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E D I T O R I A L 

 

 
 

 
 
           

       rasil e Portugal, Almas Gémeas, Pátrias Irmãs, cujos destinos estão fortemente ligados pela 

Missão comum que têm de cumprir! 
 

 Essa palavras preciosas proferidas por Mário Lino, Obreiro do Quinto Posto de Sintra, datadas de 

1977, apontam o Trabalho Avatárico levado a efeito nas plagas lusitanas desde há decénios. Trabalho que é 

Torah ou Dharma como Rota certa na Realização de Deus desde este Quinto Posto Representativo da Obra do 

Eterno na Face da Terra. Deus no Homem, Homem em Deus, Deus em Deus. Como Planetário é assinalado 

por Jove ou Júpiter, o Sol Purpurino que se levanta por detrás de alta Montanha cujo Pico misticamente 

aponta o Espírito Universal, o Atmã, a Parcela Divina no mais alto ou elevado do Homem que a ela busca 

integrar-se assim se realizando. A Realização de Deus. 
 

 A Norte do Rio Tejo, perpendicular a Lisboa, está Sintra, o Chakra Planetário encrostado em solo 

português determinando a biorritmica do País e por extenso a Europa inteira de quem é Capital Espiritual. 

Lisboa e Sintra, por outra, L.Y.S. como itinerário lisbonense-sintrense marcado no símbolo perene da Flor-de-

Lis indicadora da Realeza Divina do Segundo Trono ou Logos, consequentemente, da Corte dos Príncipes ou 

Principais que O representam na Terra, como sejam os dignitários do Quinto Posto Representativo cujo 

principal móbile da acção obreira é o desenvolvimento do Quinto Princípio Humano, o Causal ou Mental 

Superior, afim à natureza do Quinto Luzeiro, o Augusto Arabel, por ora Encoberto mas Desejado na 

realização da Divina Obra de fundação do Quinto Sistema de Evolução Universal, dando já de si as sementes 

da futura Quinta Ronda e sebsequente Quinta Cadeia. Com isto, projecta-se na Hora Presente o Futuro Quinto 

Império do Mundo desde a Montanha Sagrada que os Mouros apodaram Al-Shantara (Sintra) e que haverá de 

florescer entre Xavantes altaneiros no Planalto Central entre Brasília e Góias também espiritualmente tecido 

por soberbos Guerreiros, augustos Tributários, todos cada vez cavando mais fundo para servir ao Rei do 

Mundo. Assim, Sintra dá a Monádica Semente, e o Roncador, sublime Montanha do Ararat, a “Ara do Arhat” 

ou Discípulo, haverá de dar Flor, a Flor da Maternidade de uma Nova Era plena plena de Paz e Progresso para 

a Terra. Eis aqui o Futuro no Quinto Continente concebido no cadinho das transformações vitais no seio do 

Quinto Posto Português. Portugal é para o Brasil que será, e já começa a ser em meio as transformações 

psicossocais destinadas a queimar o lastro kármico do Passado deixando o terreno livre, limpo, aberto 

sobretudo consciencialmente ao Advento do Avatara Síntese, Maitreya, por outra, o Cristo Universal. 
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 Quem nasce em Portugal é por missão ou castigo! Proferiu o Excelso Quinto Dhyani-Budha pelos 

alvores dos anos 80 aos da Sua Corte na Terra Sintrã. Raríssimos apreendem o sentido último da frase, pois 

que também o Obreiro do Grande Ocidente padece o castigo da missão entre homens ignaros, incluindo 

aqueles incapazes de reflexão mais dilatada sobre o sentido último de Obra Divina que é sempre Universal 

como Deus É, portanto, abarcando a todo o Globo sobre que “cavalgará” o cavaleiro andante ou arauto das 

Revelações da Nova Era junto do comum mortal que, não raro, nem sequer ouviu falar o nome de Henrique 

José de Souza, o maior dos Semeadores do Novo Ciclo de Promissão, o Novo Pramantha a Luzir, ao qual a 

Comunidade Teúrgica Portuguesa assume como Supremo Instrutor e Guia Iluminado por entre os escolhos 

ferinos do mundo profano que nada se compadece, que ainda se agita furioso nas águas atlantes do Quarto 

Princípio Psicomental, onde as emoções sempre se entremesclam fatalmente com os pensamentos do 

intelecto, sendo precisamente este que se pretende elevar consciencialmente para o nível bimânico da 

intuição, a inteligência espiritual. Trabalho difícil, sim, doloroso e sacrificial não raro, por isso mesmo a 

missão também podendo ser castigo, com tudo ficando assegurada a solução da continuidade evolutiva do 

Futuro. 
 

 Por muito se queira ou deseje, por muito se intente ou invente, uma só coisa resta saber: a Teurgia é a 

Obra de Deus junto ao Género Humano, sobretudo da Mónada Ibero-Europeia, descendente da finada 

Atlântida e ascendente a Bimânica nesta Hora Ariana que aos poucos vai fenecendo a favor dessa última, com 

isso levando do Intelecto à Intuição, de Manas a Budhi, para maior Glória de Deus e do Homem na mais 

excelsa Metástase Avatárica: a Realização Suprema. 
 

 Após, soarão por todo o Globo os clarins do Dharanis de Agharta anunciando as alvíssaras da Nova 

Aurora, a Idade do Espírito Santo, o Império Universal do Eterno Melkitsedek por fim implantado sobre a 

Terra. Será o Dia do Júbilo Universal. Até lá, um e todos façamos a nossa parte a favor de todos e um. 
 

Vossa, a 
 

COMUNIDADE TEÚRGICA PORTUGUESA 
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O ESTADO DE CONSCIÊNCIA DA ERA DE MAITREYA 
 

 

HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 
      (JHS) 

 

São Paulo, 25 de Julho de 1961 

 

 

 

 

 

 

Desde pequenino eu via cair, do tecto do 

meu quarto, folhas e folhas de papel 

completamente escritas… e que entravam pelo 

meu corpo adentro. Eis uma das razões de, 

passando por ter nascido em Salvador, os 

estudantes da Faculdade de Medicina da capital 

baiana me terem colocado no nicho dessa Imagem. 

Do mesmo modo a nossa Obra por ter, por sua 

vez, nascido em Itaparica, bem à sua frente, na 

Boca do Leão. Quanto à fundação material da 

Obra em Niterói dá-se, depois de sete semanas dos 

Mensageiros dos Dhyanis se manifestarem… num 

Abençoados sejam, desde já, aqueles cuja consciência lhes permite 

a descoberta do que, por baixo das minhas Revelações, representa o 

ESTADO DE CONSCIÊNCIA DA ERA DE MAITREYA. 
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domingo, dia do Sol ou de Apolo, ao qual o 

Dhyani Gabriel fazia Helena depositar flores na 

sua estátua, no jardim da residência dos Barões 

Henrique e Helena da Silva Neves, em Goa, do 

mesmo modo que a decoração do pano de boca do 

Teatro S. João mostrava “Apolo descendo do céu 

no seu carro de ouro, puxado por SEIS 

CAVALOS ALADOS BRANCOS”, na razão do 

meu Sistema… Os Gémeos não podiam deixar de 

aí cantarem o Prólogo de Ulisses e Ulissipa, como 

sendo o Maha-Rishi, ou 8.º dos Rishis, e a Maha-

Krittika, ou 8.ª das Krittikas. Sim, domingo, dia do 

Sol, foi fundada Dhâranâ, 10 de Agosto, ciclo do 

Sol e ano 1924, também do Sol. Os Três Sóis ou 

Logos. E logo o nome que me veio foi Deva-Vani, 

ou Voz Divina, para fazer jus às folhas de papel 

que caíam do tecto… ou a Boca do Leão do mapa 

geográfico do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Não se deve esquecer o ano 1800, quando 

Jeffersus, o Quinto Bodhisattva, apresenta os 

Gémeos na Serra de Sintra, por sinal que ficando a 

Sua silhueta estampada na Serra, como se pode ver 

na fotografia existente em um dos álbuns na Vila 

Helena, em S. Lourenço. Todos sabem que os 

cabelos de Jeffersus foram colocados na cabeça do 

Senhor dos Passos, existente na igreja da Ajuda. E 

muitos anos depois foram tracados pelos de JHS, 

chamemo-lo assim para fazer jus ao nome do 

próprio Bodhisattva. Na hora em que JHS cai em 

cima da lança do jardim do Palácio da Aclamação, 

a sua Mãe terrena depunha flores nas jarras de 

duas imagens que se acham no Templo. E ela, 

Mãe amorosa, vendo o Filho ensanguentado perde 

os sentidos caindo no chão. A imagem de N.ª Sr.ª 

das Dores tem um punhal atravessado no coração, 

como se fora a própria lança que feriu o coração 

do Filho que ela tanto amava. Ela tornou a chorar 

na igreja de S. Francisco, quando o mesmo Filho 

sangrou do coração, no momento do Passo “A 

descida da Cruz”… Todos sabem que o Coração 

de Maria é atravessado por 7 Espadas ou Punhais, 

alegorizando as suas 7 Filhas, Plêiades ou 

Krittikas, Ela como 8.ª. Daí o Canto do “Tim-Tim 

por Tim-Tim” para Ela e para Ele (ou Eu…). 
 

 Vem a República, e o Rei-Menino, de 

cabelos compridos, como os usavam todos os 

Reis, corta rente os cabelos, que vão ter justamente 

na imagem donde foram retirados os do 

Bodhisattva, e assim ali estão até hoje, os Cabelos 

do Filho e o Punhal da Mãe, ambos se encontrando 

na Procissão da Semana Santa. Um punhal corria 

pela casa de Martins Pena, 3, e também pela de 

Niterói ou Santa Rosa, 426… onde se deu o 

acidente de automóvel na Praça Martim Afonso, 

como como Ela aconteceu em Lisboa, na Rua 

Augusta, ou Sushumna, com as suas duas Ruas Ida 

e Pingala, que são a do Ouro e a da Prata ou no 

sentido do que foi dito, a da Prata e a do Ouro, em 

lateralidade. 
 

 E Eu tive que dar o meu sangue pelos dois 

braços ou lados, Ouro e Prata, Pingala e Ida, por 

Ela, na Sé Patriarcal de Lisboa, que inscreve no 

seu frontispício os dois HH dos nossos nomes. E 

depois acabei realizando uma espécie de “Ritual 

Eucarístico” numa taverna bem em frente ao lugar 

da Rua Augusta, onde se deu o acidente. Nas 

livrarias de Lisboa consta nos seus velhos 

catálogos o romance: “A TRAGÉDIA DA RUA 

AUGUSTA”, e tal coisa disse a um dos nossos 

Irmãos, se não me engano o Jorge Telles. 
 

 Como se vê, o pivot da nossa Obra 

começa na Serra de Sintra e vai começar onde 

começou em 1899, ou 100 anos depois, se o 

quiserem, e não 99. Sim, em Itaparica, 

LORENZA, Crivatza e São Germano ou Lorenzo. 

No Templo, Helena. Na Montanha Sagrada, 

Henrique, avatarizado em Rabi-Muni. Depois, os 
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Dois em Jeffersus e Moriah, para se integrarem em 

MAITREYA. Razão de hoje serem o 

THEOTRIM! Do mesmo modo, os que Os 

acompanharam, por sua vez, se avatarizarem nos 

corpos Matradévicos que lhes correspondem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O despertador já começou a soar no 

interior da Terra, por debaixo do nosso Templo, 

soando antes no SONIDO DA TAÇA proveniente 

da do Caijah, que, por sua vez, provém de 

Shamballah, em cujo Trono os Dois se acham, 

como Adam-Kadmon. E em cujo Portal, preste-se 

bem atenção, está DANIEL, tendo por Colunas 

Jefferson (de Jeffersus?) e Hermés, uma espécie de 

Bodhisattva e uma espécie de Manu, como 

também o foi Hermes, o que lançou aquela 

maldição sobre o Egipto, o que me obrigou a 

materializar areias do seu Deserto num Ritual 

importante no Rio de Janeiro… depois de nos 

prestar homenagens uma menina que foi 

sacerdotisa no Egipto, ou seja, MIRIAM. Miriam e 

Moriah são nomes de Maria. Sim, já vistes coisa 

igual em matéria de Causalidade? Nenhuma Obra 

houve até hoje na face da Terra igual à nossa… 

que surge, como o Loto Sagrado, do lodo imundo 

deste fim de Ciclo que, a bem dizer, começou em 

1800 e terminará em 2005… para que 10.000 anos 

desçam sobre esse Ciclo, pegando num outro 

incluso, que é o de 3005. Sim, termina o Sexto 

para começar o Quinto. Não sei se me 

compreendem. 
 

AT NIAT NIATAT 
 

(a) J.H.S. – M. T.

 

 Importante: Jefferson – Shamballah – Hermés = J. H. S. (Daniel ou Shus…). 

         Daniel – centralizando passa a Shus – ligado a Shamballah. 

         Não devem esquecer o meu velho estudo sobre Henrique ou El-Rike. 

         José ou Iess, Jesseto e Sónia ou Suss. Os dois últimos para Jefferson. 

         E o primeiro para o Maha-Rishi, mas também Maha-Guru, cujas iniciais, 

         M. G., também servem para Minas Gerais e Mato Grosso. 

         Iess e Suss = Jesus. 
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Sintra e os mundos subterrâneos 
 
 

(CONFERÊNCIA PÚBLICA DE VITOR MANUEL ADRIÃO NO ESPAÇO LITERÁRIO “CHIADO 

EDITORA”, AVENIDA DA LIBERDADE, LISBOA, 5.ª FEIRA, 19 HORAS, 14 DE ABRIL DE 2016) 

 

Quem viu coisa de preço e de tal sorte? 

    De tanta estimação e fantasia? 

    Bem parece ser o Paço e ser a Corte 

    Da Virgem Sacratíssima Maria, 

    Em quem está com seus Filhos de contínuo 

    Louvando a seu Deus em Amor Divino. 
 

    Por Glória deste Monte e deste Céu 

    Nele assiste a Santíssima Trindade 

    Por dar a conhecer que mereceu 

    Este Céu ter em si tal majestade. 

    De outra coisa tal mais se viu, nem Leo 

    Em tudo quanto alcança a Cristandade 

    De serras, ou de montes, e de glórias, 

    Triunfos, divindades e vitórias. 
 

(“Serra de Sintra – Poema Épico em Seis Cantos”. Autor anónimo do século XVII) 
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O autor anónimo desse poema sintrão é 

João da Cruz, frade jerónimo do Convento de 

Nossa Senhora da Pena de Sintra, segundo 

indicação de João Rodil que foi quem descobriu 

essa obra perdida num alfarrabista de Lisboa e a 

deu à estampa em 1993, na mesma vila de Sintra, 

acrescida de esboço analítico-descritivo, translite-

ração e notas da sua autoria. 
 

 Abri esta intervenção com excerto desse 

poema por entender enquadrar-se e justificar 

quanto se segue empós. Antes de tudo, o texto 

relaciona Leo ou Leão à Cristandade, isto por 

Cristo ser o “Leão de David”, que é dizer, 

descendente dessa Casa Real de Israel, esta a ver 

com o Judaísmo representado por Áries ou o 

Cordeiro (Pascal), enquanto o Islão fica assinalado 

em Taurus ou o Touro simbólico da força viril do 

Corão de Mahometh.  

 De certa maneira isso vem ao encontro do 

tema translatio imperii onde o Sol inclinou sobre 

os 7 Montes de Jerusalém no Ciclo do Carneiro, 

depois sobre os 7 Montes de Roma no Ciclo de 

Peixes e agora desloca-se para incidir sobre os 7 

Montes de Lisboa no Ciclo do Aquário, Lisboa 

tendo por alter-ego a norte essa serra mais 

ocidental da Europa que as brumas do mistério 

trazem em enigma velho de séculos feitos 

milénios, Sintra. Berçário espiritual de Portugal – 

ficando o político para Guimarães – mesmo antes 

de o ser, aquando, como disse João Rodil, o 

misterioso povo antediluviano Tuatha de Danann 

(ou Duat de Ananda…), ramificado em 

Oestrymnico (donde Estremadura) e Ophiussa 

(cultor da Serpente que com o passar do tempo se 

transformaria no Dragão Verde dos Lusos), na 

realidade sendo a primitiva nação Ghaedil ou 

Kurat assinalada no Leabhar Gabhala, o “Livro 

das Invasões” dos celtas hibérnicos desde o ano 

1000 a. C. descendentes dos ibéricos, dizia, 

aquando esse misterioso povo antediluviano 

mergulhou no seio da Terra nesta mesma serra e 

desapareceu para sempre. 

 Na certeza de que o chamado “Maciço 

Eruptivo de Sintra” originou-se há cerca de 800 

milhões de anos e irrompeu à superfície há perto 

de 30 milhões de anos, associado ao processo da 

abertura do Oceano Atlântico (já de si relacionado 

ao mito universal do Dilúvio descrito nas tradições 

e escrituras sagradas dos vários povos do Oriente e 

do Ocidente), tem-se nesta serra o extinto vulcão a 

cujo cone interior teriam acedido esses povos 

proto-históricos e nele se fixado. Nisto assenta o 

conceito esotérico de Humanidade intraterrestre de 

Sintra, ideia pouco e mal explorada por hodiernos 

grupos ou entidades singulares acorrendo ao lugar 

sempre perseguindo as ideias que a Teurgia/ 

Teosofia propositadamente tem deixado resvalar 

ao exterior. Grupos e entidades ainda assim em 

número ínfimo, por o tema revestir-se de secreto e 

enigma postando-se nos antípodas dessa outra 

teoria “extraterrestre”, bem mais popular e de fácil 

assimilação pela inteligência emocional caracte-

rística do fenómeno urbano “new âge”, curioso 

dos mistérios inexplicáveis raramente ultrapassan-

do o estado onírico, psíquico, onde o espantoso da 

imagem vale mais que o transcendente da ideia, 

sobretudo quando ela se revela de índole 

doutrinária com ordem como parede e com regra 

como cimento, por norma de imediato escusada 

sob a alegação de inibição dos sentidos e da liber-

dade individual, preterindo aquela e preferindo o 

que realmente revela-se extravagância e dispersão 

em desregro e desordem. Liberdade e libertinismo 

são preceitos hoje confusamente misturados apesar 

de distintos. Mas deixe-se ao Tempo o tempo 

necessário à experiência e amadurecimento da 

consciência, pois é assim que se desenvolve a Lei 

da Evolução de um e de todos. Sim, porque todos 

nascem iguais em princípio e todos crescem 

desiguais em consciência. Por isto, ninguém é 

absolutamente igual a alguém, as experiências de 

vida são tão numerosas e variadas quanto diversa é 

a Humanidade. 
 

 Cheguemos ao século VIII-IX d. C. e à 

invasão da Península Ibérica pelos árabes 

chefiados por Tarik, atravessando o Estreito de 

Gibraltar para logo fundarem o Gharb e o Chark, a 

Ibéria Ocidental e Oriental. Pelo Gharb subiram 

até ao centro do que é hoje Portugal e instalaram-

se na Serra de Sintra a quem chamaram Al-

Shantara (depois Xentra, Xintria, Cintria, Cyntia e 

Sintra). Quando aqui chegaram já havia 

comunidade judaica, sefardita, instalada no que é 

hoje a Vila Velha, e também cristãos logo 

convertidos em moçárabes ou sob regime árabe. 

Todos se irmanaram, todos eram monoteístas e 
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descendentes do tronco único de Abraham. A 

tomada de Sintra fez-se pacificamente, nada havia 

a guerrear, nem podia haver guerra porque sangue 

humano não pode correr em terra sagrada sob risco 

de corrupção fatal. Assim a consideravam os 

mauritanos ou mouros recém-chegados, por certo 

os mais ilustrados sabedores das tradições antigas 

respeitantes ao povo desaparecido nas entranhas 

desta serra, ademais tomando-a por Qtûb ou Pólo 

Espiritual dos sete que tem o Mundo, tanto 

valendo por Chakra na cultura religiosa hindu, 

com o significado de “centro bioenergético”, à 

letra, “roda”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kâf, a Montanha Primordial na Geografia de 

Al-Qazwini 
 

 

 

 É assim que seguindo a transcrição 

geográfica do geógrafo andaluz Al-Údri (Dalías, 

1003 – Almeria, 1085), o também geógrafo, 

astrónomo e cronista Abu Ibne Mahmud Al-

Qazwini (1203-1283), árabe possivelmente de 

descendência persa, na sua Ajâ´ib al-Buldân, 

“Maravilhas dos Países”, descreve a costa do mar 

de Sintra e fala das suas cavernas maravilhosas 

onde habitam os Djins aonde vão os crentes, tanto 

corporalmente como espiritualmente, tanto por 

méritos conquistados em vida como por méritos 

desfrutados pós-morte. Dispõe aí o Éden, o 

Paraíso Terreal, o Monte Meru ou a Montanha Kâf 

expressiva do Áxis-Mundi como Qtûb do mesmo, 

Tubo Cósmico que liga a Terra ao Céu e ao 

Inferior Lugar dos Deuses, verdadeiro Locus 

Amoenus ou Arcádia dos Eleitos. “Tubo Cósmico” 

esse assinalado na coluna central da igreja votiva 

de Janas, próxima de São Lourenço das Azenhas 

do Mar, estabelecendo a ligação entre a assembleia 

redonda dos fiéis, o céu de Sintra e a cripta 

cemiterial abaixo, marcando o pouso subterrâneo 

para onde vão as almas dos justos. 
 

Falei em Djins, convirá explicar o que 

sejam na cultura religiosa pré-islâmica e islâmica. 

Indicam os Génios, Jins ou Jinas indicativos tanto 

das forças vivas da Natureza (elementais), com 

isso podendo ser benévolos, virtuosos e 

protectores, como igualmente malévolos e 

tentadores, dependendo da sua condição natural na 

escala evolutiva por maior aproximação ao estado 

angélico puro ou por proximidade à condição 

humana comum e imperfeita, a quem imitam e 

influenciam-se reciprocamente como, repito, 

forças vivas mas cegas ou inconscientes, 

primárias, da mesma Natureza. Mas há também 

outro significado mais afim à condição jina de 

Sintra, atendendo desde logo ao sentido filológico 

árabe de Djin, “aquele que não se pode ver”, isto 

é, está ocultado, encoberto no seio da Terra, desde 

logo remetendo para a ideia do Adepto Perfeito, 

Génio ou Jina que desde os alvores do Tempo guia 

secretamente a Humanidade postando-se entre esta 

e o Mundo Espiritual. É o Jina Superior para o 

outro estado de Jina Inferior, pelo qual opera 

como Marid ou Maridj, em português Mariz, 

classificado no Islão como da classe mais 

poderosa de Djins a que os Vedas classificam de 

Mahatmas, “Grandes Almas”, o “Génio Solar 

sobre-humano”, Tachu ou Traichu, familiar do 

sânscrito Tirtânkara (de que se serviu a Igreja para 

criar o seu Colégio de Cardeais), cujos poderes 

psicomentais fazem com que os Maruts ou 

Marutas, as “forças vivas da Natureza”, obedeçam 

inteiramente à sua poderosa vontade.  
 

Maridj, Marid, Maru, Mauro, Morya ou 

Mouro, diz a Tradição Iniciática das Idades, veio a 

constituir a poderosa Linha de 111 Adeptos 

Independentes que desde o seio da Serra de Sintra 

(Al-Shantara) vibrou intensamente sobre a 

Humanidade em prol da sua evolução e, 

particularmente no que aos portugueses se refere, 

influindo na formação da Nacionalidade e até 

mesmo na diáspora nacional, sobretudo no período 

dos Descobertas Marítimas, episódios figurando 

na chamada História Secreta de Portugal. 
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O Anjo e o Jina na Geografia de Al-Qazwini 

 

 A procura da absorção transcendente no 

Seio da Mãe-Terra (Mater-Rhea, Matéria), levou 

muitos místicos árabes a iniciarem vivência 

anacorética em Al-Shantara, como o pastoril Ibne 

Mucane Alisbune, de Alcabideche (séculos X-XI), 

ou o santão Becre Ibne David Al-Xintari (“de 

Sintra”), coevo do Conde D. Henrique, peregrino, 

eremita, pregador, poeta e asceta da Serra da Lua, 

tendo pregado uma religião onde Islamismo, 

Cristianismo e Judaísmo se acordavam harmonio-

samente. Quando em 1147 D. Afonso Henriques e 

a Ordem dos Templários chefiados por D. 

Gualdim Pais ocuparam pacificamente Sintra, 

encontraram nela todas as condições para se 

estabelecer um Feudo de Amor onde três raças e 

respectivas três religiões conviveram harmoniosa-

mente durante séculos. Tudo isso contribuiu para 

aumentar ainda mais a aura sagrada da serra e 

propagá-la ao restante país e aos povos distantes 

tanto da Europa Central e do Norte como do 

Magreb, fama depois alcançando a Ásia e o Novo 

Mundo, a América, sobretudo o Brasil, em cuja 

cidade de São Paulo não falta o topónimo Nova 

Cintra, hoje freguesia do Espírito Santo. 

 Essa vivência anacorética procurando o 

estado Jina por entre as penhas e grutas de Al-

Shantara, influenciaria também a místicos judeus 

e cristãos deste lugar serrano. Talvez o exemplo 

mais notável de asceta judeu tenha sido Bernardim 

Ribeiro (1482-1552), o autor da obra pastoril 

Menina e Moça que viveu recolhido no Castelo 

dos Mouros durante algum tempo. Outro exemplo 

notável de vida ascética em celas escavadas na 

rocha pura foi a dos Capuchos do Convento de 

Santa Cruz, no século XVI, havendo ainda notícia 

de cristãos eremitas em São Saturnino, próximo de 

Almoçageme ou Al-Mesjid, “a Mesquita”, possível 

alusão à Azóia mesquital vizinha do Cabo da Roca 

ou Capum Serpens, ponto mais ocidental da 

Europa onde a mesma acaba… ou começa, assim 

dispondo Sintra como a serra mais ocidental do 

continente, ela mesma direcionada de Este a 

Oeste, neste país sob a égide de Peixes onde o 

Sagitário domina sobre toda a Península Ibérica ou 

Terra de Sepharad, literalmente “coelho”, totem 

tradicional da Sintra atlante e animal lunar 

representativo do Mundo Subterrâneo. Donde o 

dito dos hermetistas andaluzes: Conejo, conejo, 

contigo al Infierno yo desço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Sagitário e o Peixe-Caprino (figurino do Makara) 

na Geografia de Al-Qazwini 
 

Esse ditado vai ao encontro daquela outra 

Visita Interiora Terris Rectificando Invenius 

Occultum Lapidem (“Visita o Interior da Terra, 
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rectificando descobrirás a Pedra Oculta”), que até 

hoje a Maçonaria Especulativa utiliza na sua 

Câmara de Reflexão a qual não significa tão-

somente o estado psicológico da condição pessoal, 

mas sobretudo, passando do simbólico ao efectivo 

ou real, o estado de mergulho interior no Ser 

individual (transformar a “pedra bruta” em “pedra 

polida”) para efectivamente poder descer ao Seio 

da Terra, rectificado, alinhado ou integrado, indo 

assim encontrar a Pedra Filosofal, sinónima de 

Iluminação Espiritual e o que os Iniciados 

chamam de Luz de Chaitânia. Era isto que os 

místicos da Serra de Sintra demandavam no bojo 

de seu seio. Muitos terão encontrado, como 

também muitos maçons terão descoberto 

sobretudo quando a palavra de passe na sua Ordem 

era V.I.T.R.I.O.L., ou então Heinrich na 

Maçonaria do Arco Real alemã do século XVIII, 

que é dizer, Henrique, Allah-Rishi, El-Rike. Com 

isto, ainda aqui, é bom que se saiba, que tal como 

num Templo de Iniciação também nenhuma 

Embocadura abre por fora, só de dentro para fora, 

donde resulta que todo o esforço corporal ausente 

de noção espiritual, como seja pretender entender 

e abarcar o espaço sagrado por padrão profano, 

redunda sempre em fracasso, inevitável desfecho 

inglório da vã ilusão dos sentidos. 

 Ademais, a verdadeira Realização Interior 

alcança-se por esforços próprios, porque realmente 

ninguém pode evoluir por alguém, quanto muito 

só aconselhar se predicados e experiência prudente 

tiver para tanto. Prudência para evitar danos 

graves ao afirmar que a Evolução é geradora de 

causas produzidas na Face da Terra e que só na 

mesma se evolui como Teatro da Vida, pois nos 

Mundos Internos dos Deuses apenas se usufrui os 

efeitos benéficos dessas mesmas causas. Com 

tudo, rareará sempre nos caminhos de demanda 

aquele(a) que consegue chegar ao fim da jornada 

fiel à Lei que a tudo e a todos rege, e vitorioso 

penetrar em seu Reino Interno penetrando em 

consonância no Mundo Interno da Mãe-Terra que 

é o Corpo do Logos Planetário de quem somos 

“células”, vendo finalmente realizarem-se as 

palavras intuídas do poeta Joaquim Nunes Claro 

(Lisboa, 20.4.1878 – Sintra, 4.5.1949): 
 

 Quem quer que sejas tu que neste abrigo 

 Vieste em hora mansa hoje parar,  

 Feliz, vens encontrar aqui contigo 

 Os tesouros que andaste a procurar. 
 

 Posto isso e no seguimento das descrições 

ctónicas de Sintra pelos sábios árabes, no século 

XVIII e ao serviço do rei D. João V de Portugal, o 

botânico suíço Charles-Fréderic de Merveilleux 

descreve as grutas encantadas de Sintra guardadas 

por génios temíveis, afirmando mesmo ter 

penetrado nesse Mundo Subterrâneo nas suas 

Memórias Instrutivas de Portugal (1723-1726), 

rematando em dada passagem dessa obra: 

“Enquanto estive na Serra de Sintra cheguei à 

conclusão que esta serra é constituída de uma 

maneira muito particular e a tal ponto que julgo 

não haver outra assim em todo o mundo. Neste 

país (reino de Portugal) tudo é mistério, sortilégio 

e magia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dealbar do século XX a fácies oculta 

de Sintra relativa ao Mundo Subterrâneo seria 

divulgada com imparidade única pela pessoa 

singular do Professor Henrique José de Souza (São 

Salvador da Bahia, 15.10.1883 – São Paulo, 
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9.10.1963), brasileiro de ascendência portuguesa 

fundador da Sociedade Teosófica Brasileira em 

1928. Tendo conhecido de perto Portugal, 

sobretudo Lisboa e Sintra onde esteve em 1899, 

Henrique José de Souza dedicaria a esta Serra 

Sagrada páginas brilhantes com conteúdos inéditos 

nunca antes falados que deixaria à posteridade 

tanto em números avulsos da revista Dhâranâ, 

órgão oficial da S.T.B., como em escritos privados 

aos seus condiscípulos, as chamadas Cartas-

Revelações. O Professor indicaria mesmo a Serra 

de Sintra como localização geográfica de um dos 

Chakras Planetários de maior importância na 

Evolução actual do Mundo, como seja o quinto 

relacionado à Laringe (Chakra Vishuda), âmbula 

do Verbo Divino por onde escoa o Fogo do 

Espírito Santo, que é dizer, Kundalini como Força 

Criadora da Idade Futura do Género Humano, o 

consignado Quinto Império da Humanidade 

corresponde à Realização de Deus, esta a quinta 

linha da Ode ao Som ou Odissonai, cuja 

cenografia de teatro ritualizado foi revelada pelo 

mesmo Mestre Vivo, como assim o reconhecem 

Teúrgicos e Teósofos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Segundo a tese teosófica de Henrique José 

de Souza, a Terra reparte-se interiormente em 

vários espaços distintos constituindo mundos 

diversos afins aos vários estados de consciência e 

matéria, como sejam: Face da Terra para o estado 

sólido; Mundo de Badagas para o estado etérico; 

Mundo de Duat para o estado astral; Mundo de 

Agharta para o estado mental; Shamballah, Núcleo 

Interno do Globo como capital ou centro desse 

último Mundo, para o estado espiritual tripartido 

em flogístico, etérico e atómico. Cada um desses 

Mundos, por sua vez, reparte-se em sete estados 

chamados lokas, indo constituir núcleos distintos 

que, de modo simplificado, identificam-se como 

“sete cidades aghartinas, sete cidades duats, sete 

cidades badagas, também chamadas sedotes, jinas 

ou do submundo”, finalmente expressas em sete 

lugares distintos de um espaço único sobre a Terra 

por onde as energias internas irradiam, sendo uma 

espécie de sub-chakras de um Chakra como 

oitavo, o que constitui um Sistema Geográfico 

símile planetário de um Sistema Solar onde o Sol 

tem em seu redor sete Planetas principais. Cada 

um manifesta um estado de consciência empático 

a um estado de matéria, indo o Oitavo representar 

a própria Divindade Uno-Trina. Por esta razão o 

Professor Henrique José de Souza estabeleceu a 

seguinte analogia: “Sintra é como uma serpente de 

sete cores afins a sete substâncias”, como sejam os 

sete elementos naturais chamados tatvas: atómico, 

subatómico, etérico, aéreo, ígneo, aquoso e 

terrígeno. Por tudo isto, desde 1978-1984 dei 

como constituindo o Sistema Geográfico de Sintra 

os seguintes lugares da Serra Sagrada: 1.º Castelo 

dos Mouros – Sol; 2.º Santa Eufémia – Lua; 3.º 

São Martinho – Marte; 4.º Seteais – Mercúrio; 5.º 

Parque da Pena – Júpiter; 6.º Lagoa Azul – Vénus; 

7.º São Saturnino – Saturno; 8.º Quinta da 

Trindade – Sol Oculto. É nos Sistemas 

Geográficos que a Evolução se processa com 

maior desenrolo e a Divindade se faz sentir com 

maior intensidade, tudo em conformidade ao 

trajecto peregrino da Mónada evoluinte de Oriente 

a Ocidente, o tradicionalmente chamado Itinerário 

de Io. 
 

O Sistema Geográfico de Sintra estava 

assinalado na estrela de sete pontas que ornava a 

imagem da Virgem do Ó na Quinta da Trindade, e 

nas estrelas de pontas, encerrando as letras do 

nome de Maria, no frontal do altar de Nossa 

Senhora da Peninha. Foi aqui, faz anos, que um 
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dia o guarda do eremitério da Peninha me desferiu 

no rosto o flagrante: “Sabe que há vida abaixo 

destas pedras?” Ou então o que “frei” Gaspar, 

antigo guarda do Convento dos Capuchos, 

desassombrado contava: “Às vezes saio daqui por 

uma caverna e vou pescar no mar”… que fica 

distante uns bons pares de quilómetros. Histórias, 

mil histórias tão assombrosas ou mais que essas 

vim ouvindo ao longo dos anos de gente vivendo 

próxima do Pouso dos Deuses, pessoas algumas já 

partidas desta vida e que mais me pareciam Gentes 

del Outro Mundo, citando Mário Roso de Luna, 

outro iluminado embevecido pelos mistérios de 

Sintra. 

 Para desfechar esta dissertação já longa, 

respigo alguns excertos soltos de Cartas-

Revelações do Professor Henrique 

José de Souza referentes a 

Portugal e sobretudo a Sintra.  

Diz na Carta-Revelação 

de 7.7.1941: “Sublime homena-

gem prestada ao Posto Português, 

em verdade, o de maior Irradiação 

por alcançar toda a Europa”.  

Adiantando na Carta-

Revelação de 28.04.1958: “… 

Muito antes já se tinha revelado 

que a Serra de Sintra também é 

formada de sete substâncias. Lá 

nasceu a Obra, no Avatara de 

1800. Lá esta mesma Obra se 

ocultou em seu seio, velada por 

Dois Kumaras, enquanto outros 

Dois acompanhavam as duas 

cigarras que ficaram, naquele 

túmulo frio e pétreo, como o 

maior e mais digno de todos os 

Túmulos. Portugal, tu és a origem 

da Raça Brasileira. E esta formada 

por sete elos raciais, que tu 

guardavas também no teu régio 

arquivo, como provam as tuas 

ruínas, a profecia da Serra de 

Sintra.” 
 

E finalmente na Carta-

Revelação de 3.05.1958: “O 

Quinto Sistema naquele lugar, isto 

é, em Portugal, na Serra de Sintra, 

onde a sibila estampou o mistério do Futuro… o 

mistério do Quinto Império, também cantado pelo 

poeta lusitano que fala de um só Altar, de um só 

Cálice de Ouro que haverá de luzir. Portugal, 

Arquivo das Raças de Elite, principalmente greco-

romanas, não podias deixar de ser o Quinto 

Sistema. Não esquecer que o Manu Ur-Gardan, 

que trouxe o seu povo da “Terra (celta) do Fogo”, 

veio ter a Portugal ou Porto Galo, dando como 

capital de toda essa região Ulissipa, como 

feminino de Ulisses, o grande herói de Tróia, 

donde procede o mistério do Odissonai, que é a 

origem de todas as Odes, de todos os Psalmos, 

Cânticos, etc.”. 

Resta terminar dizendo que essas e outras 

informações detalhadas pertinentes ao tema em 
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questão constam do meu livro Portugal – 

Dimensão Oculta (Luz do Grande Ocidente), dado 

à estampa pela Chiado Editora nesta cidade de 

Lisboa em 2015 e agora apresentado ao público 

geral.  
 

 Por fim, reitero que o mistério da 

descoberta espiritual de si mesmo pode conduzir à 

revelação do seio da Mãe-Terra que, no particular 

Luso, centra-se em Sintra, já de si assinalada em 

sua condição feminina pela Lua por onde se esprai 

o fulgor de Vénus, a Stella Maris, igualmente 

sinalética estelar da Ordem Maior Soberana da 

Portugalidade no Mundo desde esta mesma Serra 

Sagrada: Mariz. 
 

 Tenho dito. Muito obrigado pela vossa 

atenção. 
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FUNÇÃO DA SERRA DE SINTRA 
COMO LUGAR JINA 

 
SEBASTIÃO VIEIRA VIDAL 

 

 

O nosso Excelso Mestre JHS, em suas 

admiráveis Revelações, disse: 
 

 “Em nossa Obra tudo transcende, tudo 

transpira a Kumara, desde os Gémeos Espirituais, 

quando realizaram o transcendental JURAMEN-

TO de se fazerem Kumaras, no cume da Montanha 

Sagrada Moreb, como aquele outro acontecimento 

que se deu na Serra de Sintra, em 27 de Julho de 

1899, em que dois Kumaras (Dhyananda ou Sanat-

Berum-Kumara e Sanat-Sujat ou Anat-Sujat-

Kumara) ficaram mantendo os Corpos de Akbel e 

Allamirah no interior da Serra de Sintra, em guisa 

de dois esquifes dos Reis de Shamballah…” 
 

 Os dois outros Kumaras, Sanat e Satya, 

esperaram JHS no Ceilão e conduziram-no até 

Srinagar, no Norte da Índia, no corpo de São 

Germano, onde visitou o Maharaja de Kashemir. 

 Ora, do nome SANAT-BERUM derivou o 

nome de GOBERUM, o Aspecto Feminino do 

Quinto Senhor Arabel. 

 GO (sânscrito) – Tem o sentido de Boi, 

Vaca, Vach, e em língua figurada quer dizer Terra, 

Nuvem, Ar, Vento, Éter.  

 GOBERUM é o Kumara Taurino e 

Taurina (o Andrógino desdobrado). 
 

 Sim, Kumara Venusiano ou Ardha-

Narisha-Kumara, senão, o Kumara duplo: 

Lorenzo e Lorenza, Melki e Tsedek. 
 

 BEROUTH ou BERUM – É um dos cinco 

agentes que, segundo os sábios antigos, 
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intervieram no acto da Geração dos Seres e 

representa a parturiente. 
 

 SANAT-BERUM ou GO-BERUM são os 

nomes dos Kumaras Masculino e Feminino. 

Outrora eram representados pelos Excelsos 

Rigden-Djyepo e Goberum ou Gobeum, e hoje, no 

presente Ciclo, pelos Excelsos Arabel e Goberum. 
 

 O nosso Excelso Senhor JHS citou esse 

nome de Sanat-Berum em Sintra em 1899, como 

que insinuando a revelação de que Sanat-Berum, 

Rigden-Djyepo, com a Essência do Deus da Terra, 

Baal-Bey, também esteve em Sintra. 
 

 Ora, todos esses acontecimentos deram-se 

na Serra de Sintra e no Pico do Graal. Nos tempos 

atlantes, esse Pico ou Cume chamava-se KURAT-

ARARAT (AVARAT), Raio do Sol, na razão, 

talvez, de uma perpendicular ao SOL (ATON) 

para a Terra, que é também o significado do termo 

METRATON, a Medida entre o Sol e a Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kumara quer dizer Criação pelo Sexo, a 

Geração (tanto Divina como Terrena, por isso é 

um Trabalho de natureza Manúsica). A nossa Obra 

é de natureza Manúsica, posto o Kumara-Rei, 

Akbel, ter tido a sua atenção voltada para a 

Geração. 
 

 O Quinto Posto Representativo está, pois 

localizado em Sintra, Portugal, logo, relacionado 

aos mistérios da Catedral de Lisboa, e tem a 

responsabilidade da evolução espiritual dos povos 

da Europa. Tem uma grande relação com a 

Tragédia do Gólgota e com a velha Atlântida. 
 

 Chegamos assim ao Quinto Posto 

Representativo, como dissemos, situado na Serra 

de Sintra, em Portugal. É dirigido pelo Quinto 

Dhyani Jina ou Budha, EDUARDO JOSÉ 

BRASIL DE SOUZA. O Chefe da Ordem de 

Mariz que lhe dá cobertura tem o privilegiado 

nome de MALAQUIAS. É responsável pela 

cobertura espiritual de todas as criaturas humanas 

que foram julgadas boas no último Julgamento da 

Humanidade (1956) e que residem ou vivem na 

Europa. 
 

 Este Posto Representativo está muito 

ligado aos mistérios da nossa Obra, posto que está 

localizado no interior da Serra de Sintra onde 

esteve por muito tempo o Quinto Bodhisattva, o 

Cristo, com a sua Excelsa Contraparte, Moriah. 

Estiveram também no mesmo local, em 1899, os 

corpos dos Gémeos Espirituais após o acidente de 

Lisboa, verificado na Rua Augusta em 27 de Julho 

de 1899. Estiveram nessa Serra Sagrada os 

Kumaras Dhyananda e Sanat-Sujat, mantendo a 

vida nos corpos dos Gémeos Espirituais quando 

tinham 16 primaveras. 
 

 Na Serra de Sintra, internamente, funciona 

algo como sendo a Obra no seu aspecto universal, 

oculto, real, Os Augustos Seres que vivem no seu 

interior estão para os Irmãos de Portugal assim 

como nós, em São Lourenço, estamos para os do 

interior da Montanha Moreb. Eles não podem 

entrar em contacto com os Irmãos da Instituição na 

Face da Terra, por estarem num estágio 

evolucional muito mais elevado, e com isso não 

seriam entendidos pelos componentes da 

Instituição, antes, talvez, mal-entendidos… O 

corpo emocional dos Munindras não está 

preparado para receber certos impactos 

vibratórios. A sensibilidade desses Seres é muito 

refinada e a acção directa, por parte deles, na 

Obra, consideram como sendo um desprestígio 

para o nosso Mestre e para com a nossa Grã-

Mestrina. Eles apenas instruem, pela Inspiração, 

os componentes da Instituição, porque a 

Realização pertence aos da Face da Terra. 
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 Os Irmãos de Portugal reverenciando a 

Serra de Sintra, estão reverenciando a Agharta, ao 

Mundo de Duat e ao Mundos dos Jinas ou 

Badagas, posto que naquela Serra esteve durante 

algum tempo a verdadeira Taça do Santo Graal 

com o Santo Sangue. Os Gémeos Espirituais, 

quando crianças, em 1800 foram apresentados ao 

Mundo através desse Quinto Posto Representativo. 

Estiveram presentes ao acto: o Bodhisattva 

Jeffersus, Moriah, o Dhyani-Kumara Gabriel, 

Ralph Moore e vários Membros da Ordem do 

Dragão de Ouro. 
 

 Para se sentir os valores desse Posto 

Representativo, dirigido pelo Príncipe EDUARDO 

JOSÉ BRASIL DE SOUZA, basta ouvir o Hino ao 

Amor da autoria do Intérprete do Som, com a 

respectiva letra. Assim Portugal se uniu ao Brasil. 
 

BIJAM 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁTRIA E AMOR 
 

J. A. SANT´ANNA E VASCONCELLOS 

 
   Ó gigante, revela ao poeta 

   Os segredos que o fogo queimou, 

   Esse amor restitui-me, ó atleta, 

   Que a procela voraz men roubou! 
 

   Oh! Não queiras, por Deus, toda a vida 

   O mistério no seio encerrar. 

   Qual conchinha limosa, escondida 

   Nos abismos cavados do mar… 
 

   Pois não podem vulcões ocultar-mo, 

   Eu bem sei que esse amor é só meu. 

   Oh! Não queiras, não tentes roubar-mo, 

   Foi um anjo do céu que mo deu! 
 

   Oh! Não vás requeimar-me na chama 

   Ilusões d´infeliz trovador; 

   Deixa à lira que os hinos derrama 

   Entoar mais um canto d´amor! 
 

   Que eu depois, qual antiga legenda,  

   Que ao momento ficou no Egipto, 

   Eu virei entalhar-te uma oferenda 

   Nas espaldas do escuro granito! 
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SINTRA, SERRA SAGRADA 
 

Entrevista de Gisela Oliveira, de Mil Pétalas Magazine, 

a Dr. Vitor Manuel Adrião, Fevereiro de 2016 
 

 
P. – Desde tempos primordiais, Sintra é 

considerada como serra mágica. O que leva a 

que Sintra tenha este atributo? 
 

R. – Sintra, hoje património universal da 

Humanidade, realmente é muito mais que vila 

romântica e retiro burguês da elite social do século 

XIX. A sua história é longuíssima, perde-se nas 

funduras dos tempos, do mesmo modo os seus 

segredos e mistérios que levam a utopia de uma 

espiritualidade superior a confundir-se harmonio-

samente com o factual histórico, antropológico, 

etnológico e mesmo filológico. 
 

Através da História e das Confraternidades 

Iniciáticas abertas ou fechadas que a fizeram, na 

sua marcha civilizacional do Oriente ao Ocidente, 

chegou até hoje um vasto legado patrimonial cujo 

simbolismo reverte à representação e desígnio da 

oculta e iniciática Missão Universal desta bela e 

barda Serra Sagrada de Sintra, para não dizer de 

todo o Portugal. E “sagrada” porque sacralizada 

pela Tradição Iniciática das Idades incarnada nos 

Homens Representativos da mesma que sulcaram 

os milénios feitos de séculos. Tradição Iniciática 

essa que já dispunha desde tempos imemoriais a 

Serra de Sintra como um dos Qtubs árabes ou 

Chakras védicos do Planeta, este entendido como 

corpo físico da Divindade que o anima, como seja, 

em termos teosóficos, o Logos Planetário. É assim 

entendida como Áxis-Mundi no Ocidente da 

Europa, Paradhesa, Paridaîza ou Paraíso original, 

verdadeira “Arcádia de Deuses” onde o Céu, a 

Terra e o Inferno ou Inferior Lugar fazem-se 

presentes nas alturas serranas, nas florestas da 

serra e nas suas cavidades, mais ou menos 

profundas mas nisto afins à tradição críptica do 

Reino de Agharta, cuja presença aqui se pressente 

e sente com maior intensidade. Esses três níveis 

interligados são a premissa indispensável a 

considerar-se Sintra, Serra Sagrada. 
 

P. – Pode-se considerar Sintra como um 

dos lugares sagrados e cosmo-telúricos do país? 
 

R. – Sem dúvida. Nesta Serra Sagrada o 

Céu se une à Terra, isto é, a Energia Celeste, 

chamada Fohat pelos Iniciados orientais, se funde 
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harmoniosamente com a Força Terrestre, que os 

mesmos Iniciados chamam Kundalini. Por sua 

feição serpentária notadamente ctónica, cedo a 

Serra de Sintra foi associada a portal para os 

Infernos ou Inferiores Lugares, tanto por místicos 

como por materialistas, onde apenas diferem as 

leituras e conclusões. No caso desses últimos, 

abundam as citações à ocacidade da serra desde o 

século XVII até aos anos 60 do século XX, 

aquando o Serviço Geológico Nacional elaborou 

um mapa geomagnético da Península Ibérica. Nele 

são encontradas três zonas como locais de maior 

magnetismo – as chamadas anomalias no campo 

magnético – tendo por base a natureza dos 

minérios aí existentes. Além do Promontório de 

Sagres e do périplo alentejano do megalitismo, é 

identificada Sintra e toda a zona arredor. Já Helena 

Abreu, especialista em magnetismo do Instituto de 

Meteorologia, não deixou de afirmar: “Sintra é um 

antigo vulcão e por isso é natural que seja um 

grande maciço magnético”. Com efeito, a serra de 

Sintra deve a sua origem ao fenómeno geológico 

chamado intrusão magmática, consistindo esta no 

aprisionamento de uma bolha de magma no 

interior da Terra por o manto terrestre ser 

constituído por ele, que se encontra a grandes 

temperaturas e consequentemente fundido. Por ser 

menos denso, esse material tende a subir em 

direcção à crosta e até mesmo a atravessá-la, 

dando origem aos vulcões. Por vezes o magma 

fica retido e não alcança a superfície. Quando a 

profundidade onde está retido é de cerca de 3 a 15 

km, o magma acaba por arrefecer dando origem a 

rochas plutónicas, as chamadas “pedras velhas” 

por alguns desavisados confundidas e misturadas 

com significados lapidares místicos tomados de 

avulso. No caso de Sintra, a solidificação do 

magma permitiu a formação dos cristais que 

constituem o granito. É pelo facto dessa massa de 

rochas plutónicas ter-se “encaixado” noutros tipos 

de rocha que se utiliza a designação intrusão. As 

movimentações tectónicas empurraram, muito 

lentamente (alguns milímetros por século), essa 

massa de granito em direcção à superfície e, ao 

mesmo tempo, as camadas de crosta que se 

encontravam por cima foram sendo erodidas. 

Finalmente, alguns milhões de anos depois, o 

granito começou a surgir à superfície dando 

origem à serra. Foi assim que a Serra de Sintra (ou 

Maciço Eruptivo de Sintra) se formou há cerca de 

80 milhões de anos, aparecendo à superfície há 

cerca de 30 milhões de anos. A formação deste 

maciço está associada ao processo de abertura do 

Oceano Atlântico. 

Esse vulcão deveria ser gigantesco em 

largura e comprimento e se distenderia até à região 

de Lisboa colando-se à Serra de Monsanto onde 

ainda existe uma chaminé vulcânica, junto à 

antena de televisão. Por outra parte, os lapiás de 

Negrais prolongando-se à diaclase de Salemas 

seriam originados dele. Esta é a origem geológica 

da Serra de Sintra, e já o seu clima único, 

verdadeiro microclima, deve-se à sua orientação 

EW, ou seja, Oriente-Ocidente (por isto é o 

Grande Ocidente da Europa direcionado ao 

Grande Ocidente do Mundo cujo centro geodésico 

está no Planalto Central do Brasil), e à destacada 

altitude da serra na plataforma litoral dando-lhe 

condições climáticas muito peculiares que, 

conjugadas com as características edáficas 

(características do solo), facultam à vegetação um 

ambiente muito próprio, contrastando com o da 

área, bem mais seca, que rodeia a serra a norte e a 

sul. 

Terá sido nesta lomba serrana, na 

realidade uma montanha «lombada» se recorrer à 

ancestralidade da sua origem primitiva, que se 

originou a mais famosa tradição iniciática onde 

diversas correntes espirituais se encontram: a 

Demanda do Santo Graal (la Quête du Saint 

Graal), originalmente celta, depois judaico-arábica 

e finalmente cristã, entendendo-o como Cálice de 

Vida. Nisto Sintra, na fisionomia geográfica de 

Portugal, está no lugar do nariz que é o canal 

respiratório da nação, centro fundamental do 

quinto elemento ou alento vital (o Akasha ou Éter) 

cuja dinâmica activa a biorrítmica do País 

vivificando-o e, por anexo, à Europa inteira. 
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P. – Sintra foi conhecida como 

Promontório Magno e Monte da Lua. Que 

relação existe entre Sintra, os seus monumentos 

e os sete planetas alquímicos? 
 

R. – Com efeito, nos tempos da invasão 

romana da Península Ibérica, Sintra estava 

compreendida no chamado Promontório 

Ulissiponense, também conhecido por Magno, 

Sacro e Artabro. A raiz toponímica desta idílica 

estância estremenha é várias vezes milenar. O 

célebre geógrafo Edrisi, que viveu no século XII, 

chama-lhe Xentra e Sentra ou Al-Shantara, termos 

arábico e moçarábico. Chamava-se antes, em celta, 

Cynthia ou Cyntia, vulgarizando-se no século 

XVII a grafia Cintra. E ainda hoje ela se impõe ao 

presente modo de a escrever, como se quis a partir 

dos anos 30/40 do século XX: Sintra. Este 

topónimo actual Sintra, divide-se em Sin e Tar, 

termos aglutinantes turânicos significando, 

respectivamente, “Lua” e “Monte”. O turânico Sin 

foi adoptado pelos caldeus e hebreus para designar 

a Lua, e Tar o lugar elevado do seu culto, como 

sucede com o onomástico Sinai, igualmente 

presente na Quinta da Penha Verde, na capela de 

Santa Catarina do Monte Sinai. 

 Todos esses lugares são afins aos pontos 

de maior intensidade bioenergética na Serra 

Sagrada, como sub-aspectos ou “subcapas” do 

Chakra único animador do Sistema Geográfico 

Sintriano assinalando o itinerário da iniciação 

hermética que aqui a Mónada ou Essência humana 

recebe ao longo do seu percurso evolucional na 

transformação da vida-energia em vida-

consciência. Nisto consiste a verdadeira Iniciação. 

Falarei um pouco do que seja Sistema Geográfico 

no que o Professor Henrique José de Souza 

revelou na antiga Sociedade Teosófica Brasileira, 

cujos ensinamentos são hoje prosseguidos no solo 

português e sintrense pela Comunidade Teúrgica 

Portuguesa, que encabeço desde há vários 

decénios, nisto tendo sido pela mesma que iniciei 

o Ciclo Espiritual de Sintra para a Nova Era de 

Promissão a partir de 1978. 

Um Sistema Geográfico é como se fosse o 

Sol e os seus sete primeiros Planetas transportados 

para a Terra, daí o nome “geográfico”; no centro, 

como se fosse o Sol, fica a cidade principal, como 

síntese das outras sete que lhe ficam ao redor, à 

semelhança dos Planetas e obedecendo, mais ou 

menos, às distâncias, embora que relativas, da 

cidade central. A escolha dos locais onde deveriam 

sediar os Sistemas Geográficos teriam que 

obedecer a normas rígidas da Evolução, bem como 

à determinação dos países e sítios especiais para 

tal intento. Este processo é muito antigo, já era 

conhecido na Índia antiga, conforme se pode 

comprovar na gravura achada no centro de um 

Zodíaco hindu, onde se vê sete cidades em torno 

de uma oitava, como síntese de todas. 
 

Pois bem, no tocante a Sintra – a “serpente 

de sete substâncias” (Tatvas), no dizer do 

Professor Henrique José de Souza, o Mestre JHS 

para Teúrgicos e Teósofos – praticamente desde o 

século XII existem sete mais um lugares de maior 

intensidade bioenergética por onde escoam as 

energias do seio da Terra e que hoje identificam-se 

nos seguintes pontos perfazendo um Sistema 

Geográfico na própria Serra Sagrada: Castelo dos 

Mouros – Sol; Santa Eufémia – Lua; São Martinho 

– Marte; Seteais – Mercúrio; Pena – Júpiter; Lagoa 

Azul – Vénus; São Saturnino – Saturno; Trindade 

– Sol Central. A Coroa da Rainha dos Céus e da 

Terra com as cinco estrelas de sete pontas onde se 

inscrevem as letras do nome Maria, no frontal do 

altar-mor de ermida de Nossa Senhora da Peninha, 

remetem prontamente para o sentido encoberto de 

Sistema Geográfico. De maneira que o Sistema 

Geográfico Sintriano apresenta-se disposto sob a 

égide da Mãe Divina (Maria, Maris, Mariz…) na 

sua função de Rainha do Mundo (Chakravartini, 

em sânscrito), em conformidade à Força Criadora 

do Espírito Santo (Terceiro Logos) que escoa pelo 

vau ou garganta que no Homem é a Laringe onde 

o Verbo soa e a Revelação toma corpo. A 

Fraternidade Jina de Sintra tem origem na 

Atlântida (Kusha, nas escrituras védicas) que nesta 

parte do Globo levava o nome Kurat. O seu ciclo 

terminou definitivamente. Nada tem em comum 

com a Face da Terra e que há em comum com esta 

é a Ordem Iniciática Secreta de Mariz por ser 

constituída de Adeptos Humanos cujo trabalho em 

segredo relacionou-se com a recepção, encaminha-

mento e remissão dos melhores da Raça Humana 

entretanto incarnados na Terra Lusa, ao mesmo 

tempo que preparava o terreno favorável ao 

aparecimento do Grande Ocidente no futuro Ciclo 
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de Aquário, nisto tendo sido o processo ecuménico 

das Descobertas Marítimas o seu eco máximo. 
 

P. – Que relação existe entre a serra de Sintra e 

a serra da Arrábida em termos energéticos? 
 

R. – No século VI a. C., segundo 

Schülten, o Promontório do Cabo da Roca, ponto 

mais ocidental da Europa e terminação da aresta 

montanhosa de Sintra, chamava-se, no périplo 

marselhês utilizado por Rufo Festo Avieno, em 

sua Ora Marítima, no século IV da era cristã, 

Promontório de Ofiússa, esta palavra significando 

“serpente”, portanto, “Promontório da Serpente”. 

Ptolomeu denomina-a “Serra da Lua” e ao seu 

extremo cabo-mar “Promontório da Lua”, “Cabo 

da Lua” ou Capum Lunarum. 
 

Isso é muito interessante porque o mesmo 

Festo Avieno, na sua obra citada, informa que 

Ofiússa era o nome de um povo habitando o 

périplo ulissiponense descendente de um outro 

chamado Oestrymnia, ambos adoradores da 

Serpente e antediluvianos. Ora Ofiússa significa 

Serpens ou Serpente, e neste contexto 

antediluviano ou atlante, Manuel Joaquim Gandra 

(in O Eterno Feminino no Aro de Mafra, edição da 

Câmara Municipal de Mafra, Setembro de 1994) 

fornece a justificativa geológica para a origem 

atlante do Capum Lunarum de Sintra, informando 

que esta avançava muitas centenas de quilómetros 

para Sudoeste e depois sofreu grande afundamento 

originando-se dele o actual estuário do Tejo, que 

antes (Mioceno) desembocava com o Sado num 

extenso delta comum, o qual abrangeria a região 

desde Ferreira do Alentejo a Alenquer. 
 

 Conclui-se que Sintra e a Arrábida faziam 

parte de um corpo comum durante o Mioceno, e 

hoje entendem-se em termos geosóficos ou de 

geografia sagrada como elevações sinaléticas da 

Lua e do Sol, já de si a Lua para Vénus e o Sol 

para Saturno, o que está assinalado na capela de S. 

Julião da Carvoeira, no aro de Mafra, na 

enigmática “pedra de roseta” onde a Stella Maris 

(Vénus) é o centro do tema, enquanto o oposto 

Cabo Espichel era chamado pelos antigos gregos e 

romanos de Capum Capresicum, do Capricórnio 

como signo de Saturno, nisto relacionando-se ao 

culto ctónico proto-histórico do povo Sárrio que 

daria o seu nome ao rio Sado, conforme está 
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descrito nas Antiguidades da Lusitânia de André 

de Resende (século XVI). Seja como for, conclua-

se sempre que em todos os lugares sagrados onde 

haja um culto solar há igualmente um culto lunar, 

e vice-versa, para que assim Sol e Lua, Espírito e 

Alma, Masculino e Feminino completem-se entre 

si na mais perfeita das realizações lunissolares, a 

caminho do futuro estado andrógino ou de Homem 

Perfeito. 
 

 P. – Numa perspectiva alquímica, pode 

considerar-se Sintra contendo o princípio 

feminino, a energia do Mercúrio Filosófico, e 

Arrábida o princípio masculino e a energia do 

Enxofre Filosófico? Se assim é, qual será o Sal 

Filosófico que une os outros dois elementos? Ou 

seja, que une Sintra a Arrábida? 
 

 R. – Disponha-se os três “Espíritos da 

Alquimia” em relação com os três Princípios de 

Vida e Consciência do Homem: a essência do 

Enxofre ou Sulfur para o Espírito e a Vontade de 

Deus, o Pai; a essência do Mercúrio ou “Água dos 

Filósofos” para a Alma e o Amor-Sabedoria de 

Deus, a Mãe; a essência do Sal ou Nitro para o 

Corpo e a Actividade Inteligente de Deus, o Filho 

como Espírito Santo. 
 

Pois bem, se os antigos grafavam o nome 

de Xentra, Cynthia ou Sintra com a inicial S, é 

porque esta letra designa a Sabedoria, a Serpente, 

o serpentear selenita em torno do Sol. Fernando 

Pessoa, em seu tratado O Caminho da Serpente, 

atribui a esta o Ouroboros – a Realização da 

Grande Obra Alquímica. E se grafada com C 

representa a Casa, o crescente elevado ou sal lunar 

sublimado (o nitro alquímico… representado em 

Haiah ou Caijah). E se com X é a condensação, o 

aprisionamento ou fixação do Verbo na sua 

própria Carne ou Matéria. Daí a origem do termo 

greco-latino Mater-Rhea, Mãe-Terra ou Matéria, 

iconograficamente sempre representada pela 

Virgem Anima-Mundi, vulgarmente da Concepção 

ou Conceição, primitivamente a Senhora do Ó, a 

qual se via em imagem de tamanho natural na 

Quinta da Trindade e ainda se vê num altar lateral 

da capela de St.ª Eufémia da Serra. 
 

Sintra, como Alma da Europa de quem é 

capital espiritual, resume em si a potência da 

Arrábida para o Espírito em formação, e a 

potencialidade de Lisboa para o Corpo formado, 

de onde ser capital temporal do País e ponto 

intermédio entre as duas serras, tal qual na Alqui-

mia ou Química Divina (Allah-Chêmia) o Mercú-

rio não age sem o Nitro e sem Mercúrio o Sulfur 

permanece abscôndito, oculto, imanifestado. 
 

 P. – Sintra é um ponto de partida de um 

caminho iniciático? 
 

 R. – Pelas respostas dadas anteriormente, 

só poderei reiterar afirmativamente. É o caminho 

do Ecce Occidens Lux que na Rota Sudoeste (SW) 

une a restante Europa a Portugal e este ao Novo 

Mundo, a América do Sul, mais o propriamente ao 

Planalto Central do Brasil, já de si destinado às 

maiores realizações futuras do Género Humano. 

Até filologicamente Sintra está presente na cultura 

brasílica: segundo Teodoro Sampaio (em O Tupi 

na Geografia Nacional. Companhia Editora 

Nacional, São Paulo, 1987), de acordo com a 

língua Tupi, a maior nação indígena do Brasil, a 

palavra Sintra insere-se nela como Sy-nh-atyara. 

Decompõe-se e traduz-se da seguinte maneira: Sy 

igual a “Lua”, mais nh, igual à partícula de 

ligação, mais atyara igual a “monte, elevação”. 

Portanto, Sy-nh-atyara é igual a Sintra por ter o 

mesmo significado de Monte da Lua, 

correspondendo ao Selene Oros de Ptolomeu e ao 

Mons Lunae dos latinos. Pormenor curioso este da 

existência de uma palavra tão semelhante e com o 

mesmo sentido entre culturas tão distintas e tão 

distantes. Um dado novo, susceptível de interesse 

no destrinçar de uma outra meada que dá pelo 

nome de Atlântida. E mesmo certas tradições 

afirmam que em tempos hoje cobertos pela poeira 

dos milénios Portugal e Brasil integravam-se num 

mesmo continente, em pleno Período Terciário, 

durante o Mioceno e boa parte do Plioceno. 
 

P. – Que caminhos nos podem levar a um 

despertar interior? 
 

 R. – Se cingir-nos ao Sistema Geográfico 

de Sintra e aos seus pontos bioenergéticos em 

conformidade com a Ordem e Regra da Teurgia 

Portuguesa nos seus Ensinamentos e na sua 

Ritualística, teremos os mesmos afins ao despertar 

dos sete estados de consciência do Homem, como 

sejam: Parque da Pena – Júpiter para o Espírito; 

Seteais – Mercúrio para a Intuição; Lagoa Azul – 



PAX - N.º 82 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

24 

 

Vénus para o Mental Superior; São Saturnino – 

Saturno para o Mental Inferior; São Martinho – 

Marte para o Emocional; Santa Eufémia – Lua 

para o Vital; Castelo dos Mouros – Sol para o 

Físico. A Trindade – Sol Oculto expressará em 

termos simbólicos a Mónada Divina em seu 

Tríplice Aspecto de Poder – Sabedoria – 

Actividade. Se abrir-nos a um leque mais amplo, 

todos os caminhos espiritual-

mente reconhecidos por serem 

de Ordem e Regra, com estas 

protegendo de resvalar-se na 

confusão do onírico com o 

espiritual, poderão ser de 

realização verdadeira, seja pela 

via cristã, islâmica, judaica, 

védica, budista, etc., e até 

mesmo pelas vias maçónica, 

teosófica ou teúrgica. Esses 

são caminhos consignados e 

reconhecidos válidos pela 

Tradição Iniciática das Idades, 

mas por certo haverão outros 

também de reconhecida 

validade. 
 

 P. – Qual é a força 

oculta da Vida que nos faz 

ser mediadores entre o Céu e 

a Terra? 
 

 R. – Essa “força 

oculta” da Vida chama-se 

Prana, o Alento Vital que 

participa da natureza celeste de 

Fohat e da natureza terrestre 

de Kundalini, respectivamente 

a Electricidade Cósmica e o 

Electromagnetismo Planetário. 

Para o desenvolvimento corre-

cto, justo e perfeito, dessa 

Energia que anima os Chakras 

ou “Centros de Vida” do 

Homem, é indispensável a 

integração num Colégio de 

Iniciação credenciado capaz de 

guiar o discípulo com seguran-

ça e fortaleza no caminho da sua evolução, sem 

correr riscos psicofísicos desnecessários que, para 

todo o efeito, são sempre nocivos em termos de 

saúde mental, emocional e física. Assim, 

realmente poderá tornar-se um mediador entre o 

Céu e a Terra, um representante de Deus junto da 

Humanidade. 
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AVE MARIZ NOSTRA! 
 

ANTÓNIO CASTAÑO FERREIRA 
 

São Paulo, 8.6.1952 

 

 

Conforme vimos na última palestra, o 

mesmo Ser (AKBEL) que apareceu no Yukatan 

como a figura lendária e enigmática de Quetz-

Coatl, também apareceu em lugares diferentes das 

Américas, já apontados nas nossas palestras 

anteriores, com os nomes de Ku-Kul-Kan, Volum-

Votam, Tza-Nal, Manco-Kapac, Sumé, Mora-

Moratim, etc. Preparava ele as sementes que mais 

tarde seriam fundidas nas raças europeias. 
 

 Enquanto isso, o Cristianismo alastrava. 

Difundia-se a Boa Nova nas Gálias, na Península 

Ibérica e na Itálica. No princípio do século VII da 

nossa Era, surgiu outro Movimento, também 

destinado a revolucionar as massas, tratando-se do 

de Maomé, Mohamed ou Mafoma. O seu nome 

tornou-se venerado como Profeta. Foi quando, no 

século VIII, Jeb-Al-Tarik, tendo conquistado todo 

o Norte de África, pôs-se de acordo com um dos 

príncipes descontentes do império visigótico, 

Juliano, resolveu invadir a Península Ibérica. Isso 

foi feito com o fito de se levar para aquelas bandas 

toda a cultura árabe e muçulmana. Tarik conseguiu 

dominar toda a Península, estabelecendo-se nela. 

Foi quando Roderick, perdendo a Batalha de 

Covadonga ou Corra-Donga, refugiou-se nas 

montanhas das Astúrias com a elite dos seus 

guerreiros formando o Pelágio, que seria a 

semente dos futuros reinos de Leão e Castela,  aí 

estabelecendo o quartel-general donde irrom-

periam para libertar a Península Ibérica do jugo 
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dos mouros. O Movimento Arábico fazia parte do 

grande PLANO. 
 

 Muhammad al-Nasir ou Abderramão III, 

califa omíada de Córdova, estimulou as artes e as 

ciências trazendo para a Península toda a sabedoria 

moura. Tornou-se a Península Ibérica a verdadeira 

Iniciadora do Ocidente, portadora dos Mistérios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Foi fundada então a Ordem de Avarat (que 

quer dizer “A Tradição dos nossos Maiores”). 

Mais tarde surgiria aquele príncipe de origem 

francesa, D. Afonso Henriques, que libertaria uma 

pequena parte da Península, fundando o pequeno e 

glorioso Reino de Porto-Calle ou Portugal. 
 

 Em São Lourenço dos Ansiães fundou-se a 

prodigiosa Ordem de Mariz, que como sabemos 

usava as famosas cores Vermelha e Verde, que 

mais tarde seriam usadas no Pendão Português até 

hoje. Este pequeno centro geográfico deu origem 

às grandes navegações e, consequentemente, às 

grandes descobertas. 
 

 Foi então que o Infante D. Henrique 

fundou em Sagres a sua famosa Escola de 

Navegação, no século XIV, donde sairiam os 

bravos marujos que descobririam para o Mundo 

terras até então desconhecidas. D. Henrique era o 

Chefe da Ordem de Mariz, que tinha por sinal 

secreto AVI-MAR (AVE MARIS) que 

pronunciava pondo a mão sobre o coração, gesto 

tão nosso conhecido. Preparou-se em seguida a 

descoberta da América, na data marcante de 1500. 
 

 O apogeu da civilização mourisca deu-se 

por volta da 10.º século da nossa Era. Nessa época 

eles invadiram a França. Temos então uma 

situação crítica para a Europa. De um lado, os 

mouros, senhores da Península Ibérica, cortando a 

saída dos europeus pelo Ocidente. Do outro lado, a 

queda de Bizâncio faz desmoronar o império 

romano do Oriente, tomado e subjugado pelos 

otomanos. As gentes da Europa estavam cercadas, 

entregues aos seus próprios destinos. 
 

 Três factos nos interessam de perto, para 

que possamos compreender bem a nossa História. 

São eles: 1.º) A América inteiramente preparada 

para receber os descobridores em 1500; 2.º) A 

Escola de Navegação de Sagres; 3.º) A Ordem de 

Mariz. Preparados estes três pontos, estava 

preparada a Descoberta. 
 

 É interessante notar que são sempre os 

mesmos Seres que tramam a História. 

Primeiramente foram aparecendo diversas vezes 

em terras da América, a fim de preparar os povos 

autóctones para receberem os descobridores e 

colonizadores. Depois vão para a Europa fortalecer 

os impérios, fomentar a ciência e criar as escolas 

de navegação, instigando as grandes navegações a 

fim de promoverem a descoberta das terras por 

eles já preparadas. Depois, revestem-se das figuras 

dos descobridores: Infante Henrique de Sagres (o 

mesmo Quetz-Coatl), Cristóvão Colombo e Pedro 

Álvares Cabral, as suas Colunas ou Ministros. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Há anos atrás foram materializadas na 

Obra, pelo nosso Venerável Dirigente JHS, três 

cruzes de prata, que se acham hoje no Museu do 

nosso Templo. Essas cruzes pertenceram a D. 

Henrique, Infante de Sagres, a Cristóvão Colombo 

e a Pedro Álvares Cabral, cujas personalidades já 

foram estudadas minuciosamente por JHS em seus 

trabalhos na revista Dhâranâ.  
 

Após a Descoberta, tratam aqueles Seres 

de provocar na Europa revoluções e perseguições 

político-religiosas a fim de, se assim se pode dizer, 

expulsar elementos humanos da Europa para irem 

povoar a nova terra. Povoada a terra e 
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estabelecidos os centros indispensáveis para o seu 

progresso, tornou-se necessário libertar as colónias 

do jugo das metrópoles, que as sugavam. São 

fomentados então, ou melhor, são urdidos os 

grandes planos para a decadência dos grandes 

impérios. 
 

 Uma figura que nos chama a atenção, 

devido à sua grandiosidade, é a de Filipe II, que, 

pode dizer-se, provocou a derrocada dos impérios 

espanhol e português. 
 

 Voltemos, porém, a um outro ponto que 

nos revolta e confrange o coração, dada a violência 

com que foi executado e levado a cabo. Após a 

escolha das sementes das raças que habitavam a 

América Pré-Colombiana, e uma vez guardadas 

essas sementes em lugar seguro, era preciso 

destruir os restos das civilizações dos povos 

vermelhos, remanescentes da Atlântida. Surgiu 

então um Pizarro, varrendo os Astecas. Apareceu 

um Cortez exterminando os Incas, com uma 

impiedade e destruição que até hoje, quando 

ouvimos contar aquelas histórias, sentimos em 

nosso peito a revolta por tais actos. Mas, é forçoso 

reconhecer que tais crueldades infelizmente eram 

necessárias, e devemos reconhecer o grande 

sofrimento dos Seres Superiores que foram, com o 

seu grande amor pelos homens, obrigados a 

executar friamente as suas missões. 
 

 Voltemos, porém, a Filipe II de Espanha. 

Este monarca, subtil e habilmente, tramou e 

executou o desmoronamento dos impérios 

espanhol e português, pois, como todos os 

senhores sabem, com o casamento que realizou 

com D. Maria Manuela herdeira do trono de 

Portugal, Filipe II começou a tramar inúmeras 

guerras de conquista, onerando o tesouro nacional. 

Teve ele dois grandes auxiliares. Um, verdadeiro 

demónio que escreveu uma história com sangue e 

martírio, o Duque D´Alba. O outro, um verdadeiro 

santo, Arias Montano. Este último organizou em 

São Lourenço do Escorial uma biblioteca contendo 

grandes raridades, livros trazidos pelos mouros. 

Essa biblioteca existe até aos dias de hoje. 
 

 A derrocada final do império espanhol 

começou quando Filipe II organizou a Invencível 

Armada, destinada a destruir a Inglaterra, pois 

Filipe II queria obrigar a rainha Elisabeth a 

retornar ao Catolicismo. Mas a Providência não 

permitiu tal coisa, e não havendo força capaz de 

competir com a Invencível Armada a própria 

Providência encarregou-se de destruí-la com os 

elementos da Natureza. Daí para diante, os 

impérios espanhol e português entraram em franca 

decadência, dando margem para que a seu tempo 

as colónias da América se libertassem uma a uma. 
 

 O trabalho de Filipe II assemelha-se ao do 

actual Papa Pio XII, Eugénio Pacelli. Está ele 

tramando a demolição da Igreja Católica Romana. 

É um trabalho subtil e demorado. É uma missão de 

sacrifício, porque ele, sabendo da Verdade 

Suprema, é obrigado a sustentar uma farsa 

humilhante. No entanto, lá está firme executando a 

sua missão. 
 

 Encerrando a nossa palestra de hoje, 

recomendamos que os Veneráveis Irmãos, quando 

forem a São Lourenço, procurem examinar de 

perto aquelas três cruzes de prata de que falámos 

atrás, tocá-las, examinar-lhes os símbolos, pois 

elas contam em síntese tudo o que aqui dissemos. 
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ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE O  
QUINTO POSTO REPRESENTATIVO 

(SINTRA) 
 

JOSÉ ANTÓNIO OLIVEIRA 
 

 

Janeiro de 1978 

 

 

 Existe sempre um conjunto de questões, 

básicas e fundamentais, que se nos põe desde que 

começamos a trilhar os caminhos da Sabedoria de 

JHS. O que é e qual a razão da sua existência? 

Qual a missão de cada um de nós aqui no Quinto 

Posto em Sintra? Por que Sintra é o Quinto Posto 

Representativo? Qual a razão da sua cor ser o 

púrpura? Por que o nosso Templo é denominado 

Templo de Allah-Mirah?... 
 

 Todas essas questões podem ser abordadas 

de diversas maneiras sempre conduzindo ao 

mesmo resultado, como se fossem as diversas 

faces de uma pirâmide culminando no seu vértice, 

ponto comum a todas elas. 

 

 Quando se pretende resolver um problema, 

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

totalidade e tentar localizá-lo, referenciá-lo dentro 

de um conjunto. Ficamos assim com uma 

panorâmica geral, o que permite uma maior 

consciência da questão, uma clarificação de ideias, 

uns horizontes mais vastos. 
 

 É como se eu estivesse subindo uma 

escada e quisesse saber em que ponto me 

encontro. Uma solução seria afastar-me dela o 

suficiente, para puder ver o princípio e o fim dessa 

escada, podendo então concluir da minha posição. 
 

 A imagem sugerida acima pode ser útil 

neste caso. 
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 Todos nós sabemos que existem sete 

Raças-Mães, e que cada uma está ligada ao 

desenvolvimento de um dos Princípios Humanos. 

Assim, na terceira Raça-Mãe, a Lemuriana, 

tivemos o desenvolvimento da terceiro Princípio, a 

Emotividade, enquanto à quarta Raça-Mãe, a 

Atlante, correspondeu o desenvolvimento do 

quarto Princípio, a Mente Concreta. Compete a 

nós, quinta Raça-Mãe, desenvolver o quinto 

Princípio, a Mente Abstracta. 
 

 Compreender o que se disse acima é, 

quanto a mim, um passo importante na 

compreensão do que é a Teosofia ou Sabedoria de 

JHS… 
 

 Se reflectirmos um pouco, podemos notar 

que estamos constantemente utilizando a mente 

concreta, tanto nas relações com as pessoas como 

no trabalho ou no estudo. Foi-se incrustando em 

nós a maneira de pensar em termos de mente 

concreta, de tal forma que quando surge algo fora 

do esquema a que estamos habituados, tenta-se 

muitas vezes fugir à questão, o que em caso algum 

constitui solução. 
 

 Isto passa-se com muitas pessoas que 

chegam até nós. Julgam encontrar um programa 

muito certinho e ordenado em que todos os 

pormenores lhes são explicados e têm cabimento 

muito lógico, podendo esses conhecimentos serem 

mais ou menos assimilados com facilidade. 

Reparemos que isso é justamente a única e 

exclusiva utilização da memória e da mente 

concreta, embora voltada para o campo 

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

que mudar o assunto de estudo, a maneira de 

pensar permaneceu a mesma. 
 

 A Teosofia Eubiótica de JHS, como 

síntese actual da Ciência Iniciática das Idades, tem 

um novo elemento, um novo objectivo: o 

desenvolvimento do Mental Abstracto e da 

Intuição… Por isso, o nosso Mestre disse a dada 

altura: “Trago um novo estado de consciência para 

o Mundo. Não admito que se digo “tive uma 

ideia”, porque no Futuro a ideia será permanente 

no Homem”. Está aqui admiravelmente sintetizado 

o que eu tentei dizer nestas linhas. 
 

 Embora parecendo que a Teosofia 

Eubiótica seja muito recente, a verdade é que ela 

sempre existiu em todos os tempos, embora de 

uma forma velada. 
 

 Ao longo dos tempos foram deixados 

símbolos e pistas para uma maior compreensão 

das questões que referi ao início. Podemos, assim, 

falar de um símbolo extraordinário, principalmente 

para nós os da Quinto Posto Representativo, que, 

como não podia deixar de ser, está representado no 

nosso Templo. Trata-se da Bandeira Nacional. 
 

 Este símbolo (porque na verdade o é), já 

foi tratado pelo nosso Irmão Mário Lino. No 

entanto, afiguram-se-me mais algumas conclusões 

que podem ter certa importância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Se repararmos, o escudo da nossa 

Bandeira é formado por uma esfera armilar, sete 

castelos e cinco quinas, cada uma delas, por sua 

vez, com outras cinco no seu interior. Tomando 

cada castelo como um dos Princípios Humanos a 

desenvolver, temos os sete Princípios. Mas, como 

sempre, existe uma Oitava Coisa que é a síntese. 

Tomando a parte central deste símbolo como a 

Oitava Coisa, notamos a existência de cinco 

quinas, ou seja, o número cinco. Podemos tirar 

então uma conclusão, quanto a mim da maior 

importância, ou seja, que actualmente o Quinto 

está actuando como Oitavo. Por outras palavras, o 

quinto Princípio é a síntese dos outros quatro, e 

por isso está actuando como Oitava Coisa. 
 

 Ainda sobre as cinco quinas representadas 

na nossa Bandeira, posso citar umas linhas plenas 

de significado do livro de António Telmo, História 

Secreta de Portugal, pág. 104, em que se pode ler 

o seguinte: “Aparece assim o Quinto Império fora 

da série ou do conjunto formado pelos outros 

quatro. Se concebermos um ponto original que 

determina todo o Manvantara, o Quinto significará 

a reintegração de tudo quanto se manifestou 
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durante os quatro períodos num ponto que os 

transcende e lhes é central, de acordo com a 

representação das cinco chagas de Cristo em que a 

quina ou a chaga do meio irradia em forma de X 

para as outras quatro”… 
 

 Podemos ainda, usando o mesmo símbolo, 

extrapolar outras considerações considerando cada 

castelo como uma Raça, um Luzeiro… Fica assim 

patente a maleabilidade do símbolo do qual se 

podem extrair conclusões conforme o nível com 

que o tratamos. Afinal, o que está em cima é como 

o que está em baixo… 
 

 Um contributo ainda importante para o 

estudo do nosso Posto Representativo é o dos 

Arcanos. Como sabemos, existem 22 Arcanos 

Maiores que estão em correspondência com as 7 

Cidades Aghartinas, na razão de 3 Arcanos por 

Cidade. Assim, correspondem à Quinta Cidade os 

Arcanos 13, 14 e 15 que, segundo o Tarot 

Aghartino, têm como títulos, respectivamente, A 

Grande Mãe, O Equilíbrio e A Grande Luz. 
 

 Concerteza que o estudo profundo, 

meditado, desses Arcanos levará a uma maior 

compreensão da função do Quinto Posto 

Representativo, intimamente ligado à Quinta 

Cidade Aghartina… 
 

 Surgiram assim, ao longo deste pequeno 

trabalho, muitos elementos aparentemente 

desconexos, mas realmente fazendo parte de um 

puzzle em que todas as peças encaixam 

perfeitamente, cabendo-nos a tarefa de reuni-los 

num Todo. 
 

 Tarefa idêntica à de Ísis reunindo os 14 

pedaços de Osíris… 
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SINTRA E O FUTURO 
 

MÁRIO LINO 
 

Maio de 1977 

 

Não foi por mero acaso nem simples 

coincidência que se escolheu esta Bela Serra de 

Sintra para a realização da nossa primeira Escola 

de Primavera. 
 

 Na realidade, razões de carácter mais 

transcendental estiveram na base da nossa escolha. 
 

 E se os factos que vamos apresentar, 

justificativos da nossa escolha, parecerem aos 

olhos de muitos de pouco interesse e frágil 

conteúdo, deve-se essa anomalia à paupérrima 

pena deste vosso amigo, e não aos reais, autênticos 

e altos valores de que esta Bela Serra de Sintra se 

reveste. 
 

 Comecemos por estudar a etimologia da 

palavra Sintra. 
 

 Até onde nos foi possível investigar, 

ressaltam a priori duas correntes diferentes. 
 

 Segundo a opinião de Edrisi, geógrafo do 

século XII, Sintra derivaria da palavra XENTRA 

que com o decorrer dos tempos se modificou para 

SENTRA e finalmente deu SINTRA. 
 

 Para outros e com base em tradições bem 

mais antigas, SINTRA deriva da palavra 

CINTYA. 

 CINTYA era o termo com que o 

paganismo designava a Lua e a ela dedicava a sua 

adoração. 
 

 Lua e Sol, Prata e Ouro, dois símbolos de 

grande significado cabalístico e decisiva 

importância no estudo do Homem como Ser 

Cósmico. 
 

 Por razões óbvias, partilhamos 

decididamente dessa última opção, como, aliás, é 

facilmente compreensível. 
 

 “SINTRA JARDIM TERREAL QUE 

SALOMÃO MANDOU AQUI” – no dizer de Gil 

Vicente. 
 

 “SINTRA A OITAVA MARAVILHA DO 

MUNDO” – afirma Armand Dyot. 
 

 “SE EXISTE LUGAR QUE MEREÇA O 

EPÍTETO DE TERRA ENCANTADA, É 

SINTRA CERTAMENTE” – escreve Jorge 

Borrow. 
 

 A Verdade Transcendente revelando-se 

através da intuição dos poetas. 
 

 Mas se todas essas citações têm, de facto, 

bastante interesse, uma há, porém, encontrada 
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nesta Bela Serra, roída pela erosão dos tempos, 

cujo alto significado profético assume a nossos 

olhos proporções de muito mais alto valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 Eis, pois, a sua tradução do latim para 

português: 
 

“PATENTE ME FAREI AOS DO 

OCIDENTE 

QUANDO AS PORTAS SE ABRIREM 

LÁ NO ORIENTE. 

SERÁ COISA PASMOSA QUANDO O 

INDO, 

QUANDO O GANGES TROCAR, 

SEGUNDO VEJO, 

SEUS ESPIRITUAIS EFEITOS PELO 

TEJO.” 
 

 Essa profecia por si só justifica 

plenamente a nossa escolha, dado o profundo e 

extraordinário alcance esotérico que as suas 

palavras encerram. 
 

 Sempre que um Pramantha surge alterando 

a dinãmica da Evolução Humana, sempre que um 

Ciclo exausto se extingue em favor de outro 

portador de novas directrizes, sempre também o 

Governo Espiritual do Mundo acompanha a 

Mónada Humana na sua longa e penosa 

peregrinação através do Itinerário de IO ou ÍSIS. 
 

 Chegados que são os Tempos com a 

caducidade e decepitude dum Ciclo agonizante – 

sinais aliás bem patentes por todos os lados – e 

quando se vislumbra já no horizonte dos Tempos o 

despontar do jovem Ciclo, assim também o 

Governo Espiritual do Mundo se tem vindo a 

transferir do Oriente para Ocidente, dando assim 

compreensível significado à expressão: 
 

 “QUANDO O GANGES TROCAR, 

SEGUNDO VEJO, SEUS ESPIRITUAIS 

EFEITOS PELO TEJO.” 
 

 E desse modo se dá cumprimento à Lei 

pendular do EX ORIENTE LUX para o EX 

OCIDENTE LUX. 
 

 Na continuidade evolutiva e progressiva 

da Mónada, estavam as Américas destinadas ao 

desenvolvimento da sexta e sétima Sub-Raças, 

assim distribuídas: 
 

 Na América do Norte desenvolver-se-ia a 

sexta Sub-Raça com o nome de BIMÂNICA, isto 

é, possuiria todas as experiências do Mental 

Concreto e adicionaria mais o desenvolvimento do 

Mental Abstracto. 

 Na América do Sul floresceria a sétima 

Sub-Raça com o nome de ATABIMÂNICA, que 

teria as características da Raça anterior e mais a 

Suprema Inspiração, logo, portanto, a Inteligência 

Divina. Por aqui se deduz facilmente o tipo de 

Génios de que estas Sub-Raças são formadas, 

razão por que se afirma o fim da Kali-Yuga e o 

início da Idade de Ouro da Humanidade. 
 

 Todavia, por razões várias, de que esteve 

na base a sua cegueira insaciável pelo poderio 

económico e bélico do Mundo, a América do 

Norte perdeu o privilégio com que o Governo 

ESPIRITUAL do Mundo a tinha distinguido, 

ficando a América do Sul, representada pelo 

Brasil, com o encargo de desempenhar essa dupla 

função. 
 

 E como resultado desse duplo trabalho, 

surgiu a necessidade da criação da nossa Obra no 

Brasil para a preparação das sementes da Nova 

Era; daí o termos adoptado o lema de SPES 

MESSIS IN SEMINE, o que se poderá traduzir 

por “A ESPERANÇA DA COLHEITA ESTÁ NA 

SEMENTE”. 
 

 Brasil e Portugal, Almas Gémeas, Pátrias 

Irmãs, cujos destinos estão fortemente ligados pela 

Missão comum que têm de cumprir! 
 

 Coube a Portugal papel importantíssimo 

em toda esta Conjectura Divina, pois foi daqui que 
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se iniciou o Advento da Nova Era através da 

extraordinária figura do Infante D. Henrique de 

Sagres, a quem coube o importante papel da 

descoberta das “TERRAS DO FUTURO” e a 

consequente transmigração das sementes donde 

sairiam as sexta e sétima Sub-Raças. 
 

 A Europa foi durante este último Ciclo o 

berço do desenvolvimento da quinta Sub-Raça, 

que entre outros desígnios tinha especialmente a 

missão de desenvolver até ao expoente máximo os 

aspectos do Mental Concreto, e para que a 

continuidade do Futuro se fizesse em segurança, 

havia a necessidade de se realizar o cruzamento 

entre os povos da Raça Ariana e as populações 

indígenas. Como resultado desse trabalho surgiria 

uma Sub-Raça de sangue novo, com as 

experiências da primeira e as potencialidades e 

robustez da segunda, para assim nascer uma 

plêiade capaz de vibrar e sintonizar com a ética do 

Novo Ciclo. 
 

 E da necessidade que havia de ser 

cumprida a Lei, Portugal, pela sua própria situação 

geográfica, dentre outros motivos de mais elevado 

valor, estava em condições excelentes de poder 

desempenhar papel importante neste movimento 

pendular do EX ORIENTE LUX para o EX 

OCIDENTE LUX. 
 

 Como já se afirmou, outros motivos de 

mais amplo carácter transcendental vincularam 

Portugal a este momento ímpar da História que 

vivemos. Porém, limitemo-nos por hoje a fazer um 

estudo dos aspecto mais genéricos. 
 

 É evidente que a pequenez espiritual e a 

curta visão da maioria das humanas criaturas, não 

lhes permite tomar sob a sua responsabilidade a 

direcção de tão ciclópicos trabalhos. 
 

 Para tanto, e porque os Tempos eram 

chegados, foi necessário que se desse o 

nascimento de Sete Seres de Alta Estirpe e elevado 

valor Espiritual, que distribuídos pela face da 

Terra e vivendo como homens comuns têm, no 

entanto, encaminhado o processo evolutivo da 

Mónada na realização dos planos Divinos. 
 

 Portugal, por várias razões, entre as quais 

a já apontada, teve o extraordinário privilégio de 

abrigar no seu solo, e mais concretamente nesta 

maravilhosa Serra de Sintra, um desses Divinos 

Seres, mais especialmente o quinto dessa 

maravilhosa Hierarquia. 
 

 É por isso que para aqueles cujo estado de 

espírito começa já a subtilizar-se, criando-lhes 

estados de sensibilidade já bastante apurados, não 

podem deixar de sentir uma paz profunda e muitas 

vezes até uma certa comoção quando pisam este 

Solo Sagrado, na maioria das vezes sem lhe 

conhecerem os motivos. 
 

 É óbvio que toda esta Conjunção 

Planetária em favor da rápida ascensão a níveis 

mais elevados de toda a criatura humana, pode 

naturalmente ser contestada; porém, provas 

deixadas aqui e além por Altos Seres de certa 

Confraria Branca, são provas insofismáveis do que 

afirmamos. Todavia, só podem ser detectadas por 

aqueles a quem a Linguagem da Simbologia não é 

estranha. 
 

BIJAM 

 

  


