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       omem, conhece a ti mesmo e conhecerás o Universo inteiro! – Afirmava Sócrates, 

assertiva que muitos outros Grandes Iluminados posteriormente repetiram, inclusive Jesus o Cristo, 

quando reiterava o convite à demanda do Reino dos Céus no imo do próprio Homem, ou seja, o 

sétimo estado de Consciência Espiritual de pura Beatitude ao qual os sábios orientais chamam 

Nirvana, o estado de não-forma (arrupa) de Felicidade absoluta consequência da Integração na 

Mónada Divina. 
 

 Isso significa que possui em POTÊNCIA nele mesmo todas as qualidades do Universo, posto 

ser Microcosmos do Macrocosmos, que é dizer, a PARTE feita à semelhança do TODO. 
 

 No entanto, o universo orgânico do Homem com o Mental preenchendo o Emocional e este o 

Físico, ainda que possua a potência é óbvio que na maioria das gentes ela está longe da PATÊNCIA. 

Consequentemente, há o potente ausente de patente… Por isso o Cristo, apesar da sua afirmação 

primaz, prosseguiu a sua semeadura avatárica, pois se Espírito patente houvesse no Homem ela seria 

dispensável, e tal não era e nem é o caso. 
 

 Quando às vezes alguns dizem nada haver a aprender porque tudo está em nós, sentimo-nos 

impelidos a retorquir: nesse caso, por que continuam a ler e a frequentar círculos literários e afins? 

Se já se sabe tudo, descarece-se ler e ouvir outréns… Pois sim, afinal essa é uma meia-verdade: 

quando se lê ou ouve algo parecendo familiar, é porque já foi lido ou ouvido em alguma vida 

anterior e a impressão mental (chitta) ficou. Isto também vale para a afinidade ou desafinidade com 

determinadas correntes de pensamento, espiritualistas ou não, e que só a Lei da Reencarnação e 

Karma pode explicar conveniente e convincentemente. 
 

 Para que o potente se manifeste como patente, necessário se torna a afiliação a algum 

Colégio de Tradição Iniciática devidamente credenciado pela mesma e o afiliado vá, paulatinamente, 

aprendendo e realizando os ensinamentos e as práticas outorgados pelo mesmo; assim, de maneira 

subtil mas eficaz e segura, vai amadurecendo a sua Alma até ao ponto do Espírito potente se revelar 

patente nos actos, nas emoções e nos pensamentos. 



PAX - N.º 85 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

4 

 

 Até lá, prossegue a verdadeira TEURGIA, isto é, a OBRA DIVINA de Transformação de si 

mesmo rumo à Superação e consequente Metástase do Espírito com a Alma e o Corpo, e vice-versa, 

do Corpo com a Alma e o Espírito. Por isto, o processo chama-se METÁSTASE AVATÁRICA. 
 

 Isso consegue-se desenvolvendo a Inteligência pela Instrução; a Emoção pela Educação; a 

Vontade pelo Trabalho. 
 

 Trabalho negligenciado por muitos hoje em dia, preferindo a preguiça «justificada» pelo mais 

ilusório autoconvencimento de já saberem tudo porque tudo está neles, só lhes bastando «canalizar» 

ou «auto-mediunizar» não a quaisquer Seres de grandeza espiritual, ao contrário do que pretendem, 

por isso ser impossível na mais elementar lógica (como é possível Jesus Cristo, Maria de Nazaré, 

Maria Madalena, etc., manifestarem-se por uns ou umas quaisquer criaturas vulgares espiritual ou 

iniciaticamente desqualificadas, cuja órbita de consciência não ultrapassa o emocional?), mas à sua 

própria personalidade, logrando a si mesmos e a outréns, arrostando-se todos no marasmo imenso 

dos erros sobre ilusões, assim atrasando sobremaneira a sua verdadeira evolução toda e qualquer 

criatura que se deixe arrastar pelos facilitismos dos ficcionismos do absoluto irrealismo animista ou 

psíquico. Os silogismos lógicos e bonitos nem sempre são sinónimos de reais e verdadeiros. A bom 

entendedor… 
 

 Psiquismo é termo de significado genérico que em Teosofia e Ocultismo emprega-se para 

designar mediunidade, sensibilidade psíquica, receptividade anímica, etc. Abrange, de maneira geral, 

o conjunto de manifestações físicas e extrafísicas da personalidade humana, as quais findam com a 

morte corporal. De maneira que essas faculdades não são permanentes nem se transmitem de uma 

para outra reencarnação, excepto, por motivo kármico, como reminiscências ou tendências, o que irá 

gravemente o decurso normal da próxima reencarnação, sendo a origem das doenças 

psicossomáticas que muto bem poderiam ter sido evitadas já na presente vida. 
 

 Não se pode, ou não se deverá, comparar uma coisa mortal com outra imortal, ou uma coisa 

morta com outra viva, tal qual o singular perfeito é alheio ao plural imperfeito; portanto, é sempre 

erro grave chamar de espiritual ao psíquico, só pela exibição de faculdades forçadas, inaturais, 

precoces que não vão além de mais uma existência, ou tão-só de alguns anos de existência. Não se 

quer dizer que não existam pessoas psíquicas com espiritualidade de vida, mas sempre com vida sem 

Sabedoria; ademais, não se deve chamar espiritual a alguém só por causa dos seus dotes psíquicos. 
 

 Espiritualidade é, de maneira sumária, a realização da vivência espiritual, e com isso a 

tomada de consciência da Unidade da Vida. Nisto assenta a noção do Ser Superior, do Ego Divino 

na criatura humana. Equivale a Yoga ou União do Humano com o Divino, com o mesmo sentido de 

Religião, isto é, Religio, Religo ou Religação, como seja a da Alma com o Espírito ou Centelha 

Divina. Para alcançar essa Suprema Realização logicamente que se deve construir o edifício da 

Consciência Espiritual pela base e não pelo telhado.  
 

 Na sua Primeira Epístola aos Coríntios, Paulo de Tarso faz a clara distinção entre psiquismo 

e espiritualidade. Segundo ele, onde há dons sem altruísmo não existe espiritualidade. O sábio 

Apóstolo não condenou os “dons” (sidhis, faculdades psíquicas), porém, aconselhou “desejar 

ardentemente os dons maiores” da Sabedoria em “um caminho sobremodo excelente”, o da 

verdadeira Iniciação, que inevitavelmente desfechará na verdadeira Realização Espiritual. 
 

Por ser inerente à personalidade perecível, o psiquismo não deixa de ser um exercício 

materialista, mas muito mais perigoso e insidioso que o somente dialéctico por ser invisível aos 



PAX - N.º 85 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

5 

 

olhos ordinários. Pelo contrário, a espiritualidade é uma condição permanente adquirida, mercê da 

Sabedoria e das virtudes desenvolvidas pela mesma, acompanhando o desenvolvimento da Mente ao 

lado do Coração, dessa maneira indo estreitar o elo de ligação entre o Ego Superior e a 

personalidade, aumentando nesta a Luz daquele, auxiliando a Alma à libertação do seu jugo kármico 

pessoal através do domínio e desenvolvimento do Mental, antes, do Psicomental (Kama-Manas), 

indo unir-se cada vez mais à Centelha Divina, a Mónada, e cada vez mais acercando-se 

conscientemente do seu Mestre até finalmente se unir com Ele, momento supremo da Libertação. 
 

 Para mais e melhor a personalidade humana vibrar conscientemente em uníssono com o 

Espírito Divino, deverá procurar manter o mais possível em equilíbrio as suas vibrações físicas, 

emocionais e mentais. Deverá procurar manter um corpo são, as emoções equilibradas e o mental 

aberto às impressões do mundo, para que o Espírito em formação as assimile e aumente em potência 

e patência. Os Grandes Seres, os Excelsos Iluminados ou que patenteiam a Luz Divina, cuja 

personalidade é formada pela Vontade da sua própria Mónada (por já não possuírem karma algum a 

esgotar), e que tomam corpo apenas voluntariamente para auxiliarem na evolução da restante 

Humanidade, como verdadeiros Bodhisattvas ou Seres de Compaixão, de maneira alguma são 

criaturas psíquicas, de acepção ordinária do termo, e sim tipos altamente evoluídos onde a Vida-

Consciência (Jivatmã) envolve a Vida-Energia (Jiva) exclusivamente dotados de noção do colectivo 

e não do individual de qualquer personalidade humana. Julgam e consideram os aptos e inaptos pelo 

desenvolvimento do seu Corpo Causal ou Mental Superior. Participam da VIDA UNA. 
 

 Votamos pela prestação útil deste Editorial acaso podendo trazer o necessário esclarecimento 

a alguns leitores menos informados e formados na Ciência da Vida que é a Sabedoria Iniciática das 

Idades, desta maneira impossibilitados de distinguir tanto o Ilusório do Real como o Espírito potente 

do Espírito patente. 
 

Vossa, a 
 

COMUNIDADE TEÚRGICA PORTUGUESA 
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AMOR, FÉ E PERDÃO 
 

HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 
 
C. R. 21.02.1952 

 
Perdoa os teus inimigos. Foi semelhante 

frase que salvou a Obra das garras de Arfak, do 

termo funesto Teb, de Tebas, onde os Gémeos 

Espirituais foram perseguidos pelas Forças do 

Mal, sendo salvos miraculosamente. 

Sim, meu caro Senhor, aquele que não 

sabe perdoar os próprios inimigos não encontra 

salvação na Terra, porque é nela onde aquela se 

faz. Querer salvar-se, mantendo a matéria 

grosseira do mundo de permeio com a sua 

constituição espiritual, em vez de a tornar física 

desse modo, é tempo perdido… sob pena da 

matéria não se tornar espírito. Vós bem que o 

sabeis. Tu que bem o aconselhas a todos os 

homens. Vós, como Homem, Tu, como Deus... 

Sim, Tu como Chefe do Dragão de Oiro, 

de garras aduncas, que escreves a Verdade, sem 

ferir a ninguém, mas todos querendo ferir-te... 

Conheces o caso daquela mulher que 

protegeu o homem que matou o seu filho, para que 

não fosse preso pela polícia. O facto deu-se em 

Salvador. Ela soube quem era o homem que 

acoitava, pois seu filho o dissera no momento que 

caiu banhado em sangue a seus pés. E o assassino 

confessara a razão... Quando o assassino pôde sair 

pelos fundos, livre da perseguição da polícia, a 

mãe adorada e adorável viu a alma do filho que se 

elevava ao Céu, carregada por dois Anjos. 

Facto quase idêntico, o daquele homem 

que soube de um filho (filho ou filha, pouco 

importa) que tinha por seu, era de outro. Foi 

aquele que ele mais amou, mesmo sabendo que 

não era seu... 

Ele possuía outros filhos. Por que há-de 

alguém odiar, desfeitar, querer matar a alguém que 

o prejudicou, seja moral como materialmente na 

vida, principalmente se conhece as duas sábias 

LEIS DA REENCARNAÇÃO E DO KARMA, e 

medita na possibilidade de um acto seu muito mais 

trágico, muito mais tenebroso, de uma das suas 

vidas passadas, levado a efeito contra o homem a 

quem julga de perverso, de destruidor do seu lar, 

da sua vida, seja do que for?... 

Não é com o ódio que se vence a desgraça. 

O AMOR é como a Cruz, é como a FÉ: VENCE 

TUDO! 
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In hoc signo vinces! Com este signo (ou 

sinal) vencerás. 
 

Procurem todos vencer com o Amor. 

Assim o diz o Amoroso, separado neste momento 

do Colibri e da Serpente Irisiforme. As suas 

próprias asas de Águia, em miniatura... A sua 

própria Ponte, o seu Diadema, a sua Coroa... O 

Ceptro está na própria destra. É o Comando 

Espiritual da Terra... Não duvideis, ó juízes falsos 

que quereis julgar a própria Lei, antes que o 

arrependimento se torne tardio. 
 

Ninguém poderá viver cercado pela 

auréola espiritual do Ciclo renovador se continuar 

trazendo o ódio no coração. 
 

“Perdoai aos vossos inimigos”, perdoai ao 

vosso filho ingrato, à esposa que procedeu mal, à 

vossa mãe, ao vosso pai, a qualquer pessoa, para 

não serdes daqueles que o Rei do Mundo, já há 

mais de meio século, apontava como “gentes do 

fim de Ciclo agonizante”. 
 

Beijai docemente os vossos filhos, sem 

indagardes quem eles sejam. Fazei o mesmo com a 

vossa esposa... Que sabeis do mal que praticastes 

contra eles, contra aqueles que chamais de “falsos 

amigos”, contra o que vos lesou, mas hoje chora 

arrependido... o que fez, sabe o Karma porque 

razão. 
 

“Se quiseres ser um filho da Lei, um filho 

de Deus”, perdoa, medita... e arrepende. Sob pena 

de teu ódio ser o teu próprio assassino, 

consumindo o teu coração... enferrujando o teu 

fígado, destruindo a tua circulação... Medita, sofre, 

embora, mas ressuscita bem outro, iluminado pela 

LUZ DO AMOR, que é a do saber amar e perdoar 

aos teus próprios inimigos. 
 

“Desfaz o que fizeste contra ti mesmo 

revelando o que julgas como infâmia, 

perversidade”, transformando-os em paz e 

felicidade. 
 

Busca o teu pretenso inimigo, aperta-lhe a 

mão, beija-o na face e perdoa. Ele te amará ainda 

mais, embora que maiores se tornem os seus 

sofrimentos. E o clarão da tua bondade, será o teu 

próprio Guia terreno encaminhando-te ao Céu, 

quem sabe? À própria Hierarquia a que pertences 

(como no meu caso, o vós e o tu referem-se ao 

Homem, quando assim é necessário, e ao Deus 

embrionário, quando também se faz necessário). 

Estás morrendo sem saberes a razão. Estás 

tornando a tua vida o inferno da tua consciência. 

Medita, medita, sim, e vê se compreendes! 
 

At Niat Niatat 
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ASTROLOGIA E DEUSES MANIFESTADOS 
 
 

VITOR MANUEL ADRIÃO 
 
 

Considerada uma das sete ciências 

tradicionais por que se manifesta a Sabedoria 

Iniciática das Idades desde os alvores da Raça 

Humana, a Astrologia vem a ser aquela que 

perscruta na disposição das estrelas os desígnios 

de Deus e os movimentos dos Deuses na 

realização dos mesmos desígnios. Ciência 

registada em todos os ciclos da História Humana, 

desde os caldeus de Ur no alto dos zigurates 

observando a disposição do empíreo celeste até 

aos Reis Magos que, perseguindo a conjunção 

Júpiter – Hermes (Mercúrio) – Saturno, 

descobriram o caminho para visitar e tributar ao 

Menino Deus na gruta presepial de Belém. 

Nas escrituras sagradas da Bíblia, a 

Astrologia aparece em Job, no Apocalipse, em 

Reis, em Lucas, etc. É assim que São Jerónimo, 

tradutor do texto sagrado do grego para a vulgata 

latina, era igualmente conhecedor dessa ciência. O 

próprio Papa Clemente VIII autorizou que se 

escrevesse no frontispício da Bíblia palavras 

encomiantes do valor da Astrologia. Esta é 

registada na Índia milenar como a ciência 

Sanatana-Dharma, que trata do Universo e do 

Homem, na qual assentam os ensinamentos 

contidos nos Upanishads, nas Brahmanas e nas 

Arianacas. O próprio termo grego Apocalipse, 

significando “Revelação Secreta”, decomposto em 

Apo+lipse vem a indicar que essa Revelação está 

“além da elipse”, como seja a do decurso do Sol 

durante o ano repartido em 12 constelações ou 

casas zodiacais, ou por outra, a Revelação está no 

subentendido, no oculto ou esotérico da ciência 

dos astros que, diz a Tradição Iniciática, são os 

corpos físicos por que se manifestam altíssimas 

potestades espirituais influenciando a vida da 

Terra e do Homem. Diz mais ainda: ela é a ciência 

é Kama-Fohat ou o Astral Cósmico, o Plano dos 

Logos Criadores, influindo no Astral Terrestre 

através dos seus corpos planetários manifestados. 

Como cada Plano de Evolução da Vida e 

da Consciência se reparte em sete sub-planos, tem-

se que cada um dos sete tipos de matéria astral 

pode ser entendido como se fosse, no seu 

conjunto, o Corpo Astral ou Veículo próprio de 

uma das sete Entidades Cósmicas ou Logos 

Planetários do nosso Sistema Solar. Daí resulta 

que o mais insignificante movimento, a mais leve 
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alteração dessas Entidades, seja de que natureza 

for, reflecte-se instantaneamente na matéria astral 

do tipo correspondente, podendo reverberar na 

matéria de outros Planos. Tais mudanças ocorrem 

ciclicamente e são análogas aos movimentos 

fisiológicos dos organismos vivos, tais como a 

respiração, as batidas cardíacas, etc., porque o 

Cosmos é como se fosse um Grande Ser. Os 

cabalistas chamam-no de Adam-Kadmon, o 

Homem Celeste. Assim se justificam as premissas 

de “o que está em cima (Cosmos) é como o que 

está em baixo (Terra), e vice-versa”, e de “o 

Homem ser feito à imagem e semelhança (Lei de 

Reciprocidade) de Deus (Logos Criador)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A posição relativa dos corpos físicos dos 

planetas fornece as chaves das influências dessas 

mudanças astrais, ocorridas no Cosmos, sobre o 

psiquismo humano. Eis aqui a Astrologia vista sob 

um outro ângulo. Essas mudanças, esses humores 

cósmicos afectam os homens na razão directa da 

intensidade da alteração em curso na matéria astral 

de determinado tipo e da proporção dessa matéria 

em cada indivíduo. Por isso, as mudanças 

astrológicas afectam os humores dos homens 

diferentemente.  

É aquela proporção dos vários tipos de 

matéria astral existentes em cada homem, animal, 

planta ou mineral que lhes confere certas 

características fundamentais imutáveis, as quais 

são chamadas de sua nota fundamental, seu 

planeta ou raio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Astrologia foi durante muitos séculos 

predominantemente mântica ou divinatória, 

cultivada pelas sociedades rurais dispondo a sua 

influência determinadora dos períodos agrícolas de 

semeadura e colheita. Ainda hoje se mantém nos 

meios sobretudo campesinos e até piscatórios, 

sendo exemplo escrito dela o famoso boletim 

anual Borda d´Água. Com o tempo surgiu a sua 

variante genetlíaca ou judiciária, baseada num 

horóscopo natal e em outras técnicas posteriores. 

Essa transição histórica foi muito importante. Para 

compreender a atitude de aceitação do factor 

astrológico por parte das teologias da Sinagoga e 

da Igreja, deve considerar-se a diferença entre 

Astrologia natural e Astrologia judiciária. A 

Astrologia natural, base da moderna Astronomia, 

aceite e até exercida oficialmente, como por 

exemplo na Universidade coeva da Escola Náutica 

do Infante Henrique de Sagres, estuda a alegada 

influência dos astros sobre a Terra, a Natureza, os 

organismos vivos e, consequentemente, sobre o 

carácter e a alma do homem. A Astrologia 

judiciária pretende, por meio de certas técnicas 

(particularmente aquela do horóscopo), levar a 

“julgamentos”, a “conclusões” sobre o destino dos 

indivíduos e dos povos, segundo a posição e 

configuração dos planetas a partir de determinados 

momentos da sua vida ou história. 

A Igreja Católica não contestou a 

legitimidade da Astrologia natural. Dionísio 

Aeropagita, S. Cesário, S. Jerónimo, Alberto 

Magno, Tomás de Aquino e muitos outros 

admitiram essa legitimidade. Em contraste, a 

Igreja e mesmo a Sinagoga reprovaram e reprovam 

a Astrologia judiciária que afirma estar o destino 

do Homem “lavrado nas estrelas que ditam 

inalteravelmente o seu porvir”, porque tal posição 
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vem a negar a liberdade humana de livre-arbítrio e 

direito de acertar e errar na experiência da vida, 

onde cada um e cada qual evolui por seus próprios 

esforços e méritos sem necessitar depender a sua 

existência de quaisquer factores externos, 

astrolátricos. 

 Na sua Suma contra os Gentios, que 

começou a escrever em 1265 e deixou inacabada 

por sua morte, Tomás de Aquino apresenta um 

resumo da história da Astrologia. Dedica dois 

opúsculos aos horóscopos – De Sortibus e De 

Judiciis Astrorum. Neste último, pode ler-se: “Se 

alguém se serve do juízo dos astros para conhecer 

efeitos corporais, por exemplo, a ocorrência de 

tempestades ou de bom tempo, a saúde ou a 

doença dos corpos, a abundância ou a esterilidade 

das colheitas e outras coisas que dependem de 

causas naturais cognoscíveis, não há nisso pecado, 

pois todos os homens são obrigados a nisso 

submeter-se aos astros. O agricultor só pode 

semear ou colher prudentemente se se assegurar 

dos movimentos do Sol (…). Em contraste, é 

forçoso afirmar que a vontade do Homem não está 

sujeita à necessidade dos astros; se o estivesse 

estaria arruinada a liberdade, que, eliminada, não 

permitiria atribuir aos homens nem acto bom nem 

acto mau, meritório ou culpável… É um grande 

pecado recorrer aos horóscopos nestes assuntos”. 

Convém aqui fazer uma destrinça 

importante, para de antemão evitar quaisquer mal-

entendidos futuros respeitantes a hodiernos 

fenómenos de crenças divinatórias e milagreiras 

que preenchem o espaço psicossocial do chamado 

“new age”, caracterizado por superstições 

alimentadas indistintamente por certo urbanismo 

subdesenvolvido em matéria de cultura 

verdadeiramente tradicional, a qual caracterizou a 

espiritualidade e mesmo a religiosidade dos povos 

antigos na sua relação com o mundo sideral. Com 

efeito, desde os finais do século XIX e num 

crescendo justificado por uma sociedade 

consumista inculta, a Astrologia foi decaindo nas 

mãos de charlatães (hoje a maioria usa-a, 

inclusive, como mero divertimento) que a foram 

desacreditando perante o mundo científico, a 

ponto de actualmente ver-se um número imenso de 

exploradores das consciências e bolsas alheias, 

dedicando-se a semear e espalhar a erva daninha 

de toda a espécie de superstições entre o povo 

ignorante e que enchem jornais, revistas, rádios, 

televisões, etc. Esta é a astrolatria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em conformidade à ordem do Universo, 

tem-se: 

 Astrosofia = Mundo das Causas 

(Metafísica). 

 Astrologia = Mundo das Leis 

(Matemática). 

 Astronomia = Mundo dos Efeitos 

(Mecânica). 

Isso regista-se, inclusive, na Ordem 

Ritualística estabelecida pelo Mestre JHS, assim 

consignado por Teúrgicos e Teósofos o Professor 

Henrique José de Souza, como seja a Ordem do 

Santo Graal em seu duplo aspecto de Templários e 

Tributários.  

Para a Ordem dos Templários, observa-se 

a influência planetária de Mercúrio, domicílio 

natal do Sexto Luzeiro Akbel e que expressa o 1.º 

Logos Primordial, o Pai, por via das seguintes 

correlações: 

 Mercúrio expressa o Sol Oculto e é afim 

ao Sol Visível do Sistema Solar, logo, ao signo do 

Leão em afinidade com Gémeos. O Leão é signo 

do Sol, Helius ou Helion, imediatamente 
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precedido pela Virgem que também se manifesta 

por Mercúrio, indo assim assinalar o Imanifestado, 

o Primeiro Trono ou Logos. Estas correlações 

siderais indicam os Templários da Ordem do 

Santo Graal criando no Presente as possibilidades 

da manifestação do Futuro, as Revelações e 

Realizações do Futuro exercidas na Hora Presente. 

 Para a Ordem dos Tributários, repara-se 

na influência planetária de Vénus que é domicílio 

do Quinto Luzeiro Arabel, que por via desse 

planeta empático à Balança é afim ao 2.º Logos 

Primordial, a Mãe, e por ser Ordem “marcial” está 

igualmente em afinidade com Marte, o Filho, 

como seja: 

Vénus é corpo do Logos Planetário que 

encarna as energias cósmicas da Hierarquia 

Sideral da Balança, logo seguida de Escorpião por 

onde se manifesta Marte como planeta regente da 

presente 4.ª Ronda da Terra onde evolui a 

Humanidade, o Mundo Terreno como o do 3.º 

Logos Primordial manifestado. É assim que o 

Mundo das Leis (Celeste) se manifesta no Mundo 

dos Efeitos (Terrestre) como seja a Mãe 

manifestando ao Filho ou o Divino Espírito Santo. 

Este é representado por Akdorge, o “marcial” Rei 

do Mundo e Chefe Supremo dos Tributários 

postado no Portal Santo separando Agharta de 

Shamballah, ou por outra, a Sétima Cidade da 

Oitava e Capital. “Cada vez cavar mais fundo para 

servir ao Rei do Mundo”, já diz o Hino. 

As constelações expressivas dos Três 

Logos, ou antes, das Três Hipóstases do Logos 

Único desde o mais alto do Céu ao mais profundo 

da Terra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tem-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mistério de Virgem – Balança – 

Escorpião, ou Mercúrio – Vénus – Marte, 

expressivo da Santíssima Trindade em acção, 

Theotrim, assinalou-o René Guénon em sua obra A 

Grande Tríade, e já antes a magistral Helena P. 

Blavatsky também o fizera no tomo IV de Ísis Sem 

Véu, mas sendo o Professor Henrique José de 

Souza a desenvolver e retificar a iniciativa dos 

precedentes. Tal mistério ficaria assinalado como a 

chave da Roda de Ezequiel ( ), tema 

profundamente iniciático transversal ao Antigo 

Testamento recuperado pelos gnósticos e 

cabalistas da pré-Idade Média e Idade Média que 

chegou aos mistérios herméticos dos rosacruzes da 

Renascença, sempre dispondo-o num sentido 
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astrosófico/ astrológico, ou esotérico/exotérico, 

como seja: 

 

 

 

 

 

 

Também os partícipes da Ritualística estão 

canonicamente inter-relacionados ao sentido 
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astrosófico dos Planetários ou Kumaras que 

dirigem a Evolução Humana através dos Globos 

das 7 Rondas da Cadeia Terrestre, assinalados nos 

Devas-Lipikas ou Senhores do Karma Planetário 

com os nomes de Manu – Yama – Karuna – 

Astaroth – Beloi – Ashim – Akbel, os quatro 

primeiros para os Graus Iniciáticos da Obra de 

JHS e os três últimos, reunidos num só, para o 

quinto Grau Interno ou de Integração do mesmo 

JHS, o que se representa nas fitas e medalhas 

representativas dos respectivos dos mesmos 

cursados pelos(as) membros(as): para o Grau 

Manu, ao Norte, fita verde – expressiva de Saturno 

e do Elemento Ar (Vayu), sendo alentado pelo raio 

espiritual do Sol; para o Grau Yama, ao Sul, fita 

vermelha – expressiva de Marte e do Elemento 

Fogo (Tejas), animado pelo raio espiritual da Lua; 

para o Grau Karuna, ao Leste, fita violeta – 

expressando a Lua e o Elemento Água (Apas), 

alentado pelo raio espiritual de Marte; para o Grau 

Astaroth, ao Oeste, fita laranja – expressiva do Sol 

e do Elemento Terra (Pritivi), animado pelo raio 

espiritual de Mercúrio. Finalmente, ao Centro, fita 

branca ou azul anilada – representando Vénus e o 

Quinto Elemento Éter (Akasha), sobre que verte o 

raio espiritual de Urano expressivo da Tríade 

Superior do Homem e do Universo, estando 

simbolizada pela Flor-de-Lis (B = O). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se penetra o Templo e os senhores 

saúdam o Fogo Sagrado (Agni) na Pira, estão 

saudando a “Alma do Sol”, e as senhoras saudando 

o Altar saúdam à Taça da Exaltação expressiva de 

Vénus. Na saída, elas saúdam o princípio 

masculino assinalado no Fogo, e eles o princípio 

feminino apontado na Taça. Tal entrosamento dos 

princípios contrários deixa o subentendido de se 

estar tecendo o elemento uraniano ou andrógino, 

expressivo do estado perfeito de Ser. 

 Acerca de tal estado perfeito em 

construção, já edificado potente e patente nos 

Adeptos Perfeitos ou Grandes Mestres Espirituais 

da Humanidade, diz o Professor Henrique José de 

Souza na sua obra Os Mistérios do Sexo: 

“O Uraniano Perfeito ou verdadeiro 

Andrógino é todo aquele que possui a sua natureza 

masculina, positiva, 

varonil, forte, cons-

trutiva, de pensa-

mentos claros, ima-

ginativos e repletos 

de confiança em si 

mesmo, na sua 

tríplice manifestação 

de Sabedoria, Amor 

e Justiça. Em sua 

natureza feminina (a 

introspectiva) terno, 

protector dos débeis, 

dos fracos, dos opri-

midos, mas forte, 

receptivo e proteico 

em todas as suas 

emoções, inflexível 

nos seus propósitos, 

em resumo, com a 



PAX - N.º 85 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

14 

 

energia das potências da vida dirigidas para ideais 

colimados com essa mesma natureza, que a coloca 

acima dos puramente humanos ou terrenos. 

 “A união dos dois sexos num mesmo e 

consciente organismo somente pode ser 

desenvolvida num grande artista, como construtor 

de belas formas, ou realizador de grandes ideais. O 

homem que não é conjugado debaixo desse duplo 

e espiritual aspecto, deixa de ser o escultor para 

ser a estátua muda e fria, por ele mesmo esculpida. 

Deve ser o criador e não a criatura. Desse modo, 

nele se reflecte a sua própria obra, construída, 

animada por seus melhores sentimentos. O mesmo 

acontecerá um dia à própria Humanidade. 

  “Os totalmente masculinos em sua 

natureza masculina, e totalmente femininos em sua 

natureza feminina, são os verdadeiros Andróginos. 

O Esoterismo denomina-os: aos masculinos, soli-

lunares (ou hélio-selenitas, se o quiserem), e aos 

femininos, luni-solares, etc. Cada qual em seu 

sexo, mas trazendo o contrário internamente.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o Zodíaco está para a Terra que é 

postada no centro do mesmo por dele receber as 

influências das doze constelações expressivas das 

Hierarquias Criadoras, igualmente a Trindade 

Divina é representada no Mundo por três planetas 

expressivos das Três Hipóstases do Logos Único 

vibrando desde Shamballah até à Face do Globo. 

Nisto tem-se Plu-tão representando o Imanifestado 

e o próprio Mundo Subterrâneo; segue-se Urano 

como Varão Cósmico; ao lado desse Neptuno, a 

Varoa Cósmica. Todos os Três expressando na 

Terra respectivamente a Adi, Anupadaka e Atmã, 

como seja o Divino, o Monádico e o Espiritual, 

afins a Shamballah, a Agharta e Duat.  

 Do Logos Solar Uno-Trino promanam os 

Sete Logos Planetários (Ishvaras) que tomam 

forma nos Globos como Planetários de Rondas 

(Kumaras), estando assinalados nos sete planetas 

tradicionais como sejam Saturno, Sol, Lua, Terra 

(Marte), Vénus, Mercúrio e Júpiter, na ordem 

estabelecida dos astros regentes dos Globos, 

Rondas e Cadeias do Sistema de Evolução 

Terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pois bem, a Energia Primordial do Pai 

como Substância Originadora (Svabhâvat) é 

adaptada e projectada pela Energia Original  
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(Fohat) da Mãe indo a fixar na Terra como 

Energia Criadora (Kundalini) do Filho. Da mesma 

se originam os Elementos naturais animadores da 

Matéria, sobretudo os quatro manifestados Ar, 

Fogo, Água, Terra. Ora, 4 Elementos x 3 

Hipóstases = 12 signos, casas ou corpos dos 

Planetários actuantes no Mundo. São estes quem 

revestem o Homem dos sete estados de 

Consciência que o caracterizam como Ternário em 

formação e Quaternário formado, afim às 

Consciências Cósmicas manifestadas como 

influências planetárias, quais sejam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se os Planetários dão o tónus da 

Consciência ao Homem, quem fornece a matéria 

para ela se manifestar e agir são as Hierarquias 

Criadoras assinaladas nos signos zodiacais, já de si 

expressivos da Vontade de Deus o Atmã (signos 

cardinais ou cardeais, Satva – Carneiro, 

Caranguejo, Balança, Capricórnio), do Amor de 

Deus o Budhi (signos mutáveis ou móveis, Rajas – 

Gémeos, Virgem, Sagitário, Peixes) e da 

Sabedoria de Deus o Manas (signos fixos – Touro, 

Leão, Escorpião, Aquário). O Zodíaco por inteiro 

é a síntese expressiva do Absoluto (Ain-Suph). 

Sendo assim e em conformidade ao 

compasso quaternário da Terra que é o ritmo 

natural do Globo em que vivemos, tem-se quatro 

triplicidades de signos de Ar, de Fogo, de Água e 

de Terra que se conformam às quatro Hierarquias 

Criadoras que dotaram o Homem das matérias dos 

Planos que lhes são afins, as quais vêm a constituir 

os seus Corpos Mental Concreto, Emocional, Vital 

e Físico. 
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Signos de Ar (Vayu) – Mental – Assuras 

(Arqueus) – Vontade: 

 Gémeos, Balança, Aquário. 

 

 Signos de Fogo (Tejas) – Emocional – 

Agnisvattas (Arcanjos) – Amor-Sabedoria: 

 Carneiro, Leão, Sagitário. 
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 Signos de Água (Apas) – Vital – 

Barishads (Anjos) – Actividade Inteligente: 

 Caranguejo, Escorpião, Peixes. 
 

 Signos de Terra (Pritivi) – Físico – Jivas 

(Homens) – Harmonia, Conhecimento, Devoção, 

Ordem: 

 Touro, Virgem, Capricórnio. 
 

 Como cada uma das 4 Hierarquias 

Criadoras se manifesta por três classes de 

Entidades, tem-se 3 x 4 = 12, indo assim ocupar as 

doze casas do Zodíaco: 

Tem-se a constelação como forma de uma 

Consciência Cósmica agindo pela Consciência 

Planetária de um planeta vibratoriamente afim ou 

simpático que vai influir sobre a natureza humana, 

determinando os seus humores psicomentais e 

marcando os pontos fortes e fracos do organismo 

físico, assim ficando sobre a influência da “Roda 

dos Animais”, o Zodíaco, ou por outra, a Roda 

Anímica de Samsara ou do Movimento Universal. 

As 12 Hierarquias Criadoras + 12 Signos + 7 

Planetas vão se estampar, fixar, vibrar os seus 

raios ou tónicas no composto orgânico do Homem 

e que vem a ser a base da Anatomia astrológica. 

Nisto, obtém-se a justificativa plena de “o que está 

em cima é como o que está em baixo e o que está 

em baixo é como o que está em cima, para a 

realização da Grande Obra”, e também de “o 

Homem é feito à semelhança do Logos”. 
 

Da perspectiva da saúde e da doença, ou 

seja, fisiologicamente, os raios dos planetas estão 

intimamente relacionados com as glândulas e os 

órgãos do nosso corpo, enquanto os signos têm 

acção mais geral sobre regiões determinadas do 

organismo, como sejam: 

 

 Sol – Relaciona-se com a glândula timo, o 

coração, o sistema circulatório (veias, artérias), a 

coluna vertebral e a medula espinhal dorsais; 
 

 Lua – Relaciona-se com as glândulas 

mamárias, o aparelho reprodutor feminino, o baço, 

o estômago, os intestinos, as secreções 

glandulares; 
 

 Marte – Relaciona-se com as glândulas 

sexuais, o sistema muscular, a bílis, o equilíbrio 

entre glóbulos brancos e vermelhos; 
 

 Mercúrio – Diz respeito à glândula 

pituitária, ao sistema nervoso simpático, ao 

aparelho respiratório, ao aparelho digestivo, às 

cordas vocais; 
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 Júpiter – Relaciona-se com a glândula 

pineal, o sistema circulatório, o baço, o fígado, o 

pâncreas; 
 

 Vénus – Diz respeito às glândulas sexuais, 

ao equilíbrio ácido-base, ao baço, rins e pele; 
 

 Saturno – Diz respeito ao sistema ósseo, 

cartilagens, dentes, medula óssea, coagulação do 

sangue, cabelo. 
 

 No que se relaciona com os signos, tem-

se: 
 

 Carneiro – Governa a cabeça, o rosto, 

dentes, orelhas, nariz, olhos; 
 

 Touro – Governa a garganta, pescoço, voz; 
 

 Gémeos – Governa os ombros, braços, 

mãos; 
 

 Caranguejo – Governa o peito, costas, 

seios; 
 

 Leão – Governa o meio ventre e os 

flancos; 
 

 Virgem – Governa o baixo ventre; 
 

 Balança – Governa a coluna vertebral, a 

bexiga, os órgãos genitais internos; 
 

 Escorpião – Governa os órgãos genitais 

externos; 
 

 Sagitário – Governa as coxas; 
 

 Capricórnio – Governa os joelhos; 
 

 Aquário – Governa as pernas; 
 

 Peixes – Governa os pés e tornozelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

É em virtude dessas relações que se pode 

prever a tendência das doenças em cada nascituro, 

bem como estudar as épocas em que as mesmas se 

agravam e aquelas que são propícias aos 

tratamentos. Isto levando sempre em conta o 

karma pessoal de cada um, que é quem determina 

a maior ou menor influência de determinado signo 

e planeta como favorável ou desfavorável, 

harmónico ou desarmónico no mapa da evolução 

geral da pessoa cujo livre-arbítrio é sempre 

regulado pela Lei do Karma ou do Determinismo, 

fatal ou não conforme os débitos contraídos cujo 

registo contém-se no átomo-semente mental. 

A classificação dos planetas em benéficos 

e maléficos é conceito equivocado que arremessa o 

vulgo para o domínio fatalista da superstição 

astrolátrica. Nenhum planeta é bom ou mau, tão-só 

possui um aspecto superior que influi sobre a 

individualidade espiritual e um aspecto inferior 

que age na personalidade material do ente 

humano, seja no singular, seja no colectivo. Todo 

o planeta tem o seu papel a cumprir, tem a sua 

função própria no mecanismo da Evolução 

Universal. Veja-se, por exemplo, a acção de 

Saturno que é o grande nivelador, o que reajusta. 

Para um indivíduo portador de pesado karma, que 

exorbitou no gozo da sua liberdade, esse planeta é 

intolerável porque a sua acção é trazer ao 

equilíbrio o que esse indivíduo desequilibrou; no 

sentido pessoal, Saturno ser-lhe-á tremendamente 

maléfico no plano da personalidade, mas se 

encarado de maneira geral como a da evolução da 

Mónada ou Eu Superior a que está ligado, ver-se-á 

que Saturno age no sentido do bem. 

 Assim mesmo igualmente na feitura do 

horóscopo e da respectiva carta astrológica, 

levando sempre em conta os factores kármicos que 

limitam tanto como o meio geral da sociedade em 

que se vive condicionado pelos factores profanos 

imediatos. Que o bom ou mau uso do livre-arbítrio 

é que vai determinar o futuro feliz ou infeliz da 

criatura que o tece no presente tomando a 

experiência do passado, nisto tendo sempre em 

mente o valioso aforismo de Paracelso: os astros 

inclinam mas não obrigam. Isto apesar de saber-se 

sobejamente serem poucos os que alcançam o 

poder de autodomínio, pelo que, de modo geral, os 

astros inclinam e obrigam o comum da massa 

humana. Daí a necessidade crucial do escopo de 

um Colégio Iniciático que possa conduzir o 

Homem ao conhecimento de si mesmo, indo 

transformar paulatinamente a sua vida-energia em 
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vida-consciência e assim superar decisivamente a 

roda fatal com que se tece o destino. 

O carácter exclusivamente divinatório da 

Astrologia é de todos o que contém menos valores 

espirituais, por arrastar imperceptivelmente a 

pessoa para o triste caminho da passividade. 

Dentro das grandes tendências a que cada um está 

limitado, há sempre a possibilidade de um maior 

ou menor desenvolvimento, segundo o seu grau de 

evolução assinalado pela carga kármica, sendo 

objectivo da verdadeira Iniciação o desenvol-

vimento do Poder de Vontade, com o qual todo o 

discípulo vencerá os obstáculos no caminho do 

Adeptado. 

 A carta astrológica ou mapa astral de 

qualquer um(a) vem a ser, em última análise, a 

síntese da sua evolução através das Rondas por 

que a Mónada evoluinte passou e passa, sempre 

determinada pela acção kármica seja de uma 

pessoa, de uma colectividade, de um país ou de 

um continente e até do Mundo em geral, sob a 

direcção dos Quatro Anjos do Destino ou Devas-

Lipikas: Manu – Yama – Karuna – Astaroth 

(M.Y.K.A.). Assim, tem-se: 

 

O influxo do signo ascendente é que vai 

preponderar na construção do Homem, 

modelando-o fisicamente e dando-lhe as 

possibilidades psíquicas e mentais. Contudo, esse 

influxo será intensificado ou diminuído segundo a 

influência dos planetas que se conjugam com os 

signos. Como há uma infinidade de combinações 

possíveis, daí a enormidade de tipos humanos. 

 Os sete planetas tradicionais são 

perspectivados pela Astrosofia como os chakras 

do Logos Solar, como os sete grandes 

distribuidores de forças do próprio Logos, indo 

alentar o Homem espiritualmente através dos seus 

sete “centros de forças” determinando os seus sete 

estados de consciência. Por isto, não é verdadeiro 

encarar certos planetas como bons e outros como 

maus; eles podem tornar-se aparentemente 

benéficos ou maléficos consoante a reacção do 

Homem ao influxo que exercem sobre ele. Com 

efeito, a influência maléfica depende de o Homem 

não estar harmonizado com a Força Cósmica, e 

não da Força em si. Tais forças planetárias são os 

Tatvas ou “vibrações subtis dos elementos da 

Natureza”, enquanto os signos são os centros 

domiciliares donde emanam as próprias 

substâncias que vão plasmar os mundos. Os 

planetas, por assim dizer, são as essências, 

enquanto os signos são os órgãos cósmicos que 

formam materialmente os mundos. 

Finalmente, também o mistério do Arcano 

16 está intimamente relacionado à Evolução dos 

Reinos da Natureza através do Zodíaco (“A Casa 

de Deus”), indo deter-

minar as 4 Idades do 

Mundo e a própria Idade 

do Planetário da Ronda. 

Acerca disto, diz o 

Professor Henrique José 

de Souza na sua obra Os 

Mistérios do Sexo: 

 “A Terra, em 24 

horas, gira sobre o seu 

próprio eixo, dividindo 

o dia em quatro 

períodos: manhã, meio-

dia, tarde e noite. A Lua, 

exercendo em tudo 

prodigiosa influência, 

apresenta-se nas quatro fases: nova, crescente, 

cheia e minguante, produzindo as quatro marés: 

enchente, preamar, vazante, baixa-mar. 

Quaternária é a idade do Homem: infância, 

adolescência, maturidade e velhice. Quatro são os 

movimentos respiratórios: inspiração, retenção do 

ar nos pulmões, expiração e pausa sem ar. Quatro 

são os pontos cardeais; quatro, as estações do ano; 



PAX - N.º 85 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

20 

 

quatro, os temperamentos do Homem (sanguíneo, 

linfático, nervoso, bilioso). 

 “Para não levarmos mais longe ainda estas 

digressões, vamos encerrá-las com uma alusão à 

matemática das Idades do Mundo. A Maha-Yuga 

(Grande Idade) alcança um total de 4.320.000 anos 

e se divide nas quatro Idades: Kali-Yuga, 432.000 

anos; Dwapara-Yuga, duas vezes 432.000 igual a 

864.000 anos; Treta-Yuga, três vezes 432.000 

igual a 1.296.000 anos; e finalmente Krita-Yuga, 

quatro vezes 432.000 ou 1.728.000 anos. 

 “As quatro Idades, que podemos chamar 

do Ouro, da Prata, do Cobre (ou do Bronze) e do 

Ferro, por serem esses metais relacionados com os 

planetas Sol, Lua, Vénus e Marte, respecti-

vamente, e que antes designámos com os seus 

primitivos nomes sânscritos (Krita, Treta, 

Dwapara e Kali), acham-se ligadas aos quatro 

princípios inferiores (em função), permanecendo 

secretos os outros três, relacionados com os 

planetas Júpiter, Mercúrio e Saturno, estes como 

regentes dos três princípios superiores ou Tríade 

Superior que dirige a evolução espiritual da 

Humanidade.” 

Pois bem, se o Sol Central do Zodíaco 

demora 27.000 anos fazer a sua ronda completa 

pelos doze signos, significa que demora 2.250 

anos a atravessar cada signo. Com esta premissa e 

tomando como base o valor 16 do Arcano 

respectivo, podem deduzir-se as conclusões 

seguintes: 
 

16 rondas ou voltas do Sol no Zodíaco 

demoram 432.000 anos = Idade de Ferro (5). 

Afim à 4.ª Ronda Física da Terra. 
 

 32 voltas do Sol no Zodíaco (mais 16 que 

a anterior) demoram 864.000 anos = Idade de 

Bronze (4). Afim à 3.ª Ronda Etérica da Terra. 
 

 48 voltas do Sol no Zodíaco (mais 16 que 

a anterior) demoram 1.296.000 anos = Idade de 

Prata (2). Afim à 2.ª Ronda Astral da Terra. 
 

 64 voltas do Sol no Zodíaco (mais 16 que 

a anterior) demoram 1.728.000 anos = Idade de 

Ouro (1). Afim à 1.ª Ronda Mental da Terra. 
 

 Todas as voltas realizadas = 160 = Grande 

Idade ou Era = 4.320.000 anos. Idade do 

Planetário da Ronda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posto isso, pode entender-se a importância 

capital na mecânica da Obra Divina do Arcano 16, 

a ponto de figurar no Hino Exaltação ao Graal 

(música e letra da autoria de JHS): “Porta aberta 

aos três Reis pelo Arcano 16”. O que posto em 

relação astrológica a “Porta aberta” poderá ser 

indicativa do Zodíaco, enquanto os “três Reis” 

poderão ser os três signos de Virgem, Balança e 

Escorpião empáticos a Mercúrio, Vénus e Marte, 

expressivos dos Três Logos que na Terra 

manifestam-se pelo Rei do Mundo e seus dois 

Ministros, como sejam o Brahmatma ladeado por 

Mahinga e Mahima, ou por outra em 

conformidade ao Novo Ciclo ou Pramantha a 

Luzir: Aktalaya (3) com Akgorge (4) e Akdorge 

(5) dirigindo a Evolução Planetária na cúspide do 

Governo Oculto do Mundo (G.O.M.). 
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Para encerrar, brindo o respeitável leitor 

com o trecho de uma obra depositada na 

Biblioteca do Mundo de Badagas (Jinas), o Livro 

Chandra-Bhaga-Vishnu (Secção V – Cod. 23 – 

Carmo de Minas): 
 

 Não estudes sem ler. Não aspires o 

perfume das flores sem o sentires na cabeça e no 

coração. Teus ouvidos devem estar abertos aos 

menores ruídos na Natureza, para que possas 

aperceber as tuas próprias necessidades 

espirituais, postadas naquela mesma cabeça e 

naquele mesmo coração. Não comas sem 

degustares, para não comeres aquilo que te possa 

fazer mal, ao mesmo tempo, ao Corpo, à Alma e 

ao Espírito. Do mesmo modo, não deves 

pronunciar coisa alguma que possa envergonhar 

essas Três Vestes que cobrem teu verdadeiro 

Corpo, que é o da tua Consciência Imortal. 

Olhando para o céu verifica se as estrelas estão 

paradas ou tremeluzentes, procurando – elas 

mesmas – perscrutar os anseios da tua mente e do 

teu coração. Bem pode ser que uma delas se 

apague bruscamente, por haver morrido com a tua 

própria morte espiritual. Esta, em verdade, é a tua 

Estrela-Guia. Mas, se ao contrário, Ela te sorri 

alegre e feliz, aumentando cada vez mais de 

brilho, tu jamais morrerás, e ela também. 

 

1 
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O ARCANJO REBELDE E SEUS MISTÉRIOS 
 
 

MÁRIO AMAZONAS GUIMARÃES 

 

 

Dizia o Mestre Henrique José de Souza: 

“Devemos fazer luz sobre tudo aquilo que o povo 

desconhece”. Portanto, ao iniciarmos o nosso 

estudo, que diz respeito ao ARCANJO 

REBELDE, LÚCIFER, e seus mistérios, queiram 

os Deuses que possamos demonstrar que sobre o 

referido Arcanjo foram cometidas as maiores 

injustiças que a ignóbil maldade humana concebeu 

e praticou. Também pudera! Se crucificaram o 

próprio Filho de Deus, o que não fariam com o 

suposto inimigo do referido Deus? Mas, diz o 

ditado popular: “O Diabo não é tão feio como se 

pinta”. A este respeito é que vai corresponder o 

espírito deste nosso estudo, porque faremos uma 

síntese para todos aqueles cujos valores espirituais 

os trouxeram até aqui, para lerem a abordagem que 

faremos sobre um tema tão vital, tema que criou o 

germe de quantas filosofias já frutificaram no seio 

dos povos, e que sempre gerou a dúvida sofrida 

por todo o homem de pensamento, sob a influência 

de todos os climas, em todas as épocas e, por que 

não dizer, em cada problemática da sua 

peregrinação, ou seja, o Mistério do Bem e do 

Mal, ou o cruel dualismo que se manifesta na vida 

de cada ser humano. 
 

 No entanto, os próprios designativos que 

nas várias tradições e idiomas vieram a ser 

atribuídos a esse hipotético Ser, já permitem ao 

pesquisador isento induzir a sua verdadeira e 

transcendental natureza e função. 
 

 Veja-se, por exemplo, sob a análise 

etimológica, a expressão: 
 

 DIABO – formado pela contracção do 

termo (latino) DEO + o radical AB (sânscrito) = 

Primeiro, significando o termo literalmente: o 

Deus Primeiro ou Primordial. 
 

 SATANÁS (do sânscrito) = SAT = 

Aquele, Aquilo, etc. (como Causa Una 

manifestada) + UR = Fogo + ANÁS = Veste. 

Portanto, literalmente: Aquele que tem as Vestes 

Ígneas (aqui como alusão a “AGNI”, o Fogo 

Sagrado, e também ao Mental, que gera todas as 

coisas). Daí o designativo: 
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 LÚCIFER = LUX (Luz) + FERO 

(Carregar), termos latinos. Ou seja: o Portador da 

Luz (aqui como Mental, Inteligência, etc.). 
 

 SATAN – SAT + OM, contração da 

Palavra sagrada AUM, representativa dos 3 

Mundos, etc., significando alegoricamente: Aquele 

(UNO) manifestado nos 3 Mundos, Tronos, etc. 
 

 Melhor do que possa conceber toda a 

riqueza da retórica humana, assim expressa um 

fragmento de antiquíssimo livro, o Sutra-Dharma, 

a grandiosidade desse eterno choque ou jogo entre 

as duas Forças Cósmicas, indispensáveis à própria 

Evolução Universal: 
 

 Os dois existem. Um como Espírito, outro 

como Matéria… nenhum dos dois se entendem, 

porque um anda em busca do outro. O que está 

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

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

tutela do Divino. 
 

 A Um sobra esta parte, e a Outro, esta 

falta… 
 

 O verdadeiro sentido esotérico acerca de 

Satan e a opinião que sobre o assunto tinham as 

filosofias antigas, acham-se admiravelmente 

apresentados em um apêndice intitulado O 

Segredo de Satã, 2.ª edição, de Perfect Way, do 

Dr. A. Kinsford (página 214): 
 

 No Sétimo Dia (ou o da Criação) 

produziu-se da presença de Deus um Anjo 

poderoso, cheio de ardimento, e Deus lhe deu o 

domínio da Esfera extrema. A eternidade 

produziu o tempo; o ilimitado deu nascimento ao 

limitado; o SER desceu à geração. Entre os 

Deuses não há nenhum que se assemelhe àquele 

em cujas mãos estão depositados o Reino, o 

Poder e a Glória dos Mundos, pois, como diz 

Hermes, Satan é o Guardião da Porta do Templo 

do Rei, e no pórtico de Salomão estão guardadas 

as Chaves do Santuário, para que não penetre 

nele profano algum, mas tão-somente os Ungidos 

que possuem o Arcano de Hermes. Temei-o e não 

pequeis; pronunciai tremendo o seu nome, pois 

Satan é o magistrado da Justiça de Deus. Ele tem 

nas suas mãos a Balança e a Espada… Satan é, 

em suma, o Ministro de Deus, o Senhor das Sete 

Mansões do Hades e o Anjo dos Mundos 

manifestados. 

 Somente as religiões exotéricas é que 

ignoram que o LOGOS é o doador do Mental e da 

Sabedoria (Lúcifer ou Satan). “Satan é o deus do 

nosso planeta”, representa o Deus Único, e isto 

sem qualquer sombra de perversidade, pois é UNO 

com o LOGOS. Portanto, quando os religiosos 

maldizem a Satan, maldizem o reflexo cósmico de 

Deus na Terra. 
 

 Sabemos, por outro lado, que existe 

cosmicamente UM MOMENTO EM QUE 

SAINDO A CAUSA UNA (ou Unidade 

Primordial) DO SEU ESTADO DE DESCANSO 

(Pralaya) ou Imanifestação, ao iniciar-se uma 

nova Etapa ou grande Ciclo evolutivo entram 

esses dois Aspectos (Bem e Mal) em simultânea e 

necessária actividade. 
 

 Eis aí o instante em que um Luzeiro 

(Dhyan-Choan, Ishwara, Arcanjo, etc.) passa a 

actuar no Mundo manifestado, assumindo o papel 

e função de Opositor, necessário pólo de confronto 

ou contraste com o Princípio Criador, Positivo. 

Embora esse metabolismo possua particularidades 

próprias a cada um dos estágios evolutivos, essa 

condição representa aquilo que, genericamente, 

pode-se chamar de “Queda do Espírito na 

Matéria”, o que tanto vale por um Luzeiro, com 

toda a sua série tulkuística imediata (compondo a 

sua própria Jerarquia), desligando-se transito-

riamente da sua Consciência Divina para passar a 

actuar “cegamente” nos Planos inferiores ou mais 

densos da Criação. 
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 Com isso, veio a suceder um facto que as 

antigas tradições registam com o nome de “Queda 

dos Anjos”, a Taraka Raja Maya (a alegórica 

“Guerra nos Céus”) da tradição hindu, etc., ou 

mais precisamente a chamada “Queda dos 

Assuras”, embora que em verdade a referida 

“Queda” ou projecção nos Planos mais densos do 

Sistema fosse do Superior sideral imediato dos 

mesmos Assuras, ou seja, o QUINTO SENHOR 

ou Luzeiro. 
 

 No já referido livro Sutra-Dharma, relata-

se que o SENHOR DOS ASSURAS (os Assuras 

são os Seres que inciaram a Evolução na 1.ª 

Cadeia Planetária), LUZBEL, tendo ideias 

próprias relativamente à orientação a ser dada aos 

seres da Terra, sonegou o seu trabalho ao Eterno, 

sendo consequentemente projectado (ou expulso), 

com as suas Hostes Divinas, do Mundo Superior 

para o novo Mundo que surgia das regiões mais 

densas do Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Embora perdendo temporariamente a sua 

Consciência Divina e as suas dignidades, Ele veio 

a adoptar no Mundo Humano o patronímico de 

LÚCIFER. Literalmente: Aquele que carrega a 

Luz, o Portador do Facho, mas na verdade a Luz 

da Inteligência, do MENTAL a ser desenvolvido 

pelos seres da Terra até ás fronteiras do seu último 

estágio, o Mental Superior, Abstracto, como 

pródromo da etapa seguinte, a Intuição ou Budhi, 

apanágio do 6.º Luzeiro. 

 Veja-se, por exemplo, como até o 

Apocalipse, livro canónico de grande 

credibilidade, não é bastante explícito, chegando 

mesmo às fronteiras da infantilidade, quando fala a 

respeito de Satan (Apoc. 12:7-9, que relata a 

“QUEDA”): 
 

 E houve batalha no céu, Miguel e os seus 

Anjos combateram com o Dragão, e o Dragão e 

os seus Anjos combateram, mas não 

conseguiram levar a melhor e daí por diante no 

céu não houve lugar para eles. E o grande 

Dragão, a antiga Serpente, o sedutor do mundo 

inteiro, foi precipitado sobre a Terra e com ele 

foram precipitados os seus Anjos. Em seguida, 

fala que o acusador dos nossos irmãos, que dia e 

noite os acusava perante Deus, foi precipitado. 
 

 De qualquer forma, embora exista sobre o 

facto uma Maya deliberada lançada pelos Grandes 

Iniciados de todas épocas, remanesce bessa 

instância a ideia de haver ocorrido uma sonegação 

ou rebeldia contra a determinação da Lei em 

completar-se a Evolução interrompida na Lua 

(Cadeia), por entender o 5.º Luzeiro que as formas 

ou seres da Terra eram por demais vis e grosseiras 

para receberem a infusão do princípio Mental. 

 Consequentemente, a Lei veio a realizar 

um verdadeiro “Saque contra o Futuro”, lançando 

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

passou a assumir na Terra a função de pólo 

positivo ou construtivo, além de arcar com a 

responsabilidade de reconduzir o seu Irmão (o 

QUINTO) ao Trono que lhe pertence, destarte 

passando este último a personificar o pólo 

opositor, com as consequências e implicações já 

vistas. 

 Toda essa problemática, relatando a fusão 

dos ASSURAS com as chamadas “filhas dos 

homens”, a Humanidade incipiente, e as causas 

verdadeiras da chamada “Queda dos Anjos”, estão 

registadas em várias tradições, folclores, 

mitologias e livros sagrados, dentre eles o famoso 
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LIVRO DE ENOCH, em seu capítulo VI, texto 

esse que os judeus e a própria Igreja Católica 

esconderam tendo-o retirado do contexto dos seus 

respectivos livros sagrados. 
 

LÚCIFER 
 

 Começamos por dizer que LÚCIFER 

significa o Portador da Luz, da Inteligência, da 

Sabedoria; é o Divino Rebelde, que através de 

idades sem conta gerou e manifestou o poder 

obstaculizante, a fim de gerar na alma humana a 

força propulsora do progresso e da evolução, força 

essa animou a todos os génios, guias e 

inspiradores da Humanidade. Lúcifer é o Arcanjo 

que tendo se sacrificado no Cáucaso da vida física 

ou nos Mundos mais concretos da Manifestação 

Universal, houve por bem brandir a Espada do 

Conhecimento Superior, a fim de libertar as 

humanas criaturas do abutre das paixões 

grosseiras, das negativas inércias, da ignorância e 

dos seus filhos morbosos: a superstição e o 

fanatismo. 
 

 De acordo com os ensinamentos da 

Sabedoria Iniciática das Idades ou Ciência 

Esotérica, Lúcifer não é o ANTI-CRISTO. 
 

O ANTI-CRISTO 
 

 Este é o fruto, o resultado, a síntese das 

emoções e pensamentos maléficos de toda a 

Humanidade. Mas, para demonstrar o que 

acabamos de afirmar, teremos que nos reportar a 

esses mesmos ensinamentos, para dizer que o 

pensamento é força cósmica manipulada pelas 

Hierarquias Criadoras, responsáveis pela criação 

de tudo quanto existe nos Planos da Manifestação 

Universal. Portanto, tudo quanto existe foi 

precedido pelo pensamento. 
 

 Para melhor compreensão da actuação 

dessa força nos seres humanos, diremos o 

seguinte: assim como o gerador não é a energia, 

nem a música o instrumento musical, nem a 

lâmpada a luz, do mesmo modo o pensamento não 

é o cérebro, mas este o transmissor e receptor 

dessa força, que na etapa actual da Evolução se 

manifesta nos seres humanos como pensamento, 

gerador da inteligência em suas várias gradações. 

O cérebro humano é, portanto, uma antena que 

capta também pensamentos de seres encarnados e 

desencarnados que estejam vibrando na mesma 

faixa de interesses e propósitos. Se carregado de 

maus pensamentos, tornar-se-á instrumento de 

mortíferas energias condensadas na atmosfera, 

pela baixa condição espiritual dos seres humanos. 

Sabemos que o Espírito Humano está terminando 

a etapa evolutiva da Quinta Sub-Raça da Quinta 

Raça-Mãe Ariana, cujo estado de consciência da 

Humanidade inteira é o Psicomental, isto é, o 

mental Concreto intimamente ligado ao Corpo 

Emocional. Portanto, a Hierarquia Humana ainda é 

mais brutalizada do que propriamente humanizada, 

razão pela qual ainda existe a inveja, o orgulho, a 

vaidade, o egoísmo, o ciúme, a avareza, enfim, 

todas as imperfeições da alma humana que 

impedem a sua marcha ascensional para um futuro 

melhor. 
 

 Nestas condições, cada ser humano, 

pensando e sentindo a já referida ordem de 

pensamentos e sentimentos, percorrendo em ondas 

vibratórias o oceano infinito da Matéria 

Substancial que constitui os Planos Universais, 

eles adquirem vida e forma que lhes são dadas 

pelos Elementais – forças plasmadoras da Matéria 

– que passam a ser Elementares, por terem sido 

criados pelo pensamento humano (a continuidade 

das mesmas ordens de pensamentos e 

sentimentos), no caso, maléficos, que gerados pela 

Humanidade durante milhares e milhares de anos 

deram como resultado poderosíssimas Egrégoras 

(entidades psicomentais criadas pela colecti-

vidade), verdadeiras centrais de energia 

psicomental. A unificação de todas essas 

Egrégoras maléficas é que passou a constituir ou a 

formar o Buda Negro do Oriente e o Anti-Cristo 

do Ocidente. Este é, portanto, o fruto dos 

pensamentos e dos sentimentos maléficos, 

principalmente dos religiosos supersticiosos e 

fanáticos que o alimentam a todo o instante e a 

toda a hora, como ensinam os maus Pastores ou 

Pastores sombrios, Pastófaros ou Condutores do 

Gado Humano. 
 

 Se Lúcifer, como o Portador da 

Inteligência e Eterno Rebelde porque sempre se 

rebelou contra a estupidez e a ignorância humana, 

lançou mão dessas Egrégoras e lançou-as contra a 

Humanidade, manifestando-se como Justiça 

Universal, isto os religiosos não discutem. 
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O QUE NOS REVELAM ALGUMAS 

TRADIÇÕES 
 

 Somente as pecadoras religiões exotéricas 

é que ignoram – ou os seus falsos sacerdotes 

ávidos de dinheiro e de poder fingem ignorar – 

que o LOGOS é Sabedoria e também Lúcifer ou 

Satan. “Satan é o Deus do nosso planeta e o Deus 

único, e por isso sem sombra alguma, nem 

metáfora de perversidade, pois é uno com o 

LOGOS. Portanto, quando os religiosos maldizem 

a Satan, maldizem o reflexo cósmico de DEUS, 

anatematizam DEUS manifestado na Matéria ou 

no Objectivo; maldizem a Sabedoria para sempre 

incompreensível, revelada como LUZ e SOM-

BRA, BEM e MAL na Natureza, na única forma 

compreensível à limitada inteligência do Género 

Humano”. Todos os cabalistas e simbologistas 

demonstram suma repugnância a confessar a 

“Queda dos Anjos”, desde que os teólogos 

inventaram o Demónio colocando um véu 

teológico entre a Humanidade e Lúcifer, a 

DIVINA ESTRELA, ou seja, o FILHO DA 

MANHÃ, indo criar o mais gigantesco de todos os 

paradoxos: uma Luz Tenebrosa e Negra. 
 

 Todas as tradições religiosas, inclusive a 

Bíblia, desde o Génese ao Apocalipse, são 

unânimes em afirmar que a “Queda dos Anjos” 

deveu-se ao orgulho, ambição e vaidade do 

Arcanjo Rebelde. Assim sendo, lançando-se mãos 

dos ensinamentos da Ciência Esotérica, poderemos 

esclarecer que os citados sentimentos que fazem 

parte da imperfeita personalidade humana, não 

podem ser atribuídos a uma CONSCIÊNCIA 

CÓSMICA; que tal facto ocorreu e ocorre devido 

à incapacidade das humanas criaturas em 

compreenderem a Missão de que foi investido, 

pelo próprio LOGOS-DEUS, tão Excelso SER. 

Essa incapacidade a que nos referimos é a de 

perceber a diferença de naturezas: enquanto o ser 

humano evolui seguindo a linha da transitoriedade 

das formas, isto é, NASCE, CRESCE, MORRE, 

Lúcifer é eterno. No entanto, apesar de estar muito 

acima da linha traçada para a evolução da 

Hierarquia Humana, a responsabilidade da sua 

Missão junto à referida Hierarquia levou-o a 

influenciar de tal maneira o Espírito Humano que 

este viu-se arrastado para uma dualidade poderosa 

que poderá receber o nome de Luta SIM e NÃO, 

BEM e MAL, pois que é CAINDO E LEVAN-

TANDO QUE SE REALIZA A EVOLUÇÃO, 

libertando-se das trevas da ignorância para 

alcançar a Luz da Sabedoria. 
 

 A ignorância dos sacerdotes pecadores é 

que deu origem a todas as formas imensamente 

horrorosas que erroneamente se atribuem a 

LÚCIFER, enquanto outros mais evoluídos o 

consideram ALTIVO E BELO, de uma beleza 

supraterrena, de porte altivo e majestoso. Contudo, 

a bem da verdade, devemos esclarecer que, por 

diferença de natureza, olhar humano algum jamais 

o contemplou. 
 

Quando Jeoshua, o Jesus bíblico, afirma: 

“Vi Satan cair do Céu como um Raio” (Lucas, 

10:18), é uma simples declaração dos seus poderes 

clarividentes e uma referência à encarnação do 

Raio Divino. 
 

 O estudante da Sabedoria Iniciática das 

Idades compreende que as massas populares 

necessitam de um freio moral, porque o ser 

humano está sempre ansioso de um Céu, de um 

Paraíso, e não pode viver sem um ideal qualquer 

que lhe sirva de fanal e consolo. Mas neste difícil 

momento de transição de um Ciclo para outro e o 

início da Civilização Aquariana, quando começará 

o destronamento do “Deus de cada país e a 

proclamação da Única e Universal Divindade”, é 

justo dizer-se que se a religião em determinados 

períodos históricos serviu de armadura protectora 

para o ser humano em sua evolução, também é 

justo dizer-se que foi a pior capa, pois bitolou, 

dogmatizou a alma humana, impedindo o 

desenvolvimento mental da Humanidade. Contra 

essa capa de hipocrisia, tecida pela mão velhaca 

dos falsos sacerdotes, ávidos de domínio e 

poderio, muitos dos quais na época actual fizeram 

do sacerdócio um emprego, os grandes pensadores 

sempre lutaram, opondo-se aos supostos 

demónios. 
 

 Todas as religiões exotéricas deturparam a 

Verdade Primitiva que foi ensinada por todos os 

Avataras cíclicos que, diga-se de passagem, 

nenhum deles fundou religião alguma. “Todas elas 

foram fundadas pelo interesse mercantil dos seus 

falsos sacerdotes”. Queremos com isto dar uma 
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conceituação exacta, correcta e nítida a respeito do 

Grande Espírito de Luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mas o sistema cristão não é o único a ter 

degradado esses Deuses em Demónios (os Suras 

ou Deuses em Assuras ou não-Deuses). O 

Zoroastrismo e ainda o Brahmanismo 

aproveitaram-se disso para impor-se à mente do 

povo e escravizá-la. O que Jeoshua falava às 

mentes e aos corações dos convertidos à antiga 

Religião-Sabedoria – que outra não é senão a 

sempre eterna e renovadora Ciência Esotérica – 

apresentada com nova forma pelo respectivo 

Avatara, tais ensinamentos por ele transmitidos 

acabaram sendo desfigurados a ponto de hoje não 

serem reconhecíveis, do mesmo modo que a sua 

própria personalidade, estruturados para serem 

amoldados ao mais cruel e pernicioso dos dogmas 

teológicos. O próprio Apocalipse (12:7-9), no 

trecho que já descrito a respeito de Satan, não é 

explícito, e a simplicidade da narração não nos 

parece clara como deveria ser. Senão, vejamos: 
 

 a) Por que razão o Arcanjo Miguel ou 

Mikael, juntamente com os seus Anjos, usaram a 

força para derrotar o Diabo? 
 

 b) Será que Deus, que é Omnipresente, 

Omnisciente e Omnipotente, não poderia ter 

evitado a luta e com um só gesto da sua Vontade 

ter afastado o Rebelde? 

 c) Se Deus é Omnisciente, sabia que o 

epílogo da batalha lhe seria favorável; e se não 

sabia, o que teria ocorrido se as Milícias de 

Lúcifer vencessem as de Mikael? 
 

 d) A maioria das tradições afirma que 

Lúcifer foi precipitado no Abismo, nas Trevas, 

que posteriormente se denominou de Inferno. No 

entanto, o Apocalipse afirma o contrário, isto é, 

que o Diabo, o Dragão, juntamente com os seus 

seguidores, foi precipitado sobre a Terra. É justo 

relacionar a Terra, onde Satan é o príncipe, com o 

Inferno? 
 

 Essas perguntas poderão ser respondidas 

quando dissertarmos a respeito de 
 

LÚCIFER À LUZ DA SABEDORIA 

INICIÁTICA DAS IDADES 
 

 Na sua maravilhosa obra A Doutrina 

Secreta, diz a Mestra Helena Petrovna Blavatsky: 

“Ou aceitamos a emanação do Bem e do Mal, 

como ramos do mesmo tronco da Árvore da 

Existência, ou teremos que nos resignar ao 

absurdo de CRER em dois ABSOLUTOS 

ETERNOS”. Para que possamos tentar interpretar 

tão sábios ensinamentos, teremos que lançar mãos 

de dois ramos da Ciência Esotérica, ou sejam, a 
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COSMOGÉNESE – Origem dos Cosmos – e a 

ANTROPOGÉNESE – Origem do Homem – 

como ciências que, acreditamos, serão ensinadas 

nas universidades do Futuro, porque somente 

através delas, pelo menos de maneira geral, poderá 

saber quem foi, de onde veio e para onde vai.  

Suponhamos que houvesse um desequi-

líbrio na correlação das forças cósmicas, um 

desequilíbrio na mecânica celeste, e que esse 

desequilíbrio provocasse uma catástrofe cósmica 

que fizesse desaparecer a Terra, a Lua, o Sol, as 

estrelas, os cometas, a poeira sideral, o som, a 

vibração, a luz, enfim, desaparecesse tudo, 

absolutamente tudo. Ficaria o quê? Nada ou a Não 

Existência. A esta Não Existência é que Moisés, 

usando o linguajar da época, chamou de “Águas 

do Abismo”, e actualmente a Sabedoria Iniciática 

das Idades denomina de Substância Primordial. 

Este Substância é alguma coisa, porém, na actual 

etapa evolutiva é incompreensível, mesmo para o 

ser humano considerado sábio. Todavia, a Ciência 

Esotérica ensina que inerentes a essa Não 

Existência ou Substância Primordial sub-existem 

três Leis fundamentais, ou sejam: LEI CÍCLICA, 

LEI DA POLARIDADE, LEI DA EVOLUÇÃO. 

Portanto, obedecendo à LEI CÍCLICA, a Não 

Existência passa a ser Existência, o não Ser passa 

a Ser. Usando a linguagem do Dr. A. Kinsford: “A 

Eternidade produziu o Tempo; o ILIMITADO deu 

nascimento ao LIMITADO”. 
 

 Neste ponto, todas as grandes religiões são 

unânimes ao afirmar que quando esse Algo surgiu, 

do ILIMITADO para o LIMITADO, fê-lo de 

forma Trina. É OSÍRIS, HÓRUS E ÍSIS para os 

egípcios; BRAHMA, VISHNU E SHIVA para os 

hindus; PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO para os 

cristãos; PACHACAMAC, VIRACOCHA E INTI 

para os incas; o SUPREMO ARQUITECTO para 

os maçons; o SAGRADO PELICANO para os 

rosacruzes; o LOGOS para os gregos, enfim, é 

DEUS no seu Aspecto Cósmico. 
 

 Diz a Tradição Oculta que do Uno-Trino 

surgiram os Sete Auto-Gerados, que são Sete 

Consciências Cósmicas que vão criar os Mundos, 

os seres, as coisas, as multidões. Cada uma dessas 

Consciências cria o seu próprio Mundo e nele se 

infunde; isto é, o DEUS MANIFESTADO na 

Natureza como VIDA-ENERGIA da respectiva 

CADEIA. Quando isso ocorre, quando o 

ARCANJO está manifestado, constituindo o 

próprio Corpo da Cadeia em evolução, é sempre 

orientado espiritualmente pelo ARCANJO que 

vem a seguir, na escala cronológica de Um a Sete, 

com excepção da primeira Cadeia que foi ori-

entada pelo próprio SUPREMO ARQUITECTO. 

Daí a Tradição dizer que a primeira Cadeia é filha 

das Trevas ou das Noites de Brahma. Por exemplo, 

a primeira Cadeia foi orientada pelo Supremo 

Arquitecto norteando o 1.º Arcanjo; a segunda 

Cadeia foi orientada pelo 2.º Arcanjo norteado 

pelo 3.º Arcanjo; a terceira Cadeia foi dirigida pelo 

3.º Arcanjo norteado pelo 4.º Arcanjo. A quarta 

Cadeia deveria ter o 4.º a ser dirigido pelo 5.º, o 

que não ocorreu (daí a origem de todos os 

mistérios relacionados com Lúcifer). A quinta 

Cadeia pelo 6.º, a sexta Cadeia pelo 7.º e a sétima 

Cadeia pelo Supremo Arquitecto, DEUS. É a 

Manifestação voltando à sua Origem, ou a 

serpente mordendo a própria cauda na simbologia 

tradicional. 
 

 Devido às grandes dificuldades encon-

tradas pelo 4.º Arcanjo junto do Dirigente 

Espiritual da 3.ª Cadeia, a imediata Cadeia 

Terrestre iniciou a sua evolução precocemente 

com bastante deficiência evolucional, razão pela 

qual na presente 4.ª Ronda da referida Cadeia as 

duas primeiras Raças-Mães – POLAR e HIPER-

BÓREA – não tiveram desenvolvimento do estado 

de consciência, apenas se transformaram. 
 

 Como poderia, então, o Portador da Luz, o 

Senhor da Inteligência, do Mental, encarnar 

juntamente com os seus Anjos nessas formas 

primitivas, as quais não correspondiam ao seu 

estado de Consciência? Aí está a razão da revolta, 

da batalha travada nos céus e da posterior queda 

dos Anjos de que nos falam as tradições religiosas, 

as quais, diga-se de passagem, são muito mal 

interpretadas. Mas nos meados da terceira Raça-

Mãe LEMURIANA, quando a Onda de Vida que 

alimenta a Cadeia Terrestre chegou ao máximo de 

densificação, houve necessidade que o pólo espiri-

tual se manifestasse em toda a sua potência, o que 

ocorreu com a vinda para a Terra dos 6.º e 7.º 

Arcanjos, e que forçou a descida do 5.º, após a 

batalha travada com o ARCANJO MIKAEL, o 

que levou milhões de anos depois o Avatara de 
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Piscis a dizer: “Vi Satan cair do Céu como um 

Raio”. 
 

 Com a vinda das já citadas Consciências 

Cósmicas para o Globo Terrestre, ocorreram 

grandes modificações que vieram a beneficiar a 

nascente Humanidade. A sua consciência, que 

estava focada no sistema neurovegetativo, passou 

a desenvolver-se juntamente com o cérebro-

espinhal para o desenvolvimento do Mental, que é 

a tónica do Divino Rebelde. Sabemos que a 

polaridade existe em toda a Natureza, no entanto 

era necessário que essa polaridade se fizesse 

consciente no aspecto humano para o pleno 

desenvolvimento do Mental Concreto, porque só 

neste estado de consciência é que se concebe o que 

seja Bem e o que seja Mal. A polaridade foi 

firmada, ficando o pólo positivo da Evolução com 

o 6.º Arcanjo e o pólo negativo com o 5.º Arcanjo 

– Lúcifer – e que deveria durar até ao pleno 

desenvolvimento do Mental Concreto. Lúcifer e o 

seu Irmão, o 6.º Arcanjo, passaram a ser os dois 

pólos através dos quais girou toda a evolução da 

criatura humana. “Sem a actuação desses dois 

pólos o ser humano seria um simples autómato 

estático, mas não um realizador dinâmico do seu 

destino”. Enquanto o pólo positivo, através dos 

seus Avataras, lançava as directrizes evolucionais 

de acordo com as necessidades cíclicas, 

inspirando, orientando e amparando as humanas 

criaturas pela tortuosa vereda evolucional, o pólo 

negativo, Lúcifer, através da tentação e do poder 

obstaculizante, tentava o ser humano em evolução, 

a fim de despertar-lhe a força de vontade, a 

persistência, a atenção, para poder alcançar 

admiravelmente a evolução espiritual. 
 

 “A história da tentação no Paraíso contada 

pela Bíblia mostra o efeito da entrada do princípio 

Lúcifer, quando expõe simbolicamente como, por 

meio da tentação, foram postas à prova a força e a 

persistência do par humano. Os que não venceram 

tal princípio, o da tentação, e que ficaram à 

margem da Evolução, somente eles é que 

apresentam os efeitos do referido princípio com as 

características da vulgaridade e da infâmia, 

fazendo com que o Divino Rebelde veja nessas 

criaturas apenas seres que merecem 

exclusivamente a destruição, e não o amor e o 

cuidado”, teve ocasião de dizer um Membro da 

Fraternidade Branca, acrescentando: “Tenho 

horror a tudo que seja corriqueiro e vulgar”. O 

atrito entre esses dois pólos – positivo e negativo – 

actuando na alma humana, criando a harmonia dos 

opostos, e que veio a ser a causa do desenvol-

vimento Mental Concreto das criaturas humanas, 

foi sempre uma realização paradoxal, realizada 

pela luta evolucional travada entre Lúcifer e o seu 

Irmão, o 6.º Arcanjo, no campo de batalha da 

Humanidade. 
 

 Disse o Excelso Mestre Henrique José de 

Souza: “O Mal perseguindo o Bem, ambos 

caminham para a Neutralidade”. Portanto, a 

consciência do Bem e do Mal existentes na 

consciência humana, faz parte do plano 

evolucional, muito embora a prática do Bem 

proporcione felicidade, enquanto a prática do Mal 

proporcione infelicidade, mas servindo como 

experiência, embora dolorosa, para o Espírito 

Humano em evolução, porque é entre altos e 

baixos, entre luzes e trevas, que a Lei Evolucional 

se faz sentir. 
 

 Conforme dizem algumas tradições, o 

Divino Rebelde, Lúcifer, foi investido pelo próprio 

LOGOS-DEUS da dolorosa e incompreendida 

Missão de testar o ser humano, criar obstáculos 

evolucionais, a fim de que o mesmo ser humano 

pudesse distinguir o Bem do Mal, e com isso 

ganhar o desenvolvimento do estado de 

consciência Mental Concreto. Os meios usados 

pelo Divino Rebelde, para dar cumprimento à sua 

Missão, são assuntos que dizem respeito à 

Consciência Cósmica e jamais poderão ser 

entendidos por uma vulgar consciência humana. O 

desenvolvimento do Mental Concreto começou 

muito antes da catástrofe atlante, desenvolveu-se 

em todo o desenrolar da presente quinta Raça-Mãe 

ARIANA, onde teve papel preponderante a 

dinâmica do ARCANJO REBELDE, e está 

chegando ao seu final. 

 Desde o Julgamento Cíclico de 1956, a 

Humanidade absolvida no referido Julgamento, 

ainda que inconsciente, está ansiosa pela 

construção de um mundo melhor, mundo sem 

violência, sem crimes, sem miséria, sem 

desonestidade, sem corrupção, sem desamor. Com 

o advento da Civilização Aquariana e o 

desenvolvimento do MENTAL ABSTRACTO, o 
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conceito de Bem e Mal, que até então serviu de 

mola propulsora para o desenvolvimento do 

Mental Concreto, deixará de existir e a polaridade 

cósmica no aspecto humano, que foi firmada pela 

influência dos 5.º e 6.º ARCANJOS, a qual 

formou a consciência humana, estará equilibrada e 

o ARCANJO REBELDE terá cumprido a sua 

Missão, quando, simbólica e realmente, os Dois 

Irmãos estarão bebendo na mesma Taça. 
 

FINAL 

 

 Para finalizar, os Tempos esperados são 

chegados! Por isto, dizemos: dia virá em que a 

Humanidade inteira reconhecerá que se não 

houvesse o poder obstaculizante ela, Humanidade, 

jamais chegaria ao ponto em que chegou. 
 

 Pretendemos, com os esclarecimentos que 

foram oferecidos, termos feito um acto de suma 

justiça, libertando os seres humanos do DIABO, 

ao mesmo tempo que livramos LÚCIFER da 

ignorância humana. 
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A ESPADA NO RITO E NA TRADIÇÃO 
 

 

 

VITOR MANUEL ADRIÃO 
 

 
“E saía de sua boca uma espada de dois 

gumes, e o seu rosto resplandecia como o Sol na 

sua força” (Apocalipse, 1:16). 
 

 “E de sua boca saía uma espada de dois 

gumes, para ferir com ela as nações” (Apocalipse, 

19:15). 
 

 Referia-se o Apóstolo S. João Evangelista, 

o Místico de Patmos, no decurso das suas visões, 

ao cavalo branco que via a céu aberto, e quem o 

montava era Cristo a quem chamou “o Fiel e o 

Verdadeiro”. Era, portanto, da boca do Filho do 

Homem que saía essa espada de dois gumes (um 

que fere e outro que premeia, como karma e 

dharma), sendo o nome da figura excelsa que a 

Revelação lhe trazia o “Verbo de Deus”. Isto leva 

a concluir que o Verbo de Deus é tão agudo, tão 

cortante, tão penetrante como uma espada, e que 

ela se exibia mesmo como a Espada do Espírito. 

Daí que se atribua ao Verbo Divino, à Revelação 

da Sabedoria de Deus o símbolo da espada com 

dois gumes tal qual na língua humana, para 

designar a Palavra e a Transmissão. 
 

 Com origem etimológica não no latim 

gladius, gládio em português, “objecto cortante”, 

mas no grego ksiphos, donde derivou spàthe 

originando o latino spatha, gerando o franco spede 

(século X), espee (século XII) e finalmente o 

francês épée, por uma parte, a mais corrente, pois 

ksiphos inspirará directamente o inglês sword e o 

alemão schwert, a espada é no sentido imediato o 

símbolo do estado militar (casta kshatriya ou 

guerreira, cavaleiresca sobretudo) e da sua virtude, 

a bravura, bem como da sua função, o poderio. 

Este tem duplo aspecto: o destruidor (destruens), 
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podendo aplicar-se contra a injustiça, a 

maleficência e a ignorância, e por causa disto ela 

torna-se positiva; e o construtor (construens), pois 

estabelece e mantém a paz e a justiça, esta que 

com ela se relaciona especialmente através do 

símbolo da balança, por pesar e separar o bem do 

mal, a inocência da culpa.  
 

 Alfaia kshatriya por excelência, a espada 

vem a ser o símbolo da guerra santa e das 

conquistas espirituais, como seja a guerra interior 

(de domínio da personalidade material pela 

Individualidade espiritual) assim se identificando 

ao significado da espada trazida por Cristo 

(Mateus, 10:34). Por representar o Verbo, a 

Palavra, é que o kithab islâmico carrega na destra 

uma espada durante a sua predicação, como 

também fez durante muitos séculos o sacerdote 

cristão durante a sua pregação, e ainda hoje é 

utilizada nas cerimónias eclesiásticas e pelo 

próprio exorcista mandatado pela Igreja. Espada 

curva, cimitarra ou em meia-lua para o Islão; 

espada recta com guarda-mão em cruz para o 

Cristianismo. Ambas expressivas da Palavra 

Divina, seja a do Cristo ou a de Maomé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forjada com o fogo de Vulcano na sua 

fundição deve participar um casal de fundidores, 

em conformidade à tradição metalúrgica de 

Tubalcaim, indo dar à espada um dualismo sexual 

macho e fêmea por via dos seus dois gumes 

terminando no guarda-mão do seu empunhador 

que, sendo unidade, expressa a fusão dos sexos 

como andrógino em potência, ela é assim também 

símbolo axial e polar como eixo da balança 

cósmica, o que era representado pelos ários da 

Índia primitiva sob o nome Pramanthana, ou seja, 

Pramantha. De maneira que a espada representava 

o Centro, leve o nome de Shamballah ou de 

Laboratório do Espírito Santo, onde o mesmo 

Vulcano ou Tubalcaim, simbólicos da Terceira 

Hipóstase Divina, trabalham na grande “forja” do 

Globo incandescido com o seu Verbo inflamado. 

Entre os citas, o Eixo do Mundo e a Actividade do 

Empório – por via das 12 Hierarquias Criadoras 

assinaladas no Zodíaco – eram representadas por 

uma espada cravada no cume de uma montanha, 

tradição importada para o mito iniciático do Rei 

Artur e os 12 Cavaleiros da Távola Redonda, 

tendo por centro a “espada mágica” Caliburna ou 

Excalibur. O conceito da espada fincada na terra 

poder produzir uma fonte de águas miraculosas 

(ideia geomântica), não deixa de estar relacionado 

com a actividade produtora do Céu. A essa 

tradição ancestral dei forma ao cravar a espada de 

“Phalux” em pleno chão sagrado da Montanha 

Moreb de São Lourenço de Minas Gerais de Sul, 

Brasil, evocando a Presença e Força do Divino 

Espírito Santo do seio da Terra para a face da 

mesma, o que alguns poucos pobres de espírito (e 

não “pobres pelo espírito”) não souberam entender 

mesmo entendendo perverter completamente as 

minhas palavras, de imediato aproveitadas por 

iguais ensandecidos, todos publicamente 

assinalados pela oportunidade do oportunismo. A 

nenhuma valia desses extemporâneos afinal não 

passa de “Adrianite” como congenia kármica, 

problema deles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com respeito ao Pramantha, esta tradição 

dos antigos ários hindus chegou à religião védica 

cujos sacerdotes, os brahmanes, de imediato 

deram forma à mesma reproduzindo no plano 

imediato a actividade universal da Trimurti ou 

Trindade. Assim, dentro dessa simbologia, 
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encontra-se o Pramantha, haste vertical de 

madeira, que mediante atrito ou fricção produz 

fogo. O outro elemento de madeira utilizado pelos 

brahmanes é o Arani. O Arani é uma espécie de 

Swástika, disco de madeira com um furo no 

centro. Os brahmanes, introduzindo o Pramantha 

no Arani, dão lugar a uma cerimónia mística de 

grande significado oculto. Do atrito de ambos 

surge o Fogo Sagrado, Agni ou Twashitri. O 

Pramantha é então símbolo do elemento 

masculino gerador, enquanto o Arani representa a 

Matriz do Mundo. Assim, o Pramantha é o Pai do 

Fogo Sagrado, do Fogo da Vida. O Arani é a Mãe, 

e o Twashitri ou Xadu é o Filho. Daí surgem os 

termos Pithis, Alef e Xadu, isto é, Pramantha, 

Arani e Twashitri ou Xadu, dando a palavra PAX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se fala em Novo Pramantha a 

Luzir ou em actividade (Novis Phalux), como 

acontece no Grau 18 de Príncipe Rosacruz da 

Maçonaria, está-se referindo ao Ciclo de 

Actividade Universal regendo a Evolução presente 

de todos os Reinos da Natureza, a começar pelo 

Humano, sendo que o Novo Pramantha é 

constituído por aqueles que têm a possibilidade de 

desenvolver a consciência interior, senão, aqueles 

que têm por missão fazer despertar a consciência 

interior das criaturas humanas pertencentes ao 

Novo Ciclo, à Nova Era. O fogo produzido pelo 

atrito entre o Pramantha e o Arani é, justamente, o 

Twashitri ou Agni, o Fogo Sagrado, o Fogo 

Bioplástico ou estado Flogístico na condição de 

Akta ou Ungido, ou o mesmo Visvakarman, o 

Criador, o Deus Único e Verdadeiro. 

Visvakarman, em cada Ciclo evolutivo, envia a 

sua 8.ª parte à Terra, actualmente o próprio 

Maitreya Budha, como seja o Cristo Universal, o 

“Desejado Encoberto” da tradição dos lusos. Daí 

se concluir que o Novo Pramantha, agindo e 

entrechocando-se com a Humanidade futura, fará 

surgir em chamas crepitantes o Fogo Sagrado, 

Twashitri, Maitreya, como seja a Era ou 

Civilização de Maitreya, a da Raça Dourada, 

Cristina ou Crística, correspondendo ao estado 

Bimânico, isto é, Budhi e Manas, possibilitando a 

união do Mental ao Intuicional. 

 Era com esse Fogo Sagrado que os antigos 

metalúrgicos iniciados na ciência dos metais 

acendiam a forja, conectando a lâmina da espada 

ao relâmpago e ao raio do Sol, como aliás o rosto 

apocalíptico de onde sai a espada ser brilhante 

como Sol, sendo efectivamente a Fonte de Luz. 

Por isso, diziam os antigos cruzados: “A espada é 

a luz e o relâmpago, ela é um pedaço da Cruz de 

Luz”. Já em termos de Alquimia, a Espada dos 

Filósofos é o fogo do cadinho. Com o mesmo 

sentido ígneo, a espada do sacrificador védico é o 

raio de Indra, indo identificá-la ao vajra. De 

Indra, expressão do Fogo Etérico ou Akáshico, 

manipulado pelo Sábio ou Muni, resultou o termo 

Munindra, “Pequeno Sábio” ou “Muni de Indra”. 

Do mesmo modo, a espada de Vishnu, a Segunda 

Hipóstase Divina, nisto representada na assinalada 

alegoria apocalíptica, é uma espada flamejante, 

simbólica da Sabedoria que mata a Ignorância. 

Também ao Mundo dos Assuras o Bodhisattva, 

Budha de Compaixão, leva a espada flamejante, de 

maneira a expressar a conquista do Conhecimento 

que imortaliza e a libertação dos desejos mortais. 

 A espada flamejante, mizla em hebraico, é 

caríssima ao simbolismo do Ritual Maçónico que 

a recolheu do episódio bíblico da expulsão de 

Adam e Eve do Paraíso Terrestre pelo Anjo do 

Senhor que guardava a sua entrada, tendo na 

destra uma espada flamejante (Génese, 3:24), 

associando-se o Anjo à figura de São Miguel, 

Mikael ou Mirraïl, seja em português, hebreu ou 

árabe. Desde 1717 que a espada flamejante é na 

Maçonaria a Espada da Iniciação, dizendo sobre 

ela Mellie Uyldert em sua obra A Magia dos 

Metais: “A Franco-Maçonaria, por sua vez, usa 

uma espada flamejante, cuja lâmina ondulada 
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lembra o movimento da chama; o seu gume 

sinusoidal pode representar a serpente do fogo. O 

Anjo do Paraíso brande essa espada flamejante, 

que adquire assim um valor místico, o poder de 

ressuscitar. Notemos, contudo, que esse símbolo 

da autoridade espiritual só é usado pelo presidente 

da Loja maçónica. Por ocasião da recepção de um 

neófito, o Venerável repete um gesto de Cavalaria 

e cria purificando: com a mão esquerda, coloca a 

espada flamejante sobre a cabeça, o ombro 

esquerdo e o ombro direito do neófito, vibrando, 

de cada vez, um único golpe de malhete. Além do 

rito de Cavalaria, onde o noviço é revestido pela 

força da espada, vibra-se ritualmente, de acordo 

com um ritmo particular, sobre os ombros e 

cabeça do neófito, provocando nele uma retomada 

do Ser.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso corresponde ao despertar da 

consciência interior, à ressurreição mística onde o 

profano deixa de o ser para tornar-se doravante 

iniciado. Passar do estado de Iniciação Simbólica à 

Real, é obra exclusiva de cada Maçom no 

delapidar da “pedra bruta” da personalidade 

transformando-a em “pedra polida” da 

Individualidade, proporcionando o despertar da 

Consciência Superior, posto que ninguém evolui 

por alguém e que todo o trabalho grupal é de 

entreajuda compensando as fortalezas de uns as 

debilidades de outros, no mais fraterno e espiritual 

intercâmbio a favor da realização verdadeira, ou 

seja, da construção do Novo Edifício Humano, o 

Homem Iluminado. 
 

 No Oriente, a espada flamejante é 

associada a Kundra, a energia “serpentária” de 

Kundalini ou o Fogo Criador fluindo pela coluna 

espinhal do Homem, a qual serpenteando pelos 

sete centros vitais (expressos pelos plexos e 

glândulas) ou chakras doadores da vida e da 

consciência, vão cada vez mais, grau a grau, 

chakra a chakra (sacro, esplénico, gástrico, 

cardíaco, laríngeo, frontal e coronal), tornando-o 

um Ser Integral, Justo e Perfeito, um Adepto 

Perfeito, aquele que, em termos maçónicos, 

cumpriu os 33 Graus da Iniciação, o que acaba 

correspondendo à coluna vertebral com as suas 33 

vértebras, a saber com as respectivas analogias aos 

Graus da Teurgia, herdados da antiga Sociedade 

Teosófica Brasileira, e aos da Maçonaria: 
 

 Na zona cervical: 7 vértebras (Grau Akbel 

e Superiores Incógnitos); 

 Na zona dorsal: 12 vértebras (Grau 

Astaroth e Maçonaria Hermética); 

 Na zona lombar: 5 vértebras (Grau Karuna 

e Maçonaria Templária); 

 Na zona sacral: 5 vértebras (Grau Yama e 

Maçonaria Histórica); 

 Na zona do cóccix: 4 vértebras (Grau 

Manu e Maçonaria Simbólica). 
 

 Como a medula espinhal penetra até ao 

quarto ventrículo cerebral, passando pelo quinto 

ventrículo, significa que se prolonga até ao plexo 

situado na coroa da cabeça, que é onde se dá a 

união com a Mónada e a Consciência Divina 

penetra perceptivelmente a Humana. Quando isso 

acontece, pode-se afirmar que o Homem se 

realizou integralmente, se iluminou por Obra e 

Graça do Divino Espírito Santo. 
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Antes de prosseguir, devo informar o 

seguinte: quem utiliza espadas maçónicas sem ser 

maçom verdadeiro de grau efectivo e reconhecido, 

só porque a decoração das mesmas excita a 

fantasia e leva às elucubrações mais inflamada-

mente fantásticas, indistinguindo espadas cerimo-

niais de espadas decorativas, o que faz com as 

mesmas esbravejando-as em gestos incoerentes 

estupendamente afectados, acaba por estar ao nível 

do niilismo vazio, portanto, muitíssimo abaixo até 

das ditas "paródias ritualísticas", como dizia René 

Guénon, só persistindo por singulares equívocos 

alimentados por “convencimentos e aleivosias 

maiores que as de burro teimoso”. Além de não 

saber da leitura exacta dos símbolos tradicionais 

presentes, desconhece que os mesmos vinculam a 

uma Egrégora própria e que só são válidos por 

Iniciação efectiva, no caso, a Maçónica. Além 

disso, desconhece os três tipos de espada para os 3 

Graus da Maçonaria Azul, mais dois tipos 

efectivos: a Flamejante e a do Trono, Mizlah e 

Amizlah. Fica a acautelação a quem a quiser 

tomar.  
 

 A Espada de Vishnu foi repassada a Akbel 

que a repassaria ao seu Filho Akdorge, o Rei do 

Mundo, através da pessoa do Adepto Vivo 

Henrique José de Souza, fundador da Ordem dos 

Tributários (na cidade de São Paulo em uma sexta-

feira, dia de Vénus, de 23 de Outubro de 1954) 

destinada à Redenção dos mesmos Assuras 

humanizados de que falam as escrituras védicas. 

Com tudo isso, tal alfaia viria a tornar-se 

emblemática da mesma Hierarquia Assúrica, a dos 

Senhores do Mental como a primordial da 

primeira Cadeia de Saturno, sempre à cabeça das 

Humanidades vigentes nas Cadeias seguintes até 

ao momento actual. 
 

 Isso leva aos “sete tipos de espadas”, 

como constam no Livro dos Tributários: 
 

 1 – A Espada forjada pelo poder da 

Vontade do próprio Eterno (Espada Flogística de 

Akbel, hoje nas mãos de Akdorge). 
 

 2 – A Espada Luminosa (Flamígera ou 

Flamejante), com a qual o Arcanjo Mikael 

expulsou Adão e Eva do Paraíso. 
 

 3 – A Espada de Akbel forjada no Fogo de 

Vulcano (é de Orikalki, metal atlante). 

 4 – A Espada do Deus Talião (Karuna), 

presente no último Julgamento da Humanidade 

finalizado em 12.11.1959. 
 

 5 – A Espada de Akdorge, o Rei do 

Mundo. 
 

6 – A Espada de Astaroth (ou da 

Sabedoria assumida por Rabi-Muni). 
 

 7 – A Espada do Tributário (Espada 

Tributária JHS), que é somente defensiva, jamais 

ofensiva. Se quiser-se juntar a Espada Guerreira 

dos Heróis solares, ter-se-á oito, tal como a 

primeira ou a inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diz ainda o Livro dos Tributários:  
 

“A PRIMEIRA ESPADA (flogística) foi 

criada pelo próprio ETERNO. Logo, o Excelso 

Senhor AKBEL foi o PRIMEIRO TRIBUTÁRIO 

COBRADOR, para o Excelso Senhor ARABEL 

ser o PRIMEIRO TRIBUTÁRIO COBRADO, a 

PAGAR TRIBUTO.” 
 

Na linguagem ritualística ou litúrgica da 

Teurgia, a espada é designada não por termo 

hebraico ou hindu mas por aquele bem português 

de faim, antiga palavra portuguesa latinizada 

significando “ferro real” ou “espada consagrada”, 

que estando em desuso no falar e escrever actual, 

mesmo assim designa o “espadim real” 

empunhado pelo jovem condestável na coreografia 

dos Festejos Populares do Divino Espírito Santo. 

Confere. – Vd. Rafael Bluteau, Vocabulário 

Português e Latino, vol. IV, p. 14, Coimbra, 1743. 
 

IOD – HE – VAU – HE = JEHOVAH, “o 

mais precioso de todos os símbolos que é o do 

excelso TETRAGRAMATON, como expressão 

ideoplástica do Homem Cósmico que é 

JEHOVAH” (JHS). Essas quatro letras hebraicas 
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colocadas nas 4 direcções cósmicas ou pontos 

cardiais, vêm a expressar as 4 Hierarquias 

Criadoras em função na Terra. Assim, tem-se: 

IOD = ASSURAS (Arqueus); VAU = 

AGNISVATTAS (Arcanjos); HE (esq.) = 

BARISHADS (Anjos); HE (dir.) = JIVAS 

(Homens). O empunhador da espada expressa o 

IOD-HE-VAU-HE completo, assim mesmo ao 

Andrógino Perfeito do Segundo Trono ou Mundo 

Celeste, de quem humanamente é tribucci ou 

tributário, manifestado que está no Terceiro Trono 

ou Mundo Terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como disse, a Espada é a alfaia principal 

da Ordem dos Tributários, representa a Língua de 

Fogo ou a Fala de Sabedoria dos Assuras. Quando 

os 12 Tributários, em posição nobre, enfiam as 

suas espadas nas ranhuras do trípode inflamado e o 

casal dirigente a seguir lhes ordena ficarem na 

posição Akdorge, desse momento em diante as 

lâminas metálicas se transformam em Espadas de 

Fogo, como a de Mikael, como a de Akdorge… 

Nos idos anos 50 e 60, havia Tributários que até 

dormiam com as suas espadas ao lado, 

imantizando-as cada vez mais, aumentando o 

poder do seu Génio. Sobre o simbolismo das 

mesmas, confidenciou-me o inesquecível Paulo 

Machado Albernaz em 28.12.1999: 
 

“Estou-lhe enviando uma foto da espada 

de Templário que possuo, em cuja lâmina está 

gravada a palavra “Phalus”. Num seu livro 

precioso tive ocasião de ler, na página 39, uma 

citação de que se trata do antigo nome da Cruz. O 

Professor disse-me um dia: “Paulo, tu és Phalus, 

os braços da Cruz”, e deixou escrito numa das suas 

Cartas-Revelações. Muito mais tarde me foi dito 

que a haste vertical da Cruz significava a 

Inspiração Divina, a Revelação; os braços ou haste 

horizontal seriam a sua propagação, ou 

divulgação. A mão do Cavaleiro empunha a 

espada de metal ou Reino Mineral, segurando a 

madeira ou Reino Vegetal; também há um enfeite 

de marfim, que representa o Reino Animal; e a 

mão do Cavaleiro representa o Reino Humano, 

dando a força necessária para se proceder ao 

Ritual através dos quatro Reinos da Natureza. A 

espada mede um metro (lâmina e empunhadura).” 
 

 Para que esteja conforme a Lei ordena e 

não haja desvios psíquicos, astralinos que afastem 

dos fins superiores da Obra Divina, é ainda o Livro 

dos Tributários a descrever a Espada Tributária 

JHS: 

 “A Espada compõe-se de duas partes 

essenciais: o punho e a lâmina. O conjunto do 

punho compreende: o botão do punho, o punho 

propriamente dito, e a guarda. A lâmina é sempre 

rectilínea. O estojo é a sua bainha. É feita de cobre 

(Vénus) e aço ou ferro (Marte). Mãe e Filho, como 

foram os dois Planetas dirigentes da Raça 

Lemuriana… 

 “Os copos da Espada são feitos com o 

signo de Peixes, do Ciclo que está a findar-se. A 

referida Espada atravessa os sete Planos ou 

estados de Consciência. 

 “O signo de Piscis por Copa ou Taça. Sim, 

Espada e Copa, ficando Pau e Ouro. São os Quatro 

Maharajas (para o próprio Tributário ser a 

expressão do Quinto).” 

Adianta o Livro Cartas-Revelações de 

JHS à Ordem dos Tributários: 

 “A Espada formando uma cruz encimada 

por um pequeno globo, é uma representação do 

planeta Vénus. Ela encerra o valor da Polaridade e 

corresponde ao Trabalho da Obra nos 2.º e 3.º 

Tronos, como também na Face da Terra e nos 

Mundos Interiores. O punho de cobre relaciona-se 

com Akgorge, expressando o 2.º Trono (o Céu) e 

alegorizando o valor de Fohat, e a lâmina de ferro 

relaciona-se com Akdorge, expressando o 3.º 
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Trono (a Terra) e alegorizando o valor de 

Kundalini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 “A Espada expressa – com a lâmina, o 

cilindro do punho e os dois símbolos de Piscis – os 

4 Maharajas reunidos em torno do 5.º expresso 

pelo globo que a encima, ou então os 4 Kumaras 

em torno do 5.º. A Espada representa a acção do 

valor do Tetragramaton Sagrado. Vénus e Marte 

foram os Planetas governantes da 3.ª Raça-Mãe, 

que assim teve um duplo comando e foi formada 

através das funções harmónicas das Duas Colunas 

do Eterno: Akgorge (Vénus) e Akdorge (Marte), o 

Senhor da Mitra e o Senhor da Espada. 
 

 “A conjunção de Vénus (Rajas – Azul) 

com Marte (Tamas – Vermelho), dá em resultado 

a Lua (Violeta – Paixão, no sentido de acção da 

força “psicodinâmica” ou sexual). Os Tributários, 

com os valores que as suas Espadas representam, 

precisam transformar ou elevar essa energia 

inferior à superior ou mental de Mercúrio (Satva – 

Amarelo), o que confere ao Ser a União Divina. 
 

 “A lâmina de ferro tem a propriedade de 

dissolver as perturbações que assolam o Ovo 

Áurico promovidas pelos Kama-Rupas, os quais 

vão sendo afastados dos Munindras à medida que 

os Génios das Espadas vão adquirindo esplendor. 
 

 “As Espadas Mágicas dos Tributários 

representam, também, algo semelhante ao 

emblema de Agharta: as Luas superiores e 

inferiores não indicam apenas o signo de Piscis, 

mas também as polaridades curvas, para 

defenderem o Mago que as maneja, atirando para 

cima e para baixo (ficando ele no meio) as 

radiações contrárias à sua pessoa. E, portanto, 

podendo vencer os inimigos vivos ou mortos, ou 

astrais. 
 

 “As Espadas Mágicas dos Tributários 

deverão ser de Pai para Filho. A minha Espada é 

Flogística, está com Akdorge. Nomes masculinos 

nas espadas não servem: é preciso pôr nomes 

femininos. Cuidar dela, pois espada enferrujada 

não vibra. Uma outra Espada, forjada no Fogo de 

Vulcano, era de Orikalki, pertencia também ao 

Excelso Senhor Akbel. Cada espada é uma forma 

radiosa daquela forjada pelo Eterno (dir-se-ia 

“Espada-Tulku”). Elas têm grande poder.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A consagração da espada cerimonial passa 

por três fases: purificação – exorcismo – batismo. 

Neste último recebe o seu génio, elemental criado 

pelo portador da espada doravante mágica. As 

fórmulas de procedimento da preparação da 

espada cerimonial, a Lei não permite que as 

revele. Por morte do Tributário, conforme o Grão-

Mestre JHS decretou, de imediato a sua espada e o 

seu anel devem ser quebrados e atirados ao mar ou 

a um lago. Muita gente que assim não procedeu, 
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achando uma insensatez destruir “peças tão 

bonitas e… valiosas”, deu-se mal com a Lei 

agindo implacável pelo génio da espada mágica já 

sem o seu senhor que o dominava. Isto confere 

com o revelado pelo mesmo Grão-Mestre: “Os 

Génios pertencem a Karuna, aos Assuras, que 

estão dentro da Cadeia de Brahmã”. 
 

 A Espada Tributária possui as cores da 

Obra Divina: Amarela e Azul. A Amarela do Ouro 

de Satva como Sabedoria do Espírito, e a Azul da 

Alma em movimento, cor de Rajas como ritmo ou 

o mesmo movimento imposto através da 

empunhadura, indo assim pôr em Actividade a 

Vontade do Eterno como o mesmíssimo Espírito 

Santo revelado. 

 

 

 

 

 

 

A esse propósito, diz o Venerável Mestre 

JHS no seu Livro do Graal: 
 

 “Desde os anos 1948-1949, principal-

mente o último, que tais águas (akáshicas) se 

derramam sobre a Terra, procurando salvar o 

maior número possível de Jivas ou Seres terrenos, 

sob a égide daqueles com o precioso nome de 

MUNINDRAS, outrora BHANTE-JAULS, cujo 

significado, “Irmãos de Pureza”, etc., também quer 

dizer: os “Envolvidos em Faixa ou Manto Azul”, 

embora que, no Mundo Terreno, tal Faixa seja de 

duas cores, isto é, AZUL e AMARELA, como 

eram as nossas antigamente, passando a 

BRANCAS (Pureza, Imortalidade, etc.), embora 

ainda que a azul para os aspectos femininos, e a 

amarela para os masculinos.” 

 Adianta no mesmo Livro-Revelações: 
 

 “Vejamos, agora, a formação facial do 

Homem com relação à dupla feição do Andrógino 

Divino e Terreno, como padrão Humano. Os dois 

olhos representam: o direito, OLHO DE BUDHI, 

isto é, de Mercúrio; o esquerdo, OLHO DE 

AKASHA ou de Vénus. O nariz é composto de 

duas narinas ou “canalizações” por onde fluem os 

5 Tatvas, com mais 2 superiores ou secretos. A 

narina da direita ou solar, é Pingala, e a da 

esquerda ou lunar, é Ida. SOL E LUA, portanto, 

ocultando em baixo o que se acha em cima, isto é, 

MERCÚRIO E VÉNUS nos olhos (portanto, 

Hermafrodita Divino e Hermafrodita Terreno). 

Quando as duas narinas funcionam igualmente o 

ser humano se torna andrógino, é como se ele 

abrindo as portas do seu corpo, em Sushumna, o 

Segundo Trono também se abrisse. E a prova é 

que é a Hora em que se sente igual a Deus, ao 

Eterno, a Brahmã, etc., ao dizer: TAT TWAN 

ASI, “Eu sou Ele! Eu sou Brahmã!” Ele é o 

próprio Caduceu de Mercúrio, mas também, como 

é dito nas escrituras mais avançadas, o “URANO 

PERFEITO”… Sim, por ter emergido nas ÁGUAS 

azuladas do Akasha.  
 

“E cá estou eu escrevendo mais estas 

linhas, por temer sempre não ter sido 

compreendido… E assim o faço “para Honra e 

Glória desta mesma Obra através dos seus dilectos 

Filhos: os MUNINDRAS.” 
 

BIJAM 
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