade dos Devas criados 

pelos Membros da Instituição alcançarem 

determinado valor nas necessidades de defesa da 

Obra no mundo profano, embora sendo uma 

defesa psíquica, o Grande Senhor JHS utilizou 

outra Alquimia Cósmica. Lançando mão de uma 

linguagem esclarecedora: 
 

 1) A parte devakânica, ou seja, os Devas 

criados pelos Excelsos Gémeos Espirituais nos 

Rituais de Dhâranâ e nos demais posteriores 

àquela fase construtiva da Obra, como Shaktis 

foram ligadas às Irmãs (Génios das Baguetas), e os 

Jinas ou Índios dos Avataras anteriores 

(mamelucos, dos de Ararigboia, etc.) às Espadas 

dos Tributários. Eis o Arcano 20 do Tarot 

Aghartino, o Munindra, ou o casal de Munindras 

no centro com a Espada e a Bagueta ou Tesoura 

apontando para o Céu, tendo do lado direito um 

Anjo com veste verde, e do lado esquerdo outro 

Anjo com veste vermelha. 
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 2) As Espadas com essas Forças, com 

essas Shaktis, fariam a defesa do Brasil. Por isso 

era a parte secreta, ritualística, como defesa 

psíquica. Com efeito, protegiam os que estavam 

funcionando, embora inconscientemente, no 

trabalho interno como políticos, filósofos, 

cientistas, sacerdotes, militares, juízes, deputados, 

senadores, etc. 
 

3) Com isso haveriam três Círculos 

Defensivos do Mundo: 
 

 a) O Círculo Regional, constituído pelos 

componentes do Sistema Geográfico Sul-Mineiro, 

os Munindras; 
 

 b) O Círculo Interestadual, formado pelos 

Tributários; 
 

 c) O Círculo constituído pelos 

componentes dos Postos Representativos, o 

Círculo Internacional. Munindras e Tributários, de 

iniciais M. T., indicam a Chefia Suprema: Melki-

Tsedek. 
 

 Tudo isso foi um sonho que aos poucos 

vai se tornando um pesadelo com a acção do Ciclo 

do Destruens… 
 

 O imenso Poder do Pensamento dos 

preclaros Membros da Grande Fraternidade 

Branca, agindo sobre determinados seres na Face 

da Terra, produz heróis: Tibiriçá, Bartira, 

Ararigboia, Marcílio Dias e muitos outros que há 

muito defenderam a Pátria do Avatara… Ora, 

defender a Pátria do Avatara, o Brasil, tem um 

sentido, e defender os erros humanos, os 

brasileiros fora da Lei Divina, tem outro bem 

diferente. 
 

 Para ilustrar os valores do Pensamento 

Humano, inserimos aqui o trecho de um sábio que 

se encontra numa monografia já publicada: 
 

 “Quem não se deixa triturar no seu 

afectivo-emocional pelos que o têm afectado com 

ódio, por sentirem o cérebro vazio, não há como 

pensar nestas palavras que alegorizam o Mistério 

do Santo Graal: 
 

 “À Montanha íngreme e pedregosa com 

coragem eu subia, 

 com os pés sangrando mas de cabeça fria, 

 pensando no que lá no cume encontraria, 

 surpreendido fui com a presença da Santa 

Sibila. 
 

 Ao fitar-me exausto, ela, piedosa, 

proferiu: 
 

– Chegaste afinal! Salvou-te a tua régia e 

notável alegria!” 
 

 “Um pensamento é um acto de criação. É 

para isto que estamos aqui: para criar, para 

gerarmos através do pensamento. O modo como 

um pensamento pode ser observado e medido por 

uma simples forma viva – uma planta – mostra 

uma relação maravilhosa entre os vegetais e o 

homem. Quando amamos, libertamos a nossa 

energia mental e a transportamos para o 

receptáculo do nosso amor. Amar é a nossa 

responsabilidade básica.” – Marcel Vogel. 

 

O Interespaço infinito e finito, 

Preenchido com a imensa Luz dos Devas, 

Que encarnados nos seres da Terra  

Formam a gloriosa Religação, 

A Religião do Espírito na sublimada Matéria! 
 

Salve a Vontade de Deus! Viva o Pensamento dos Deuses de Agharta! 

Ladak! Ladak! Ladak! Akdorge!!! 
 

SALMO 153 
 

SALMO EM HONRA E GLÓRIA À CRIAÇÃO PELO PODER DO PENSAMENTO 

(25 de Agosto de 1980) 

 
A Fala de um Dragão no Santuário de 

Dhâranâ, em Niterói, ensinou aos Dharanianos: 

“O Poder da Divindade desde o cai do Céu em 

linha vertical, e desenvolve-se na Terra em linha 

horizontal”. A descida do Segundo Trono para a 

Terra pode-se representar pelo algarismo 8, mas 
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este mesmo algarismo em horizontal é o símbolo 

do Infinito; unindo os dois, reproduz-se a 

assinatura de São Germano. Sim, Seiva e Germe 

de Deus na Terra. 
 

 Atribuem ao grande Heródoto as palavras: 

“As Pirâmides foram construídas do vértice para a 

base”. Ora Heródoto não é senão o Heros douto da 

História Universal, como admirável filósofo da 

sua época. Sim, o Heros dotado da Suprema 

Inteligência. Se de facto o insigne historiador 

grego proferiu essas palavras há cerca de 425 anos 

a. C., já definia primorosamente o Poder do 

Pensamento. E… os Ensinamentos de JHS vieram 

completar a afirmativa do sábio grego. 
 

 O Revelador dos futuros Ciclos, dos 

Conhecimentos do Livro da Grande Maya, houve 

por bem tomar como base, para a Criação pelo 

Poder do Pensamento Divino na Mente e no 

Coração dos Makaras, Munindras, o BIJAM do 

Pensamento em forma de “Globo Azul com a 

palavra PAX em letras amarelo-ouro”. Ouro sobre 

azul, símbolo da riqueza de pensamento. E por que 

o fez? Essa mentalização expressa a “Comunhão 

de Pensamento” entre criaturas humanas, embora 

distante do local do praticante dessa mentalização. 

Logo que o discípulo começa a realizar semelhante 

mentalização, estabelece uma corrente mental com 

a Obra, o que equivale a dizer, a ser um dos seus 

Filhos, a ser um militante autêntico… Mas como 

se trata de uma individualização, ou seja, de uma 

mentalização individual que acaba por tomar 

forma colectiva, em vista da prática ser realizada 

por todos, o Globo não tem a forma de ave, isto é, 

não constrói as suas asas. E nem poderia construir, 

porque essas exigem mobilidade, esta que é a 

força de vontade do seu emissor para um 

determinado ponto ou pessoa, etc. O emissor 

funciona como pólo positivo e o receptor como 

pólo negativo. 
 

 NOTA – Ora, se a mentalização em estudo 

é individual mas torna-se colectiva por ser feita 

por todos os Membros da Instituição para ter 

maior pujança, pergunta-se: por que motivo houve 

a proibição de se realizar a Yoga de Akbel – que é 

pessoal – praticada por todos num local digno 

como é o Templo, que pelos seus efeitos 

fortíssimos poderá ser considerada colectivamente 

como uma produção muito mais potente para a 

defesa da Obra e, consequentemente, do Templo? 

Coisas próprias de fim de Ciclo, quando a Terra se 

torna viúva dos Deuses!!! 
 

 Qualquer pensamento a favor desta ou 

daquela pessoa, ipso facto, toma uma forma alada 

pelo impulso da Vontade do emissor ou emitente 

para um ponto determinado. Daí os verdadeiros 

milagres produzidos por um ADEPTO a favor de 

alguém a quem deseje proteger. E até, devido às 

skandhas do passado, atraí-lo para ser seu 

discípulo. Muito mais o Makara, por pertencer a 

uma Hierarquia muito mais elevada. 
 

 ATENÇÃO: Eis a razão pela qual o 

Venerável RABI-MUNI aconselhou, em uma das 

suas Falas, aos Membros da Instituição que ao 

invés de rivalizarem-se entre si, disputando 

posição e poder, que ao invés de lutarem pelo 

poder lutassem, ao menos, para salvar sete 

criaturas do mundo. Isso antes do Grande 

Julgamento realizado em 21 de Março de 1956. 
 

 O pensamento imóvel, ou que deve ficar 

sobre o emissor, tem a forma circular. 

 

 

 

 
 

Figura 1 
 

Se é projectado a favor de alguém ou de 

algo, de alguma pessoa ou de alguma coisa, passa 

a ser móvel, e consequentemente essa projecção 

para o seu respectivo equilíbrio, como o avião, 

como o pássaro, como o Deva, recebe 

automaticamente duas asas. 

 

 

 

 
Figura 2 

 

Ora, essa forma de um pensamento 

vitalizado pela Vontade do emissor, e 

consequentemente pela sua Sabedoria ou Força 

consciente, adquirida por sua superior Hierarquia, 

entra em ACTIVIDADE na formação da Tríplice 

manifestação Divina que, a bem dizer, representa 

os 3 Logos. 
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 Por isso se observa que todos os 

conhecedores da Filosofia de JHS que seguem os 

seus ensinamentos criam, mesmo sem sentir, esse 

poder de curar. Eis, portanto, o porque das 

palavras conselheiras do nosso Excelso Deus 

Akbel, falando em referência aos Membros da 

Instituição, os Irmãos Maiores: “Os Membros da 

Linha Serapis precisam ser Teurgos, curar sem 

receitar remédios, e sim pelo magnetismo pessoal. 

Não desejo que os Membros da Minha Corte 

pensem como os homens do mundo profano. Por 

isso é que não Me curam, etc. Como poderiam 

curar um Ser Divino com os pensamentos, com as 

vibrações, com a ambiência da Face da Terra”? 
 

 Sim, a cura física do Senhor JHS só 

poderia ser feita com a transformação das nidhanas 

dos Membros da Sua Corte. 
 

 Vejamos agora o que acontece com um 

pensamento para determinado fim (dizia JHS), e 

que naturalmente tem o valor propulsor na sua 

própria origem realizadora. Tal pensamento que 

começa idêntico à figura 1 passa a ter o valor, na 

sua expressão ideoplástica, da figura 2, na razão 

dos 2 Logos e não apenas 1, ou seja, a Mente e a 

Cabeça que lhe serve de escrínio, com outras 

palavras, a IDEIA e a sua EMISSORA: Vontade e 

Sabedoria. Com o tempo, esse mesmo pensamento 

volante passa a ter uma forma tríplice ou a dos 3 

Logos, na razão de Vontade, Sabedoria e 

Actividade: a Mente, a Cabeça, ou escrínio que o 

criou e conservou, e o Mundo objectivo onde o 

mesmo se plasmou. Com outras palavras, os 3 

Mundos ou Gunas, “qualidades subtis de matéria”, 

etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 
 

Logo que se depreender que a mesma 

figura ou criação automaticamente também se 

reveste dos veículos físicos da Terra, obedecendo 

à Polaridade Superior ou do Mundo Divino, 

expresso na Cabeça ou Primeiro Logos, e à 

Polaridade Inferior ou do Mundo Terreno ou 

Terceiro Logos, dos quais o Segundo Logos ou 

Mundo Celeste é o equilibrante que tanto une 

como desune um do outro. E assim para tomar a 

forma seguinte na figura 4, onde vemos aí um 

Deva Perfeito (porque está completo). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 

 

Disse JHS: “Chamo a atenção dos 

Munindras ou Makaras para a FALA DO 

ETERNO e do que ELE dizia a respeito da Sua 

Manifestação na Terra, “das pontas electrizantes 

das suas Barbas que chegam aos confins 

(entranhas) da Terra”. Eis aí uma forma criada, 

que a bem dizer é uma forma devakânica agindo 

na Terra, pela Vontade e Sabedoria do seu 

Criador em plena Actividade… ou realizando 

aquilo que ELE deseja. 
 

 “Pois bem, se as divinas BARBAS DO 

ETERNO possuem (ou possuíssem) 777 Fios (ora 

a BARBA tem fios cabelos) teriam sido criados 

777 Devas, Deuses, Filhos do Mental, de Mahat, 

do ETERNO.” 
 

 Essa admirável Revelação de JHS conduz 

o Discípulo à conclusão: todas essas Criações 

veiculares, desde as luminosas até às físicas de 

natureza densa, tiveram e têm uma finalidade que 

é a de condensar as Energias Logoidais, para a 

manutenção da ESSÊNCIA DO ETERNO nos 

Mundos Formais. Neste caso, o ETERNO será o 

Pólo Positivo como Emissor, e as Criações o Pólo 

Negativo ou Plasmador do Poder emitido pelo 

ETERNO. Quando se usa a expressão “preparar o 

Advento do AVATARA”, equivale a dizer: criar a 

parte veicular para plasmar a IDEIA, ou seja, o 

Poder de Criação do ETERNO. Daí a definição de 

Ideia Plasmada, Ideoplástica. Sim, a Ideia 

Plasmada é a Criação do ETERNO, para colocar a 

Sua Vontade e Sabedoria em Actividade. Ora, a 
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exaltação “o Tetragramaton Sagrado é a expressão 

ideoplástica do Homem Cósmico que é 

JEHOVAH”, equivale a dizer que o Luzeiro 

TETRA-THEO é a IDEIA DO ETERNO 

plasmada numa forma humanizada, a fim de pôr 

em Actividade a Sua Vontade e a Sua Sabedoria, a 

Sua Lei, etc. Conclui-se: a palavra IDEIA é um 

BIJAM, uma SEMENTE, o GÉRMEN do 

Pensamento Divino, da Criação Celestial, pelo 

Poder do Senhor das Eternidades. 
 

 FALA DO ETERNO: “Das pontas 

electrizantes das suas BARBAS que chegam aos 

confins (entranhas) da Terra”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por que razão foram usadas as palavras 

“pontas electrizantes dos fios de cabelos das 

Barbas do ETERNO”? Com efeito, “electrizante” 

é sinónimo de força, e fios de cabelos são algo 

condutor de força; “pontas” já está dizendo que 

esses fios electrizantes acham-se ligados, presos a 

alguma coisa, a algo material, e que se traduz em 

poder. Com isso, conclui-se: 
 

 a) O Emissor é o ETERNO, a Cabeça; 
 

 b) As BARBAS as Duas Faces, o Pai-Mãe 

Cósmico; 
 

 c) Os FIOS ELECTRIZANTES os 

divinais Matra-Devas, cujas PONTAS se ligam, se 

prendem aos Manasaputras, os Corpos Físicos 

Imperecíveis, os Vasos Insignes de Eleição, onde é 

conservada a Suprema ESSÊNCIA DIVINA. Ora, 

se os Manasaputras representam a IDEIA, a 

VONTADE DO ETERNO, eles despertam 

ciclicamente quando soa o SOM ETERNO e 

INEFÁVEL proferido pela Boca da VERDADE 

do Intérprete do SOM, a fim de pôr em 

ACTIVIDADE a Vontade, a Sabedoria e o Poder 

do ETERNO, do Supremo CRIADOR. É algo 

semelhante à acção de um médico praticando a 

transfusão de sangue num paciente para despertar-

lhe a vida, estimular-lhe a força, a saúde, 

equilibrar as suas funções orgânicas. Sim, o Eterno 

é a Vida, o Emissor, a Cabeça; o Pai-Mãe 

Cósmico as Barbas; os Fios de cabelos 

electrizantes das barbas do ETENO, o Sistema 

Nervoso, os Matra-Devas e tudo nos Corpos 

Eucarísticos da Terra, Corpos também do Eterno 

na Sua acção múltipla nos Mundos Formais, 

densos. 
 

 Do ponto de vista cósmico, o que se 

verificou no dia 9 de Maio de 1948 foi uma das 

múltiplas Criações espontâneas e momentâneas do 

ETERNO, na Sua eterna Presença na Terra. Por 

isso, o Buda disse: “Se EU morrer, o meu Espírito 

pairará sobre a Terra”. Esse transcendental evento 

concebe-se no sentido de uma LINHA 

VERTICAL, mas quando entra em actividade na 

Terra fá-lo no sentido de uma LINHA 

HORIZONTAL. O mistério da Actividade da 

linha horizontal é no sentido das realizações 

materiais. Baseando-se nessa IDEIA, conclui-se: 
 

 1) Há as expressões físicas do ETERNO 

em Agharta, linha horizontal, os TODES; 
 

 2) Há nas Embocaduras Sagradas os 

MUNIS, sob a Chefia do Excelso Rabi-Muni; 
 

 3) E há a Corte do Avatara Máximo, 

funcionando o mais próximo possível da 

Humanidade, os Makaras, Munindras, etc. 
 

 O ETERNO – Representado pelo 1.º 

Logos; 
 

 MUNIS, TODES, MAKARAS e 

MATRA-DEVAS – Representados pelo 2.º Logos; 
 

 MANASAPUTRAS – Representados pelo 

3.º Logos. 
 

 Os Todes em Agharta, os Munis em Duat 

e Badagas e os Makaras na Face da Terra ou onde 

se encontra o AVATARA. Sim, Makara, Merkara, 

Mercúrio e está dito tudo… Compreende-se: a 

responsabilidade dos Makaras é imensa, porque 

estão sob a jurisprudência da Lei do Karma. Eis o 

porque desta Hierarquia, pela menos neste Avatara 

de JHS (de 1883 a 1963), ter-se sujeitado a muitos 

e enormes sofrimentos. E o êxito, a recuperação 
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dela só poderá ser conquistada na periferia da 

Terra, seja pela aquisição da Sabedoria do 

AVATARA Cíclico ou pelo sofrimento, o que 

equivale a dizer, pelo desenvolvimento do Mental 

Superior, da Força do Pensamento ou então pela 

Dor, o que representa a acção do Emocional, da 

sensibilidade, senão, por ambos… Isso faz lembrar 

a Justiça Hermética (de Hermes, Mercúrio) 

Sujeitando-se aos Sofrimentos ou Sublimando as 

nidhanas pela Sabedoria do Avatara. 
 

 Compreende-se agora o sentido das 

palavras do Hino Ladak Sherim: 
 

 LADAK SHERIM (Louvado seja Ladak)! 
 

 EL-RIKE SURYAJ ONIM (El-Rei 

SURYA – o SOL Omnipotente)… 
 

 GOB YUL ETA GROSS ADONAI 

(Exaltada seja a Dupla Face de BARBAS do 

Ancião das Idades, o Eterno, Adonai… o que 

equivale a dizer: Exaltado seja o Pai-Mãe Divino, 

tendo como Filho o representante do Ancião das 

Idades, que é o MITRA-MANAVA-MERU)! 
 

 O esplendoroso acontecimento 

presenciado por vultuoso número de membros da 

Instituição várias vezes, inclusive no dia 7 de 

Março de 1949, quando o Eterno atirou por cima 

da Cabeça de Mahimã a Seta Jupiteriana 

acendendo no Peito do Divino Senhor o 

Tetragramaton Sagrado, é um fenómeno de Kriya-

Shakti, é algo realizado pelo Poder do Pensamento 

do Senhor Akbel. 
 

 Compreende-se agora o evento de 3 de 

Maio de 1953, quando foi proferida, com 80 

palavras, a Mensagem de Sua Majestade o Quinto 

Rei, o Quinto-Theo. Esse Ritual foi levado a efeito 

na Rua Buenos Aires, 81, 2.º andar, no Rio de 

Janeiro. Eis a Mensagem: 
 

 Do Sopro incessante que vibra na Cidade 

Eterna, surgiu a minha Criação (Eterna, feminino 

de Eterno). EU sou a Imagem de Deus esculpida 

por ELE próprio. Por isso abençoo os da minha 

própria Hierarquia e os demais que me 

auxiliaram num Trabalho que em má HORA 

soneguei. Minha Estrela rutilando na Fronte de 

um Outro, coloca-me na posição em que me 

encontrarei um dia, diante de Deus. 
 

PAZ PARA A TERRA, PAZ! 

 

Uma pequena análise sobre certas palavras 

dessa Mensagem: 
 

 H – De HORA, constitui a Tríade Superior 

anunciando a recuperação da civilização que 

deveria desenvolver-se na Quinta Raça-Mãe, 

começando no Oitavo Ramo Racial da Quarta 

Raça (o que se firmou em Posseidon). Esta letra é 

ainda a inicial do termo Hálito, VIDA UNA, cujo 

Emissor é o Eterno. É a quarta letra da palavra 

sagrada O E A H A O O. 
 

 T – Pelo seu formato é uma Balança, a do 

Segundo Trono, tendo como pratos esses dois ss. 
 

 S – Inicial dos termos Sopro e Soneguei. 

Os dois ss como pratos da Balança (ou sTs) 

pesam, medem e contam as palavras como 

elementos de redenção, sublimação. A Balança, T, 

Trabalho, tendo como pratos o s, sofrimentos, e s, 

sublimação, superação… sopro… 
 

 ANJO MALIAK – A apresentação do 

Anjo Maliak ao ARQUE-ANGELUS em 15 de 

Dezembro de 1951, constitui outro mistério digno 

de ser estudado. Esse acontecimento é uma óptima 

informação para os estudos dos Makaras, 

naturalmente próximos nos novos Deuses. Quando 

o divino Anjo Maliak se dirigiu ao divinal 

ARQUE-ANGELUS, anunciou-se com estas 

palavras: “EU sou o Anjo Maliak, Chefe dos 

608.000 Devas de Shamballah”. Só lhe faltou 

construir a frase de outra maneira: “EU sou o Anjo 

Maliak, a Sua majestosa Criação, chefiando 

aquelas outras Criações que também foram 

esculpidas pelo Vosso Pensamento e pelo 

Pensamento dinâmico do ETERNO, em 

Actividade Cósmica”! Glória ao Trabalho do 

Eterno, em Actividade no Terceiro Trono, 

expresso na legenda: “Evolução através do 

Carácter e da Cultura”. 
 

 O Excelso Senhor JHS ensinou aos Jovens 

de Campinas: “Carácter é Alma. Espírito é outra 

coisa… de outro Plano… do Pensamento 

Universal”. 
 

 Usando o processo de aprofundar-se o 

sentido das palavras ensinado pelo inesquecível 

Akadir (Cagliostro), jogando com as letras que 

formam os nomes, lança-se mão do exemplo: 

Carretar. Esta palavra pode ser dividida em duas, 

CARA e TER, sem estender-se muito no assunto. 
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Invertendo-as, tem-se TER CARA. Ora, TER 

CARA é ter uma que possa espelhar o Pensamento 

do ETERNO (dois olhos, dois ouvidos, duas 

narinas e uma boca, logo, um septenário, como se 

fossem os 7 Luzeiros e a Cabeça, o Maha-Rishi). 

TER CARA equivale a dizer: ter coragem para 

enfrentar as humilhações, as provas, tendo como 

escopo a iluminação da Mente e a pureza do 

Coração. Com tudo isso no ser humano, as letras 

sTs, símbolo da Balança pesando com fidelidade 

as coisas, transforma o sentido das palavras 

Sofrimento e Sopro nas de Sabedoria – Trabalho – 

Santidade. 

 Equacionando o número 608.000, aliás, 

admirável chave numérica dos conhecimentos 

iniciáticos, observa-se que ele constitui-se dos 

algarismos 6, 0, 8 e 000, estes alegóricos dos 3 

Logos. 608 é representado pelo esquema de um 

Sol Central com os seus 7 Raios e mais os 3 

Logos. 

 1) O 8 dentro de um 0 (de um círculo) 

corresponde ao ETERNO, ao TODO manifestado, 

avatarizado no Oitavo do Segundo Trono, e Este 

acha-se noutro círculo, isto é, dentro do Globo 

Terrestre como Rei do Mundo, o Quarto Senhor 

(no Quarto Sistema). Entra em actividade na Face 

da Terra, no meio da Humanidade, como sendo o 

seu Sexto Filho, o seu Sexto Raio. Este Sexto 

Filho pode funcionar nas 3 Esferas: em Agharta, 

como Rei-Sacerdote ou Melki-Tsedek; em Duat, 

como Filho de Deus, do ETERNO; na Face da 

Terra, como REVELADOR dos Conhecimentos 

dos novos Ciclos. 

 2) Os 3 zeros ou 3 círculos alegorizam os 

3 Logos e, noutra chave, as 3 Esferas: Agharta, 

Duat e Face da Terra (Badagas é a parte superior 

da Face da Terra). 
 

 De modo que, pelo enunciado, esses 

608.000 Devas pertencem ao Sexto Universo e não 

ao Quinto. Ora, foi revelado 608.000 e não 

508.000. Observa-se que a diferença entre 666 – 

número padrão do Sexto Sistema – e 608 é de 58 

números simples, ou 58.000 no sentido mais 

amplo. Conclui-se: o Quinto-Theo e o Oitavo 

agindo nas três Esferas, para salvar dos prejuízos 

causados na Atlântida. E de 1.800.000 anos, desde 

a Atlântida até ao Avatara de JHS, os Valores, as 

Criações do ETERNO não se perderam. 

 Considerando o número do Cristo 

Universal (888), ou seja, os três Oitavos dos 

Ciclos futuros já trabalhando no presente Sistema, 

vê-se: 
 

 a) As Mónadas que abreviarem a sua 

evolução durante o período das Raças ou das Sub-

Raças (conforme a escala que se adoptar) ganharão 

91 encarnações ou pontos evolucionais. Então, em 

vez de encarnarem 777 vezes ou conquistarem 

esse potencial por esse número de encarnações, o 

farão apenas em 686 vezes (777 menos 91 = 686); 
 

 b) Consoante a suprema e admirável 

Cabeça que é Fra-Diávolo, ele classifica a Alma 

Humana, o Ser Humano, dizendo que “a 

constituição do Homem é tríplice em sua Essência, 

porém, sétupla em sua Evolução”. Ora, essas 

palavras da classificação de Fra-Diávolo levam o 

Discípulo a pensar no ternário e no septenário, os 

quais traduzidos e somados juntos em números 

dão 10 (7+3 = 10); 
 

 c) Considerando o número 686 

(abreviação evolucional da Mónada) mais os 

poderes do ternário e do septenário da 

classificação de Fra-Diávolo, há para cada grupo 

de 686.000 mais 10.000, igual a 696.000. Este 

valor, numa conta de subtração com o número 

padrão 888.000, é igual a 192.000. Conclui-se, 

portanto, que há na Face da Terra o número de 

192.000 Almas que podem ser salvas; 
 

 d) Sim, há 686.000 mais 10.000, igual a 

696.000. Ora, ainda faltam 10.000 anos para se 

consumar o término do Quarto Sistema ou Ronda, 

e esses valores são contados por serem 10.000 de 

Esperança… e a Esperança da Colheita está na 

Semente. A Esperança do Deus Akbel está na 

Semente do Trigo que se acha germinando na Face 

da Terra. 
 

 Eis, portanto, o Trabalho da Semente do 

Deus Akbel: aprimorar o Poder do Pensamento 

firmando-o nas coisas da Obra, porque são 

verdadeiras. E isso, no momento exacto, será 

aproveitado pelos adoráveis Membros da Grande 

Fraternidade Branca para salvar 192.000 Almas 

que se acham espalhadas pelas Face da Terra, as 

quais embora retardadas ainda têm a Centelha 

Divina vibrando nos seus corações, como pequena 

Criação de Deus. Costuma dizer-se “salvar com o 
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pensamento”, porque pela propaganda, pela 

insinuação servindo-se do entusiasmo, promete-se 

algo como prémio para que o indivíduo cuide da 

sua própria evolução, mas isto não vale para o 

Novo Ciclo: tem-se que pensar nos seres humanos 

de maneira que a vontade de evoluir venha de 

dentro deles mesmos, como uma necessidade. Por 

exemplo, não se obriga os indivíduos a beberem 

água se têm sede, a comer se têm fome… logo, o 

trabalho interior deve processar-se de modo 

idêntico. Sim, fazer crescer o potencial do 

Pensamento Criador, tal como disse JHS, 

projectando o Deva, a Criação Mental, o Globo 

Azul, a Força da Yoga, para que, conforme as suas 

nidhanas, sejam atraídos como discípulos. Pois 

bem, a divulgação em manchetes temerosas 

dizendo que o Mundo vai acabar, que o Rio de 

Janeiro vai afundar, já passou da sua época. Sim, 

quem pensa cria, e quem quer pensar criar, 

desenvolver o pensamento, que o faça com 

entusiasmo, confiante na verdade da realização dos 

factos. Salvem os de Centelha Divina vibrando no 

coração, porque a Ideia é o BIJAM do Pensamento 

Aghartino. Não pensem que vão ter uma IDEIA, 

porque esta acha-se dentro de cada um, pois caso 

contrário não é Criação do ETERNO, do DEUS 

AKBEL. O ruflar das asas dos Devas da Obra é o 

CANTO NOVO, NOVÍSSIMO… 
 

Glória ao LT PT DT – LUZ, PENSAMENTO EM DEUS! 

 

SALMO 154 
 

SALMO EM HOMENAGEM ÀS REALIZAÇÕES 

SOB A PROTECÇÃO DA QUINTA ESSÊNCIA DIVINA 

(4 de Setembro de 1980) 

 
Com o pensamento constante nos 

Ensinamentos, na História, na Filosofia 

implantada nos Mundos Superiores pelo Supremo 

Revelador e Deus AKBEL, torna-se necessário 

exteriorizar o que vai desabrochando dentro de 

cada um. Ora, quando o leite é demais e não é 

usado pode inflamar os seios da mãe, no período 

da amamentação, e assim acontece com quem 

possui o pensamento dirigido para as coisas 

divinas: se não as transpõe para o papel, se não as 

usa para o trabalho de evolução, auxiliando a Lei 

Justa e Perfeita, poderá ter também a sua alma 

inflamada, provocando uma série de conflitos 

íntimos. 
 

 O Supremo Revelador, o Deus AKBEL, 

ofereceu aos Munindras na Face da Terra os 

bijans, as sementes, do conhecimento relativo à 

Sabedoria Eterna, os ensinamentos das coisas 

divinas. Numa tomada de dados, observa-se: 
 

 1) “Os Planetários possuem a parte divina 

e a parte material. Logo, possuem dupla 

Personalidade. Uma funciona como BEM e outra 

como MAL”; 
 

 2) “O Planetário é sempre o “Vigilante 

Silencioso” de um Sistema para outro, ou a sua 

representação de uma Cadeia para outra”; 

 3) “O papel dos Quarto e Quinto Senhores 

é muito importante… e misterioso. Ambos vêm 

funcionando com dupla Personalidade, uma como 

Bem e outra como Mal”; 
 

 4) “O Oitavo, o ETERNO, identifica-se e 

sempre identificou-se falando da Espada de dois 

gumes, senão, portador desse tipo de Espada”. 
 

 Pensando sobre o sentido desses dois 

gumes, compreende-se: alegorizam os Poderes 

Espiritual e Temporal, logo, o Portador da Espada 

de dois gumes é naturalmente Senhor dos Poderes 

Espiritual e Temporal, funcionando em 

simultâneo. Encampa também as funções de Manu 

e Yama, por isso lhe é outorgado o poder de dar 

Vida e decretar a Morte dos seres humanos, quer 

na Face da Terra, quer em outros Planos mais 

elevados… Por essa razão, diz o ZOHAR: 

“Somente a Melki-Tsedek é dado o direito de 

conhecer o problema do Bem e do Mal, portanto, 

ELE é quem poderá aprimorar o BEM e promover 

os meios de sublimar o Mal. Bem e mal são os 

dois pratos da Balança manejada pelo ETERNO 

em MELKI-TSEDEK”... 
 

Tomando-se como base de raciocínio o estudo dos 

Sistemas de Evolução Planetária (Monografia VI, 

31), pode-se concluir: o Bem, a Luz, está expresso 
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pelos Globos luminosos de cada Sistema; o Mal, a 

Oposição, pelos Globos sombrios. Pelo que se 

depreende, os Senhores dos Globos luminosos 

constituem o que se denomina de Individualidade, 

a Mónada, e os dos Globos sombrios formam a 

Personalidade. Logo, ao invés de dizer-se “os 

Planetários têm dupla Personalidade”, poder-se-á 

dizer: são portadores de uma Face Superior, 

Luminosa, Divina, a Individualidade (que é 

indivisível, não se divide por ser da natureza da 

Unidade, da Vida Eterna), e de uma Face Inferior, 

a que age na Face da Terra e é divisível, mortal, a 

Personalidade. Por isso compreende-se o motivo 

das dualidades: Deus e Diabo, Ahura-Mazda e 

Angra-Maniu, Brahmã e Abrahmã (Abrahão), 

Krishna e Krishnaya, Buda e Budai, Cristo e 

Crivatza, Luzbel e Lúcifer, Akbel e Arabel, 

Henrique e Honorato, Mahimã e Mahinga, 

Mercúrio e Vénus, e muitas outras duplicidades… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pensando bem acerca da ideia enunciada 

pelos esquemas esclarecedores da evolução dos 

seres através dos Sistemas, conclui-se: 
 

No Primeiro Sistema de Evolução o Poder 

máximo do ETERNO repousa sobre o Primeiro 

Luzeiro e, consequentemente, sobre o Primeiro 

Planetário, pois este está sujeito à oposição de 6 

Globos sombrios; no Segundo Sistema há 5 

Globos sombrios; no Terceiro Sistema há 4 

Globos sombrios; no Quarto Sistema há 3 Globos 

sombrios; no Quinto Sistema há 2 Globos 

sombrios; no Sexto Sistema há 1 Globo sombrio e 

no Sétimo não pode haver mais oposição, posto 

que todos os 49 Planetários estarão Luminosos 

com as suas Personalidades equilibradas com as 

Individualidades. Sim, haverá a Neutralidade 

sempiterna, a Luminosidade será integral, 

integralíssima. Tudo voltará ao Seio da Divindade. 

Enquanto isso não se processar, haverá lutas, 

sofrimentos, sacrifícios, desajustes entre a 

Individualidade e a Personalidade. Eis o porque da 

voz do povo sentenciar: “Não há parto sem dor e 

nem iluminação sem atrito”. As lutas são levadas a 

efeito por desajuste da Personalidade desligada da 

Individualidade. Quando ambas se harmonizam, se 

equilibram, é quando as duas Bocas bebem pela 

mesma TAÇA a Suprema Essência Divina. Daí o 

termo bebem ou be-bem conduzir o raciocínio para 

a expressão BEM-BEM. Se há BEM-BEM, logo 

não há oposição, não há Globos sombrios… 
 

 Sua Majestade Akbel dizia sempre: “A 

Agharta é luminosa, é onde funciona perenemente 

a Luz eterna. Shamballah é escura…” Por que 

será, qual o motivo desse mistério? Se em 

Shamballah tudo é escuro, logicamente ela é um 

Globo sombrio, do ponto de vista cósmico. Se a 

Evolução está no estágio do Quarto Sistema, os 

Deuses do Pantheon do Quinto Sistema acham-se 

nesse Globo sem luminosidade, sem luz, como 

Individualidades eternas aguardando a Divinização 

das Personalidades que se acham peregrinando 

pelas Esferas densas, condicionadas. Quando as 

Almas, as Personalidades, Personas ou Pessoas 

atingirem o estágio idêntico ao dos Deuses de 

Shamballah, os Manasaputras, a Luz terá inundado 

a Oitava Cidade, logo, os Deuses terão despertado. 

Eis, talvez, a razão pela qual – quando se formam 

os Pramanthas com 777 Seres (Personalidades 

Divinas) – abrem-se os Portais de Shamballah, 

para que contemplem os Manasaputras e assim se 

processe a fusão das Personalidades com as 

Individualidades. Compreende-se, pois, que os 

Manasaputras despertam nos ciclos de transição 

dos elementos que estão conduzindo-se do Quarto 

para o Quinto Universo. Com efeito, se 

Shamballah é eternamente escura, como disse 

JHS, equivale portanto ao Primeiro Globo sombrio 
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transitando do Quarto para o Quinto Sistema, logo, 

mantém a sua parte luminosa nos Devas de Maliak 

e os Deuses, em guisa de compensação, equilíbrio, 

etc. Neste caso, precisa-se fugir do falso conceito 

na Face da Terra de bem e mal, luz e sombra, etc. 
 

 O Divino Senhor Akbel usou as seguintes 

expressões que constituem tema de meditação: 
 

 a) Jivatmã Sideral – AKBEL 

(Individualidade), Face Luminosa, Senhor do 

Segundo Trono. 
 

 b) Jiva Sideral, Imortal – ARABEL, Face 

Sombria, Senhor do Terceiro Trono. Sim, a 

Personalidade do Quinto Senhor, que se fundiu na 

Individualidade quando deu entrada em 

Shamballah… Compreende-se: os Senhores Akbel 

e Arabel opunham-se por uma questão estratégica, 

em guisa de aguilhão para estimular a evolução 

dos seres humanos da Hierarquia Jiva. Era uma 

estratégia com o escopo de permitir aos Taurinos 

alcançarem – como esse estímulo – o Esplendor 

Celeste, o Plano da Luz do Logos. 
 

 Poderá surgir a pergunta: quem é o 

Vigilante Silencioso? Sim, o Vigilante Silencioso 

na forma flogística de Akbel – JHS – desceu à 

frente dos 777 Manasaputras, nos meados da 

Terceira Raça-Mãe Lemuriana. Foi o Guia dos 

Senhores que desceram de Vénus, os quais 

trouxerem três Dádivas: Licor ou Mel, Trigo e 

Formiga. É o Senhor das Faces… É o único que 

não dorme em Shamballah… Ora, o Vigilante 

Silencioso tem cinco funções em relação aos 

Ciclos evolucionais. As cinco funções do 

Vigilante Silencioso são: Mineral, Vegetal, 

Animal, Hominal e Endócrina ou a do futuro 

Andrógino. 
 

 Observa-se que desde a Raça Atlante, 

talvez desde o seu Oitavo Ramo Racial, o 

Vigilante Silencioso passou a agir do ponto de 

visto criativo. Ora, na Lemúria a forma dos seres 

humanos era tangenciada pela forma animal (a 

Esfinge), e na Atlântida passou a ser a do Pentalfa, 

a Estrela de cinco pontas. Sim, o ser humano de 

pernas e braços abertos, com a cabeça erguida, é 

uma perfeita Estrela de cinco pontas. As pontas da 

Estrela humana constituem os elementos conduto-

res dos 5 Tatvas. 

 Numa das suas últimas Revelações neste 

Avatara, no Hospital São Lucas, em São Paulo, 

JHS conceituou a expressão DEUS: 
 

 DEUS é doce, dulcíssimo, é Éter; tanto 

assim é que quando se fala em coisas do Céu, 

fala-se em termos doces. Quando Deus desce (as 

Águas Akáshicas) vai tornando-se azul, e… azul é 

frio, mas quando chega a vermelho dá ou produz 

um grande estouro, devido ao choque entre o frio 

e o quente (Vayu e Tejas). É a Inércia Activa e a 

Inércia Passiva. 
 

 Deus é expresso pelas Águas (as Águas 

azuis do Akasha). A Água é muito mais vida do 

que o Fogo, porque é trepidante. Se é trepidante 

tem vibração, e tudo que tem vibração tem 

movimento, tem vida. Água é movimento e, 

portanto, é mecânica, é vida… 
 

 Assim começou a Obra dos Gémeos, 

quando fenícios… Na Agharta tudo é água… O 

seu elevador é hidráulico… Há uma rampa que 

sobe e outra que desce. Logo, pode-se descer 

subindo e… subir descendo. Há um rio que corre 

a grande velocidade por uma dessas rampas… 
 

 Deus é frio, é trepidante; se é trepidante, 

tem movimento… se tem movimento… aquece-se, 

e aquecendo-se dilata-se sobre Si mesmo. É, 

portanto, Vida. Tudo é vibração. A dor é 

trepidante… tem vida… tendo vida… move-se. 

Portanto, há razões para isso. 
 

 Deus é frio, é Éter… Manifestando-se vai-

se tornando azul; tornando-se mais denso, chega a 

vermelho. Há então um grande choque. 
 

 Conforme esse trecho, aqui inserido, 

acerco do que é Deus, do que é o Movimento 

eterno, que se traduz por Trepidação, Vibração, 

Vida, etc., tem-se sempre Vayu e Tejas, senão, 

Fohat e Kundalini estimulando a Actividade 

Universal. 
 

 Como aspecto histórico da Vida Universal 

em eterno movimento, apresenta-se com a 

expressão usada pelos homens:  
 

LUTA. Com efeito, LUTA é movimento, 

dinamismo, acção, e quando pára o seu 

movimento transforma-se em LUTO, símbolo da 

ausência de movimento, de trepidação, de vida. 
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SALMO 155 

 
Este é o Salmo 155 que vem inaugurar a 

nova fase de Meditação, a nova Filosofia do Ciclo 

de Maitreya. 

 Ó meu Deus e Senhor, que estais no meu 

interior, permiti que todos aqueles que foram 

julgados salvos na último Julgamento, se 

identifiquem com o meu Deus e Senhor, 

identificando-se ao mesmo tempo com o Deus 

Único e Verdadeiro, a fim de que possam seguir a 

Marcha Triunfal dos dois Avataras, Maitreya e 

Mitra-Deva, no presente Ciclo de Evolução 

Humana. 

Glória a Deus, aos seus Anjos e às 

Hierarquias Criadoras! 

Glória a Rabi-Muni na Montanha Moreb, 

e a Arabel no Monte Ararat! 

Do mesmo modo, seja glorificada a 

Agharta, como o Centro de Irradiações 

Espirituais para todo o Orbe Terrestre! 

O que há de mais sigiloso entre os 

próprios Luminares da Evolução Humana é a 

Ciência dos Números, ou melhor, a Filosofia dos 

Números inteiros e fraccionados. Por isso, toda a 

Filosofia Pitagórica repousa no sentido 

transcendental dos Números. 

 O Salmo 155 faz vibrar na mente humana 

a ideia do sentido do número 1, expressão da 

Unidade Suprema, do Deus Único e Verdadeiro, e 

do número 55, que é o do peso (quilos) da Taça do 

Santo Graal, ou seja, do Trabalho do Quinto-Theo 

em seu duplo aspecto, pois os Quinto Rei e Rainha 

deveriam ser os Manus, os Pais dos que são 

portadores da Tónica do Quinto Universo… 55 é o 

peso da Taça do Santo Graal, em ouro maciço, que 

se acha no Templo do Caijah, no primeiro Altar; 

55 é o peso da Taça Tulku que se acha na Vila 

Canaan, no Templo de Mercúrio. Pois bem, 

55+55+1 (a Unidade Eterna) = 111, que é a Chave 

Numérica da Oitava Linha ou da Corte de Sua 

Majestade o Rei-Sacerdote de Melki-Tsedek, isto 

é, o valor unitário sem se transformar em formas 

duais, para acompanhar os Excelsos Gémeos 

Espirituais (111+111 = 222). Esse Trabalho está 

muito bem assinalado nas palavras do Hino dos 

Serapis, quando fala nas formas duais e “ao 

Mundo apresentamo-las, Valquírias sem iguais”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se o Carro da Evolução, a Mercavah, está 

penetrando nos Portais do Quinto Universo, vem à 

mente outra Chave Numérica. Pois bem, 155, 

número do Salmo, vezes o valor de 5 Pramanthas 

tem como produto o número 775 mais os Manus 

Primordiais, chegando-se ao número padrão 777. 

Isto promove a associação de ideias estimulando a 

memória para que se lembre dos 777 SERES 

(ADEPTOS JIVAS) que foram conduzidos para a 

Agharta, no dia 24 de Setembro de 1949. Esses 

privilegiados ADEPTOS defrontaram-se com os 

Divinos Manasaputras no Templo do Caijah, no 

dia 22 de Março de 1963, quando se processou a 

abertura do Livro Sagrado – o KAMAPA. 

 Por volta de 19 de Janeiro de 1957, JHS, 

apreensivo com o despovoamento do Sistema 

Geográfico Sul-Mineiro pelos Munindras, 

resolveu, para equilibrá-lo, determinar a subida, a 

vinda dos 777 ADEPTOS JIVAS para ocuparem 

os lugares vazios, sim, 111 para cada Cidade ou 

Embocadura. Esses 777 Adeptos Jivas que em 

Assuras se transformaram, graças ao EVENTO de 

22 de Março de 1963, receberam a consagração do 

Poder de Shamballah pelo sacrifício de terem 

renunciado ao Esplendor de Agharta para virem 

auxiliar Suas Majestades, o Rei-Sacerdote e a 

Rainha-Sacerdotisa de Melki-Tsedek. Consoante o 

calendário da Face da Terra, viveram em Agharta 

apenas 8 anos, na razão cabalística de um ano para 

cada Cidade das 7 e 1 ano em relação a 

Shamballah. Mas, ELES virem viver nas 

Embocaduras do Sistema Geográfico Sul-Mineiro 

com o AVATARA na Face da Terra, representou 

o mesmo que se estivessem em Agharta ou 
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Shamballah. Na realidade, ainda que isso 

representasse um sacrifício por terem de viver com 

o centro de Consciência no Corpo Emocional, esse 

Trabalho constituiu para ELES, ADEPTOS 

INDEPENDENTES, uma Consagração, um 

Esplendor. Os que possuem permanentemente a 

cabeça transbordante de LUZ DO LOGOS e o 

coração pleno de Alegria, de Luz do Plano 

Celeste, têm Glória e não sofrimento, porque esse 

é um ofício sagrado a bem de qualquer coisa ou 

elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os que vivem com o pensamento nos 

mistérios da Missão dos Sete Raios de Luz, há 

uma série de coincidências alertando para o 

comportamento no mundo profano. 

 a) O dia 19 de Janeiro de 1957 

corresponde, justamente, a 22 dias antes de Suas 

Majestades AKDORGE e AKGORGE 

completarem 22 anos de idade (calendário da Face 

da Terra. E, antes mais tarde do que nunca, após 

quase 5 lustros da realização desse primoroso 

EVENTO compreendeu-se alguma coisa do que 

foi levado a efeito nos Mundos Paralelos; 

 b) Naquela ocasião os Deuses, os 

Dhyanis-Budas, encontravam-se no Sistema 

Geográfico Sul-Mineiro em baixo, no Mundo de 

Duat. Ora, é natural e compreensível que isso 

acontecendo os Membros das Cortes de Suas 

Altezas, os Arhats de Fogo, viessem auxiliar os 

seus Príncipes, os seus Planetários-Chefes… Esses 

Excelsos e Divinos Príncipes, com as Cortes de 

Suas Altezas, na época estavam dando cobertura 

aos Pais de Suas Altezas, auxiliando ESTES que 

se encontravam em Círculo de Resistência na Face 

da Terra. Se isso não se processasse, o Rei-

Sacerdote e a Rainha-Sacerdotisa de Melki-Tsedek 

não permaneceriam na Face da Terra, talvez, até 

ao ano de 1963. Ora, os Avataras Pai-Mãe, para os 

que se acham integrados na Vida Una, constituem 

o ponto de interesse. Com efeito, para os que se 

encontram no estágio evolucional do Plano 

elevado alcançado por esses “neo-Manasaputras”, 

o que para a face da Terra representa sacrifício é 

recebido por ELES como Glória, Esplendor, 

Suprema Felicidade pelo facto de permanecerem 

juntos ou o mais próximo possível das Maiores 

Majestades, Rei e Rainha de Melki-Tsedek. Esses 

nobres Adeptos poderão ser relacionados com os 

777 Fios de cabelos da dupla Barba do Eterno – 

Gob Yul Eta Gross Adonai.  

 Quem vivenciar tudo isso como Verdade, 

pois com certeza tudo isso existe realmente como 

Vida, Força, Poder de Realização, poderá 

considerar-se aghartino, sem vaidade e sem 

pretensão… 

 Todos esses acontecimentos, rumo ao 

ápice da Evolução Humana, aumentam 

consideravelmente a responsabilidade dos 

Discípulos do Senhor AKBEL, que é o Deus e 

Senhor que está no interior dos seres humanos. 

Pois bem, tudo isso glorificando a Mente e o 

Coração dos Seres Viventes no Mundo da Luz, 

exalta com respeito, veneração e profunda 

admiração as sábias e divinas palavras do Excelso 

e Inesquecível TAG: Enquanto Deus viver, o 

Homem não morre. 

 Para maior conscientização deste estudo 

do Salmo 155 da Quinta Hierarquia em construção 

na Quinta Cidade Aghartina e no Quinto Sistema 

Geográfico (5 e 5), insere-se aqui o seguinte 

trecho das Revelações de JHS, aliás, óptimo tema 

de meditação para se mudar de Plano: 
 

DHYANIS-JIVAS 

(Os Deuses ou Planetários do Quinto Sistema) 
 

 A Hierarquia dos Dhyanis-Jivas (nome na 

época) deveria aparecer depois de empossado o 

Quinto Senhor, isto é, no ano 3005. ELE fez de 

propósito… No período de dez mil anos tomará 

forma definitiva a primeira categoria de 

Yokanans, como se dissesse que é a que 

acompanha, além dos Makaras e Assuras, o 

Dirigente do Sexto Sistema: o Sexto Senhor. 
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 Em carta de 9 de Agosto de 1959, há o 

trecho que deu esta admirável informação aos 

Munindras: 
 

 … O caso principal está nos Dhyanis, um 

deles foi visto, em baixo, fazendo pendant com o 

Excelso Artésius, o Sétimo Rishi ou Rei de EDOM. 

Isso é muito importante. Do mesmo modo, a 

mudança dos nomes dos Dhyanis-Jivas, de 2005 

em diante, para os dos TATWAS seguidos dos de 

BEL ou Deus, além do mais, por serem Filhos da 

carne de São Germano e do Espírito de AKBEL. 

No mais, AKBEL-ASHIM-BELOI para AKBEL-

CRIVATZA-SÃO GERMANO… como já foi dada a 

devida revelação. 
 

 Com o estímulo dos estudos dos Salmos, a 

manifestação da Mente Divina vai-se aninhando 

aos poucos nas cabeças dos Discípulos, e a força 

do cérebro passa a florescer com o Sopro 

incessante dos Adeptos Independentes, senão, dos 

eternos Vigilantes da Missão dos Sete Raios de 

Luz. Diz a ciência humana: “Quem pensa, cria”; 

mas na área dos estudos dos Salmos, poder-se-á 

dizer: “Quem pensa na Agharta a ELA se liga, 

logo, está pensando no Deus Interior”. 
 

 Pelo que se conclui: este Salmo 155 é uma 

apoteose às realizações da Obra do ETERNO, 

levada a bom termo pelo Deus e Senhor AKBEL e 

demais Hierarquias Criadoras. Como Sangue 

vitalizador da Árvore de KUMA-MARA, 

enriquecendo o Solo Brasileiro e outros, e estando 

dentro da área da Nova Filosofia do Ciclo de 

Maitreya e Mitra-Deva, transcrevem-se aqui as 

divinas categorias de YOKANANS, em guisa de 

balanço do Trabalho que fertilizou as raízes da 

Árvore de Kuma-Mara: 
 

 1) Os YOKANANS que trabalharam com 

os Adeptos da Linha dos 666 Makaras. Sim, há 

três categorias de Yokanans: 
 

 a) Os Anunciadores do Avatara, a 

manifestar-se a partir do ano 2005, tendo à frente o 

Excelso Kafarnaum; 
 

 b) Os Yokanans dos Sacrifícios, os que se 

deram e dão em holocausto pelos Gémeos 

Espirituais e pelo Mundo; 
 

 c) Os Peregrinos da Vida, os que estão 

fazendo a propaganda da Obra fora do Brasil e 

salvando as pessoas que foram julgadas boas no 

Julgamento cíclico. ELES são em número de 49 

Seres. 
 

 2) Além dessas categorias citadas, há 

ainda os Dhyanis-Budas, os quais sofreram muito 

na Face da Terra. Ora, quando se falou ou se fala 

em Hierarquia dos JIVAS, menciona-se quatro 

categorias que são: 
 

 a) Os Dhyanis-Jivas (Dhyanis-Budas), os 

que a partir de 2005 vão possuir os nomes dos 

Tatvas. Estiveram nos Postos Representativos 

dirigindo espiritualmente a Humanidade. 
 

 b) Os Dharanis. Estes admiráveis Dharanis 

servem de Colunas ou Ministros aos Dhyanis 

Budas e Kumaras, ou os que funcionam da 

direcção dos Postos Representativos, nas 

Embocaduras dos Sistemas Geográfico. Desta 

categoria, há 22 localizados em pontos Jinas do 

Brasil… 
 

 c) Os Dwijas ou “duas vezes nascidos”. 

Exercem funções na Política, na Ciência, na Arte, 

enfim, na Cultura, preparando o terreno para a 

vinda do Avatara de Maitreya. No Brasil 

houveram vários… 
 

 d) Os Druvas ou Yokanans (Yogandes), 

em número de 49 Seres. Dois deles viveram muito 

tempo na Índia juntamente com o Excelso Doris 

Jana. Viviam em Madras, e costumavam aparecer 

junto à porta da Sociedade Teosófica de Adyar 

sentados num banco de pedra, tentando salvar os 

que tinham possibilidades de salvação. Outro, 

esteve em Moçambique, e outros ainda estiveram 

nas colónias portuguesas de outrora, tanto em 

África como em outros países. 
 

 Complemento desta Revelação de JHS 

sobre os YOKANANS: 
 

 Observação – Os 49 Yokanans ou 

Yogandes estão espalhados pelos sete pontos do 

Mundo: Índia, Tibete, Egipto, Europa, Austrália, 

etc. Também há Yokanans próximo de Adyar, 

Madras (Índia), em Changai (China), em Lourenço 

Marques (Moçambique, África), etc. Com a 

Vitória da Obra sobre o Anticristo, foi permitida a 

vinda dos Yokanans para a Face da Terra a fim de 

salvarem as pessoas julgadas boas… Os Yokanans 

pretendem insinuar (tratando-se do período 
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anterior a 1963) aos Peregrinos do Mundo inteiro 

que devem vir ao Brasil, a fim de verem o Buda 

Branco do Ocidente. Sim, os Yokanans estão 

preparando a vida dos Três Reis do Oriente… 
 

 O Supremo YOKANAN, a GRANDE 

VÍTIMA, fez a pergunta aos Munindras: “Que se 

deve dizer os Peregrinos do Oriente quando 

vierem ao Templo?” E ELE mesmo responde: 
 

 “Este Templo é o do Senhor de ERMEDI 

ou o BUDA BRANCO, que não podendo suportar 

as vicissitudes da vida foi obrigado a deixar o 

mundo, o mesmo acontecendo a Ramakrishna que 

morreu clamando por “Kundalini”… o que 

equivale a “chamando por Agharta”… 
 

 “Sim, os Yokanans (Arautos) estão sob a 

Chefia de Sua Santidade Daniel – Akgorge… o 

Sumo Pontífice Real.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As primeiras palavras deste Salmo 155, 

são: “Ó meu Deus e Senhor que estais no meu 

interior, permiti que…” até “no presente Ciclo da 

Evolução Humana…”, ajustam-se muito bem à 

Chave Geométrica dos Ensinamentos Iniciáticos. 

Referem-se ao círculo com uma cruz dentro, 

dividindo-o em quatro partes, expressando o 

Quaternário da Terra. Consoante os Ensinamentos 

Iniciáticos, o “Grande Mundo é denominado 

Macrocosmos, e o “Pequeno Mundo”, o ser 

humano, de Microcosmos, sendo que a diferença 

existente entre ambos é apenas no aspecto 

proporcional. O infinitamente grande é dotado de 

proporções enormes (o Macrocosmos), e o infini-

tamente pequeno de proporções menores (o 

Microcosmos). Fazendo uma comparação para 

satisfazer o Mental Concreto, compara-se o 

primeiro à luz do Sol e o segundo à chama de um 

pau de fósforo. Ambas são luz, apenas variam no 

potencial luminoso. Para o caso deste estudo, 

poder-se-á dizer: o Macrocosmos será o Globo 

Terrestre, e o Microcosmos o ser humano. Ora, o 

que acontece com o Globo Terrestre, conforme 

está expresso no símbolo do Terceiro Logos? Tem 

como Deus e Senhor o Espírito da Terra, BAAL-

BEY, que no interior deste Globo está vivendo no 

grande estágio do Quarto Sistema. Sim, BAAL-

BEY como Unidade, mas que para se manifestar 

transforma-se na multiplicidade de veículos, de 

formas, de corpos. A multiplicidade desta imensa 

UNIDADE é representada pelas 4 Hierarquias já 

realizadas fisicamente, e também por outras que 

ainda não tiveram contacto com a Face da Terra. A 

cruz dentro do círculo () expressa também os 4 

Mundos Superiores: Shamballah, Agharta, Duat e 

Badagas ou Mundo dos Jinas. Poderá também ser 

as Hierarquias referidas: 
 

 1) Assuras, Manasaputras – Shamballah; 

 2) Agnisvattas – Agharta; 

 3) Barishads – Duat; 

 4) Jivatmãs ou Atabimânicos – Badagas 

ou Mundo dos Jinas.  
 

Quando a Terra for superada haverá a 

modificação do seu símbolo, isto é, a sua 

representação será outra, a do globo encimado por 

uma cruz ( ). Na passagem do Quarto para o 

Quinto Universo, logo, na metade do Ciclo, há o 

símbolo de Marte ( ); no final da Evolução, 

senão, da Rotação Universal, será Vénus (4). Após 

tudo isso coroado, surge o símbolo de Mercúrio 

(3). No estágio actual da Evolução Universal, o 

Senhor, o Deus Único e Verdadeiro está no 

interior do Corpo do Eterno que é a Terra, com 

todos os seus mistérios. 
 

 Quando se canta no Mantram Búdhico 

“SENZAR vive no meu coração”, estas palavras 
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estão revelando o mesmo sentido do que se acha 

expresso na primeira frase deste Salmo. Se o ser 

humano é o Microcosmos, a “Microterra” precisa 

estar à semelhança da Grande Terra, do Globo 

Terrestre. E… essa Chama mínima do Sol de 32 

Raios existente no Interior da Terra, está no 

coração humano. Por isso é que muitos Mestres 

aconselhavam os seus discípulos a imaginar no 

Chakra Cardíaco a imagem do Sol, ou qualquer 

outro símbolo que alegorizasse o ETERNO, o 

DEUS ÚNICO E VERDADEIRO. 
  

As tradições utilizam várias linguagens; a 

dos Símbolos e a da Mitologia pertencem à “Voz 

do Silêncio”. Por isso se diz: “O Silêncio é de 

Ouro”… Ouro é alegoria da Agharta, logo, “o 

Silêncio é de Ouro” equivale a dizer: é a 

Linguagem de Agharta. Ora, se o Máximo Deus e 

Senhor acha-se em Agharta (no Interior da Terra), 

logo compreende-se: os seus fragmentos, embora 

na periferia do Quarto Globo, devem ter o Seu 

augusto Nome no coração, espelho de Agharta. 

Sim, o Deus e Senhor no interior de tais 

fragmentos. Ora, o coração é o relógio marcando o 

ritmo da Vida. Se o relógio humano não estiver 

acertado com o Grande Relógio do Ciclo, do 

Universo, da Agharta, não haverá portanto a 

identificação perfeita com Deus. O grande mal da 

Face da Terra é o facto de seus filhos andarem 

com os seus relógios atrasadíssimos em relação ao 

de Agharta. A Terra tem um compasso 

quaternário, e daí a sua representação: o círculo é 

o mostrador, e a cruz dentro é o mecanismo 

mantendo o ritmo da Vida. Quem não acompanhar 

as horas do Grande Relógio, ficará atrasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 É possível que a Nova Filosofia, 

inaugurada com o Salmo 155, seja a expressão do 

Verbo Divino, o qual se manifesta pela linguagem 

do Som, dos Salmos, dos Símbolos, dos 

Arcanos… Tudo isso é a linguagem do Vigilante 

Silencioso. Sim, quem fala se revela e quem 

silencia se resguarda. 
 

 Concluiu-se: os divinais dizeres deste 

Salmo 155 constituem o Novo Canto composto 

pelo DEUS ÚNICO E VERDADEIRO, 

conclamando aos compatriotas aghartinos em 

peregrinação pela Face da Terra a repassarem na 

memória os Ensinamentos Divinos, evocando 

permanentemente a Agharta. Como fazê-lo? As 

últimas palavras deste Salmo o ensinam: exaltar ao 

máximo os Montes Ararat e Moreb… Pensar, 

exaltar diariamente os Deuses RABI-MUNI e 

MAITREYA, cujos NOMES deíficos constituem a 

palavra de passe que dá ingresso no Reino de 

Agharta ligado a Shamballah. Com esses divinos 

Nomes vibrando na mente e no coração como 

Deus Interior, enviar-se-ão, com o pensamento 

cristalino e o coração puríssimo, irradiações 

espirituais para todo o Orbe Terrestre. 
 
 

 Para terminar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melki-Tsedek Zau Crav Orco Bel Ziat! 
 

(“Melki-Tsedek saúda e se congratula com os seus Filhos no raiar do Novo Ciclo!”) 
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WASHINGTON DOS ILLUMINATI E MAÇONS 
 

VITOR MANUEL ADRIÃO 
 

 

 

 
SIGNIFICADO INICIÁTICO DO GRANDE 

SELO DOS E.U.A. 

 

O Grande Selo dos Estados Unidos da 

América foi aprovado por Acto do Congresso no 

dia 20 de Junho de 1782, passando a ser o seu 

Brasão de Armas desde 4 de Fevereiro de 1790. 

Os movimentos carismáticos evangélicos norte-

americanos consideram os símbolos do Grande 

Selo como sinais encriptados da presença de 

“Satan e da sua corte demoníaca” neste país 

através de uma misteriosa “Ordem de Illuminati” 

que secretamente domina o Mundo, dentre outras 

teorias mórbidas revelando óbvia impuberdade 

mental orbitando entre o puritano e o ingénuo. 
 

Os símbolos do Grande Selo têm origem 

na própria Maçonaria através daqueles maçons 

ilustres (Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, 

William Churchill Houston e William Barton) que 

ajudaram a esboçá-lo, nada tendo de sinistro nem 

diabólico ao contrário das tentativas de poluição 

do símbolo nacional que alguns têm tentado 

impor-lhe. No timbre, um halo dourado rompe de 

uma nuvem da sua cor envolvendo uma 

constelação de treze estrelas prateadas num campo 

azul, sendo o suporte uma água calva disposta de 

asas abertas segurando na garra direita um ramo de 

oliveira e na garra esquerda treze flechas, 

enquanto no bico segura o listel ondulante com o 

lema latino E pluribus unum (“De muitos, um”), 

evocativo da unidade nacional representada nas 

treze estrelas figurativas dos treze Estados 

originais da União. Esse halo de glória expressa o 

Grande Arquitecto do Universo abençoando e 

protegendo os Estados Unidos, e é por isso que se 

pode desenhar perfeitamente o hexalfa ou estrela 

de seis pontas sobre a disposição das estrelas, 

símbolo geométrico esse indicativo da própria 

Divindade Suprema que assiste a todos os povos e 

religiões, independentemente do nome que Lhe 

dêem. Imposto sobre o centro da águia tem-se o 

escudo palado de treze peças, alternadamente de 

prata e vermelho, com a banda chefe de azul. 

Trata-se da repetição alegórica dos treze Estados 

originais em guisa de materializados na Terra após 

projectados desde as estrelas do céu. Tal acaba 

Não se deve, na verdade, nem escrever nem falar contra ninguém neste 

mundo. Aqui cada um tem o bastante para fazer, observar e tomar conta… 
 

Albert Pike 
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sendo uma evocação velada do tema bíblico 

Jerusalém Celeste e Jerusalém Terrestre, no 

sentido de Paraíso Celestial e Paraíso Terreal 

como era crença inicial ao considerar-se a América 

do Norte como a Terra Prometida, a Nova 

Jerusalém dos movimentos carismáticos e também 

maçónicos. Por este motivo, a águia imperial não é 

unicamente símbolo evocativo do antigo império 

romano mas também e sobretudo da águia Kadosh 

ou dos “Perfeitos”, em hebreu, os verdadeiros 

Iluminados Espirituais (Illuminatis) que as antigas 

tradições cabalísticas representavam por uma 

águia, por ser simbólica do Sol cujos raios, aliás, 

carrega na garra esquerda, enquanto a direita com 

o ramo de oliva expressa a Paz dos Justos que 

participam da Essência de Deus na Terra 

Prometida, o Éden que é onde se manifesta a Luz 

de Glória (halo estrelado) e a Paz de Imortalidade 

(águia heráldica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cores do escudo imposto sobre o peito 

da águia são evocativas das virtudes cardinais que 

todo o maçom deve possuir e fazer com que a 

Humanidade também as possua: o vermelho de 

Marte expressa o valor, o branco da Lua revela a 

pureza, e o azul de Vénus transmite a justiça. Em 

Gemetria ou Cabala Fonética, o valor dessas cores 

é 103 que é o valor da frase hebraica Ehben Ha-

Adam, “A Pedra de Adão”, sugerindo o Ashlar 

perfeito ou a Pedra Cúbica do Mestre Maçom 

indicativa da sua perfeição espiritual, sendo 

também 103 o valor do substantivo Bonain, 

palavra rabínica significando “construtor, mestre 

arquitecto”, isto é, o próprio Mestre Maçom. 

Nisto, a divisa E pluribus unum lembra ao maçom 

a unidade que o fez irmão de muitos. 
 

No reverso do Grande Selo configura-se 

uma pirâmide cujo zénite está cortado de maneira 

a configurar um triângulo com o Olho da Divina 

Providência ao centro, circundado por uma auréola 

da sua cor dourada. Acima dele lê-se a frase latina 

Annuit Coeptis, “Ele (Deus) favorece-nos”, e 

abaixo da pirâmide lê-se a outra frase latina Novus 

Ordo Seclorum, “Nova Ordem dos Séculos”. 

Símbolo de força e perenidade, a pirâmide tanto 

evoca a origem egípcia da Tradição Iniciática do 

Ocidente como igualmente a Montanha da 

Iniciação que todo o Iniciado deve subir gradual 

ou paulatinamente até defrontar-se com com Deus 

no zénite ou cume da mesma e unir-se a Ele, 

assinalado no Triângulo com o Olho Esplendente. 

Símbolo cristão herdado pelos primitivos cristãos 

de Alexandria do Olho de Horus do Antigo 

Egipto, tem-se que os maçons norte-americanos 

eram originalmente todos católicos, luteranos ou 

calvinistas ligados à Igreja de Inglaterra, e por essa 

influência cultural e religiosa eles conhecessem e 

interiorizassem os símbolos cristãos, incluindo o 

caríssimo Olho da Divina Providência no centro 

do Triângulo figurativo da Santíssima Trindade, 

assim revelando Deus Uno-Trino, Um como 

Essência e Três como Hipóstases ou “Pessoas” na 

Sua manifestação. A primeira aparição do Olho da 

Divina Providência na iconografia maçónica surge 

apenas em 1797 com a publicação de Freemasons 

Monitor, por Thomas Smith Webb, como forma de 

recordar a todos os maçons que os seus 

pensamentos, sentimentos e actos são 

permanentemente observados por Deus, o Grande 

Arquitecto do Universo, e desde então esse 

símbolo ficou nos meios maçónicos como 

expressivo da Divindade Absoluta. Por isso 

inscreve-se no topo a frase Annuit Coeptis, por se 

atribuir a Deus o favorecimento da fundação dos 

Estados Unidos da América segundo a mística 

nacional, atendendo a que tal frase foi retirada do 

livro IX da Eneida de Virgílio, no momento em 

Acanius, filho de Eneias, reza ao Pai dos Deuses, o 

“poderoso Júpiter, pelo favorecimento da sua 

empresa”. 
 

Sendo a pirâmide algo a escalar através 

dos seus treze degraus rumo à Luz de Deus, a esse 

sentido de trasladação de um espaço para outro 

não deixa de enquadrar-se a ideia de translatio 

imperii, “trasladação de impérios”, subjacente à 

frase Novus Ordo Seclorum, expressão retomada a 

partir da IV Écloga de Virgílio, que os cristãos 

medievais interpretaram como uma profecia da 
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vinda de Cristo inaugurando uma nova Idade de 

Ouro no Mundo, motivo que serviu aos maçons 

construtores do Grande Selo para disporem o 

centro secular ou temporal dessa Idade de Ouro ou 

Satya-Yuga, em sânscrito, precisamente no norte 

do continente americano, como era sua crença 

aplicando propositadamente o nominativo plural 

possessivo seclorum latino, significando “da 

Idade”. Tal proposição partiu de Charles 

Thomson, perito latinista, em 1782, para significar 

“o início da Nova Era americana” a partir da data 

da Declaração de Independência dos Estados 

Unidos (1776). Essa transladação de Oriente para 

Ocidente igualmente viria a ficar marcada pela 

marcha e conquista do Oeste durante o período 

aurífero norte-americano. A partir de 1935, esta 

alegoria iniciática do reverso do Grande Selo 

passou a figurar no reverso das notas de um dólar 

por aprovação do Presidente Franklin Delano 

Roosevelt, que também era maçom destacado. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Segundo os cabalistas versados em 

Gemetria, o conjunto alegórico de todas essas 

figuras tem o valor cabalístico 273, que é o valor 

da frase hebraica Ehben Mosu Habonim (“A pedra 

que o construtor recusou”), referência à chave 

perdida dos Mistérios Iniciáticos cuja origem 

recua ao primitivo culto de Melki-Tsedek, o Rei do 

Mundo, em que assentam todas as tradições 

confessionais e iniciáticas do Ocidente e do 

Oriente, parcialmente recuperadas pela Maçonaria 

Simbólica. Essa frase hebraica é familiar de todos 

os maçons do Rito de York ou do Arco Real, 

comumente chamado Rito Americano. O seu valor 

273 é também o do substantivo próprio Hiram 

Abiff, o arquitecto do Templo de Salomão e o 

personagem principal da lenda afim ao 3.º Grau de 

Mestre Maçom. 
 

Finalmente, a presença dominante do valor 

13 no verso e reverso do Grande Selo: reflecte o 

sentido de Morte profana e social para poder haver 

Ressurreição espiritual e com esta o ressurgimento 

de uma nova sociedade humana mais justa e 

perfeita que dentre as muitas existentes fosse única 

(E pluribus unum), o que deixa o subentendido da 

Sinarquia ou Concórdia Universal, acaso o 

principal motivo oculto da fundação dos Estados 

Unidos e por descaso do mesmo caído no 

esquecimento secular, tendo como consequência 

fatal até hoje viverem apartados dos deuses e 

assim em contínuas pelejas apesar de fustigados 

pelos avisos severos da Natureza que é Deus 

manifestado. 
 

ESQUISSO ESOTÉRICO DE WASHINGTON 
 

A cidade de Washington está situada na 

margem norte do Rio Potomac, no Distrito de 

Colúmbia, sendo John Smith de Jamestown um 

dos primeiros exploradores europeus da região em 

1608, tendo encontrado o grupo nativo 

Nacotchtank. Foi este local que em 1791 George 

Washington escolheu para fundar a futura capital 

dos Estados Unidos com o seu nome, a partir da 

sua Vila de Georgetown ocupando uma área de 

259 km2, situada entre os Estados de Maryland e 

Virgínia. Para a sua realização, Washington 

contratou o reputado arquitecto e engenheiro civil 

francês naturalizado americano, Pierre Charles 

L´Enfant (Anet, França, 9.8.1754 – Condado de 

Prince George´s, EUA, 14.6.1825), que era 

igualmente um distinto maçom. Pierre Charles, 

“Peter”, lançou mãos à obra e mesmo depois do 

seu afastamento continuou a seguir-se o seu 

projecto original, até que finalmente a cidade foi 

inaugurada em 1800 contando com 8144 

habitantes. 
 

Contudo, o esquisso de L´Enfant possuiu a 

originalidade de inspirar-se naquele outro para a 

Baixa Pombalina de Lisboa, Portugal, 

reconstruída após o terramoto de 1755. Tal como a 

rede da Baixa da capital portuguesa é formada por 
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um conjunto de ruas rectas e perpendiculares 

organizadas para ambos os lados de um eixo 

central constituído pela sua Rua Augusta, também 

em Washington a cidade é centralizada no 

Capitólio funcionando as avenidas em diagonais 

onde os seus cruzamentos com as ruas que, ao 

contrário das avenidas, foram desenhadas 

perpendicularmente entre si, são realizadas através 

de rotatórias. Assim como a Baixa lisboeta termina 

na sua Praça do Comércio, aqui construiu-se um 

enorme National Mall (Passeio Nacional) a partir 

da ideia do arquitecto francês, e tal como a Baixa 

Pombalina obedece aos cânones maçónicos da 

geometria sagrada o mesmo se observa no 

esquisso de Washington, onde na inter-relação dos 

seus principais edifícios e monumentos 

configuram sugestivas figuras geométricas sobre o 

mapa da cidade que, bem pode-se dizer, foi gizada 

de raiz a esquadro e compasso. 

As especulações conspiracionistas saídas 

do carismático radicalismo evangélico poluíram 

sobremodo o sentido original dos símbolos 

iniciáticos presentes no esquisso de Washington. 

No traçado geométrico deste sobressaem o 

Hexagrama e o Pentagrama (primitivo símbolo 

dos Construtores Livres associado a Vénus como 

Estrela da Luz, ausente de qualquer noção 

diabólica saída da perturbada xenofobia puritana 

das inumeráveis seitas constituintes do “folclore 

religioso” norte-americano, onde grassa a 

ignorância dos Símbolos da Tradição que assistem 

a todas as religiões verdadeiramente tradicionais), 

o Compasso (simbólico do Tempo Sagrado), o 

Esquadro (simbólico do Espaço Sagrado), a Régua 

de Medição (simbólica da Rectidão, da Obra Justa 

e Perfeita) e o Delta Perfeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olhando no mapa da cidade, observa-se 

que o Capitólio está disposto na forma de um 

círculo, com isso representando a parte superior do 

compasso que originalmente era circular. A 

Avenida Pensilvânia, indo do Capitólio até à Casa 

Branca, representa uma perna do compasso. A 

Avenida Maryland, que vai do Capitólio até ao 

Memorial Thomas Jefferson, representa a segunda 

perna do compasso. Mas aqui é necessário o uso 

de uma régua para traçar uma linha sólida a fim de 

obter o efeito completo, pois Maryland não é 

perfeitamente recta, podendo no entanto observa-

se que a direcção geral encaminha-se para o 

Memorial Jefferson. Nisto se esquissa o Compasso 

maçónico. 

O Esquadro maçónico começa na Union 

Square, com a Avenida Louisiana formando um 

braço e a Avenida Washington constituindo o 

outro. Novamente faz-se necessário usar uma 

régua para traçar linhas pelas Avenidas Louisiana 

e Washington para ver o esquadro formado, pois 

Louisiana termina na Avenida Pensilvânia e a 

Avenida Washington culmina na Maryland, 

ficando faltando o ângulo de 90 graus. Mas se 

desenharem-se as linhas da continuação natural 

dessas Avenidas além dos seus pontos de 

terminação, o esquadro de 90 graus fica 

perfeitamente formado. 

A Régua de Medição é claramente vista 

quando se traça uma linha recta de norte para o sul 

(assinalando o cardo da cidade) a partir do centro 

da Casa Branca até à base do Monumento de 

Washington, seguindo depois directo ao leste para 

o Capitólio. Ficam assim representados no layout 

das ruas de Washington os três símbolos sagrados 

da Maçonaria Iniciática. 

O Delta Perfeito ou Triângulo Maçónico é 

formado pelas linhas imaginárias que ligam entre 

si o Capitólio, a Casa Branca e o Memorial 

Jefferson, cujo Olho da Divina Providência está 

representado no Monumento de Washington que é 

um obelisco iluminado no topo, sendo a estrutura 

mais alta da cidade possuindo 169,7 metros de 

altura. 

As linhas do Pentagrama da Iniciação 

desenham-se no mapa a partir de Longan Circle 

onde se bifurcam as duas Avenidas de Rhode 

Island e Vermont indo ligar-se a Dupond Circle 
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onde começam as Avenidas Massachusetts e 

Connecticut, sendo a linha horizontal traçada sob a 

K Street (marcando o decumano no sentido leste-

oeste), ficando o ápice do pentagrama (estrela de 

cinco pontas) onde está a Casa Branca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As linhas do Hexagrama da Iluminação 

(estrela de seis pontas) traçam-se a partir de 

Dupond Circle, onde se bifurcam a Avenida 

Massachusetts e a 19th Street, ligando-se a Longan 

Circle onde começam a Avenida Rhode Island e a 

13th Street. Essas com a Avenida Pensilvânia e a 

Avenida New York formam dois triângulos 

entrelaçados, ou seja, o hexagrama, ficando a Casa 

Branca exactamente no ponto de interseção mais 

baixo entre os triângulos. 

Todas essas são linhas de forças 

esquissadas para expressar a cidade de 

Washington como um grande Domus Liberi 

Muratori Illuminati – Sede de Mestres Maçons 

Iluminados – pelo Saber e a Moral, assim 

consagrando a urbe à Maior Glória do Supremo 

Arquitecto do Universo, a Divindade que a tudo e 

a todos assiste. 
 

GEORGE WASHINGTON, MESTRE-

MAÇOM FUNDADOR DOS E.U.A. 
 

George Washington (22.2.1732 – 

14.12.1799) é considerado com toda a 

legitimidade o “Pai fundador da Nação”, tendo 

sido o primeiro Presidente dos Estados Unidos 

(1789-1797) depois de ser o comandante-em-chefe 

vitorioso do Exército Continental durante a Guerra 

da Independência dos Estados Unidos, tendo 

presidido à convenção que elaborou a Constituição 

que veio a substituir os Artigos da Confederação e 

a estabelecer a posição de Presidente. Foi “o 

primeiro na guerra, o primeiro na paz e o primeiro 

no coração dos seus concidadãos”, disse Henry 

Lee,  seu contemporâneo, no dia da sua morte. 
 

Poderá causar uma profunda estranheza 

aos americanos dos dias de hoje o facto de quando 

George Washington tomou posse da Presidência, a 

Bíblia utilizada para o seu juramento ter sido a da 

Loja maçónica São João, de New-York, na época 

em que era precisamente Venerável da Loja 

maçónica Alexandre, em Alexandria, na Virgínia, 

podendo afirmar-se com toda a legitimidade que a 

Maçonaria Escocesa do Rito de York teve papel 

activo na fundação do País e na elaboração da sua 

Carta Magna que é a Constituição garante da 

independência nacional, tendo tido papel 

proeminente este considerado “Pai fundador da 

Nação” que era Mestre-Maçom de Grau elevado. 

Com efeito, George Washington foi iniciado na 

Maçonaria em 4 de Novembro de 1752 tendo pago 

2 libras e 3 shellings; na Loja N.º 4 de 

Frederiksburg recebeu a elevação de Grau em 3 de 

Março de 1753 e foi exaltado a Mestre em 4 de 

Agosto de 1753. Presume-se ter sido o primeiro 

Venerável Mestre da Loja Alexandre N.º 22, em 

Alexandria, pois o seu nome aparece em primeiro 

lugar na lista da Comissão que recebeu a Carta 

Cosntitucional em 1788. Além de ter prestado o 

seu juramento presidencial ante o Ministro Robert 

Livingston, que era o Gão-Mestre da Grande Loja 

de New-York, sobre uma Bíblia maçónica, 

promoveu a fundação do Capitólio e na cerimónia 

de lançamento da sua primeira pedra, em 18 de 

Setembro de 1793, apareceu com as insígnias de 

Venerável Mestre de Honra da sua Loja. Albert 

Gallatin Mackey (1807-1881), distinto escritor 

maçónico norte-americano, afirmou que 

Washington foi iniciado durante a guerra com a 

França na Loja Militar N.º 227 do Regimento 46. 

Mas, por motivo qualquer, Mackey não citou o 

mais importante da entrada e elevação maçónica 

de George Washington: a deste ter por paraninfo e 

conselheiro encoberto um Superior Incógnito ou 

Mestre Espiritual (Mahatma, efectivo Illuminati 

ou Iluminado), provindo da misteriosa Fonte 

Suprema do Mundo identificada pelos orientais 

como Shamballah ou Agharta, com severas 
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semelhanças à Terra do Preste João dos 

templários e hermetistas medievais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com efeito, segundo Robert Allen 

Campbell na sua obra Or Flag (Chicago, 1890), 

em 1775 quando os fundadores da República 

nascente estudavam o projecto de uma nova 

bandeira, apareceu um homem estranho, espécie 

de Conde de Saint-Germain em notável e estranho 

desterro de França no continente americano onde 

circulava entre a hoje cidade de Washington e o 

actual Estado do Novo México, dizendo que 

possuía Hacienda del Destierro em El Moro, 

próximo a Cimarron, o qual ganhou imediata-

mente o respeito e a amizade de Benjamin 

Franklin e de George Washington. Esse 

personagem misterioso, a quem os memoralistas 

limitam-se a chamar o Professor, aparentava ter 

mais de setenta anos, embora fosse tão direito e 

vigoroso como no princípio da sua vida. De 

estatura alta e aspecto extremamente digno, falava 

com uma autoridade que se misturava com uma 

grande cortesia. O regime alimentar desse 

cavalheiro era curioso: não comia carne nem 

peixe, não bebia vinho nem cerveja e reduzia a sua 

alimentação aos que entendia chamar de alimentos 

da saúde: cereais, nozes, frutos e mel. À seme-

lhança do Conde de Saint-Germain, o Professor 

falava frequentemente de acontecimentos 

históricos de tal modo que dava a impressão de ter 

sido sua testemunha. Depois de ter promovido a 

assinatura da Declaração de Independência em 

1776 e passada a euforia do momento, quis-se 

conhecer a identidade do majestoso Professor e 

exprimir-lhe gratidão, mas ele havia partido e 

nunca mais tornou a ser visto. Aparentemente 

tinha voltado ao seio da sua misteriosa 

Fraternidade, após ter cumprido com êxito a sua 

missão, resumida nestas suas palavras proferidas 

em 4 de Julho de 1776: Deus deu a América para 

que ela seja livre! 

Sem dúvida que o enigmático Professor 

assim como a moral maçónica marcaram 

irreversível e positivamente o perfil e conduta de 

George Washington, tanto espiritual como 

politicamente. No seu discurso de despedida da 

Presidência em 1797, chamou a atenção para o 

civismo e avisou contra o partidarismo e o 

envolvimento em conflitos externos, reafirmando a 

separação de poderes entre o Estado e a Religião. 

Ele que foi um dos primeiros a falar da tolerância 

religiosa e na liberdade de culto. Em 1775, 

ordenou às suas tropas que não mostrassem 

sentimentos anticatólicos quando queimaram a 

efígie do Papa na Noite de Guy Fawkes. Quando 

contratou operários para a sua mansão de Mount 

Vernon, escreveu ao seu agente: “Se são bons 

trabalhadores, podem ser da Ásia, da África ou da 

Europa, podem ser muçulmanos, judeus, cristãos 

ou de qualquer seita, e até podem ser ateus”. Em 

1970, escreveu em resposta a uma carta da 

Sinagoga Touro que enquanto as pessoas 

permanecessem como bons cidadãos, não seriam 

perseguidas por terem diferentes crenças ou 

religiões. Isso foi um alívio para a comunidade 

judaica dos Estados Unidos, já que os judeus 

tinham sido discriminados e até expulsos em 

muitos países europeus. 
 

Regressado a sua casa em Mount Vernon, 

dedicou os seus últimos dois anos à vida 

doméstica e à gerência de vários projectos, 

incluindo no seu testamento a libertação de todos 

os seus escravos. No ano seguinte, em 24 de 

Outubro de 1798, escreveu ao seu amigo G. W. 

Snyder, pastor evangélico em Maryland, uma carta 

pessoal (actualmente muito adulterada e pior 

interpretada), que realmente é o codicilo espiritual 



PAX - N.º 74 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

36 

 

da sua verdadeira posição ante a Maçonaria e os 

Superiores Incógnitos do Mundo promotores da 

fundação dos Estados Unidos da América: 
 

Mount Vernon, 24 de Outubro de 1798. 
 

Respeitável Senhor, o único motivo de o 

incomodar com a recepção desta carta, é o de 

explicar e corrigir um erro que apercebi ao 

escrever-lhe anteriormente, devido à pressa com 

que muitas vezes sou obrigado a fazê-lo.  
 

Não era minha intenção duvidar que as 

doutrinas dos Iluminados e os princípios da 

Maçonaria não se tenham propagado nos Estados 

Unidos. Pelo contrário, ninguém está mais 

verdadeiramente satisfeito com esse facto do que 

eu estou. 
 

A ideia que eu quis transmitir foi que eu 

não acredito que as Lojas da Maçonaria no País, 

como sociedades, tiveram como esforço propagar 

doutrinas diabólicas atribuídas aos primeiros 

como princípios perniciosos da última (se tais são 

susceptíveis de separação). Os indivíduos que 

delas têm essa noção e fazem isso, podem atribuir 

tal aos seus fundadores ou aos instrumentos 

utilizados para fundar sociedades democráticas 

nos Estados Unidos, mas serão eles próprios quem 

terão esses objectivos, tendo em vista pretenderem 

realmente uma separação entre as pessoas do seu 

Governo, motivo muito evidente que deve ser 

questionado.  
 

Atenciosamente, 
 

George Washington. 
 

TEMPLO MAÇÓNICO DA CIDADE DE 

WASHINGTON 
 

A Casa do Templo em Washington DC, é 

a sede do Rito Escocês da Maçonaria e localiza-se 

na 16th Street no bairro Dupont Circle. Possui o 

nome oficial de “Casa do Supremo Conselho, 33.º, 

Rito Escocês Antigo e Aceite da Maçonaria, 

Jurisdição Sul, Washington DC, EUA”, cujo nome 

completo é “Supremo Conselho da Inspecção 

Geral dos Cavaleiros Comandantes da Casa do 

Templo do 33.º Grau do Rito Escocês Antigo e 

Aceite da Maçonaria da Jurisdição Sul dos Estados 

Unidos da América”. 
 

O edifício é projecto do arquitecto e 

maçom nova-iorquino John Russell Pope 

(24.4.1874 – 27.8.1937), que o modelou 

reproduzindo as formas do Mausoléu de 

Halicarnasso ou Mausoléu de Mausolo construído 

entre 353 e 350 a. C. em Halicarnasso (actual 

Bodrum, Turquia) e que constituiu uma das sete 

maravilhas do Mundo Antigo. Esse Mausoléu 

constituiu uma obra-prima consagrada à 

imortalidade e construída nos mais rigorosos 

cânones da arquitectura sagrada dos mestres 

construtores da Antiguidade. Motivo suficiente 

para escolhê-lo como modelo deste edifício sede 

da actual Maçonaria Americana. 

Foi escolhida propositadamente a data de 

31 de Maio de 1911 para a escavação do terreno 

da nova Casa do Templo, por então se celebrar o 

110.º aniversário da fundação do Supremo 

Conselho em Charleston, Carolina do Sul. Nesse 

dia 31, às 9:00 horas da manhã o Grande 

Comandante James D. Richardson virou “a 

primeira pá de terra na construção no novo 

Templo” (Transações de 1911, página 124), e em 

18 de Outubro desse mesmo ano J. Claude Keiper, 

Venerável da Grande Loja do Distrito de 

Colômbia, lançou a pedra fundamental no canto 

nordeste do futuro edifício. Em 18 de Outubro de 

1915 obra ficou concluída, cabendo ao Grande 

Comandante George F. Moore a honra de conduzir 

a cerimónia de consagração e abertura oficial da 

Casa do Templo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À boa maneira da tradição operática da 

Maçonaria Primitiva, o edifício é inteiramente 

construída em pedra sem vigas de metal. Feito em 

maciço calcário, possui 130 metros de altura e é 

rodeado por 33 colunas jónicas (alusivas dos 33 

Graus do Rito Escocês por sua vez representativos 

da idade espiritual do Adepto Superior ou 

Superius Incognitus) que suportam um magnífico 

telhado de pirâmide em degraus, representativos 
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da escalada evolucional até ao topo da Realização 

Perfeita do Adepto, mensagem configurada pelo 

simbolismo da pirâmide e do obelisco, para todo o 

efeito, simbólica da Montanha da Iniciação. 

Ladeiam a entrada da Casa do Templo duas 

impressionantes e colossais esfinges de pedra 

calcária trazida de Indiana esculpidas no local, 

cada uma de um único bloco maciço que 

originalmente pesava mais de 89 toneladas. O 

artista que as esculpiu foi o famoso escultor 

Adolph Alexander Weinman (11.12.1870 – 

8.8.1952), alemão naturalizado americano e 

membro da Ordem Maçónica. A Esfinge velada, 

como se vê aqui, representa o Mistério e a 

Iniciação dos quais é Guardiã silenciosa e fatal 

arredando do seu perto os profanos e curiosos de 

completo despreparo mental e moral. 
 

Na parte traseira do edifício abre-se uma 

rotunda onde estão a Biblioteca e a Grande 

Escadaria que leva ao Salão do Templo. A entrada 

no Atrium revela o ambiente de um templo antigo 

num tempo passado, onde as influências gregas e 

egípcias preenchem esse espaço, também elas 

propositadamente escolhidas, por a Grécia ser a 

Mãe da Cultura Ocidental e o Egipto o Berço da 

Tradição Iniciática do Ocidente. Para este andar do 

Atrium John Russell Pope utilizou belo mármore 

bege Tavernelle da França, encrostado com 

mármore negro grego da Ilha de Tinos. Adolph 

Alexander Weinman esculpiu com mármore 

negro, vindo das margens do Lago Champalin, as 

estátuas egípcias que ladeiam a Grande Escadaria 

no Atrium. O tecto e o friso na parte superior das 

paredes estão decorados por desenhos coloridos 

pintados à mão por Sherwin e Berman, de Nova 

Iorque, que eram conhecidos pelos seus trabalhos 

em madeira de arquitectura e pintura decorativa. A 

peça central do Atrium (Átrio) é uma grande mesa 

feita com mármore de Pavonazzo importado de 

Itália e inspirado num quadro encontrado nas 

ruínas de uma casa de Pompeia. Um painel 

apresenta uma águia bicéfala, símbolo do Grau 

33.º do Grande Conselho Escocês, com a frase 

latina Salve Frater, “Bem-vindo, Irmão”. A 

Grande Escadaria aumenta drasticamente a partir 

do Átrio para a rotunda de entrada no Salão do 

Templo. Este é um espaço volumoso com um tecto 

abobadado erguendo-se oito andares a partir do 

solo. A sua magnífica cúpula foi trabalho de 

Guastavino Fireproof Construction Company, 

fundada pelo arquitecto maçom Rafael Guastavino 

Moreno. 
 

Nesta Casa do Templo repousam os restos 

mortais do famoso Mestre Maçom e Ocultista 

Albert Pike (1809-1891), trasladados para aqui em 

1944 do Oak Hill Cemetery (na secção de 

Georgetown, Washington DC) quando a 

Maçonaria, por um acto do Congresso, obteve 

permissão de o fazer. Além da biblioteca 

preenchida por milhares de volumes dos quais 

inúmeros são obras raras, igualmente podem ser 

vistos artefactos maçónicos, vitrais com alegorias 

da Ordem, um deles retratando a Luz Divina 

espraiando-se sobre a Casa do Templo com os 

dizeres latinos Fiat Lux (“Faça-se Luz”) e Ordo ab 

Chao (“Ordem no Caos”). Vê-se uma grande 

pintura de George Washington colocando a pedra 

fundamental do Capitólio, trajando o avental 

maçónico, no Salão de Banquetes. Dezenas de 

retratos de maçons americanos famosos estão 

alinhados num corredor curvo de madeira de 

mogno: Sam Ervin, John Glenn, Harry Truman, 

Arnold Palmer, John Wayne e Will Rogers dentre 

outros. 
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Actualmente a Casa do Templo dá 

assistência e jurisprudência a cerca de 40 Lojas do 

Rito Americano. A Maçonaria foi introduzida nos 

Estados Unidos quando ainda era colónia inglesa, 

indicando os registos que os primeiros imigrantes 

maçons teriam chegado em 1682. Se bem que o 

Rito Inglês fosse o inicial, o sentido de 

independência crescente levou os autóctones a 

transformarem as Grandes Lojas Provinciais 

britânicas em Grandes Lojas Estaduais 

americanas, até que surgiu o Rito de York que é o 

predominante na Maçonaria norte-americana. Este 

Rito é de natureza teísta e está muito inculcado 

nos países onde os cultos evangélicos 

predominam, como é o caso da América do Norte 

onde boa parte do clero evangélico é igualmente 

maçónico. O Rito de York foi fundado em 1799 

pelo famoso ritualista americano, Thomas Smith 

Webb (1771-1819), tendo contado com a 

colaboração de John Hanmer, maçom inglês, e do 

seu seguidor Jeremy Cross (fundador da 

Maçonaria Críptica), no início de 1800. Thomas S. 

Webb, inspirando-se nas conferências realizadas 

por William Preston (Illustrations of Masonry), 

organizou e publicou The Freemason´s Monitor, 

obra na qual simplificou e tornou mais práticas as 

cerimónias nas Lojas americanas. Pode-se afirmar 

que o trabalho de Webb é um Rito Inglês 

Rectificado a partir dos praticados pelos 

“Antigos”, sendo pois o Rito de Emulação 

ligeiramente modificado. O carácter cristão do 

trabalho de Webb no seu Monitor, tornou a 

revelar-se na sua Constituição dos Cavaleiros 

Templários apresentando as “regras para a 

orientação dos maçons cristãos”. A aceitação deste 

Ritual é genérica entre os maçons americanos, e 

mesmo havendo pequenas diferenças diz-se que as 

Lojas Simbólicas ou Azuis praticam os seus rituais 

à “moda Webb”. 
 

 

Além do Rito Inglês, também chamado de 

York, e do Rito do Arco Real, a Maçonaria na 

América do Norte acha-se repartida em três 

grandes grupos: 1.º) Maçonaria Manual ou 

Instrumental, é constituída pelos três graus 

simbólicos de Aprendiz, Companheiro e Mestre 

que são conferidos em Lojas Azuis segundo o Rito 

Antigo de York. 2.º) Maçonaria Científica, é 

formada pelos graus crípticos do sistema do Rito 

do Arco Real, Mestre Real, e do Rito Escocês 

Antigo e Aceite, Mestre Eleito. 3.º) Maçonaria 

Filosófica ou Templária, é composta pelos 

Cavaleiros Templários formando as Comendas 

onde são conferidas as Ordens da Cruz Vermelha, 

Cruz de Malta e Cruz do Templo. Embora 

conferidas como Ordens na realidade são 

efectivamente graus da Maçonaria Cavaleiresca. 

Regulando esses três grandes grupos está o 

Supremo Conselho, que para o Sul dos E.U.A. tem 

nesta Casa do Templo em Washington a sua sede 

reguladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEMORIAL INICIÁTICO DE ALBERT 

PIKE 
 

A estátua dedicada a Albert Pike localiza-

se no centro de Washington na Judiciary Square, 

espaço apropriado à proeminência de advogado do 

homenageado, sendo administrada pelo National 

Park Service mas cuja construção e erecção foi 

patrocionada e paga pelo Supremo Conselho do 

Rito Escocês da Maçonaria, Jurisdição do Sul, em 

9 de Abril de 1898 e inaugurada em 1901. Nesta 

estátua de bronze com onze metros de altura, obra 

do escultor e maçom italiano Gaetano Trentaove, 

Pike é apresentado sobre um grande pedestal de 

granito em trajes civis como líder maçónico, e não 

como general confederado que foi. Carrega na sua 

mão direita uma cópia da sua famosa obra Moral e 

Dogma do Rito Escocês Antigo e Aceite da 

Maçonaria. Abaixo dele apresenta-se uma senhora 

com traje grego, obra em bronze, sentada num 

nível inferior do pedestal segurando na mão direita 

o pau do pendão do Grau 33.º do Rito Escocês. 
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Obra concebida com perfeição, o facto de 

Albert Pike revelar-se ereto no topo do pedestal 

dá-o como o génio da Maçonaria Americana, o seu 

coordenador principal que mais fez pela sua 

compreensão e expansão no território norte-

americano e até fora dele, sendo a senhora 

carregando o pendão maçónico a representação 

alegórica da Musa e Alma da própria Maçonaria, 

que os Ocultistas e Teósofos chamariam Egrégora 

ou Alma Colectiva dessa Ordem, isto é, uma 

“alma artificial” criada pelos pensamentos e 

sentimentos despendidos por todos os maçons em 

seus ritos desde a fundação do Movimento, 

continuamente alimentada e aumentada, tal qual 

acontece com todas as Ordens Iniciáticas e 

religiões tradicionais, cada qual com a sua 

Egrégora ou “Alma” própria. 
 

Albert Pike (Boston, 29.12.1809 – 

Washington, 2.4.1891) desde cedo revelou o seu 

grande génio intelectual e sobretudo espiritualista. 

Poeta e ensaísta falava dezasseis línguas, como 

afirmam os seus biógrafos, tendo-se filiado na 

Maçonaria cerca de 1840 e em 1859 sido eleito 

Soberano Grande Comendador do Rito Escocês 

Jurisdição Sul, cargo de Grau 33.º onde 

permaneceu o resto da sua vida dedicando a maior 

parte do tempo ao estudo e desenvolvimento dos 

graus e rituais da Ordem Maçónica. Em 1871 

causou impacto nacional e internacional ao 

publicar o livro Moral e Dogma do Rito Escocês 

Antigo e Aceite da Maçonaria, obra composta por 

orientações e ensaios de Pike  que recopilou e 

estabeleceu as bases filosóficas, sociológicas, 

históricas, políticas, simbólicas e religiosas do Rito 

Escocês Antigo e Aceite, onde elaborou os 

ensinamentos para os seus 33 Graus, onde segundo 

o seu entendimento explica o simbolismo e a 

alegoria dos mesmos. Trata-se de uma obra 

imponente pelo volume e pelos ensinamentos 

compilados, com 861 páginas de textos de moral e 

dogma mais um índice de referências com 218 

páginas, possuindo 32 capítulos onde em cada um 

discute-se detalhadamente o simbolismo filosófico 

de cada grau maçónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Essa estátua de Albert Pike é certamente a 

que maiores querelas e virulências tem suscitado 

em Washington da parte dos seus adversários, 

acusando-o de membro principal da seita racista 

Ku Klux Klan (fundada em 1865 em Pulaski, 

Tennessee, no final da Guerra Civil Americana) e 

de satanismo. Essas teorias nascidas da hostilidade 

das seitas carismáticas puritanas, principais 

propagadoras das «teorias de conspiração» à 

escala internacional, à Maçonaria e ao Iluminismo 

Racional, arrastam-se até hoje com violência 

inusitada demonstrativa da origem e 

desenvolvimento psicossocial de um país jovem 

virado para si mesmo com escuso total das 
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culturas e tradições mais antigas que assim dispõe-

o na linha do radicalismo evangélico, num modo 

sui-generis de xenofobia religiosa e social 

fortemente marcada por posturas anti e pró 

esclavagistas desde a Guerra de Sucessão (1861-

1865) que nunca ficaram inteiramente resolvidas 

até hoje dividindo por fortes complexos 

psicológicos a postura psicossocial norte-

americana. Não há provas conclusivas nenhumas 

de Albert Pike ter sido o grande dragão ou chefe 

do Klan no Estado do Arkansas após 1865, tendo 

essa história aparecido a primeira vez no livro 

Authentic History Ku Klux Klan to 1865-1877 

escrito por Susan Lawrence Davis em 1924, sem 

notas de rodapé e sem citar as fontes, assim 

tornando as afirmações avulsas. O que se sabe e 

está documentado é que Albert Pike foi um dos 

primeiros defensores dos nativos norte-americanos 

e teve graves desentendimentos com o presidente 

confederado Jefferson Davis sobre os direitos 

humanos dos negros e dos índios, como ficou 

registado antes da batalha de Pea Ridge, Arkansas, 

que levou à vitória das tropas da União. Com 

respeito às actividades satanistas de Albert Pike, 

espécie de evocação do famoso episódio 

supersticioso e histérico de foro psicossexual das 

bruxas de Salém em Outubro de 1692, não há 

nenhuma prova de tal, sendo a sua relação com 

Ordens Esotéricas europeias de natureza maçónica 

o único pretexto para acreditar-se nisso, 

confundindo ou querendo confundir organizações 

secretas mas não iniciáticas que existiram nos 

séculos XVII-XVIII (Franco-Juízes e Perfecta-

bilistas ou Iluminados da Baviera, por exemplo) 

com conspiradores satânicos actuais que desejam 

dominar o mundo a partir de Washington. Há 

nisso um claro exagero parecendo propositado, 

tanto que tais organizações franco-germânicas 

extinguiram-se ao longo dos séculos XVIII e 

definitivamente no XIX, como regista a 

História. 
 

Aparte essas controvérsias pós morte de 

Albert Pike, valem as inscrições nos oito cantos 

da base do seu monumento evocativas das 

principais actividades, e sobretudo a frase latina 

que remata toda a sua vida dedicada à Glória do 

Grande Arquitecto do Universo e do bem-fazer 

aos seus semelhantes em Humanidade: Autor, 

Poeta, Erudito, Soldado (General de Brigada), 

Filantropo, Filósofo, Jurista, Orador, e na frente a 

dita legenda latina: Vixit laborum ejus super stites 

sunt fructus, ou seja, Ele viveu, os frutos do seu 

trabalho vivem através dele. 
 

DEUSES E HERÓIS NO CAPITÓLIO 
 

O edifício governamental do Capitólio 

marca o centro da cidade de Washington donde 

irradiam todas as direcções e para onde concorrem 

todas as direcções dos EUA. O local onde está 

implantado obedece à escolha no esquisso original 

do arquitecto Pierre Charles L´Enfant, sendo a sua 

pedra fundamental lançada em 18 de Setembro de 

1793 numa cerimónia maçónica presidida pelo 

próprio George Washington. Hoje não se tem a 

certeza onde esteja a pedra original sendo comum 

apontar-se aquela situada junto à passagem na 

galeria do Senado perto da antiga sede da Suprema 

Corte gravada com o esquadro e compasso 

maçónicos aí colocada cerca de 1893, deslocada 

do seu local original posto as pedras angulares 

disporem-se tradicionalmente no sentido sudoeste, 

o que já não é o caso. O edifício é projecto do 

arquitecto William Thornton, afiliado maçom, 

tendo as obras durado desde 1794 até praticamente 

Janeiro de 1866. William Thornton inspirou-se no 

formato do antigo Capitólio romano e no Panteão 

de Roma para a construção desta sede norte-

americana que assim ficaria como centro de um 

novo império no Novo Mundo originalmente 

espiritual ou transcendente como revelam os 

símbolos esotéricos que o decoram, retirados à 

mitologia greco-latina e à tradição hermética 

adoptada pela Maçonaria Escocesa. 
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O primeiro sinal da invulgaridade deste 

edifício é dado pela estátua da Liberdade 

concluída em 1863, sobre a sua cúpula de 88 

metros de altura projectada pela arquitecto 

Thomas Walter e construída entre 1855 e 1866. A 

estátua da Liberdade apresenta-se erecta sobre o 

Globo da Terra onde se inscreve a legenda latina E 

pluribus unum (“De muitos, um”), nisto aludindo a 

um só Império de Almas Livres indistinguindo 

crenças, raças e posições sociais. Com a mão 

direita segura o punho de uma espada embainhada 

significando “pacífica mas vigilante”, enquanto 

uma coroa de louros da vitória e o escudo dos 

Estados Unidos estão entrelaçados na sua mão 

direita, indicando o triunfo do império de glória. 

Traja um vestido semelhante ao sari indiano como 

se ela própria fosse uma deusa hindu (que na 

mitologia americana do século XVII seria 

associada à princesa índia Pocahontas), nisto 

ajustando-se ao sentido da evolução da Raça 

Humana desde o Oriente ao Ocidente através de 

etapas sucessivas chamadas simbolicamente 

“impérios”, motivo porque enfrenta o Oriente em 

direcção à entrada principal do edifício, 

significando que o Sol nunca se põe sobre a 

Liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa figura feminina da Liberdade é a 

alegoria mitológica da própria América, sendo a 

deusa Colúmbia (nome deste distrito herança 

toponímica de Cristóvão Colombo, o descobridor 

da América), termo que acerca-se do latino 

Columba e do espanhol Paloma, donde o 

português Pomba, esta a ave consagrada do 

Espírito Santo cuja prerrogativa maior é a 

Liberdade. No peito da estátua há um medalhão 

onde estão gravadas as iniciais S dentro de um U, 

indicativas de Unitd States mas também, pela sua 

posição quase gemátrica ou cabalística, podendo 

indicar ISI, isto é, Ísis, a Grande Deusa Mãe do 

Antigo Egipto que os primitivos cristãos vieram a 

associar à Virgem Maria como modelo da própria 

Columba, isto é, do Espírito Santo. É interessante 

verificar que a constelação de Columba apresenta-

se sobre o horizonte desta estátua como se tivesse 

predominância intencional sobre ela, sendo que no 

empório celeste Columba é vizinha da constelação 

do Cão Maior cuja estrela Sirius é o dominante de 

ambas as constelações. Segundo a Tradição 

Iniciática, Sirius ou Sothis, em copta, age através 

de Vénus, Marte e Lua na Terra onde toma a 

forma feminina ideal da Grande Deusa Mãe (seja 

Ísis, Maria ou simplesmente Colúmbia) como 

antropomorfização do próprio Deus Criador 

manifestado como Espírito Santo. Tal como 

Vénus, Sothis era simbolizada pela estrela de cinco 

pontas e representava entre os egípcios a antiga 

Deusa da Fertilidade, esta que, mais uma vez, se 

revela como Natureza fecunda alimentando a tudo 

quanto vive na Terra. 

O empório celeste é assinalada pelo 

próprio domo do Capitólio cuja pintura na sua 

cúpula interior demonstra uma óptica 

extremamente significativa indicadora do sentido 

profundamente espiritual que assistiu aos 

objectivos iniciáticos dos fundadores da nação. 

Essa pintura tem o nome de A Apoteose e é obra 

de Constantino Brumidi, artista italiano famoso 

pelas suas pinturas encomendadas pelo Vaticano e 

o Papa Pio IX, que em 1848 refugiou-se nos EUA 

após a tentativa de derrubar o poder papal onde 

perfilou ao lado das forças revolucionárias 

lideradas por Giuseppe Manzini. Foi então 

contratado para pintar a cúpula deste edifício 

governamental em conformidade ao estatuto de 
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“anti-Vaticano”, isto é, dispondo o Capitólio como 

espelho ou reflexo da Religião dos Mistérios 

oposto ao Vaticano, sede da Religião 

Confessional, ou por outra, impondo o Esoterismo 

ou “velado, privado” como superior ao Exoterismo 

ou “desvelado, público”. A Apoteose define-se 

como a exaltação máxima ao nível divino, onde se 

vê a elevação de George Washington ao nível de 

semideus, de Homem Perfeito, Adepto Real ou 

Mahatma como Grande Alma, sentado em postura 

hierática tendo por detrás o esplendor da Porta do 

Céu que abre para a Jerusalém Celeste, para o 

Oriente Eterno, ou seja, o Mundo de Deus. Abaixo 

dele está significativamente a figura alegórica da 

Liberdade, neste caso, representando a Libertação 

Espiritual do verdadeiro Iluminado que das 

cadeias da escravidão dos vícios e do materialismo 

se libertou definitivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladeia George Washington em seu trono 

de glória uma vasta corte de deuses do panteão 

greco-latino, destacando-se Hermes ou Mercúrio, 

Poseidon ou Neptuno, Vulcano, Liberdade, Ceres 

e Minerva, respectivamente representando o 

Comércio, a Pesca, a Indústria, o Exército, a 

Agricultura e o Conhecimento. Além disso, essas 

figuras possuem um significado hermético, aliás, 

afim à filosofia dos antigos Rosacruzes que 

originaram a Maçonaria e afectaram as noções 

gnósticas dos construtores do Capitólio. Tem-se 

Hermes, Vulcano, Poseidon e Ceres representando 

os quatros elementos naturais que são Ar, Fogo, 

Água e Terra, elementos indispensáveis à prática 

alquímica cujo objectivo é alcançar, mediante o 

esforço pessoal, a fábrica da Pedra Filosofal, ou 

seja, a verdadeira Iluminação Espiritual cuja 

Sabedoria Divina (Minerva) dá a Imortalidade ou 

Libertação (Liberdade) ao Adepto Perfeito, aqui 

representado idealmente em George Washington 

cujo trono de glória é o centro da Sabedoria de 

Deus, figuração comparável ao Selo da Grande 

Obra Alquímica representado por uma Mulher 

(Alquimia, Tradição Hermética ou de Hermes-

Thot) com a cabeça envolta em nuvens (Revelação 

Divina), a qual está sentada num trono tendo na 

mão esquerda um ceptro, símbolo do Poder 

Temporal, enquanto a mão direita apoia dois 

livros, um fechado (esoterismo, religião dos 

mistérios) e outro aberto (exoterismo, religião 

confessional). Aqui, em vez do ceptro Washington 

carrega uma espada apontando para baixo em 

guisa de Verbo Divino em forma de Língua ou 

Espada de Fogo como revela o Apocalipse, motivo 

reforçado pela outra mão cujo indicador aponta 

um livro aberto, que Pairando entre nuvens 

luminosas e deuses etéreos vem a ser o Livro da 

Luz, o Livro dos Arcanos Celestes revelados desde 

o empório sideral aos heróis da Evolução sob o 

domo do Capitólio por eles edificado e cuja 

mensagem última de fazer o bem comum aí se 

revela no sentido ocultado nas formas artísticas. 

Se o domo representa o Céu e o edifício a 

Terra, a Cripta assinala o Inferno ou Inferius, 

“Lugar Inferior, Subterrâneo”, na sua relação 

directa com o Céu trespassando a Face da Terra. 

Pois bem, directamente sob a cúpula está a cripta 

do Capitólio em forma circular formada por 40 

colunas dóricas que sustentam o andar cimeiro. 

Vê-se no solo, no centro do círculo de colunas, 

uma espécie de bússola de bronze em forma de 

estrela marcando literalmente o áxis-mundi, o 

centro geomagnético da cidade de Washington. 

Também aí está o túmulo de George Washington, 

no entanto encontrando-se vazio por o corpo estar 

em Mount Vernon. Isto suscitou igualmente uma 

interpretação esotérica associando o túmulo vazio 

ao conceito de Ressurreição e à ideia de Advento, 

mais uma vez dispondo o primeiro presidente da 

América como espécie de “Rei Encoberto” que um 

dia volverá desde o Reino dos Deuses no Seio da 

Terra, a mesmíssima Agharta, para restaurar os 

princípios da Concórdia Universal na 
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Humanidade. Trata-se de uma figuração mítica, 

pois que de maneira alguma George Washington 

foi o próprio Rei do Mundo ou Melkitsedek mas 

tão-só e quanto muito um inspirado pelas luzes 

Daquele, conforme a sua evolução pessoal e 

educação iniciática. 
 

MEMORIAL LINCOLN, UM OUTRO 

PARTHENON 
 

O Memorial Lincoln porventura será dos 

monumentos mais conhecidos de Washington e 

com certeza desconhecido no sentido profundo dos 

seus símbolos que o dispõem como equivalente do 

antigo Parthenon grego tanto nas funções como no 

significado. 

Se o Parthenon de Atenas era um templo 

dórico com elementos arquitectónicos jónicos que 

abrigou a colossal estátua de Atenea Partenos do 

escultor Fídias, consagrada entre 439 e 438 a. C., 

sendo tal deusa o Genius Loci ou “espírito do 

lugar” dos cultos antropomórficos gregos herdados 

pelos romanos, este Memorial de Washington 

segue o traçado da primitiva arquitectura grega 

com destaque para os estilos dórico e jónico, como 

quis e conseguiu com êxito o seu arquitecto Henry 

Bacon, tendo as obras iniciado em 12 de Fevereiro 

de 1914 até à inauguração em 30 de Maio de 1922 

na presença de Robert Todd Lincoln, filho de 

Abraham Lincoln.  

Sendo Atenea Partenos o espírito ou génio 

assistente e protector de Atenas, aqui a estátua de 

Lincoln representado sentado em postura hierática 

à maneira dos antigos imperadores romanos ou 

dos deuses do Parthenon, exerce função idêntica à 

daquela antiga deusa, protegendo não só a cidade 

como todo o país cuja união deve-se à sua política 

identitária de um só povo e uma só nação, ademais 

liberta dos grilhões do esclavagismo e das 

políticas segregacionistas. Neste sentido, pode 

muito bem afirmar-se que Abraham Lincoln é o 

Genius Loci de Washington e dos E.U.A. por 

inteiro. 

Enquanto a fachada do Parthenon era 

decorada por figuras de deuses e guerreiros da 

mitologia e história grega, neste Memorial vêem-

se no seu friso os nomes dos 36 Estados da União 

(também representados nas 36 colunas dóricas que 

suportam o edifício) no momento da morte de 

Lincoln e as datas em numeração romano da sua 

entrada na mesma União, estando separados por 

medalhões de grinalda dupla em baixo-relevo, 

significando a Vitória que Une, título significativo 

por ser o mesmo com que os antigos gregos 

apodavam a própria Atenea Partenos. A cornija é 

composta de um pergaminho esculpido 

regularmente intercalado por cabeças salientes de 

leões ornamentadas com palmas coroando ao 

longo da borda superior. O pergaminho representa 

a Declaração de Independência de 4 de Julho de 

1776 que marcou o início do país independente 

sob o Sol da Liberdade representado pelo leão 

coroado como signo sideral do próprio Astro-Rei 

bafejando a América, em breve impondo-se como 

império político-económico sobre as bases 

ideológicas primitivas que eram inteiramente 

filosóficos e espirituais em guisa de o destinarem a 

berço de um novo tipo de civilização mais justa e 

perfeita para a Humanidade, o que até hoje não 

conseguiu realizar. Por isso vêem-se no topo do 

Memorial águias de asas abertas (herança 

simbólica da águia imperial romana) unidas em 

guirlanda por fitas e folhas de palmeira, 

representando o país indivisível. Toda essa 

ornamentação é obra do escultor Ernest C. 

Bairstow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na parede sul do Memorial o pintor Jules 

Guerin retratou as alegorias da Liberdade, 

Imortalidade, Justiça e Direito, enquanto na parede 

norte retratou a Unidade, Fraternidade e Caridade, 

ambas as cenas contendo um fundo de ciprestes, 

árvore simbólica da Eternidade. Isto tem levado 
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muito a considerararem que Abraham Lincoln 

(12.1.1809 – 15.4.1865), 16.º Presidente dos 

Estados Unidos da América, assassinado 

tragicamente dispondo-o assim em analogia com o 

nome da 16.º Arcano do Tarot, A Torre Tombada, 

como membro da Maçonaria e que aplicou 

politicamente aqueles mesmos princípios 

retratados por serem os mesmos da Ordem 

Maçónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas Abraham Lincoln nunca foi maçom. 

É ele mesmo quem o revela a um dos primeiros 

membros da Loja maçónica de Springfield, cidade 

natal de Lincoln: “Eu não sou maçom, Dr. Morris, 

embora nutra um grande respeito pela Instituição”. 

Quando a Grande Loja de Illinois decidiu apoiar a 

campanha presidencial de Abraham Lincoln em 

1860, ele agradeceu com as seguintes palavras: 

“Senhores, eu sempre tive um profundo respeito 

pela Fraternidade Maçónica e de há muito acalento 

o desejo de tornar-me um membro dela”. Após a 

morte de Lincoln, o Grão-Mestre da Maçonaria no 

Distrito de Columbia, o francês Benjamin B., 

amigo do finado presidente, escreveu ao editor do 

The Masonic Espátula, que também fora o Grande 

Secretário da Grande Loja de Illinois, que “ele 

(Lincoln) uma vez contou-me que respeitava 

muito a nossa Ordem e ao mesmo tempo 

formulava em sua mente a admissão nela”, 

confissão que repetiu ao Vice-Grão-Mestre da 

Grande Loja de Nova Iorque: “O Presidente 

Lincoln uma vez disse-me, na presença do Mestre-

Maçom o Irmão J. W. Simons, que formulara em 

sua mente solicitar a admissão na nossa 

Fraternidade, mas temia não poder atender ao seu 

dever como um Maçom como gostaria de fazer, e 

por isso não realizou a sua intenção”. 
 

A enorme estátua em mármore de 

Abraham Lincoln solitário sentado em 

contemplação, localizada no hall central entre as 

câmaras do norte e do sul (simbolizando a união 

nacional), foi esculpida pela firma Piccirilli 

Brothers sob a supervisão do escultor Daniel 

Chester French, levando quatro anos para ser 

concluída. Sobre ela correm algumas lendas 

urbanas que apesar de infundamentadas merecem 

ser contadas pelo seu pitoresco: sendo impossível 

descortinar ainda assim alguns afirmam que o 

rosto do general Robert E. Lee foi esculpido na 

parte de trás da cabeça de Lincoln e olha para o 

outro lado de Potomac na direcção da sua antigas 

ca, Arlington House, actualmente dentro dos 

limites do Cemitério Nacional de Arlington. Outra 

lenda urbana é a de que Abraham Lincoln esboça 

com as suas mãos o A e o L, iniciais do seu nome, 

na linguagem gestual dos surdos-mudos, como 

homenagem do escultor Daniel Chester French ao 

presidente por ter assinado a lei federal que dava 

uma universidade para surdos-mudos com 

autoridade de conceder graus. Há ainda quem vá 

mais longe e veja os pressupostos A e L como as 

iniciais latinas de Alter Lux, “Luz Suprema”, 

identificando-a às mais fantásticas e fantasistas 

teorias afins à impuberdade criativa que assim 

mesmo torna o ser humano criatura singular, tanto 

quanto este sui generis Memorial Lincoln em 

presença, conteúdo e significado afim à maravilha 

antiga que foi o Parthenon. 

 

HISTÓRIA SECRETA DA CASA BRANCA 

 

Quem visita Washington DC certamente já 

visitou ou passou junto à residência presidencial 

dos EUA, a famosa Casa Branca (em inglês, 

Withe House). Nisso não há quem não a conheça, 
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seja presencialmente, seja virtualmente. Já a sua 

história secreta não é do conhecimento comum, 

como surgiu e com que finalidade? Terá sido 

projecto de intenções esotéricas destinado a sede 

governamental ou cabeça dirigente de uma 

sociedade utópica, justa e perfeita, que se desejou 

fundar logo ao início da criação do país mas que 

por vicissitudes humanas o tempo vem adiando, 

quiçá, irreversivelmente? Pode-se afirmar que sim, 

bastando evocar-se a intenção superior moral e 

racional que esteve na origem deste imóvel. 
 

O local onde a Casa Branca está plantada 

foi escolhido propositadamente pelo arquitecto 

urbanista Pierre L´Enfant com o auxílio de 

Goeorge Washington, dizendo-se que ter sido 

erguido sob uma galeria subterrânea que 

comunicaria com outras sob a cidade de 

Washington e se prolongariam pelo território 

americano, algumas aprofundando o seio da Terra 

em fundura incalculável. Verdade ou mentira, o 

facto é que essa galeria subterrânea serviu para a 

sua transformação em bunker sob a Ala Leste do 

edifício que o Presidente Franklin Delano 

Roosevelt (notável franco-maçom do Grau 33.º do 

Rito Escocês) mandou construir durante a Segunda 

Guerra Mundial, obra que só terminou em 1946, 

um ano após o seu falecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O termo Casa Branca é usado como uma 

metomínia para o Gabinete Executivo do 

Presidente, apesar do edifício estar pintado de 

arenito esbranquiçado construído no estilo 

georgiano característico das grandes mansões 

coloniais da época da sua construção inspiradas 

nas casas senhoriais da antiga Roma que por sua 

vez se inspirou na arquitectura dos templos e 

palácio da Grécia antiga. George Washington 

escolheu o arquitecto irlandês James Hoban 

(County Kilkenney, 1758 – Washington, 

8.12.1831) para o projecto de edificação da Casa 

Branca, a qual começou com a colocação da pedra 

fundamental em 13 de Outubro de 1792 e ficou 

concluída em 1 de Novembro de 1800. Desde aí o 

edifício recebeu muitos restauros e ampliações e 

quem o vê de fora não imagina hoje a sua 

extensão: com três andares (térreo, andar de 

aparato e segundo andar) possui 132 salas, 

destacando-se a Sala Azul, a Sala Vermelha, a 

Sala Verde e a Sala Oval Amarela. Tem 132 

quartos e 35 banheiros, havendo 412 portas, 147 

janelas, 8 escadas e 3 elevadores. As dependências 

incluem ainda quadra de ténis, piscina, cinema, 

pista de corrida e pista de boliche. 
 

James Hoban não era um arquitecto vulgar 

nem fora escolhido ao acaso por George 

Washington: era um Mestre Maçom de alto Grau 

da Maçonaria do Real Arco (onde permaneceu 

activo até à sua morte), organizador e líder da 

Federal Lodge N.º 1, motivo porque se apresentou 

com trajes maçónicos na cerimónia maçónica do 

lançamento da pedra fundamental ou angular da 

Casa Branca. Para a construção do edifício 

contratou mão-de-obra especializada entre os 

emigrantes escoceses escolhidos a dedo, tendo 

sido estes quem ergueram as suas paredes de 

arenito assim como fizeram as decorações com 

grinaldas em alto-relevo por cima da entrada Norte 

e o padrão em “escama de peixe” sob os frontões 

dos remates das janelas. Neste Pórtico Norte 

desenvolveu-se uma variação da Ordem Jónica 

incorporando rosas entre as volutas por cima da 

entrada. Há nisto um significado só conhecido dos 

entendidos na Arte Real: a Ordem Jónica, também 

conhecida por Ordem de Atenas, representa a 

Sabedoria, que aliada às rosas entalhadas vêm 

estas a expressar o Amor, sendo que a posição 
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Norte é tradicionalmente associada ao Pólo 

Primordial (magnético) onde os antigos situavam o 

Paraíso Terreal, a mesma Asgardi ou Agharta dos 

nórdicos europeus e dos hindus e tibetanos, Reino 

mítico de felicidade eterna cuja capital 

identificavam como Walhallah ou Shamballah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois do incêndio que devastou este 

edifício em 1814, o novo arquitecto anglo-

americano Benjamin Henry Latrob (1764-1820) 

procedeu ao restauro respeitando a intenção oculta 

do seu predecessor James Hoban, tendo chegado a 

afirmar que “os dias da Grécia podem ser 

revividos nas terras da América, e Filadélfia se 

tornará a Atenas do mundo ocidental”. Assim, a 

sua influente posição direcionou o Neoclassicismo 

norte-americano para a arquitectura grega, a ponto 

de toda essa fase ficar conhecida como a 

Renascença Grega. 
 

Com tudo isso, o sentido oculto da 

edificação da Casa Branca foi o de prefigurar uma 

espécie de representação alegórica do Governo 

Oculto do Mundo ou Grande Fraternidade Branca 

constituída de Santos e Sábios que desde os 

alvores da Humanidade dirigem a evolução física 

e espiritual desta. Será algo assim como o Palácio 

da Utopia assente sobre profunda caverna de que 

fala Platão. Só assim se entende a profundidade 

das palavras de John Adams (1735-1826), o 

primeiro Presidente americano a residir no edifício 

(1797-1801), que no segundo dia que passou nele 

escreveu numa carta à sua esposa Abigail uma 

oração pela casa: “Rezo ao Céu para conceder a 

melhor das bênçãos a esta Casa e a todos que a 

habitarão. Ninguém pode, senão homens honestos 

e sábios, governar debaixo deste telhado”. 

Franklin Delano Roosevelt, o Presidente Iniciado, 

mandou esculpir a bênção de Adams na cornija da 

lareira da Sala de Jantar de Estado. 

MISTÉRIOS OCULTOS DA CATEDRAL 

NACIONAL DE WASHINGTON 

 

A Catedral de São Pedro e São Paulo, 

mais conhecida por Catedral Nacional de 

Washington, é a sede da diocese da Igreja 

Episcopal nesta cidade de Washington DC com 

jurisdição canónica sobre outras regiões da 

Virgínia e de Maryland. O projecto da sua 

edificação já aparece no esquisso de Pierre 

L´Enfant em 1792, reservando nele espaço para “a 

construção de uma grande igreja com fins 

nacionais”. Mas só em 6 de Janeiro de 1893 é que 

os sete bispos principais da Igreja Episcopal em 

Washington receberam a aprovação do Congresso 

dos Estados Unidos em carta passada para a 

edificação da catedral. A construção começou em 

29 de Setembro de 1907, quando a primeira pedra 

foi colocada na presença do Presidente Theodore 

Roosevelt e de uma multidão de mais de 20.000 

pessoas, só terminando 83 anos depois quando a 

pedra final de remate foi colocada na presença do 

Presidente George W. Bush, em 1990. 
 

O projecto original deste templo 

catedralício é da autoria do arquitecto britânico 

George Frederick Bodley (1827-1907), e por sua 

morte o seu companheiro também britânico, o 

arquitecto Henry Vaughan (1845-1917),  

prosseguiu a obra seguindo o projecto original. 

Sendo a sexta maior catedral do mundo feita no 

modelo neogótico inspirado no estilo gótico inglês 

do final do século XIV, foi feita com calcário 

branco provindo do Estado de Indiana com a 

particularidade de não possuir nenhuma armação 

de ferro sustentando o seu peso. É um monumento 

religioso único nos Estados Unidos e no mundo, 

carregando o simbolismo velado que a insere no 

roteiro esotérico das Catedrais do Santo Graal 

conforme afirma a Tradição Iniciática das Idades. 

Resta confirmar tamanha prerrogativa arredando a 

poluição mental imposta aos seus símbolos fruto 

da degradação e dessacralização psicossocial, 

motivo que até levou a postar, após 1980, numa 

esquina exterior da catedral um busto de pedra de 

Darth Vader, personagem fictício do filme Guerra 

das Estrelas. Também por tudo isso esta catedral 

merece bem o seu nome oculto de Templo da 

Penitência… 
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Logo na sua entrada principal repara-se 

que este não é um templo qualquer. No seu 

tímpano configura-se a escultura do Ex Nihilo, ou 

seja, a Criação do Mundo pelas Almas ou 

Hierarquias Criadoras que Deus enviou à 

Manifestação a partir do Nihil ou a Substância 

Informe Universal. Por cima configuram-se 

rosáceas carregando cruzes, o que evoca a 

presença Rosacruz cujo misticismo cristão assistiu 

aos Mestres Construtores desta Sede Prelatícia, 

dizendo-se que todos eles estariam ligados à Casa 

dos Moore próxima da família real britânica. O 

portal de bronze que abre para o interior do templo 

está decorado com figuras bíblicas do Antigo e 

Novo Testamentos e é ele mesmo quem deu o 

nome sacerdotal a este Templo, como diz a 

Tradição Oculta: Capacete de Aço (representativo 

de Marte ou o Filho corporizado em Cristo) ou 

Portal de Bronze (representativo desta Catedral 

Canónica). Este portal transpõe-se após os Passos 

do Peregrino, nome da longa escadaria de 12 

metros de largura. No ponto de interseção do 

templo, elevando-se 91 metros acima do solo 

como o ponto mais alto de Washington, tem-se a 

Gloria in Excelsis Turris (“Glória da Excelsa 

Torre”) da catedral, assinalando a assunção das 

almas dos fiéis à absorção no Mundo de Deus. 
 

No interior, parece vogar-se num templo 

medieval evocativo das maravilhas góticas dos 

tempos de outrora, mas aqui pretendendo-se que 

seja um novo Templo de Salomão com matérias 

extraídas do mesmo lugar donde se extraíram as 

pedras para construir o primitivo. Com efeito, o 

altar-mor desta catedral tem o nome significativo 

de Altar de Jerusalém e é feito com pedras 

extraídas da Pedreira de Salomão, próxima de 

Jerusalém, trazidas para aqui. No solo defronte ao 

altar-mor dispõem-se dez pedras trazidas da 

Capela de Moisés no Monte Sinai, na Terra Santa, 

representando os Dez Mandamentos vistos num 

vitral próximo representando Moisés com as 

Tábuas da Lei ladeado por um faraó e um 

sacerdote egípcios com o “Olho Alado de Horus” 

(que na teologia cristã equivale ao Filho) em 

baixo, representando assim a transmissão da 

Tradição Primordial do Antigo Egipto à primitiva 

Israel, tema de Êxodo igualmente afim à ideia de 

translatio imperii. O belíssimo púlpito e o trono 

do bispo, a cathedra, foram esculpidos com pedras 

trazidas para aqui desde a Inglaterra, da Catedral 

de Canterbury e da Abadia de Glastonbury, esta de 

quem o mito arturiano medieval diz ter estado nela 

o Santo Graal vindo de Jerusalém para a Grã-

Bretanha, no seu périplo pela Europa. O Graal é a 

Taça Sagrada com que Cristo celebrou a Última 

Ceia e verteu o seu Sangue Real na Tragédia do 

Gólgota, recolhido por José de Arimateia que foi 

quem carregou o objecto sagrado para a Europa, 

diz o mito sagrado. O facto significativo é que o 

Graal aparece aqui num vitral retratando José de 

Arimateia e a deposição do corpo de Jesus Cristo 

na cripta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No centro do cruzeiro da planta do templo 

defronte ao altar-mor, dentro de um hexágono em 

ladrilhos tem-se no solo uma enorme Cruz de 

Cristo (idêntica à da Ordem de Cristo portuguesa) 

ladeada nos cantos cardeais por outras quatro da 

mesma feição, a qual nos fins da Idade Média 

possuía o sentido de Cruz Primacial e era a mais 

milagrosa de todas. Além dela, também aparece 

repetidamente a Coroa Real atravessada pela Cruz 
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ou por instrumentos de Arquitecto, o que 

transposta para os símbolos da Arte Real ou 

Maçonaria, tanto mais que a Coroa e a Cruz são no 

sistema dos Altos Graus do Rito de York, chamado 

de Real Arco, o símbolo da Maçonaria Templária 

ligada à Ordem da Cruz Vermelha. Também nisto 

há proximidade à Tradição Iniciática dos 

Iluminados ou Superiores Incógnitos da verdadeira 

Ordem Rosacruz que igualmente encaminharam a 

Maçonaria Especulativa nos seus primórdios. Tais 

Adeptos Reais ou Mestres de Sabedoria, Guias 

Ocultos da Humanidade, nada têm de tenebroso e 

diabólico: constituem-se em Grande Loja Oculta 

ou Excelsa Fraternidade Branca e os quais, diz a 

Tradição, circulam subterraneamente sob a cripta 

desta catedral e o Parque Nacional de El Moro, em 

Cimarron no Novo México, onde também se diz 

que possuíam Retiro Privado ocultado sob a 

aparência de uma exploração rural agropecuária. 

São histórias que se contam à boca pequena por 

certo difíceis de serem provadas, mas ainda mais 

certo aumentando a maravilha e insólito deste 

templo singular. 
 

Esta Catedral Nacional de Washington 

não deixou de ser construída com algumas 

«falhas» intencionais, de acordo com a tradição 

medieval dos monges construtores que procuraram 

ilustrar só Deus ser perfeito nas Suas obras. Tais 

«falhas» vêem-se na forma de assimetrias 

intencionais de maneira a provocar distorções 

visuais, como se repara no corredor principal da 

catedral no ponto onde se encontra com a secção 

transversal estando um pouco desviado do seu 

eixo, de maneira que uma pessoa que olhe 

directamente para o corredor experimente uma 

ligeira distorção visual tornando o edifício mais 

curto do que é. 
 

Como último apontamento insólito, dentre 

os seus 200 vitrais, a maioria recentes, sobressai 

aquele que retrata a chegada do homem à Lua 

tendo encrostada no seu centro uma pequena pedra 

trazida daí para a Terra. Tudo isso misturado com 

as cenas principais da história de Cristo, dos 

Apóstolos e de alguns Presidentes mais 

importantes dos EUA. É realmente um esforço 

quase titânico conseguir separar hoje neste espaço 

devocional os símbolos sagrados da Tradição das 

especulações da poluição profana. Acreditamos 

que aqui conseguimos, restando o convite à visita 

demorada a esta Mansão Divina de Washington 

que tem tanto para mostrar e talvez revelar “a 

quem tenha olhos de ver”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


