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E D I T O R I A L 

 

 
 
 

 

 
 
           

       eurgia, como é exposta vulgarmente como sistema de Alta Magia prática e dogmática, de cariz 

judaico-cristão, por um lado,  e gnóstico-cabalístico por outro, será aproximadamente tudo isso que chegou 

até hoje e, consequentemente, com mais-valia para o Passado, mas não manifestadamente para o Presente. 

Valeram Jâmblico, Plotino e uns poucos mais que deixaram o seu brilho nas páginas da História Humana. 

Mas sendo Teurgia (do grego, Theos+Ergon) a Obra da Divindade sobre a Terra, hoje mais que invocatória 

Ela é evocatória da assunção do Homem a Deus e para tanto transmite as Revelações do Novo a Luzir, as 

quais não desdizendo as do Passado antes as rectifica e vai muito mais além. 
 

 Sim, a Teurgia como a mais pura Magia Divina apresenta-se na Ciência Sacerdotal comum a todas as 

Ordens e Religiões tradicionais, e com isso assiste em essência tanto à Ritualística Católica quanto à 

Maçónica, tanto à dos antigos Templários como à dos Judeus e Islâmicos, cabalistas ou esotéricos do Livro e 

sufis ou esotéricos da Fé; tanto à dos primitivos Essénios ou Terapeutas como à dos antigos Gnósticos ou 

Sábios; tanto à dos Pitagóricos como à dos Celtas na vertente Druida da sua Religião Natural, e assim 

igualmente em outras correntes de dogma e magistério do Passado na época usufruindo de reconhecimento 

pela Tradição Iniciática das Idades. 
 

 Seja como for, vem em primeiro lugar o apuramento humano pessoal pelo carácter e a cultura, e só 

depois o colectivo, na busca comum da elevação e integração da Alma (Psike) ao Espírito (Nous) para 

finalmente se integrar na Consciência Absoluta que o vulgo chama Deus (do grego, Dyaus). Permeio, a inter-

relação com as Hierarquias Criadoras do Homem e do Universo (Arqueus, Arcanjos, Anjos, etc.), para seu 

usufruto e nosso, pois que a experiência delas é de mais-valia espiritual e, em contrapartida, elas elevam-se 

pela experiência humana jamais realizada no Universo em seu Plano mais denso que é o Físico (motivo para 

Fernando Pessoa afirmar que “os Deuses fá-lo o Homem”), mas tudo isso ao nível humano processando-se 

por relação evocatória e jamais invocatória como faz a Magia Prática que, aliás, os Teurgos sempre a 

desaconselharam vivamente como método superior de animismo espirítico mas não deixando de o ser (“deixa 

os mortos enterrar os seus mortos”...), portanto, avesso à muitíssimo superior “oitava maior” que é a Teurgia 

(...”e vem a Mim”, no sentido de Eu Superior expressado por Cristo) como comunhão com Deus em nós, 

Deus em todos, Deus em tudo, incluindo as Hierarquias ou Cortes Celestes.  
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 Esta é Magia Aghartina, direi assim, a mesma Teurgia do Traishu-Lama no Tibete (que René Guénon 

não escusou apontar a despeito dos seus preconceitos teosofistas) e que a Comunidade Teúrgica Portuguesa – 

fundada espiritualmente em Sagres no ido 1978 – entende, repetimos, com novos Conhecimentos, novas 

Revelações, novas Práticas e Perspectivas que rectificam o Passado no Presente mas sempre projectando ou 

criando o Futuro que se deseja e quer mais feliz e risonho para o Mundo. 
 

 Em guisa de oferta aos nossos respeitáveis leitores, respigamos dois trechos de Livros Sagrados 

depositados na Biblioteca Planetária do Mundo de Duat que devidamente meditados serão motivo de 

diáblicas ou geniais intuições iluminadoras. 
 

 O FOGO PURIFICADOR (excerto). 
 

 Os Filhos de Deus ainda vigiam. O seu trabalho acerca-se da consumação final. Os eternos Lhas 

(Espíritos) nos seus lugares elevados evocam-se entre si e Quatro perguntam: “O Fogo arde. O seu calor é 

suficiente?” 
 

 Dois respondem em simultâneo: “O Fogo arde. O Altar (o Ritual) está quase consumido (ou 

consumado). Que acontecerá a seguir? Juntemos combustível (Kundalini) ao Fogo dos Céus (Fohat). 

Sopremos o Fogo e aumentemos a sua chama até que arda com grande intensidade (Esplendor)”. 
 

 Assim fizeram, cumprindo o mandato de Aquele que durante incontáveis Éons (Idades) tem vigiado e 

permanecido silencioso (Vigilante Silencioso no Segundo Trono ou Mundo Celeste, Intermediário). Os Lhas 

exalam (Prana, Hálito Vital). Algo impede que a Alento passe. Pedem ajuda. Aparece aquele que ainda não 

tinha sido visto. 
 

 Levanta a Sua destra. O Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto unem-se como Um e fundem-

se no Sexto. A Chama ascende respondendo ao Alento. A consumação final do Cubo (Terra) é necessário, e 

logo a Obra fica consumada. 
 

 ANTIGO COMENTÁRIO (excerto). 
 

 Quando o Pai se une à Mãe aquele que há-de Ser toma forma. A união de Ambos oculta o verdadeiro 

mistério do Ser. 
 

 Quando Deus Pai-Mãe se procura, encontra e une, cumpre-se a promessa da Vida. 
 

 Quando Aquele que vê e sabe permanece entre os seus Progenitores, então poderá ver-se a 

frutificação da Sabedoria e conhecer-se a tudo que existe nos Planos da Consciência. 
 

 Quando se vê que Anu, o Infinito, contém o Ishvara em seu poder, quando as Esferas e os Ciclos 

inferiores se expandem no Círculo do Céu, então a Unidade essencial será conhecida e plenamente 

manifestada. 
 

 Quando o Uno que contém a Vida se transforma em Três, detrás deste se oculta essa Vida. Quando 

os Três por rotação se convertem em Sete, o Círculo da Manifestação da Vida estará consumado, e então a 

Consciência do Uno converte-se novamente de Sete, em Três e por fim o Zero Absoluto. 

  

Vossa, a 

 

COMUNIDADE TEÚRGICA PORTUGUESA 
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ORDEM DO SANTO GRAAL 
 

GRANDE OCIDENTE DO BRASIL 
 

REPRESENTANTE DE AGHARTA NA FACE DA TERRA 

 
HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA (J.H.S.) 

 

 

 O Grão-Mestre da Ordem do Santo Graal, 

Professor Henrique José de Souza, ao lado de sua 

Exma. Esposa D. Helena Jefferson de Souza, Grã-

Mestrina da Ordem das Filhas de Allamirah, 

ambos tendo as suas Colunas Vivas na razão das 

duas Colunas do Templo de Salomão, mais 

conhecidas nos Ritos Maçónicos do Grande 

Oriente pelos nomes de JAKIM e BOHAZ, e nos 

do Antigo Egipto pelos de MEMFIS-MAISIM, 

sendo que ao centro o próprio Grão-Mestre, 

MISRAIM. À mesma pertenciam os dois 

misteriosos Personagens conhecidos pelos nomes 

de Conde de São Germano e Conde de Cagliostro. 

 Na Maçonaria Aghartina dos TRAICHUS-

MARUTAS (ou Marus), as 3 referidas Colunas 

tinham os nomes: AGNAIN, ASGARDIN (para o 

Grão-Mestre) e AGAMIN, nomes estes derivados 

dos termos ASGARD, AGHARTA, etc. 

 Era Chefe ou Dirigente da referida 

Maçonaria na Face da Terra o último ou 31.º 

Buda-Vivo da Mongólia da série dos 

Representantes do Rei do Mundo (conhecido pelo 

nome de Senhor de ERDEMI nas tradições 

transhimalaias, do mesmo modo que AKDORGE, 

etc., o mesmo que nas do Ocidente, inclusive na 

Bíblia, já trazia o precioso nome do Rei-Sacerdote 

do Altíssimo, Melki-Tsedek, para o vulgo, 

simplesmente Melquisedeque, ou Senhor de 

Glória e Justiça, por isso mesmo representando, 

ao mesmo tempo, o Poder Temporal e o Poder 

Espiritual sobre todos os seres da Terra). 

 Tendo terminado o ciclo espiritual do 

Oriente em 1924, passou tal Governo ou Direcção 

ao Ocidente. 

 Assim o podemos afirmar, com a 

responsabilidade espiritual que nos cabe, e isso de 

acordo tanto com o Vishnu-Purana, como um dos 

mais antigos livros do Mundo, como do mesmo 

modo com a própria Helena P. Blavatsky, ao 

dizerem que "”quando os mlekshas (estrangeiros) 

invadissem o Tibete, o papel espiritual do Oriente 

estaria terminado”. 
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 Foi por tudo isso que surgiu, com a nossa 

Obra, o Grande Ocidente Brasileiro, e que hoje é 

a parte esotérica da Sociedade Teosófica 

Brasileira. Como consta dos seus Estatutos, a 

primeira parte cuida da educação da infância para 

fazer jus ao nosso lema desde o começo: SPES 

MESSIS IN SEMINE, “A esperança da colheita 

reside na Semente”. E a segunda cuida da 

reeducação dos adultos, cuja comprovada 

inteligência possa sujeitar-se a uma Iniciação de 

acordo com o Novo Ciclo, mais conhecido pelo 

nome de ERA DO AQUÁRIO. 
 

 De facto, “o Brasil é o Santuário da 

Iniciação do Género Humano a caminho da 

Sociedade (ou Civilização) futura”. Não foi para 

outro fim que o Grande Iniciado que se chamou 

Pedro Álvares Cabral, o descobriu. Sim, desde o 

começo do nosso Cultural e Espiritual Movimento 

que o aclamávamos como Ex Occidens Lux! Pois, 

de direito e de facto, substituía o Ex Oriens Lux de 

Emmanuel Swedenborg. 

 Finalmente, os dois emble-

mas ou condecorações que figuram 

tanto no pescoço do Grão-Mestre da 

Ordem do Santo Graal como da 

Grã-Mestrina da Ordem das Filhas 

de Allamirah (esta Ordem composta 

apenas de senhoras), têm a seguinte 

alegoria: uma Pomba de Prata (a Ave 

de Hamsa, segundo as escrituras 

teosóficas e ocultistas) desce sobre 

um Cálice de Ouro (o mesmo que 

figura no Altar do nosso Templo), 

este cercado pelos raios de um Sol 

também de Ouro. 
 

 Tanto nas lendas do Rei 

Artus e de Lohengrin como de 

outros Cavaleiros que vêm de um 

País maravilhoso situado no seio da 

Terra (Agharta, Shamballah, etc.), 

fala-se nesse Cálice “e na Pomba 

que todos os anos desce do Céu para 

renovar o Mistério contido no 

referido Cálice…” 
 

 A fita donde prende o 

emblema do Grão-Mestre é de cor 

vermelha, correspondendo a Tejas (o 

Fogo), mas também ao Poder de 

KUNDALINI, e a de sua contraparte ou “aspecto 

feminino” é de cor verde, correspondendo a Vayu 

(o Ar), mas também à Força complementar dentre 

as duas que se encontram em sentido de descida e 

subida, isto é, FOHAT. 
 

 No discípulo, quando as mesmas se 

encontram (Fohat vindo da cabeça ou Chakra 

Sahasrara, Brahmananda, etc., e Kundalini do 

Muladhara, Chakra situado no cóccix), isto é, no 

Chakra Umbilical (na metade do corpo) ou 

Manipura, o mesmo se torna um ADEPTO ou 

Homem Perfeito. 
 

 E logo, duas pétalas das mesmas cores se 

apresentam no coração ou Chakra Cardíaco, isto 

é, passando este de 12 pétalas para 14, na razão 

dos 14 pedaços de Osíris das tradições egípcias 

mas que até hoje ninguém os soube interpretar, 

porque em verdade servem de alegoria ao mistério 

dos Avataras, por sua vez representados nos 12 

signos do Zodíaco e mais dois... ocultos. 
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 O Chakra Cardíaco, como os demais na 

língua sânscrita, tem o nome de Anahata. Os 

chakras em número de sete, como os astros ou 

planetas, como o espectro solar, etc., não são mais 

de que “as forças subtis da Natureza”. Para os 

conhecer e manejar é preciso ser um Adepto. 

 Ainda segundo o Vishnu-Purana, os 

Gémeos Espirituais são os dois esperados “Deva-

Pis portadores dos oito Poderes da Yoga” que 

deveriam vir para implantar uma Nova Vida sobre 

a Terra, melhor dito, uma Nova Civilização como 

é aquela para a qual trabalha a mesma S.T.B. 

desde o ano de 1924, senão desde muito antes 

pelos dois referidos Seres... 

 Como fecho da capa de ambos (na do 

homem, amarela e na da mulher, azul) vê-se a 

cabeça de um Leão, símbolo de Leo ou signo do 

Sol sob cuja égide nasceu a nossa Obra (fundação 

material a 10 de Agosto de 1924 num domingo, 

por sua vez, dia do Sol). 

 O Mapa do Brasil apresenta visivelmente a 

cabeça de um Leão. E sua boca é justamente a 

capital baiana, Salvador, que passa por ser a terra 

do nascimento do Homem em questão... A Ilha de 

Itaparica que lhe fica fronteiriça, além de berço da 

civilização brasileira também foi o lugar onde 

nossa Obra fez a sua eclosão espiritual, qual loto 

sagrado nascido das águas. Itaparica, em língua 

tupi, quer dizer Ita, “pedra ou pedras” e Parica, 

“anteparas”, neste caso, como “anteparas de 

pedras” forma um Aquário ou o signo da Nova Era 

para o de Piscis ou Peixes, dentro do qual os 

mesmos vivem ou se acham. 

 Peixes foi o Ciclo anterior que se concluiu 

com o aparecimento do avatara Cristo... Com 

vistas às suas palavras quando lhe apresentaram a 

mulher faltosa: “Aquele que estiver isento deste 

pecado (e não apenas “de”), que lhe atire a 

primeira pedra”, isto é, aquele que em meu Ciclo 

estiver isento deste pecado, etc. A interpretação de 

que fosse Ele pescador é das mais absurdas, a 

menos que fosse como “pescador de almas”, do 

mesmo modo que o de “pastor”, como ao próprio 

Papa se dá, aos sacerdotes de outras religiões, 

inclusive da protestante. Também Gotama, o 

Buda, outro Avatara da mesma Essência Divina, 

tem por significado o seu nome Gotama (Go-

Tamas) “condutor de gado, pastor, vaqueiro, etc.”. 

 Quanto ao termo pontífice, quer dizer 

“construtor de pontes”, como se se dissesse que é 

aquele que constrói a ponte que deve conduzir as 

almas de um lado para o outro, isto é, da Terra 

para o Céu... Resta saber onde está esse Céu! O 

mesmo acontecia com a “Barca de Osíris”, o Sol, 

que conduzia as almas de um lado para o outro. 

 Voltando à Boca do Leão geográfico, não 

foi aí o berço daquele que nasceu cercado de 

poderes que assombravam todo o mundo, 

inclusive os médicos da família Drs. Nina 

Rodrigues, Alfredo Brito, Director da Faculdade 

de Medicina, etc.? Nesse caso, a Boca, como 

órgão da palavra, indica que “Ele é o portador do 

Verbo Solar”, por isso mesmo o único capaz de 

construir pontes e de conduzir o gado humano ao 

seu destino celeste. 

 Sim, “porque viemos da Divindade e a Ela 

havemos de ir (ou voltar)”, segundo Santo 

Agostinho, mas daquela outra Boca “Deus 

dividido em homens. E homens unificados em 

Deus”. Razão pela qual – como filhos de um Pai 

comum ou da mesma Origem – jamais os homens 

deveriam viver em lutas uns contra os outros. 

Trabalhar pela Paz Universal é dom dos homens 

INTELIGENTES e DIGNOS. Como tal, 

verdadeiros Adeptos ou Homens Perfeitos. 

 Ainda quanto ao Leão da capa dos dois, o 

do Homem é de ouro (metal do Sol) e o da Mulher 

é de prata (metal da Lua). 

 Abre-se uma nova página, tanto na 

História do Mundo como da nossa própria Obra, 

pois que a mesma “é o pivot em torno do qual se 

processa a evolução espiritual da Humanidade”. 

 

Revista Dhâranâ, n.º 01 – Ano XXII
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O REAPARECIMENTO DE CRISTO 
 

 

VITOR MANUEL ADRIÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Profundo e inefável mistério envolve a 

vida de Jesus o Cristo perfumada pelas mais belas 

flores de santidade, colorida pelos tons mais 

diáfanos da sabedoria. Transcorridos dois mil e 

alguns anos sobre a sua passagem pela Terra, a sua 

Presença, Pensamento e Obra continuam a ser o 

sinal mais evidente da manifestação de Deus sobre 

a Terra, a tal ponto que até os artistas que fizeram 

o papel do Messias ou Avatara para o teatro ou o 

cinema viram as suas vidas seriamente alteradas, o 

seu pensamento gravemente atingidos nas fímbrias 

mais íntimas pela personagem divina representada, 

incarnada num momento cénico reproduzindo a 

solenidade de um momento único no Teatro da 

Vida, assim mesmo realizando o mais elevado 

sentido último dessa palavra Teatro, que é dizer, 

“Acto Divino” (Theos+Acto). 

 A Tradição Iniciática das Idades revela o 

Senhor Jesus o Cristo como um dos raríssimos 

Seres que alcançou os mais elevados Graus da 

Disciplina Iniciática – Arani Dhruva Paraemi 

Paryapti Samyama – muito antes da actual Raça-

Mãe Ariana urgir no palco evolucional do Mundo, 

portanto, na anterior 4.ª Raça-Mãe Atlante, e que 

quando se manifestou na actual há pouco mais de 

dois milénios já possuía o elevado galardão 

espiritual de Bodhisattva ou “Budha de 

Compaixão”, algo equivalente à 7.ª Iniciação Real 

correspondendo ao estatuto de Supremo Instrutor 

do Mundo cuja Palavra Viva até hoje fá-lo o 

Salvador de Homens e Anjos cuja tónica de Amor-

Sabedoria revela-o Avatara Integral da própria 

Segunda Hipóstase do Logos Planetário e, 

consequentemente do Logos Solar agindo por 

Todas as vezes, ó Arjuna, que a Lei justa declina e a lei injusta se levanta, EU me 

manifesto para salvação dos bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da Lei, 

EU nasço em cada Idade. 
 

Bhagavad-Gïta, livro IV, vers. 7-8 



PAX - N.º 72 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

9 

 

aquele. Este Cristo Cósmico ou Universal é mais 

que o Jesus Homem, é a própria Presença Divina 

agindo pelo seu veículo privilegiado, é o Avatara 

no avatarizado, ou ainda, o Espírito de Verdade 

manifestado no corpo eleito. 
 

 Quando o Bodhisattva ou Christus 

manifestou-se através de Jesus há dois milénios e 

alguns anos, reproduziu todos os Passos da 

Verdadeira Iniciação nos principais lances de sua 

vida, o que os próprios evangelhos sinópticos 

apontam. Com efeito, a vida do Excelso Mestre 

(Jeoshua Ben Pandira, em hebreu, ou Tyani Tsang, 

em tibetano, também chamado Issa e que é o 

mesmo Jesus) reparte-se por cinco etapas 

principais representativas das cinco Iniciações 

Reais que levam do Discipulado ao Adeptado. 

Tem-se o seu NASCIMENTO no interior de uma 

caverna em Belém, e tal facto expressa a Iniciação 

Mineral e a formação do Corpo. 

Após, o BATISMO no Rio Jordão 

como Iniciação Lustral ou Líquida 

– momento singular em que Jesus 

foi avatarizado pelo Espírito de 

Verdade descido do Céu ou Sol 

Espiritual como uma Pomba alva 

– levando ao desabrochar do 

Princípio Emocional, Psíquico ou 

Astral. Seguiu-se a TRANSFIGU-

RAÇÃO no Monte Tabor – onde a 

natureza real do Cristo se revelou 

aos discípulos – correspondendo à 

Iniciação Ígnea ou Mental, com o 

despertamento do Princípio afim. 

Levantaram-se nuvens sombrias e 

rebentou a tempestade terrível da 

Tragédia da CRUCIFICAÇÃO – 

pouco antes, no Monte das 

Oliveiras, o Avatara abandonava 

os veículos emprestados do 

avatarizado: “Pai, afasta de Mim 

este Cálice!”, e mais sereno, 

aceitando o destino fatal próximo qual Cordeiro 

submisso deixando-se arrastar à imolação: “Que se 

cumpra a Tua Vontade!” – no Monte Gólgota, 

instante derradeiro do domínio da Personalidade 

humana pela Individualidade espiritual cujo fluxo 

celeste (Fohat) se encontra e cruza com o influxo 

terrestre (Kundalini) formando o Cruzeiro Mágico 

da Redenção pela Dor. Este estado é o do Chrestus 

ou o mesmo Arhat (de Fogo), cuja Iniciação 

Volátil, Aérea ou Intuicional leva ao despir dos 

Véus de Ísis, ao penetrar na Sabedoria Oculta 

doravante Revelada, facto assinalado na cortina do 

Tabernáculo que se rasgou no momento do último 

suspiro do Senhor. Mas resta a RESSURREIÇÃO, 

mensagem maior do Cristianismo, e essa é a 

Iniciação Asheka, Akáshica ou Etérica como a 

Quintessência Universal correspondendo à 

plenipotência manifestada do princípio Espiritual 

(Jivatma, Nirvânico, Vida-Consciência, etc.) 

quando o Homem se transforma, de facto e direito, 

Super-Homem, Homem Divino, Mahatma, 

verdadeiro Adepto Real ou Mestre Perfeito. 
 

 Isso induz a seguinte tabela de 

correspondências: 
 

 

 

 

 

 
  

 As escrituras do Novo Testamento repetem 

consecutivamente que Cristo pouco antes de 

ascender ao Céu (do Segundo Trono projectado na 

Terra, no Terceiro Trono idealizado na Jerusalém 

Paradísica que vem a ser Shamballah, o Sol Oculto 

do Globo, Centro da própria Canaã simbólica, a 

Asgardi sendo o Mundo de Agharta), prometeu 

volver sobre a Terra no Fim dos Tempos, isto é, no 
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Final do Ciclo de Peixes e dar início a uma Nova 

Era que é exactamente o momento intercíclico 

actual por que passa a Humanidade, vindo 

restaurar a Boa Lei e instaurar o seu Reinado de 

10.000 anos (correspondente ao actual 8.º Ramo 

Racial) marcado pela concórdia dos povos em 

franca harmonia mental e coracional. Essa 

Segunda Vinda ou Advento de Cristo sobre a Terra 

é a Parúsia, “Presença” em grego, evento 

anunciado pelo próprio Avatara ou Messias como 

Paracleto, “Consolador” em grego, em Mateus 24: 

27, e como Juiz das Nações, também em Mateus 

25:31:46, tomando assim as feições de Profeta ou 

Pontífice de Deus, como o foi Jesus, e de Juiz ou 

Monarca de Deus, como o foi Jairo, irmão gémeo 

daquele, segundo a Tradição Iniciática, ficando o 

Cristo para os dois como Rei e Sacerdote (Melki-

Tsedek, o mesmo Chakravarti, o Kumara ou 

Planetário da Ronda de quem Ele era a expressão 

representativa directa). Os Apóstolos deram lugar 

destacado ao Advento, sobretudo nos Actos 10:42, 

e nas epístolas (Romanos 2:5-16, 14:10; I Coríntios 

4:5; II Coríntios 5:10; II Timóteo 4:1; II 

Tessalonicenses 1:5; Tiago 5:7). Desde então que 

Cristo é aguardado, muito mais nos dias 

angustiosos que o mundo pena sobrando só como 

derradeira esperança a Sua vinda e o início da 

Nova Jerusalém… 
 

 Mas não é só o mundo cristão que O 

aguarda. Também os demais povos, através das 

suas culturas religiosas e respectivas tradições, 

creem e aguardam o Seu advento no “Fim do Ciclo 

podre e gasto” que é o tempo presente, e mesmo 

dando-lhe nomes diversos conforme as suas 

culturas, a Essência Divina, o Espírito Avatárico 

permanece o mesmo… Os hindus referem-se a 

Kartikeya, o “Guerreiro Celeste”, como o Kalki-

Avatara, que cavalga o “Corcel Branco”, a 10.ª 

derradeira Encarnação do Deus VISHNU – 

equivalente ao Segundo Logos, o CRISTO 

UNIVERSAL como a mais lídima expressão do 

AMOR-SABEDORIA. Os tibetanos falam de 

Maitreya, os mongóis de Chenrazi, os japoneses de 

Miroku. Os muçulmanos aguardam o Iman Madhi, 

os judeus o Messiah, os persas o Sossioh, e 

finalmente os portugueses o Encoberto, o mais 

Desejado. Enfim, a esperança no Seu retorno é 

universal como é a própria Parúsia. Se as profecias 

dos verdadeiros vates, sibilas, pitonisas, bandarras 

ou profetas de todos os tempos passados não 

falharam até hoje, por que haverão de falhar no 

futuro?... 
 

 Convém, no entanto, manter a maior 

prudência relativamente aos hodiernos lances 

divinatórios de natureza milenarista e apocalíptica, 

não raro ambas inextricavelmente juntas, limitando 

a manifestação da Divindade a dado tempo e lugar, 

fenómeno afim à ideologia messiânica de grupo 

humanos distintos mas excluído do sentido divino 

do mesmo, onde o tempo e o espaço sagrados são 

absolutamente distintos do tempo e o espaço 

profanos, tal qual o Divino é distinto do Humano a 

todos os níveis no Plano da Manifestação ou 

Mundo das Formas.  

 Esse último parágrafo remete-me mais 

uma vez para o assegurado (por alguns) evento 

avatárico na data de 28 de Setembro de 2005, que 

durante cerca de 30 anos repeti exaustivamente via 

a ser o dia da grande decepção, o que se 

confirmou não precisando eu ser profeta nem 

adivinho: bastaram umas poucas noções 

elementares de Teosofia. O Professor Henrique 

José de Souza, fundador da Sociedade Teosófica 

Brasileira (1928-1969), assinalou inúmeras vezes e 

destinou a data supracitada como marco inicial da 

ERA AVATÁRICA DE MAITREYA, o CRISTO 

UNIVERSAL, englobando os já referidos 10.000 

anos deste 8.º Ramo Racial destinado a semente ou 

projecção de uma Nova Raça, a 6.ª, nascida de 

todas as experiências e valores do Passado. De 

maneira que “Cristo advirá sobre a Terra” quando 

o Homem O descobrir ou despertar primeiro em si, 

no mínimo três quartos da Humanidade vindo a 

afectar positivamente o quarto que sobeja. Então, 

com todas as condições físicas e psicomentais 

criadas por certo Ele advirá sobre a Terra, esta que 

também estará num estado de matéria diferente, 

muito mais etérico e vibrátil que o espesso e 

imóvel actual, em conformidade à consciência 

global por certo muito mais elevada. Mas em que 

data, dia, hora e minuto? Todas as que a vã fantasia 

humana quiser, mas, certamente, naquela que SÓ 

ELE SABE. 

 Isso mesmo tive ocasião de responder 

numa carta remetida em 5.07.2005 para São 

Lourenço, Sul de Minas Gerais, Brasil: “Se então 
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ou pouco depois (até ao final deste ciclo solar de 

35 anos) o CRISTO UNIVERSAL virá ou não 

virá, bem, só Ele o sabe e de que maneira o fará, 

certamente não para um homem ou uma 

organização mas para toda a Humanidade, já que 

Ele é o Supremo Instrutor do Mundo, de Homens e 

de Anjos – o Excelso e Divino Bodhisattwa 

CHENRAZI AKTALAYA MAITREYA. 

“Consequentemente, é uma perfeita 

insanidade pretender a Expressão Viva do 

ETERNO ser e fazer o que nós pretendemos e 

fazemos. Mas estamos falando de Deus, do Cristo 

Universal, e não de um qualquer humano, 

infalivelmente – ou não fosse humano… – com as 

suas limitações, doenças, impropriedades, etc., o 

que é perfeitamente 

legítimo a qualquer e 

vulgar criatura humana. 

Por isso, quando 

perguntavam ao Profes-

sor Henrique José de 

Souza “como iria agir 

Maitreya na `sua´ 

Sociedade?”, ele res-

pondia invariávelmente 

o mesmo: “Mas Mai-

treya irá querer saber da 

Sociedade para alguma 

coisa?…” Sim, porque 

Ele vem – quando muito 

bem decidir e condições 

humanas haja para tanto 

– para toda a Humani-

dade, e não para uma 

exclusiva parcela míni-

ma da mesma. 

“Os Mistérios 

da Cristandade ligam-se inteiramente ao escrínio 

lapidar da Serra Sagrada de Sintra, alter-ego de 

MARIZ NOSTRUM, como seja o Quinto 

Universal em consonância com o Quinto 

Bodhisattva, Jeffersus. É também pecado capital, 

karma voraz contraído falar e tratar do CRISTO 

DIVINO como se falasse e tratasse de um qualquer 

homem simples à mercê das impropriedades 

comuns da sua natureza Jiva ou, tão-só, Vida-

Energia. Por falar em JEFER-SUS (Jeffersus, 

como herança nominal do Divino avatarizando o 

humano Jeoshua Ben Pandira há dois mil e alguns 

anos atrás), fixe-se: CRISTO ou MAITREYA são 

uma e mesma Entidade. É, como disse atrás, o 

Divino BODHISATTVA como Supremo Instrutor 

Mundial de Homens e de Anjos. É o Avatara – 

Messias, Manifestação do Espírito de Verdade – da 

Segunda Hipóstase AMOR-SABEDORIA do 

Logos Solar – o Supremo Arquitecto do Universo 

– que se manifesta pela mesma Hipóstase do Logos 

Planetário, o Segundo Trono, em quem está o 

Sexto Luzeiro AKBEL com MAITREYA 

representando-O do Mundo Intermediário ou 

Celeste ao Terreno ou Humano. 

“De modo que, para melhor compreensão 

didáctica, comporei o esquema seguinte: 

 

“De maneira que MAITREYA 

expressando o Mundo Divino ou de BRAHMA, o 

PAI, se «bicéfala» em dois Aspectos a partir do 

Mundo Intermediário, aqui como BUDA 

CELESTE (APAVANA-DEVA) dando expressão 

a VISHNU, o FILHO, vindo projectar-se no 

Mundo Humano ou Inferior como BUDA 

TERRESTRE (MITRA-DEVA), Avatara da 

Terceira Pessoa, ou seja, SHIVA, o ESPÍRITO 

SANTO… Isto vale por o FOHAT celeste a 

«cavalgar» a KUNDALINI terrestre e se tornar 
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assim Consciência Interplanetária e Transconti-

nental, logo, UNIVERSAL, por ser a antropo-

morfização da própria SHAMBALLAH – ou 

SALÉM, WALHALLAH, “Vale de Allah ou 

Deus”, etc., sendo o “Laboratório do Espírito 

Santo”, o Núcleo ou Sol Interno do Globo – na 

Face da Terra, nesta exprimindo ao SEGUNDO 

TRONO como TERCEIRO TRONO que é! 

“De maneira que sendo Três Aspectos no 

Mundo Mayávico ou das Formas, em verdade é 

UM SÓ que a Si mesmo se projecta em três 

dimensões de Ser – Divina, Celeste, Humana. 

Donde MAITREYA significar “SENHOR DAS 

TRÊS TRAMAS, MAYAS, MUNDOS”… porque 

a sua Essência está acima delas, absorvida no 

ESPAÇO SEM LIMITES do próprio ETERNO, 

antes, da SUBSTÂNCIA UNIVERSAL 

(SVABHÂVAT).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repito o que já disse e escrevi 

reiteradamente desde há tantos anos: a Consciência 

do CRISTO UNIVERSAL é isso mesmo – 

UNIVERSAL, Cósmica, “Transcontinental” por 

abarcar a Terra inteira indo muito além dela. 

Quando Ele advir sobre a Terra não precisará de 

ninguém para O anunciar nessa Hora: um e todos 

os reconhecerão unanimemente pela vibração de 

AMOR-SABEDORIA de seu Ser. Antes, segundo 

as Revelações do Venerável Mestre JHS, chuva de 

estrelas – “lágrimas de São Lourenço” – sobre o 

Pólo Norte e lavas vulcânicas desde o Pólo Sul, 

além de outros eventos propiciados pela Grande 

Hierarquia Branca, indo desfechar num arco-íris 

que volteará a Terra, anunciarão o Seu advento 

próximo. Quando? Quando o Homem se dispuser à 

transformação verdadeira de si mesmo e alguns 

insensatos finalmente deixarem de brincar com 

coisas sérias, seríssimas, então, sim, O 

reconhecerá… porque, afinal, JÁ VEIO… e 

ninguém O reconheceu! Quem era ou é? AKBEL 

em forma humana. 
 

 Maitreya (मतै्रये), que em sânscrito 

significa literalmente o “Amorável”, também quer 

dizer “Consolo, Consolação. Logo, a Sua presença 

será consolação espiritual para todos os 

Munindras”. – In Carta-Revelação de JHS de 

27.12.1949, Livro O Despertar de Mahimã. 

Quando os Rosacruzes e outros Místicos apontam 

Cristo como “o maior dos Arcanjos Solares, senão 

mesmo o próprio Espírito do Sol”, a afirmação 

exige apuramento: descrito dessa maneira simples 

e exaltada, indica que o Ser Assúrico que é 

Maitreya chega a confundir-se com o próprio 

Espírito ou Logos Solar (Surya) de quem é Avatara 

canalizando as suas energias para a Terra através 

do Logos Planetário (Bhumi), assim se 

identificando integralmente ao Segundo Aspecto 

da Divindade como AMOR-SABEDORIA nisso 

assumida como o CRISTO CÓSMICO. Trata-se da 

Metástase Avatárica da Divindade Humana com a 

Divindade Universal, o que está indicado na sigla 

cabalística JHS. Ainda no mesmo Livro-Revelação 

de JHS, na Carta de 19.10.1949, pode ler-se 

relativamente a esta questão: 
 

“Há um Sol Central Espiritual, invisível e 

inatingível. Em seu torno Polar gira a sua Primeira 

Manifestação. Na Segunda, o Equatorial, com o 

Segundo Aspecto. E o Terceiro Aspecto é o Sol 

Visível. É uma alegoria bela e profunda. O que 

chamamos Deus é aquele Centro do próprio 

Sistema. O que chamamos a Via Láctea (uma lente 

biconvexa dilatada no Centro) constitui-se de uns 

cem bilhões de Sóis girando em torno desse Ponto, 

e ainda todas as galáxias do infinito. É o Sol 

Espiritual Oculto em seu estado passivo, mas como 

Causa de toda a Actividade; onde termina toda a 

Actividade, é onde se encontra toda a plenitude do 
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Ser. É o Logos com as Três Hipóstases, segundo as 

sábias tradições alexandrinas. As suas Três 

Hipóstases correspondem a Três Centros: o Sol 

Polar – o Olho de Dhruva, o Sol Equatorial – 

Sirius, e o Sol Visível. 

 “Por isso há referência ao Sol Oculto. A 

sua Primeira Hipóstase tem como centro a Estrela 

Polar cujo olhar, desde a Aurora de um Grande 

Dia, não deixa de estar fixo sobre a Terra. É o 

Olho de Dhruva. Os pecados que os homens 

cometem durante o dia podem ser destruídos à 

noite, se eles meditarem sobre a Luz de Dhruva. É 

a Vontade. Neste Centro Cósmico, o Princípio da 

Vontade se manifesta como Espiritual. O Sol 

Equatorial se identifica com Sirius; é o Cristo 

Cósmico – o Verbo, o Hálito, o Princípio da Vida. 

O Princípio da Vontade como o Olho de Dangma, 

o Verbo como a Boca e as Narinas do Homem 

Cósmico; o Princípio de onde surge na Terra a 

manifestação do Espírito de Verdade. Surma é o 

filho de Surya, o Sol, sob a protecção do Olho de 

Dhruva. O 2.º Logos tem esta expressão de Sothis, 

Canis, a estrela que marcava as enchentes do Nilo 

e que viria a originar o calendário egípcio. O 3.º 

Aspecto, o Físico, é o Coração do Mundo, é o 

Grande Centro que irradia as energias 

electromagnéticas que se liquefazem em nosso 

sangue. O Sol que vemos foi considerado como 

uma Potência Feminina. Os indígenas o chamam 

“A Sol”. Podemos dizer que é o Aspecto Feminino 

Aditi, a Potência Cósmica Materna que origina 

toda a Vitalidade ligada à Virgem Maria – o 

Aspecto Feminino como um Centro Cósmico. 

 “O 2.º Aspecto é o Filho, o 1.º é o Pai e o 

Central é o “Motor Invisível”. Com estes Três 

Aspectos, precisa o Logos agir para se manifestar e 

através dos quais toma a Forma Vivente: os Pitris 

Agniswattas (Solares) e os Pitris Barishads 

(Lunares). Na Grande Ursa, nas Plêiades ou 

Krittikas, são respectivamente os 7 Irmãos em 

torno de Amba (a Grande Mãe), e os 7 Pitris em 

torno do Senhor das Águas, Ambahansi. O Logos 

manifesta-se através das Três Hipóstases 

Cósmicas. Para tanto se apoia em duas coisas: 

Amba e Ambahansi, a Grande Mãe e o Senhor das 

Águas. Quando Sirius vai tomar forma são as 

Krittikas, as Ambas ou Mamas, as Plêiades quem o 

criam, as Amas. Este Ser é Kartikeya, o Guerreiro 

Celeste. Senhor dos Poderes Cósmicos – Akdorge. 

É a Segunda Hipóstase com o Nome e a Forma que 

lhe dão os Rishis e as Plêiades apoiados, 

respectivamente, na Grande e na Pequena Ursas. E 

os seus Pais O apresentam na Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Estes são os Sóis de Vida – a Mãe, o 

Filho e o Aspecto Vontade, o Pai. São os Três 

Aspectos de que resultam Akbel, Ashim, Beloi em 

relação aos três Astros. O Dragão Celeste, o 

Guardião dessa região do Guerreiro Kartikeya. É o 

mistério de Júpiter, Mercúrio e Saturno (J.H.S.) 

através das Três Hipóstases. Akta-Alaya é a Alma 

Ungida do Universo – Iaja. 

“Assim, em relação aos 3 Sóis o que 

vemos não é o Surya das tradições indianas. Um 

Sumo-Sacerdote da Fraternidade Budista do Norte 

da Índia já esclareceu, em certa ocasião, que Surya 

é o Instrutor Universal; o 2.º Aspecto liga-se ao 1.º, 

resultando os 3 Sóis: Pai, Mãe e Filho – uma 
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Forma Única. O Avatara Aktalaya (Maitreya) é a 

expressão das Três Hipóstases no mesmo Ser. 

 “O Sol Físico é Allamirah, a Alma da Lua 

onde esplende o Espírito do Sol, a síntese de todas 

as Krittikas ou Plêiades que serviu de Hálito para a 

Terceira Hipóstase. 

 “O Sol Equatorial corresponde a Akdorge 

e Aktalaya, o Filho Cósmico. Akbel é a Vontade 

como Maha-Rishi (isto quando ainda separados). 

Quando preparados para a Grande Síntese, os 3 

Aspectos passam à fusão no Integral, apoiados nos 

Rishis e nas Plêiades (quando separados nas 3 

Hipóstases são diferentes). Daqui a uns 20 anos, 

Aktalaya estará perfeitamente desenvolvido. Agora 

ainda é o Filho no Segundo Aspecto. No momento 

da Síntese, o Primeiro e o Terceiro Aspectos se 

fundem no Segundo, e Aktalaya passa a constituir 

uma expressão dos Três Aspectos. E os Seres que 

nele desaparecem se apoiam nos Rishis e nas 

Plêiades, como Agniswattas e Barishads (Arcanjos 

e Anjos), as Colunas Sol e Lua.” 

 A teologia hindu é pródiga a assinalar as 

manifestações planetárias do Deus Vishnu ou o 

Segundo Aspecto do Logos Único através dos seus 

Avataras, faltando a reaparição sobre a Terra do 

10.º, o Kalki-Avatara como o mesmo Maitreya, 

assim tomado como Avatara Síntese de todas as 

manifestações anteriores revelado como 

Omnisciência de Deus. Dos 10 Avataras de Vishnu 

(Dashavatara), segundo o Rig-Veda, já se 

manifestaram os seguintes: 1.º Matsya; 2.º Kurma; 

3.º Varuna; 4.º Nirshima; 5.º Rama; 6.º Parashu-

Rama; 7.º Rama-Chandra; 8.º Krishna; 9.º 

Gautama. Mas como a Tradição Iniciática das 

Idades fala num total de 14 Avataras de Vishnu 

(correspondentes aos 14 pedaços ou expressões de 

Osíris – o Logos Solar), ter-se-á: 10.º Akdorge 

(Kalki-Avatara); 11.º Akgorge; 12.º Mitra-Deva; 

13.º Apavana-Deva; 14.º Maitreya. 

 A potencialidade desses últimos cinco 

Avataras manifestar-se-á em simultâneo porque, 

em verdade, Eles são UM só, como Bodhisattvas 

(Akdorge e Akgorge) avatarizados pelos 

respectivos Budhas (Mitra-Deva e Apavana-Deva), 

Seres de uma 7.ª Iniciação Cósmica para os afins 

de uma 8.ª Iniciação Cósmica, todos como 

expressões de um único MAITREYA, o Senhor 

dos Três Mundos expressivo do próprio Eterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Akdorge Avatara de Mitra-Deva = Plano 

Físico avatarizado pelo Mental (Avatara de Shiva, 

3.º Logos, Omnipresença). 

 Akgorge Avatara de Apavana-Deva = 

Plano Emocional avatarizado pelo Intuicional 

(Avatara de Vishnu, 2.º Logos, Omnisciência). 

 Aktalaya Avatara de Maitreya = Plano 

Mental avatarizado pelo Espiritual (Avatara de 

Brahma, 1.º Logos, Omnipotência). 

 Maitreya é a Essência Divina de todos os 

Bodhisattvas e Budhas como Avatara do próprio 

Espírito ou Atma Universal. 

 O Kalki-Avatara de Vishnu, enfim, tem 

como representação tradicional Akdorge ou o São 

Jorge cristão, lídima expressão directa do Senhor 

dos Três Mundos, Maitreya, o Budha-Mercúrio 

assim apontado por se o colocar na cúspide 

governativa da 6.ª Raça-Mãe Mercuriana, a Raça 

Dourada, semente das futuras 6.ª Ronda e 6.ª 

Cadeia Planetária. Akdorge vem a ser o Desejado 

ainda Encoberto, o Príncipe do V Império cujo 

Monarca Universal é o próprio Quinto Luzeiro, o 

Ishvara AL-DJABAL, o “Todo-Poderoso” 

ARABEL. É o Messiah aguardado pela raça de 

Judah, mas colectivamente é o Ex Occidens Lux, o 

Grande Ocidente Ibero-Ameríndio que já 

despontou na Nova Aurora do Mundo de acordo 

com o Novo Ciclo de Evolução Universal. 
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 O Senhor Maitreya é descrito como 

ocupando actualmente um corpo céltico cujo brilho 

intensíssimo da sua aura a tudo a e todos se 

distende fazendo vibrar o mais profundo e 

transcendente sentimento de Amor. De longos 

cabelos d´oiro velho, barba em ponta e olhos de 

brilho transparente com cintilâncias violáceas ou 

purpúreas, tem uma altura aproximada de três 

metros e é em Shamballah a irradiação em arco-íris 

vivo do Amor-Sabedoria de Deus, é a própria 

corporização do Eterno, o testemunho e garante 

perpétuo da Aliança de Deus com o Homem. É 

como diz a letra do Mantram do 2.º Raio de Luz: 

 Advenha a Energia doce e harmoniosa do 

2.º RAIO de Deus, como AMOR-UNIDADE e 

SABEDORIA-ETERNA! 

 Que o AMOR-UNIDADE (provindo do 

Coração Flamejante do Divino Mestre) irradie 

através do meu próprio Coração assim Iluminado, 

iluminando, unificando e inspirando a 

SABEDORIA-ETERNA à Comunidade dos 

Munindras, e irradie, silenciosamente, da 

Comunidade dos Munindras a dulcificar as 

relações humanas! 

 O AMOR-UNIDADE é a Essência do 

próprio Universo. 

 Por Ele, tudo existe. 

 Por Ele, todos estamos, para sempre, 

interligados. 

 BIJAM 

 Desempenhando a função de Supremo 

Instrutor do Mundo na cúspide da Hierarquia 

Planetária ao lado do Manu (Vaisvasvata) e do 

Mahachoan (Viraj), o Bodhisattva Maitreya e 

aqueles têm a seu cargo: 

 O Manu, o Bodhisattva e o Mahachoan 

mais que personalidades em si são funções 

determinadas, tipos de energia, formas de 

consciência específicas. Tome-se o seguinte 

exemplo: actualmente existem dois Manus. 

Um, o principal, é o Manu Vaisvasvata da 5.ª 

Raça-Mãe Ariana, que está no apogeu das suas 

funções. O outro é o Manu Chakshusa, 

Legislador da Raça-Mãe anterior, a Atlante, 

trabalhando actualmente no que resta dela 

acompanhando-a no balanço final dos aspectos 

conseguidos em toda a sua evolução. 

 Também não é demais considerar não 

dever-se confundir o Cristo com o Bodhisattva. 

São funções diferentes, embora por vezes um 

Cristo possa assumir a função de Bodhisattva, 

como é o caso actual do Senhor Maitreya. 

Observe-se: o Cristo ou Chrestus é aquele que 

crestado foi pela prova do fogo da 4.ª Iniciação, 

correspondendo à Crucificação. Todos que 

passaram, pois, pela 4.ª Iniciação são Cristos. Mas 

o Bodhisattva é mais do que isso, por ter alcançado 

a 7.ª Iniciação como a mais elevada possível aos 

Seres da Hierarquia Humana com isso tornando-se 

Christus Universal, na sua relação absoluta tanto 

com a Terra, como com o Céu e ainda com o 

Inferno ou Mundo Subterrâneo, a Morada Oculta 

dos Deuses. 

 O Mahachoan também tem uma função 

muito importante. Na sua relação com a Mãe 

Divina como ideoplasmação do Espírito Santo, o 

Terceiro Trono, é ele quem supervisiona não só o 

3.º Raio de Atributo mas igualmente os 4 Raios 

subsidiário dele (no todo 7), tornando-o “Supremo 

Dirigente da Grande Confraria Branca dos Bhante-

Jauls”. 

 Dos esforços espirituais e humanos de 7 

Adeptos ou Choans nasce um Bodhisattva, tal 

como dos esforços de 7 Bodhisattvas forma-se 1 

Budha. Pois bem, durante largos milénios e até ao 

seu Advento o Senhor Maitreya desempenha a 

função de Bodhisattva da Raça actual e 

desempenhará a de Budha na futura, sendo sabido 

dos estudantes de TEURGIA E TEOSOFIA que 

uma Ronda Planetária 

comporta 7 Raças-Mães 

cada uma com o seu Budha 

e o Bodhisattva, em parte 

identificados na obra tibetana Kalachakra-Tantra, 

como sejam: 
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 A Tradição Iniciática afirma que desde 24 

de Fevereiro de 1949 o Senhor Maitreya tem 

projectado as suas energias directamente de 

Shamballah ao Ocidente do Globo, e que o seu 

nome é português diverso do conhecido oriental. A 

aproximação do Cristo Universal e da Hierarquia 

dos Mestres à Humanidade torna-se mais sensível 

nos períodos de Plenilúnio sobretudo de Áries, 

Taurus e Geminis, cujas energias construtivas são 

captadas directamente pela mecânica templária da 

Comunidade dos Munindras ou Discípulos do 

Novo Ciclo a Luzir, dessa maneira colaborando na 

abertura física e psicomental do caminho ao 

Advento do Supremo Instrutor do Mundo, 

Salvador de Homens e de Anjos. 

 Falando de Plenilúnios ou Luas Cheias, o 

tema exige a clarificação de alguns tópicos da 

maior importância relativamente às fases lunares. 

Como já foi descrito, a Teurgia considera a 

existência de três Sóis no nosso Sistema de 

Evolução Universal: o Sol Interior (que vibra no 

centro da Terra), o Sol Exterior (que vibra no 

centro do Sistema Solar) e o Sol Oculto (como 

Oitavo do Sistema) em torno do qual o Sol 

Exterior se move acompanhado dos planetas. Pois 

bem, o que se vê no Sol Exterior ou Físico não é 

senão a manifestação de algo que se esconde dos 

sentidos comuns, ou seja, o Sol Oculto ou 

Espiritual, de quem aquele é emanação, reflexo 

para o nosso Sistema Planetário. Se o Sol Físico é 

o mantenedor e dador da Vida, é igualmente o 

símbolo espiritual da Luz da Alma reflectindo a 

Evolução futura no Presente. Ao contrário, a Lua é 

um planeta morto, cadáver de um ciclo de 

existência anterior (Cadeia Lunar) em 

desintegração, símbolo das experiências do 

Passado. A verdadeira Lua – Chendra – existiu no 

Passado e representa a respectiva Evolução. 

 De maneira que a verdadeira Lua existe no 

Plano Etérico, é constituída de matéria etérica ou 

vital e reflecte o Plano Búdhico, Intuicional ou do 

Espírito de Vida. A Lua iluminada é, pois, o 

veículo sideral por onde se dimana a Consciência 

da Alma Espiritual, a Consciência da Hierarquia 

Branca, a Quinta Essência Divina. Esta expressa-

se, por sua vez, como reflexo, no Plano da 

Hierarquia Oculta, da Consciência do Segundo 

Mundo Celeste ou Akasha Superior, a Região dos 

Sete Autogerados ou Logos Planetários, ou seja, o 

Mundo do Eterno Som ou Verbo do Segundo 

Aspecto do Logos Solar. Como tal, a Lua exprime 

a Luz Espiritual da Alma por sua vez flectindo na 

consciência física. Símbolo da Mãe, a Lua é quem 

separa o Sol da Terra, o Pai do Filho. Por ela o 

Filho recebe os Raios Espirituais do Pai, contudo, 

já diferenciados pelas qualidades impressas pela 

Mãe. É sobretudo a Lua-Cheia o “espelho mágico” 

reflector da máxima expressão da Luz incidindo 

nela. Mas, o que incide realmente nela? 

 As Revelações do Venerável Mestre JHS – 

Professor Henrique José de Souza – ensinam que o 

fenómeno da luminosidade da Lua encerra um 

grande mistério ainda não desvendado pela 

Astronomia moderna. Intrigados, os astrónomos 

não sabem explicar certas anomalias que 

contrariam o seu modelo científico relativamente 

ao comportamento da Lua. A realidade esotérica é 

que nem sempre a Lua reflecte a luz do Sol Físico, 

mas a luz projectada do seio da Terra pelo Sol 

Interior. A Lua Cheia, como espelho reflector das 

energias irradiadas do Sol Interno, permite 

beneficiar de uma ocasião excepcional para receber 

e dirigir as poderosas vibrações que dimanam de 

Shamballah. 

 Shamballah, o Sol Interno da Terra, é “o 

Sol na Lua”, o transcendente no subjectivo, 

alimentando todo o planeta com as energias 

espirituais e materiais captadas e distribuídas pela 

Hierarquia dos Mestres, outro ponto focal 

encabeçado pelo Supremo Instrutor do Mundo, o 

Cristo na sua função de Bodhisattva. É deste 

segundo Centro ou Foco de Irradiação que fluem 

as energias transmitidas pelo Cristo à Humanidade, 

o terceiro Foco, como resposta às suas aspirações e 

súplicas, e o faz através dos Iniciados e Discípulos 

estrategicamente dispostos no Mundo e os mais 

próximos da Hierarquia Humana, aproveitando as 

energias despendidas nos Plenilúnios indo 

constituir um canal, cada vez mais apto, à 

satisfação dos desígnios da Hierarquia Branca. 

 Acompanhando o Compasso Quaternário 

marcado pelos ciclos lunares, estes vêm a 

corresponder às fases de preparação interior do 

Munindra, como sejam: 1) Lua Nova, o período 

neutro, correspondendo ao Mental e à 

APREENSÃO; 2) Quarto Crescente, passivo, a 
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fase de PERCEPÇÃO Emocional; 3) Lua Cheia, 

activa, sendo a etapa da MANIFESTAÇÃO Física; 

4) Quarto Minguante, outra fase passiva de 

PREPARAÇÃO Emocional, Psíquica ou Astral. 

 

 Tal como a Lua Cheia emite para a Terra o 

Fluxo Vital dos Sóis Sistémico e Planetário, 

igualmente sucede o Refluxo Vital no Novilúnio ou 

Lua Nova, portanto, repetindo-se o Fluxo Akáshico 

ou Etérico saturado de Prana, a Energia Vital 

afluindo ao Corpo Etérico da Terra e de todos os 

seres, sobretudo do Homem. Contudo, para a 

maioria dos ocultistas, por seu distanciamento 

aparente do Sol e igualmente aparente 

aproximação da Terra, a Lua Cheia é considerada 

negativa. Pelo contrário, por sua aproximação 

aparente do Sol e distanciamento aparente da 

Terra, a Lua Nova é considerada positiva, assim 

mesmo tomada como o período de Fluxo e aquela 

de Refluxo… 

 Aparentemente estará correcto. Isto por a 

Lua Cheia reflectir a Luz plena de AGHARTA 

despendida do seu Sol Interno ou Laboratório do 

Espírito Santo (Terceiro Logos), a mesma 

SHAMBALLAH, e que quando se afasta da 

mesma acercando-se do Sol Externo perde a 

influência, perde o brilho ficando neutra, torna-se 

coisa nova, Novilúnio.  

 Mas face ao Sol da Terra projectando a sua 

Luz sobretudo pelo Pólo Norte indo reflectir-se na 

Lua, o Plenilúnio corresponde efectivamente ao 

Fluxo Vital da Terra ao Céu ou Sol Sistémico, 

enquanto o Novilúnio ao Refluxo Vital ou 

“resposta” do mesmo Sol à Terra. Nisto consiste a 

sístole e diástole do Sol Anímico ou Gravídico do 

seio da Terra, que é vivo em relação à Lua que é 

morta, satélite da Terra e não do Astro-Rei. Mais 

uma vez, confirma-se que tudo 

quanto acontece no nosso Globo e 

em relação ao mesmo, só pode ter 

origem na própria Terra. 

 Na realidade, do Sol em 

relação à Terra a Lua Nova emite 

o Fluxo e a Lua Cheia o Refluxo. 

Mas também e na suprema 

realidade, da Terra em relação ao 

Sol a Lua Cheia emite o Fluxo e a 

Lua Nova o Refluxo. A bom 

entendedor… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Por esse motivo, é que a Bênção anual do 

Rei do Mundo à Hierarquia Planetária e à 

Humanidade tem a duração não de um momento 

ou dia mas todo o mês compreendendo as duas 

lunações principais, começando na Lua Nova de 

Maio e desfechando apoteoticamente na Lua Cheia 

do mesmo mês, que para os hindus é o período do 

Ramayana, para os tibetanos e mongóis o de 

Wesack, para os judeus o da Neomênia, e para os 

cristãos o mês de Maria, a Mãe Divina, expressiva 

do Divino Espírito Santo. 

 Como disse, há três plenilúnios que 

merecem especial atenção pela sua suprema 

importância para o desenrolar da evolução humana 

e espiritual da Humanidade, durante os quais a 

Grande Hierarquia Branca realiza as suas 

principais celebrações onde o Senhor dos Três 
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Mundos, Maitreya, tem função destacada deste 

Shamballah à Hierarquia e à Humanidade. Ou 

sejam, na Lua Cheia do Carneiro realiza-se a Festa 

do Cristo, na do Touro a de Buda ou de 

Shamballah, e finalmente na de Gémeos, a do 

Mahachoan como a da própria Humanidade, isto é, 

Páscoa – Wesack – Asala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ritual da Páscoa – Lua Cheia do 

Carneiro. 

 É a Festa do Cristo Vivo, Ressuscitado, do 

Supremo Instrutor de Homens e Anjos servindo de 

Pontífice, Ponte, Vau ou Passagem (ou Pessah, em 

hebraico, significado exacto do termo Páscoa) 

entre Shamballah ou Salém e a Humanidade 

postado à cabeça da Hierarquia Planetária. Neste 

dia é reconhecida a Hierarquia de Mestres, 

Iniciados e Discípulos que Ele dirige, dando-se 

ênfase à natureza do Amor de Deus afim ao 2.º 

Raio de Amor-Sabedoria. Esta celebração é fixada 

anualmente de acordo com a primeira Lua-Cheia 

da Primavera (hemisfério norte), constituindo o 

grande evento espiritual do Ocidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ritual de Wesack – Lua-Cheia do Touro. 

 É a Festa de Buda, o Pontífice entre 

Shamballah na pessoa do Rei do Mundo e a 

Hierarquia Planetária representada pelo 

Bodhisattva. O Buda é a expressão da Sabedoria de 

Deus, a personificação do Pai, do 1.º Raio de 

Vontade ou Poder, e com isto exprime inteiramente 

o Desígnio Divino para o Ciclo Planetário em 

vigência. Por Ele se manifesta o Rei do Mundo que 

emite a Sua Bênção anual recebida pelo 

Bodhisattva que a transmite à Hierarquia dos 

Mestres, por sua vez irradiando-a a todos os 

Discípulos no Mundo e à Humanidade. Realizada 

durante muitos séculos, desde a passagem à 

imortalidade do Sidharta Sakyamuni Gautama, no 

Vale de Wesack ou “Maio”, no Norte da Índia e 

fronteira com o Tibete, esta celebração de alcance 

planetário constitui a principal festividade 

espiritual e religiosa do Oriente. Também é 

conhecida como Festa de Shamballah, Festa de 

Agharta e Dia da Bênção do Chakravarti, o Rei do 

Mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ritual de Asala – Lua Cheia de Gémeos. 

 É a Festa do Supremo Dirigente da Grande 

Loja Branca, o Mahachoan, ante a Humanidade, 

com um especial realce no Nepal e Ceilão, 

correspondendo no Cristianismo à celebração do 

Corpo de Deus que é a mesma Humanidade de 

quem Cristo é o “bom Pastor” dirigindo-a através 

do Mahachoan, que desta maneira é pontífice entre 

o Bodhisattva e a Humanidade. Asala significa 

literalmente Junho, mas na realidade corres-

pondendo ao aniversário do sermão onde Buda 

revelou à Humanidade o Caminho da Libertação 

do Karma, o famoso Suta-Dharma-Chakra-

pavatana (literalmente, “O Giro da Roda da Lei”). 

É a Festa da Humanidade sob o auspício do 

Espírito Santo, o Terceiro Logos, consequen-

temente, auspiciada pelo 3.º Raio da Actividade 

Inteligente. Esta celebração constitui-se numa 

profunda evocação e demanda, decidida aspiração 

ao estabelecimento da Fraternidade e Unidade 
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entre o Homem e Deus, o Espírito, representando 

assim o efeito produzido na consciência humana 

pelo trabalho realizado por BUDA E CRISTO, ou 

por outra, pela SABEDORIA ETERNA e o 

AMOR INFINITO expressados pela excelsitude de 

tais Seres e respectivas funções. 

Os restantes Plenilúnios formalizam-se em 

Cerimoniais menores não deixando, todavia, de 

serem de importância vital. Estabelecem os 

atributos espirituais na consciência humana, tal 

qual os três Rituais maiores estabelecem os Três 

Aspectos Divinos. Desta maneira, os doze Rituais 

de Lua Cheia constituem a REVELAÇÃO DE 

DEUS. Por eles, vai se processando a Iniciação 

Colectiva do Género Humano e cada vez mais se 

vincando a presença da Raça Dourada ou Crística, 

caracterizada pela superação do Mental pelo 

Intuicional. 

 Resta terminar, e terminando dando o 

remate final o Texto Antigo se firmará na Terra: 

 O que foi um mistério não o será jamais, 

 O que esteve velado será agora desvelado. 

 O que foi ocultado agora emergirá para a 

Luz, aumentará esta Luz e todos os homens a 

verão e rejubilarão. 

 Tempo virá em que a destruição terá 

cumprido a sua obra benfazeja.  

Então, agrilhoados no sofrimento, os 

homens buscarão o que até aí tinham desprezado. 

 Procuravam, numa tentativa vã, o que 

estava ao alcance das suas mãos. 

BIJAM 
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DO AGNUS DEI AO AGNI DIVINO 
 

(O ANO NOVO ASTROLÓGICO) 
 

ANÓNIMO 
 
 À semelhança do que acontece com as 

fases da Lua, a sucessão das estações do ano 

demarca e influencia de uma forma muito nítida o 

ritmo da vida, isto é, as etapas de um ciclo de 

desenvolvimento, e que são como é sabido: o 

nascimento, a juventude, a maturidade e a velhice. 

Este ciclo aplica-se não só aos seres humanos mas 

também às sociedades e às civilizações. A suces-

são das estações ilustra igualmente o mito do 

eterno retorno, simbolizando a alternância cíclica e 

o perpétuo recomeço. 
 

 Quando a 20/21 de Março de cada ano o 

Sol retorno ao signo do Carneiro, primeiro signo 

do Zodíaco, inicia-se um novo ano astronómico e 

esse início assinala o começo da Primavera! Para 

trás ficou o signo de Peixes, décimo segundo e 

último do Zodíaco, e com ele a última fase do 

Inverno. 
 

 O signo do Carneiro significa, portanto, a 

ressurreição do ano e a aurora de um novo ciclo, o 

ciclo primaveril. Esse momento particular e à 

semelhança do alvorecer do dia, caracteriza-se 

pela ascensão e vitória do calor e da luz do Sol. É 

o jorrar das forças brutas da vida terrestre! As 

sementes rebentam e soerguem-se da terra 

atravessando a sua capa protectora. Os animais 

reproduzem-se, um sangue novo anima as 

criaturas em pleno processo de oxigenação e 

oxidação, e a Natureza é palco de um despertar e 

de uma movimentação geral de todas as formas 

vivas em evolução, sob o impulso expansivo do 

Fogo Original. 

 Nos Vedas, o Carneiro está associado a 

Agni, o regente do Fogo, e na Yoga Tântrica ao 

Chakra Manipura e o Plexo Solar, que também 

corresponde ao elemento Fogo e tem igualmente 

por símbolo um Carneiro ou Agnus. 
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 Signo positivo e masculino por excelência, 

Áries ou o Carneiro simboliza acima de tudo a 

virilidade, a energia, a independência e a coragem, 

qualidades estas que caracterizam o irromper da 

Primavera. 
 

 Todas as antigas religiões comemoravam 

de uma forma festiva o início da Primavera, tendo 

o Legislador ou Manu Ram instituído a 21 de 

Março do ano 1345 a. C. a Festa do Ano Novo. Os 

druidas, para quem o Sol era visto como a mani-

festação de um mistério maior,  o Sol Espiritual, 

comemoravam o Equinócio da Primavera 

dividindo a cerimónia em três partes: a Vigília da 

Meia-Noite, Ritual da Alvorada e Ritual do Meio-

Dia. O Ritual da Alvorada era o mais importante, 

já que ele representava a iluminação depois da 

alvorada da percepção. 
 

 No Antigo Egipto, as cerimónias e os 

rituais destinados a efectuar iniciações decorriam 

sobretudo nos alvores da Primavera, já que se 

pretendia simbolicamente sublinhar a analogia 

existente entre a morte do Inverno e o nascimento 

da Primavera, por um lado, e por outro a morte 

iniciática do candidato aos Mistérios, com o 

subsequente renascimento para a vida nova que a 

Iniciação prefigurava. 
 

 Actualmente e de uma forma simbólica, 

pode dizer-se que a Humanidade atravessa ainda o 

Inverno da sua existência, já que na sua 

generalidade o ser humano é espiritualmente 

inculto e depara-se, a cada passo, com enigmas 

para os quais procura soluções não raro mais ou 

menos fantasiosas. 
 

 Infelizmente, o estudo do Espírito ainda 

não atingiu o grau de ciência real e a 

independência desejável, se bem que seja não só o 

ramo mais elevado do Conhecimento Humano 

como ainda o mais importante e o mais 

interessante. Só quando as ciências e as artes se 

reunirem de novo, sob a visão alargada do 

investigador, estarão criadas as condições para que 

o estudo da verdadeira Vida, que transcende e 

ultrapassa tudo o que os nossos sentidos físicos 

conseguem apreender, só nessa altura, díziamos, 

estarão criadas as condições para que esse estudo 

se transforme numa verdadeira Ciência, capaz de 

levar de vencida a ignorância invernosa e 

possibilitando o nascimento primaveril do Homem 

Novo. 
 

 Mas para isso é preciso vencer a inércia 

espiritual a que rotineiramente nos remetemos. É 

necessário dirigir a atenção para os hábitos 

quotidianos e corrigi-los, despertar novos e mais 

importantes centros de interesse em sintonia com 

os objectivos da existência e que são: aumentar a 

experiência e crescer em sabedoria. 
 

 O pensamento deverá ser dirigido para a 

origem das coisas, o que não é fácil, porque a 

confiança está sufocada e o cepticismo e o 

descrédito abundam provocando a inacção. 
 

 Só a capacidade do discernimento permite 

distinguir as vantagens da acção. O investigador 

dos mistérios do Espírito não precisa de aparelhos 

porque conduz dentro de si a centelha do 

Conhecimento e a vontade de chegar ao fim. 
 

 Aproveitando-a bem, essa pequena 

centelha poderá a curto prazo transformar-se num 

foco irradiante de maravilhosa Luz espiritual, 

despertando a atenção dos Mestres que 

amorosamente velam pela evolução da 

Humanidade e servindo de farol para que todos os 

seus irmãos que, à face da Terra, como ele trilham 

o difícil mas sublime caminho da superior 

realização espiritual. 
 

 Que o Novo Ano astrológico que ora se 

inicia possa assinalar uma nova etapa no progresso 

espiritual de cada um de nós ao serviço do nosso 

Mestre Interno, ao serviço da Hierarquia dos 

Mestres que dedicadamente velam pela nossa 

evolução, e ao serviço da Humanidade, nossa 

irmã, em evolução à superfície da Terra e que aqui 

luta, sofre e quantas vezes desespera, ainda 

inconsciente da Nova Terra e do Novo Céu que 

brevemente a todos estarão reservados, já que o 

inverno da dúvida, do erro e da ignorância serão, 

como acreditamos e embora com alguma dor, no 

Futuro próximo erradicados da face do nosso 

planeta. 
 

 Que a PAZ, a LUZ e o AMOR de 

CRISTO estejam connosco e com tudo quanto 

vive. 
 

BIJAM 
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A I U R U O C A 
 

Santuário da Sublimação 
 
 

António Carlos Boin 
 

São Paulo, 1981 

 

 Após os acontecimentos do ano 985 da 

nossa Era, que envolveram a Confraria Branca dos 

BT YT ao Norte da Índia e Oeste do Tibete, a 

Suprema Lei Universal voltou as suas vistas na 

direcção do Ocidente, mais particularmente para o 

Brasil. Assim é que, no ano 1000, fazendo vibrar a 

nota Fá, abriu o Orifício de AJUR-LOKA, na 

região sul-mineira de Aiuruoca. Era justamente o 

reinício da transferência, a longo prazo, da Luz do 

Oriente para o Ocidente, fazendo jus ao Ex Oriens 

Lux (“A Luz vem do Oriente”) de Swedenborg 

para o Ex Occidens Lux do Ven. Mestre Henrique 

José de Souza, que nós outros bradamos em 

uníssono: Eis a Luz do Ocidente (que ao Mundo 

vai redimir…). Ou então: A Luz vem (ou está !...) 

no Ocidente. 

 De maneira que aquele evento, realizado 

em outras dimensões, foi o marco transcendental 

do reinício do trabalho de fixação da Obra do Pai 

Eterno no Ocidente. No Submundo dos Badagas, 

localizado próximo à superfície da Terra, nas 

regiões encobertas por grandes e abobadadas 

cavernas, construiu-se um local que recebeu o 

nome de Ajur-Loka, em língua sânscrita, cuja 

tradução na nossa língua pátria, por sinal que 

sagrada perante os cânones universais, é Caverna 

da Luz. Nesse local erigiu-se um Santuário: o 

Santuário da Sublimação. 

 Mas o que é Santuário? Do latim, a 

palavra Sanctuarium, de Sanctus, deu origem ao 

português Santuário, cujo significado é “local ou 

lugar sagrado”, onde se realizam cerimónias 

ritualísticas. Ora, sagrado, sacro, é pureza, 

beatitude, não profano. O Santuário é o local 

consagrado do Templo onde não se admite a 

presença de profanos. Segundo a antiga religião 

judaica, o Santuário era o local mais sagrado do 

Templo de Jerusalém, onde era guardada a Arca da 
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Aliança. Mas, na realidade, o que é Santuário 

senão o local onde o discípulo comunga com o seu 

Eu Interno, a sua própria Consciência ou Mónada 

individualizada, promovendo a grande Metástase 

Avatárica? O Templo é, portanto, um local de 

trabalho, de dinâmica, de realização, e não, como 

na maioria das religiões do Mundo, um local de 

devoção, de súplicas, de lamentações; daí a 

necessidade dos nossos rituais terem o cunho de 

grandes teatralizações ou vivenciação ritualística 

do Conhecimento Iniciático. A Realização tem 

aqui o significado de Transformação, Superação, 

conquista de um novo estado de Consciência. 
 

 Sublimar é tornar sublime, isto é, mais 

puro, mais límpido, mais perfeito, mais subtil. De 

acordo com a terminologia da nossa Escola 

Iniciática, sublimar é tornar mais elevado, mais 

alto, mais excelso, com maior grau de perfeição ou 

evolução. O que era a Humanidade no seu início? 

Bruta, grosseira, inconsciente. A evolução, ou o 

processo de se ampliar o estado de consciência que 

chamamos de evolução, transformou-a em mais 

sublime, mais perfeita, mais subtil, comparada ao 

seu estado original. Daí, um certo alguém, da mais 

nobre e elevada Hierarquia, haver dito em uma 

certa época da nossa Obra: “Evolução é o processo 

de transformar a Vida-Energia em Vida-

Consciência”. Isso significa que a energia bruta, 

desencadeada na origem das coisas, por um 

processo de vivenciação e colecta de experiências 

deverá um dia atingir a consciência integral da sua 

própria existência, e ligados a esse processo estão 

todos os seres. 
 

 No Caminho da Evolução, onde se 

realizam as mais notáveis misturas ou 

transformações alquímicas, sublimar é justamente 

transformar a matéria bruta, os metais, em ouro 

filosófico. Acreditamos que ninguém imagina que 

os antigos Alquimistas, os verdadeiros Iniciados, 

procurassem exclusivamente a transformação dos 

metais impuros em ouro nobre. O ouro procurado 

era, sobretudo, a iluminação da Consciência 

Interior, que uma vez desperta transformava o 

discípulo em Adepto, Iluminado, resplandecente 

de Sabedoria. Atingido esse estágio, o discípulo 

conquistava a sua própria sublimação, ou acção 

sublime de comungar com o seu Cristo Interno, o 

seu Eu, a sua Individualidade. Para isso, tinha que 

trilhar o Caminho Iniciático apontado pela busca 

da Pedra Filosofal ou a Sabedoria Integral. O 

leitor, ou os Vens. Irmãos que neste momento nos 

acompanham, certamente já perceberam o 

significado deste maravilhoso simbolismo real. 
 

 Sublimação ou sublime acção é, portanto, 

conquistar os mais altos níveis da Consciência 

Superior. E o que nos aponta o Caminho 

Iniciático, o Verdadeiro Caminho da Iniciação?... 

A conquista gradual da Consciência do próprio 

Mestre, que outro não é senão a Suprema 

Consciência, e nós, discípulos, os fragmentos 

desse Grandioso Ser… por isso buscamos a sua 

Sabedoria, até nos tornarmos uníssonos com Ele… 
 

 No Santuário da Sublimação o discípulo 

deve atingir o último estágio da sua 

Transformação, tornando-se Vencedor do Ciclo, 

Membro do Povo Eleito. Desse Lugar, 

francamente Jina, partem as mais excelsas 

vibrações responsáveis pela purificação de tudo 

que é bruto e maculado. Na escala septenária, esse 

Santuário não poderia deixar de ser o último, 

embora seja o primeiro em inauguração traduzido 

pelo Aspecto da Luz de Deus. Portanto, sublimar-

se é atingir a Luz de Deus, é alcançar o 7.º estado 

de Consciência, o Princípio Átmico ou a Integral 

Consciência Monádica, a Consciência Crística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ajur-Loka (Aiuruoca), a “Caverna da Luz” 
 

 Daí ser Ajur-Loka, a Caverna da Luz; Luz 

que brilha orientando todos aqueles que um dia 

ouviram a Voz de Deva-Vani, a Voz que clama 

eternamente no deserto das consciências daqueles 

que ainda não entenderam a Verdade Cíclica. Os 

que já peregrinaram pelas noites dos Tempos, 
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trazendo os pés cansados de tanto andar, tais quais 

judeus errantes sem destino nem direcção, e que 

lograram atingir a Caverna da Luz, conquistaram a 

Sublimação, pois ali está a Luz de Deus. Ali vibra 

a sétima Tónica, o sétimo Princípio. Caverna da 

Luz, também, por ser sede da Sabedoria Eterna, 

guardada e preservada por todos os Obreiros, 

sustentáculos da Grande Obra Divina na Face da 

Terra. 
 

 A Humanidade desenvolveu muito a 

inteligência concreta, a mente racional, e por isso 

só acredita naquilo que vê e em tudo o que 

consegue tocar e medir. No entanto, os corpos 

físico e emocional não acompanharam o ritmo do 

desenvolvimento da inteligência, acarretando 

desarmonia ou desequilíbrio entre esses veículos. 

Há ocasiões em que a mente suplanta a emoção, 

mas, via de regra, predominam sempre as reacções 

emocionais nesta Humanidade cansada e sofrida: 

quem padece, finalmente, é o físico. Daí as guerras 

e conflitos de toda a espécie. Esse desequilíbrio 

obrigou à criação de uma Medicina Teúrgica com 

a finalidade de conservar o ser humano, vivendo o 

máximo de tempo possível para adquirir o maior 

número de ensinamentos e experiências. Sim, pois 

é através do conhecimento e da experimentação 

(ou vivenciação da Sabedoria, afirmamos) que ele 

poderá ajustar, harmonizar os seus três veículos: 

corpo, emoção e inteligência. Observamos, 

baseados nestes factos, que a Medicina de hoje 

surgiu da Ayur-Veda ou Ajur-Veda, a Medicina 

Teúrgica. Ora, o Ramo da Ciência ligado a Ajur-

Loka, “Caverna da Luz”, é a Magia em geral, a 

Taumaturgia como Medicina Universal.  
 

 Magia, segundo o velho e conhecido 

aforismo de Paracelso, “é o mais Excelso Poder do 

Espírito Humano para governar todas as 

influências exteriores no sentido de fazer o Bem”, 

ou ainda segundo James Frazer: “Magia é, 

verdadeiramente, uma Arte executada por 

indivíduos hábeis, os Magos. O Poder da Magia, 

manipulado pelo Homem, pode modificar o curso 

normal das forças do Mundo exterior. É um modo 

de dirigir, de controlar as Forças da Natureza, de 

sujeitá-las ao capricho do Homem, de 

salvaguardar a sua felicidade e modificar o seu 

destino”… 

 A palavra TEURGIA, formada pelos 

radicais gregos THEOS e ERGEIN, significa a 

Magia de Deus, a verdadeira Magia que outra não 

é senão aquela apontada pela conquista dos 

padrões superiores de Consciência através do 

Caminho Iniciático. Ela é o contrário absoluto da 

GOÉCIA ou Magia Negra e da sua afiliada 

Necromancia, praticadas pelos magos negros e os 

necromantes, pois a Necromancia só visa o 

desenvolvimento das faculdades psíquicas, 

desenvolvimento esse que pertence a um Passado 

remoto da Humanidade ligado à Cadeia Lunar, 

Passado de graves e funestas consequências para a 

própria Evolução. Daí que tudo aquilo que se refira 

às práticas lunares, ou seja, às práticas psíquicas e 

anímicas, ser severamente condenado pelas Regras 

da Grande Fraternidade Branca ou Pramantha-

Dharma. Mas deixemos a Lua de lado, por ser o 

Globo anterior ao nosso e, portanto, já superado… 

para ocupar-nos do Sol, da Iniciação Solar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 A Teurgia, portanto, é a Ciência Sagrada 

que propicia aos homens a aquisição de estados de 

consciência compatíveis com o Ciclo, como o 

exige a Lei Universal. É aquela que cura o Homem 

dos males que o afligem há milénios, é aquela que 

elimina os males provocados por Avidya 

(ignorância das coisas divinas) para fazer o mesmo 

Homem alcançar a Deus, mesmo que às custas de 

enormes sacrifícios redundados do seu próprio 

Karma ou débitos contraídos para com a Lei de 

Evolução. A Ciência Teúrgica está afim e 

identifica-se ao sentido de EUBIOSE. O 

Venerável Mestre JHS definia Eubiose como “a 

Ciência da Vida. Aquela que ensina a viver de 

acordo com as Lei da Natureza e, 

consequentemente, de acordo com as Leis 

Universais, das quais as primeiras derivam”. 
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 Ora, todo o processo eubiótico é sobretudo 

teúrgico, já que procura harmonizar o Homem 

com o meio cósmico onde vive, buscando o 

equilíbrio entre o Corpo, a Alma e o Espírito. Para 

tanto, o método eubiótico ou teúrgico lança mão 

dos mantrans, yogas, mentalizações, estruturação 

de formas-pensamento, exercícios respiratórios, 

etc. O discípulo ao praticar as Yogas, coloca-se 

desde logo em harmonia com o Cosmos, com as 

Forças Universais, com os Tatvas, etc. Pelo poder 

do Som, entoando e ouvindo os Mantrans, reajusta 

o seu corpo psíquico, para finalmente despertar em 

si a Consciência Superior através da leitura das 

Revelações de Aquarius. 

 A Transformação, segundo nos ensinou 

JHS, só pode ser conseguida através do 

aprimoramento do Carácter e da aquisição da 

Cultura. O Homem só pode ascender ao Divino 

seu conhecer perfeitamente o seu Corpo Físico, a 

sua Alma e o seu Espírito. Para tanto, somente 

uma Escola de Iniciação como a nossa pelo 

método eubiótico ou teúrgico poderá fornecer-lhe 

as chaves dessa realização. 

 O Carácter refere-se ao equilíbrio das 

emoções, à ética, é o que envolve a exteriorização 

das emoções sadias como a honestidade e a 

sinceridade, filhas únicas da Verdade. Todo o ser 

honesto e verdadeiro fala a Deus através do seu 

Cristo Interno… 

 A Cultura diz respeito à aquisição dos 

conhecimentos da Nova Era, através da Sabedoria 

revelada pela Boca da Verdade, a Voz de Deva-

Vani. Com a vivência dessa Sabedoria o discípulo 

estará despertando para a Imortalidade, já que se 

liga ao entendimento dos Planos Superiores e 

conquista, com isso, estágios superiores de 

Consciência. Conhecer a si mesmo deve ser, 

justamente, a meta do aspirante a Teurgo e 

Taumaturgo, pois precisa antes aprender a curar os 

seus males físicos, psíquicos e mentais, para só 

depois assistir aos demais seres e ensinar-lhes o 

Verdadeiro Caminho. E quais serão os 

instrumentos terapêuticos senão aqueles que 

acabamos de enumerar, o Carácter e a Cultura? 

 O grande Médico Teurgo Paracelso dizia 

que não era possível estudar-se as funções do 

corpo humano num cadáver, já que este perdeu a 

estrutura vital ou energética que o animava. Como 

estudar as várias disfunções dos órgãos físicos se 

as suas causas ou origens estão, justamente, 

localizadas no corpo vital? Quando o indivíduo 

morre, cessa a torrente de energia que o mantinha 

vivo e que fluía através dos chakras. Um desajuste 

no corpo vital reflecte-se no corpo físico como 

lesão ou doença, e um desajuste do corpo astral 

reflecte-se como doença psíquica pelo 

desequilíbrio do emocional. Como então estudar o 

corpo humano num veículo sem vida? Que dizer 

da Medicina actual que para curar uma doença 

lança mão de medicamentos compostos por uma 

miscelânea de produtos muitos deles contrários à 

própria vida, como é o caso dos antibióticos? 

 A vida nas grandes cidades, onde as 

pessoas se aglomeram nessa imensa selva de 

cimento armado formada pelos arranha-céus, não 

pode ser considerada eubiótica ou teúrgica. Esses 

imensos gigantes de pedra, ao invés de árvores por 

onde flui o Prana vitalizador, são os responsáveis 

pelo asfixiamento dos seres comprimindo-os uns 

contra os outros, no mais triste e melancólico final 

de Ciclo apodrecido e gasto, segundo JHS. Viver 

eubioticamente é viver em contacto com a 

Natureza, onde vibra a Energia Prânica vital para 

todos os seres e onde a própria Vida canta as 

alegrias da Glória sem par do Deus Único e 

Verdadeiro. As soluções ou a terapêutica para 

todos esses problemas são apontadas pela Magia 

Teúrgica. Então, Teurgos serão todos aqueles que 

pautarem a sua vida na busca incessante da 

harmonização dos seus três veículos: Corpo, Alma 

e Espírito. 

 Pelo que se vê, sublimar-se ou sublimar a 

Humanidade é transformar a sua consciência 

através do grande processo mágico da Iniciação, e 

daí o sentido da Luz de Deus, isto é, quando 

terminar a Evolução na Terra todos os seres 

estarão completamente conscientes, alcançarão a 

evolução integral do 4.º Sistema, iluminar-se-ão, 

transformar-se-ão em verdadeiros Sóis. Por isso, já 

ouvimos várias vezes os Mestres falarem que a 

Terra está gravídica de um Sol… 

 Esta Tónica ligada à Magia Teúrgica, 

vibrando incessantemente da Caverna da Luz, 

haverá de, juntamente com as outras seis, provocar 

a Alquimia da transformação de todos aqueles que 

vencerem o Ciclo, isto é, os Eleitos, os que por um 
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processo de luta constante conquistarem a Luz de 

Deus. 
 

 Devido a esses valores mencionados, a 

região jina de Aiuruoca provoca no visitante uma 

grande atracção mística, mas a Verdadeira Mística, 

a Mística Superior. É como se um estranho e 

enigmático encantamento atraísse o visitante para 

aquele lugar pleno de paz e harmonia. Isso deve-se 

ao facto do seu corpo psíquico receber as mais 

belas e puras vibrações mágicas que daquele lugar 

emanam, sem que ele desconfie de onde vêm: é a 

Caverna espargindo Luz, Luz Espiritual. 
 

 No final da Evolução de todos os Sistemas 

retornaremos ao Seio do pai Eterno, o Infinito, o 

Oceano Sem Praias, o Mar da Absoluta 

Serenidade. Nessa época, a Humanidade será 

constituída de seres flogísticos, luminosos pela sua 

própria consciência de semideuses. É volta do 

filho pródigo ao Lar paterno, a Serpente mordendo 

a própria cauda (Ouroboros). Os seres integrar-se-

ão nas vestes luminosas do 8.º Sistema no final de 

todos os Manuântaras – será a conquista de toda a 

Luz: a Luz de Deus. 
 

Revista Dhâranâ, N.º 11, Ano LVI, 1981 
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Enfim, Aquarius 2005! 
 

 

VITOR MANUEL ADRIÃO 
 

Sintra, Setembro de 2005 

RT AT 17771 

 
Sim, eis chegada a Hora bendita do 

Avatara de Aquarius neste Novo Ciclo iniciado há 

poucos momentos atrás, precisamente às 15 horas 

do dia 28 de Setembro deste Ano de 2005, que é o 

do Novo Pramantha a Luzir, consequentemente, 

do Esplendor Divino na Terra, e também, segundo 

o Professor Henrique José de Souza secundado por 

Mário Roso de Luna, o Dia da Consciência 

Universal, com que se inicia um Novo Ciclo de 

Paz, Felicidade e Progresso para o Mundo. 

 Agora, começam efectivamente os 10.000 

anos da Era de Maitreya, o Cristo de Aquarius, e 

com eles os novos valores aportados ao palco da 

evolução humana trazidos pelas sementes benditas 

desta Nova Era toda cheia de Promissão, ou sejam 

os infantes e adolescentes que serão os homens 

plenos do Amanhã que já é hoje! 

 Hoje, sim, já se vê por toda a parte 

modelos civilizacionais podres e gastos arrastados 

como folhas secas, mortas pela correnteza da 

mudança cíclica que certamente arrastar-se-á ainda 

por mais alguns anos. Isto é necessário, para 

gradualmente impor-se cada vez mais e em toda a 

parte a mundi-vivência da espiritualidade 

verdadeira sobre o materialismo insano porque 

apartado, desnorteado dela. Por certo, em 

conformidade à Lei da Harmonia Universal, o 

Espírito e a Matéria haverão de equilibrar-se 

finalmente no altar da Consciência integrada ao 

Eterno em quem tudo e todos são! 

 O Futuro que é o Hoje solidifica-se mais a 

cada segundo que passa e haverá, não duvido, de 

confirmar estas minhas palavras que nada têm de 

proféticas, muito pelo contrário, antes de lógica 

matemática infalível, conformada à Lei dos Ciclos 

da Vida. Ao longo dos últimos 27 anos a 

Comunidade Teúrgica Portuguesa esforçou-se – 

em boa parte conseguiu – por criar as condições 

condignas a este momento único da História da 

Humanidade, apelando a tudo quanto de melhor, 

mental e moralmente, a criatura humana possui, 

em particular aos Portugueses; para provocar a 

assunção da consciência colectiva a um patamar 

superior ou causal, foi paulatinamente, a partir do 

ano 2000, aplicando o raciocínio, a lógica e a 

linguagem do Novo Ciclo acompanhadas do 

desvelar de algumas parcelas das suas revelações 

internas (as mesmas de JHS ou Akbel), as quais, 
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até esse momento, não eram dadas a público senão 

como sugestões muito esparsas, ou mesmo nem 

isso.  

O propósito era e é um só: levar o 

Homem, o português, o brasileiro, o cidadão do 

Mundo a aperceber-se de que pode, desde que 

queira, aparte devaneios lúdicos e fantasias 

impúberes de um momento passageiro, integrar-se 

às fileiras de quantos(as) laboram real e 

efectivamente para a Parúsia Universal, o Advento 

de MAITREYA, o Paracleto que é Juiz, sim, mas 

também Salvador ou Consolador das Nações, ou 

seja, as duas Faces do mesmo CRISTO 

UNIVERSAL: MITRA-DEVA em AKDORGE, e 

APAVANA-DEVA em AKGORGE, estando para 

Aquele a “Alma do Mundo”, AKTALAYA. Por 

outras palavras, os BUDHAS divinos avatarizando 

os divinos BODHISATTVAS, Excelsos Seres de 

8.ª Iniciação Maior privilegiando da Consciência 

do Plano Paranirvânico ou Monádico e que agem 

por seus “apêndices” de 7.ª Iniciação Maior, 

possuidores da Consciência do Plano Nirvânico ou 

Espiritual. É algo assim como o que o 

Cristianismo prefigura nas Chamas do Espírito 

Santo manifestando-se naqueles Eleitos, de 

maneira a consumarem o PENTECOSTES 

Universal como avatarização do Mundo Inferior 

pelo Superior. 

 Nesta CARTA ABERTA ao Mundo, devo 

agora falar do significado esotérico da data, “tim-

tim por tim-tim”, e começo pelo do próprio mês, 

Setembro. Este, como o próprio nome indica, é o 

mês SETE do ano astrológico que começa em 

Março (21/22, Equinócio da Primavera), e está sob 

a influência dos signos Virgem (Mercúrio) e 

Balança (Vénus), aquele assinalando o 1.º Trono 

ou Logos (o PAI) e este o 2.º Logos ou Trono (a 

MÃE), ou sejam os Mundos Divino e Celeste ou 

Intermediário, faltando o Terrestre do 3.º Logos 

equivalente ao FILHO, e este segue-se a 

Setembro, logo, ao Escorpião (Marte... MITRA-

DEVA e AKDORGE) presente em Outubro, o mês 

OITO, algarismo inserto no Número Crístico: 608. 
 

 Sim, falta o Avatara advir, concreta e 

objectivamente, sobre a Terra. Mas, será que já 

não veio? Disto falarei mais adiante. Por agora 

devo volver ao valor sete do mês de Setembro. A 

verdade é que todos os ciclos planetários maiores 

começam neste mês, enquanto os menores ou 

astrológicos atravessam cada mês respectivo. 

Assim, o valor do mês Sete(mbro) expressa a 

totalidade das ordens planetárias (Logos, Luzeiros) 

e cósmicas (Logoi, Elohim), a totalidade das 

mansões celestes expressas pelas mansardas 

terrestres (Stulas, “Planos”, e Lokas, “Emboca-

duras”), a totalidade da Sabedoria e da Moral e a 

totalidade das energias alentadoras do Universo, 

da mais espiritual à mais densa. De maneira que o 

mês Sete(embro), para os egípcios, era o período 

da celebração da Divindade imortalizadora e assim 

mesma da Vida Eterna levando de nome PTAH-

KEB-DUAT, isto é, “o Deus da Terra na Morada 

dos Imortais”.  

Matematicamente, os sete meses (de 

Março a Setembro) do ano astrológico e as quatro 

fases do período lunar (Luas Nova, Crescente, 

Cheia, Minguante), portanto 4x7, fecham e abrem 

o ciclo maior. A este respeito, Fílon observa que 

sete vezes a soma dos sete primeiros números 

chega ao mesmo total: 28. Consequentemente, o 

mês sétimo indica o sentido de uma mudança após 

um ciclo concluído de uma renovação positiva. 

 28 é o número de casas ou asterismos 

lunares marcando o período de dias que a Lua leva 

a percorrer na sua trajectória em volta da Terra. 

Como esta pode ser tomada como a expressão 

máxima da Matéria Universal, então o número 28 

indica os sete quaternários (4x7) por que, 

simbolicamente, se expressa o Plano Físico 

Cósmico (Prakriti), composto de 7 Planos vindo 

do Espiritual ao Físico denso, inserto no 

Quaternário da Matéria Universal abrangendo cada 

um desses Planos. Por seu sentido de fortaleza e 

fixação, indica a dupla harmonia do Céu e da 

Terra.  

Com esse significado vai bem o Arcano 28 

do Tarot, “A Incerteza”, isto porque tudo é incerto 

enquanto essa harmonia do Espírito e da Matéria 

juntos não se estabelecer. É Arcano que simboliza 

a virtude humana da própria determinação, donde 

o seu axioma transcendente: “Não busques nos 

outros o que está em ti; nem busques em ti o que 

está nos outros”. Logo vem a resolução assinalada 

na redução teosófica de 2+8 = 10, Arcano de “A 

Retribuição” ou “A Roda da Fortuna”, sim, por ser 

a expressão do mistério da Lei de Compensação 
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ou Karma, já hoje cada vez mais dissipando-se a 

nível planetário com o desaparecimento paulatino 

de todos os «valores» podres e gastos do Passado, 

pelo que representa o princípio do Verbo 

plasmado, a ordem e a necessidade da sua 

existência, o que se assinala na letra hebraica Yod 

correlacionada a Júpiter (expressivo da Autoridade 

Espiritual do PAI, o Logos Planetário no Centro 

da Terra, em Shamballah como o Sol Central 

purpúreo da mesma, donde o Avatara seu FILHO 

haverá de ser enviado à Face da Terra. Razão 

porque astrologicamente o atributo modelador do 

Arcano 10 é Plutão em Escorpião). De maneira 

que com o Advento do Avatara de Aquarius a 

frase lapidar da Montanha Sagrada de Sintra, 

“Quem nasce em Portugal é por Missão ou 

Castigo”, haverá de concretizar-se na novel de 

Quem nasce em Portugal é por Missão sem 

Castigo! 

 Sim, porque o Arcano 10 também é o da 

10.ª Sephiroth da Árvore da Vida (Otz Chaim), ou 

seja, Malkuth, o “Reino”, este mesmo Mundo 

tornado Novo por meio do Venerável Decano dos 

Professores, HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 

(1883-1963), tendo mesmo lhe consagrado a 10.ª 

Sinfonia de Beethoven, criada no Mundo de Duat, 

com o título Ressurreição. Sim, Ressurreição desta 

Nova Era de Promissão! 

 Encontra-se, ainda, o valor 8 nas 3.ª e 5.ª 

linhas do Odissonai: a Sentença de Deus (Balança) 

que conduz à Realização de Deus (Sagitário), por 

acção directa dos que expressam directamente a 

Sua Obra na Face da Terra como Tributários e 

Templários, ou sejam aqueles em cuja sangue e 

alma discorre a quintessência da natureza Assura e 

Makara da 1.ª Manifestação Divina, os Munindras 

assim postados sob a égide respectiva de 

ARABEL e AKBEL. Essas linhas do Odissonai 

são exactamente as de SINTRA, ontem KALA 

hoje SATYA-SISHITA, sim, de “pedra negra 

faiscante” transformada em DHARA, a “pedra 

branca cintilante”, o que vale dizer: o Karma 

transformado em Dharma, a Missão sem Castigo. 

 O dia 28 deste mês consagrado este ano 

caiu na 4.ª feira, dia de Mercúrio, planeta 

assinalando ser o seu Luzeiro quem inaugura o 

Ciclo de Aquarius: AKBEL, assinalado na 4.ª 

linha equilibrante ou andrógina do Odissonai – a 

VONTADE DE DEUS. Isto vai bem com o Orago 

do dia segundo o santoral cristão: São Venceslau, 

sim, o Santo Vencedor do Ciclo das Necessidades 

(Piscis), o próprio ARABEL nestas ocidentais 

plagas encaminhado por seu Irmão AKBEL à 

direcção do Novis Phalux a Luzir – Vitória do 

Tetragramaton ou o Pentalfa Luminoso, Fla-

mejante, hoje mesmo chamado de Estrela do Natal 

e Estrela da Iniciação no escrínio da Igreja e da 

Maçonaria. Já o dia 29, segundo o mesmo 

santoral, é consagrado aos Arcanjos S. Miguel, S. 

Gabriel e S. Rafael e também a S. Auriel, o que 

vai bem com a confirmação posterior do valor 

quaternário do 28 assinalado nesses outros nomes 

tradicionais e iniciáticos dos 4 Augustos Devas-Li-

pikas, os “Senhores do Karma Planetário”: MANU 

– YAMA – KARUNA – ASTAROTH, expres-

sando aos “Senhores do Karma Universal”, os 

Excelsos Maha-Rajas: DRITARASTHRA – VI-

RUDAKA – VIRUPAKSHA – VAISVARANA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Essa 4.ª feira deste mês consagrado esteve 

sob o signo da Balança, cuja Lua-Cheia iniciou às 

02.01 horas de domingo (dia do Sol) do dia 18 

(Arcano da Lua), portanto, num período andrógino 

ou lunissolar em guisa de marcar o começo da Era 

do Androginismo Divino, na qual os sexos opostos 

(homem e mulher, Sol e Lua) haverão de ficar em 

perfeito equilíbrio em todos os sectores da vida 

humana e espiritual. Balança e Vénus em 

Mercúrio (4.ª feira) marcam bem o Par Celeste 

ALLAMIRAH E AKBEL, que de Shamballah 

projectam ao seu Excelso Filho MAITREYA à 

Face da Terra. Com tudo quanto significa e 

implica, enfim, Aquarius inicia sob a égide 

grandiosa de AKBEL E ALLAMIRAH, sim, a 
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“Mira do Céu” ou “Olhar Celeste”, Mãe Divina 

desde a primeira hora caríssima aos Teúrgicos e 

Teósofos de KURAT-AVARAT (“A Tradição 

Secreta dos nossos Maiores”), a mesma SINTRA 

encantada toda Mulher, toda Céu... em que se 

integram os valores sacrossantos expressos na letra 

laudatória do Hino Ave-Maria, escrito e musicado 

em 1948 pelo mesmo Professor Henrique José de 

Souza, o Venerável Mestre JHS: 
 

Deus Te salve, ó Maria, 

na Tua Redenção feliz! 

Na Terra, Maria! 
 

Ave-Maria! 

cheia de Graça, 

já agora estás connosco, 

uma só com o Teu Filho. 

Bendito é o Fruto do Teu Ventre: 

Maitreya, Maria! 
 

Que a Terra seja bendita 

com a Tua presença! 

Aos Gémeos, honremos! 

Ao Graal, saudemos! 
 

AUM 
 

 Quanto às 15 horas da entrada do Sol no 

Ciclo de Aquarius, neste mesmo Setembro de 

2005 (ano igualmente contendo o valor 7), 

segundo a ciência dos Tatvas ou “forças subtis da 

Natureza”, é a hora em que Saturno (planeta natal 

do mesmo Aquarius) actua na 4.ª feira com maior 

intensidade sobre a Terra pelo seu elemento 

natural Ar, ou Vayu-Tatva. Isto é muito 

interessante porque Saturno e o elemento Ar 

correspondem à 1.ª Hierarquia Divina dos Assuras 

(os Arqueus segundo o judaico-cristianismo) que 

foram a Humanidade da 1.ª Cadeia Planetária, 

aquando se deu o Sopro ou Levante dessa mesma 

1.ª Manifestação Divina nos evos da aurora do 

Universo. Assuras, em boa verdade, são todos 

aqueles primitivos Lusos ou “Filhos da Luz” 

construtores das condições à manifestação futura 

da Obra de Deus na Face da Terra antes mesmo de 

Portugal existir como país, os quais chegaram até 

hoje formando “Círculo de Resistência” em volta 

de Sura-Loka, cujo “apêndice” exterior é a mesma 

Montanha Sagrada de Sintra.  

Sendo Saturno o sétimo planeta afim ao 

sétimo dia, sábado, bafejado por esse mesmo 7.º 

Raio de Luz, tem-se este como o diapasão dos 

“Obreiros Silenciosos” do Seio da Terra, os 

divinos SERAPIS ou SERAPICOS, a ver com o 

“Sol Saturnino, Negro, Primordial ou da Meia-

Noite”, sob o comando da 1.ª Linha ou Raio dos 

MAFOMAS, isto é, AB-ALLAH. O que está em 

baixo encontra-se com o que está em cima... 

particularmente em São Saturnino da Peninha de 

Sintra, o 7.º Lugar Jina do Sistema Geográfico 

Sintriano, “ninho alcandorado de águias” por entre 

cujas fragas anacoretas, santões e alquimistas, 

desde os celtas aos árabes, moçárabes e cristãos, 

viveram em mística solidão e não poucos 

alcançaram a “Cabeça de Satan” (Sat+An ou 

Aum), isto é, a “Iluminação Hermética do Homem 

Integral”. A ver com as verdades ocultadas deste 

lugar, há alguns anos atrás o guardião do palácio-

capela da Peninha soltou-me o flagrante no rosto: 

“Sabe, por debaixo destas pedras há vida”! 

Respondi-lhe somente: “Absolutamente de 

acordo”. 

 Eis a razão de ter sido realizado em São 

Saturnino da Serra de Sintra o Ritual de 

Aclamação de Abertura do Novo Ciclo de 

Aquarius, em seguimento ao Odissonai (“Ode ao 

Som” como Psalmo dos Psalmos, Cântico dos 

Cânticos) realizado no Santuário Akdorge de 

Portugal. Estando tudo assombrosamente 

relacionado entre si numa sucessão de factos 

matematicamente infalíveis onde a ingerência 

humana apenas serve de eco e efeito a Desígnio ou 

Causa transcendente, a explicação só se encontra 

na Lei de Causalidade que assiste à Mecânica 

Universal: é a Mão de Deus quem, mais uma vez, 

está por detrás de tudo, pois nenhum homem tem o 

poder de fazer com que o Céu e a Terra se 

identifiquem em tantas e extraordinárias correla-

ções lógicas que o momento único apresenta, 

posto não ser o homem que escreve estas linhas 

quem as inventou para a ocasião, antes, elas 

apresentaram-se por si mesmas e ele limita-se a 

registá-las. 

Tanto quanto as 15 horas relacionarem-se 

simbolicamente com o igual número cabalístico de 

Astaroth, a ver com a presente 4.ª Ronda da Terra 

e o Reino Humano por Ele dirigido desde a 

ocidental coordenada (Oeste), assim fixando o Ex 

Occidens Lux, sendo a Triflama ou Três Chamas 
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irrompendo da cabeça deste Buda de Realização a 

projecção flogística dos Três Logos (Theotrim) 

nele mesmo, o que é simbolizado por essas 

mesmas 3 horas da tarde, sim, a do crepúsculo dos 

deuses Assuras!...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritual de Aclamação do Novo Ciclo de Aquarius  

em São Saturnino de Sintra (28.09.2005) 
 

 

 

 O próprio Matra-Akasha, datando o Re-

nascimento de AKBEL, marca neste dia 17.771, 

que reduzido teosoficamente dá o valor 32 dos 

Raios do Sol Oculto ou Central do Sistema de 

Evolução Universal projectado no Seio da Terra 

como Shamballah, sendo que 3+2 = 5 indicador do 

Quinto Sistema Planetário e Geográfico, neste ca-

so sendo Sintra assinalada no Pentalfa Flamejante, 

o Tetragramaton. Contando só o valor 17 este é o 

do Arcano de Portugal, “A Estrela dos Magos”, 

“As Estrelas” que cronometram o seu biorritmo. 

Deste Arcano 17, “A IMORTALIDADE” confor-

me o Tarot Aghartino, falou o nosso Venerável 

Mestre JHS: 

 “A IMORTALIDADE. Lindo quadro se 

apresentava. Eu via o 6.º Sistema: um Sol Central 

tinha por embrião enorme Borboleta, saindo de um 

Ser de aspecto feminino. E eu tive a impressão de 

que chocava enorme Ovo que, em verdade, era 

aquele mesmo Sol. Contei-lhe os Raios e em vez 

de 32 eram 48. Eu compreendi: 8x4 = 32, o 4.º 

Sistema; 8x5 = 40, o 5.º Sistema; 8x6 = 48, o 6.º 

Sistema. Neste momento senti que o meu ovo 

áurico abrangia todo o Globo Terrestre, do Pólo 

Norte ao Pólo Sul e que algumas crianças me viam 

(coisa estranha) na Ilha de Itaparica (...).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esse trecho de AKBEL na sua forma 

humana teve o seguinte comentário de um seu 

discípulo, o ilustre Teósofo Sebastião Vieira Vidal 

(sendo os comentários entre parênteses da minha 

autoria): 

 “No dia 28 de Fevereiro de 1949, os 

Excelsos Munis, em guisa de Matra-Devas (Anjos 

Celestes ou do 2.º Mundo) em corpos físicos (isto 

é, estes avatarizando aqueles em seus corpos 

etéricos), trouxeram ao Templo os Avataras 

recém-nascidos (Mitra-Deva e Apavana-Deva), 

estabelecendo a ligação entre o Templo de São 

Lourenço (Minas Gerais, Brasil), Secção Externa, 

e o 8.º Templo (do Caijah, no Mundo de Duat), 

Secção Interna. Eis porque o consideramos como 

Casa da Suprema Beatitude, a Loka da Harmonia 

Universal. A nossa reverência máxima aos 

caríssimos Adeptos de Compensação, firmando 

nessa época o Trabalho que começou em Niterói 

(em 10 de Agosto de 1924). 
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 “O Arcano 17 faz-nos lembrar o dia 17 de 

Fevereiro de 1960, quando os 4 Maharajas 

desceram do 2.º Trono para a Agharta (isto é, 

projectaram directamente a sua Consciência aí, 

todavia permanecendo a sua Presença nas respe-

ctivas coordenadas do Universo), aumentando o 

valor dos 4 Kumaras e demais quaternários. Foi 

um dia grandioso, que estimulou a dinâmica do 

Pramantha (ou Ciclo de Evolução Universal, 

simbolizado tanto pela Swástika como pela 

Rosa+Cruz), e os 4 Kumaras (ou Devas-Lipikas, 

M.Y.K.A.) passaram a espelhar os 4 Deuses ou 

Sóis da Constelação de Ziat (Cruzeiro do Sul). 

Nesse dia, a Excelsa Lorenza (no escrínio de 

Monte Airu, em Itaparica) foi elevada à Hierarquia 

de Ishwara Feminino, como reflexo do 5.º 

Maharaja de cima.  

 “O Arcano 17 também nos lembra o 

supremo nascimento dos Dhyanis, que vieram do 

Céu para brilhar na Terra em torno dos 4 

Maharajas, vibrando em São Lourenço. 

 “Muito esplendor aos que trabalham para 

acender no seu peito a Luz de Agharta e na cabeça 

as 3 Chamas benditas (de Astaroth), elevando a 

mente aos cabelos electrizantes das Barbas do 

Eterno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Falando sobre o Arcano 17, não podemos 

esquecer as Estrelas: Ziat-Balashim, constelação 

das Plêiades, dos Rishis e dos componentes da 

Hierarquia dos Jivas (homens), que têm como 

Espírito as Estrelas do Céu. E 777 Estrelas se 

apagaram, para rebrilhar nos vasos sagrados que 

deixaram de ser físicos para imortalizar-se nos 

corpos celestes, as Estrelas. Por isso, os Jivas 

estão nos Céus proclamando a Vitória de Deus. 

 “Glória ao Arcano 17, expressão do 8.º 

Sistema Geográfico: um Sol com 7 em seu redor. 

Se houvesse alguém com a visão do excelso 

Ezequiel poderia ver, pelo menos, 4 Sóis. 

 “Glória às Estrelas no Céu e Pax Perennis 

Dei a todos os Seres da Terra!” 

 Eis porque PORTUGAL só podia ser o 

berço privilegiado da Obra do Eterno na Face da 

Terra, sobretudo a partir de 1899 (para não recuar 

a 1800... com Jesus e Maria no Pico da Serra 

Sagrada de Sintra, em seu Avatara Momentâneo), 

o que levava JHS a proferir constantemente: 

“Portugal, Lisboa, SINTRA, berço abençoado de 

nossa Obra que aí fez a sua espiritual eclosão! 

PICO DO GRAAL, sim, pino do futuro Império 

Espiritual do Mundo, entendido como a criação do 

5.º Sistema Universal projectado pelo 6.º”. E isto 

diz tudo... como tudo (quase...) digo agora: 

ARABEL coadjuvado directamente por AKBEL, o 

Rigor da Lei temperado pelo Amor de Deus, 

expressando a acção conjunta dos 5.º e 6.º Raios 

de Luz do Novo Pramantha a Luzir em íntima 

correlação com o CRUZEIRO MÁGICO DE 

MARIZ, nas palavras do mesmo Mestre JHS. 

Esses 5.º e 6.º projectam o 7.º Raio de Luz 

do Logos Único e que é canalizado e distribuído 

na Terra pela 7.ª Linha Serapis, a qual irá nortear o 

período avatárico dos 10.000 anos do Reinado de 

Maitreya, e aos poucos os 5.º e 6.º Raios das 

Linhas Morya e Kut-Humi dissolvendo-se nele 

como projecção do 8.º Raio Síntese, onde termina 

a condição de Dhyani-Jiva ou Choan e começa a 

de Dhyani-Buda ou Mahachoan, correspondendo à 

passagem da 6.ª Iniciação Real para a 7.ª. Sendo o 

7.º Raio de cor laranja dourada a ver com o Sol no 

solo da Terra, vai bem com a cor de tez da futura 

Raça Dourada que já hoje urge, apesar de 

timidamente, um pouco por toda a parte, sim, essa 

a Humanidade Cristina, Crística ou de Maitreya. 

 As condições para a implantação do 

Reinado de Maitreya, o Cristo Universal, vêm 

sendo preparadas desde o ano 1000 d. C. no Brasil 

(com a passagem dos valores monádicos de 

Teresópolis (RJ) a Aiuruoca (MG), ou seja, do 
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final da Raça Atlante ao começo da Raça Ária), e 

sobretudo em Portugal, altura em que começou a 

história da formação do Condado Portucalense no 

Norte da Península Ibérica. Segundo JHS, o 

esquema hierárquico para o Novo Ciclo hoje 

fazendo a sua espiritual eclosão, é o seguinte em 

traços gerais: 

 

 Os 7 Raios de Luz do Logos Solar proje-

ctados no Logos Planetário estão representados 

nos sete principais Adeptos (Dwijas e Choans) da 

Hierarquia Planetária estrategicamente dispostos 

nos sete principais Postos Representativos 

mundiais afins aos Centros Vitais ou Sóis de Vida 

(Chakras) aí vibrando com maior intensidade co-

mo sendo os próprios do Logos da Terra. Tem-se: 

 A Terra recebe dos 7 Luzeiros que o Céu 

tem os 7 Raios de Luz por eles recebidos e 

filtrados do Logos Solar (motivo de também os 

chamarem de Sete Espíritos diante do Trono, 

representados no candelabro de sete chamas), e é 

por isso que cada dia da semana relaciona-se a um 

desses Planetas e respectivo Raio, como sejam: 

 Observa-se que a disposição das cores e 

Adeptos representativos dos respectivos Raios 

aparta-se completamente dessas outras de Charles 

Leadbeater e Alice Bailey, profusamente copiados 

e plagiados pelos hodiernos movimentos “new 

age”, pois que essa é a nossa de JHS; ademais, o 

Conde de São Germano não se relaciona 

directamente ao 7.º 

Raio tal como este não 

é de maneira alguma 

violeta, cor lunar, o que 

entraria em contradição 

flagran-te com o 

esplendor do ciclo solar 

ou espiritual que ora inicia. Quanto muito 

púrpura, mas isto a ver com Ab-Allah e Júpiter 

(planeta agora em exaltação no signo de Aquário, 

enquanto Plutão está em “queda” no mesmo, 

expressando assim os Mundos Subterrâneos em 

vibração intensa nesta hora e sendo quem une o 

Céu com o Inferno, Infera ou Lugar Inferior ou 

Interior, na Face da 

Terra), como também 

com a 5.ª Loka de Sintra 

assinalada por essa cor 

que é a do primeiro 

elemento natu-ral, o 

atómico ou Adi-Tatva, 

de que se reveste o Princípio Espiritual (Atmã) 

assinalado nesse 5.º Planeta da semana. 

 Nesse sentido, devo salientar que o planeta 

afim a Aquarius é Saturno, cujo “aspecto superior” 

está em Urano e o “inferior” em Plutão, estando 

nesta hora, como disse, Júpiter em “exaltação” 

neste signo e Plutão em “queda”. Pois bem, a 

conjunção ou metástase de 

Saturno com Júpiter, da Maté-

ria com o Espírito, chama-se 

em aghartino Asga-Laxa e é 

aquela que impulsiona a aber-

tura de um Novo Ciclo e o 

advento de um Novo Avatara. 

Já Urano designa o Uraniano 

Perfeito ou Andrógino Alado 

– o Adepto Real – cuja Idade 

começa nesta Hora, enquanto 

Plutão assinala o “domicílio” 

actual dos que alcançaram 
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essa condição de Uranianos Perfeitos, ou seja, o 

mundo ctónico, subterrâneo, a Agharta mesma!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Sobre isso, devo informar que desde a 

preciosa data de 22 de Março de 1963 os Dhyanis 

Kumaras e Budhas revezam-se de sete em sete 

anos nos Postos e respectivos Sub-Postos 

Internacionais e Sul-Mineiros, tendo cabido neste 

ano de 2005 a Eduardo ficar em Tassu (São Tomé 

das Letras) e a Sakiel permanecer até 2012 em 

Sura-Loka (Sintra). De maneira análoga, os 

demais Dhyanis para os seus respectivos Lugares 

Jinas ou Montes Santos, assim mantendo a 

dinâmica universal deste Novo Pramantha ou 

Ciclo de Evolução auspiciado pelos 7 Raios de 

Luz Divina promanada do Logos Solar ao Logos 

Planetário, recebida directamente pelos Excelsos 

Dhyanis no pico da insigne Fraternidade Branca 

dos Bhante-Jauls, sim, os “Irmãos de Pureza” 

como “a esperança viva do Traixu-Lama”, no 

dizer de H. P. Blavatsky, esse cujos dotes 

iniciáticos, segundo René Guénon, “mais que 

mágicos são teúrgicos”. 

 Com efeito, o projecto avatárico para a 

Nova Era de JHS chama-se Missão Y ou dos Sete 

Raios de Luz, aportando os valores imperecíveis 

do Passado no Presente projectado no Futuro. Isto 

é Pramantha! Pramantha, como já disse, é termo 

sânscrito retirado da tradição litúrgica védica que 

significa, em termos cosmogónicos, “acção cícli-

ca”, ou por outra: Ciclo de Evolução Universal. 

Emblematicamente, ainda segundo a tradição 

védica, o Pramantha é representado pela Cruz 

Jaina (a Swástika), e ainda pela própria 

Rosa+Cruz, esta que se vê na abóbada do Templo 

português consagrado ao Cavaleiro das Idades, 

Akdorge. Está aí porque assinala o próprio 

Cruzeiro Celeste (a quem Fernando Pessoa, em A 

Mensagem, chama de Sul Sidéreo) que é quem 

determina os momentos de nascimento, 

desenvolvimento e fenecimento de cada um dos 

Ciclos de Evolução em que se reparte a Vida 

Universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Quem anima e locomove o Pramantha, o 

Ciclo de Evolução, como disse, são os Sete Raios 

da Luz do Logos Planetário recebidos directa-

mente do Segundo Aspecto Amor-Sabedoria do 

Logos Solar, identificado como Cristo Cósmico ou 

Universal assinalado no Y (a “letra d´ouro” dos 

antigos pitagóricos), este igualmente demarcando 

tanto os Deva-Pis ou Gémeos Espirituais Akbel-

Allamirah, hierarquicamente imediatamente “abai-

xo” do mesmo Logos ou Cristo Cósmico, como 

ainda, em termos geográficos, os dois hemisférios 

do Globo Terrestre, Oriente (Amor, Iluminação) e 

Ocidente (Sabedoria, Iniciação). Consequentemen-

te, a Missão Y é universal, e por intervenção 
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directa dos mais excelsos paradigmas do Género 

Humano, os divinos Choans (“Cisnes”, em páli, 

usufruindo do estado de Consciência do Absoluto 

correspondendo à 6.ª 

Iniciação Real, equiva-

lendo no simbolismo 

cristão à “Assunção de 

Jesus e Maria”) “enca-

beçando” os Sete Raios 

de Luz, é criado o Novo 

Pramantha tendo por 

base as experiências 

realizadas no Antigo 

Pramantha, por outras 

palavras, os valores 

reais do signo ou ciclo 

de Peixes vêm sendo 

transferidos gradual-

mente para o de 

Aquário, não menospre-

zando aquele mas 

escoando tudo quanto 

possui de positivo e 

imperecível, em termos 

de valores humanos e 

espirituais, neste e 

agora, no Presente 

assim marcando o fim 

do Passado onde ao Ex 

Oriens Umbra impõe-se o Ex Occidens Lux! 
 

 Observe-se o esquema seguinte que deixo 

à meditação do respeitável leitor e sobretudo dos 

Veneráveis Munindras que cultivam a noção de 

responsabilidade e de integração ao Espírito da 

Obra Divina sem misturas nem confusões 

misticistas onde por norma se atropelam as noções 

mais desavindas e soltas na descontinuidade e 

desconexidade próprias do pensamento emocional, 

já agora desassombrados ou assombrados 

(quiçá?...) quanto a estes Mistérios Sagrados, 

mesmo que oferecidos de maneira incompleta mas 

perfeitamente de acordo com as Revelações do 

Novo Ciclo acabado de nascer, sendo de dever 

ignorar por completo as “vaidades e presunções” 

de certos “budas de aviário” conspirando contra 

tudo e todos que não os reconheçam, à sua vã e 

pueril fantasia, nos quais o psiquismo campeia em 

triunfo desgraçado sobre a pura Espiritualidade 

como a ensinou e ministrou o nosso Venerável 

Mestre JHS: 

 

  

 Considero que com esse esquema muita 

coisa fica clarificada, e também demonstrada que 

o Brasil será plenamente o que lhe está determina-

do pela Lei Suprema na medida em que a Excelsa 

Fraternidade Branca concorrer, com a sua 

Consciência e Energia, para aí de todas as partes 

do Globo, muito particularmente de Portugal, 

actualizado como está ao assessorar o 3.º Raio 

(subsidiariamente o 5.º) da Actividade Criadora do 

Terceiro Logos, este mesmo do ESPÍRITO 

SANTO cujo Ciclo já iniciou antes, no Plano 

Causal ou Mental Superior, em 24.02.1954. É para 

isto, no final de contas, que todos os Lusos desta 

Obra Divina trabalham: a plasmação do IMPÉRIO 

DO DIVINO ESPÍRITO SANTO À FACE DA 

TERRA, o REINADO DE MAITREYA ou o 

mesmo IMPÉRIO ANDRÓGINO DE MELKI-

TSEDEK. Enquanto isso, o Matra-Akasha apare-

lha no Altar com a Divina Pomba marcando o 
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Tempo da sua manifestação final. No mais, Ave 

Mariz Nostra! 

 

 

 Tudo em conformidade à letra e regra do 

Salmo de Cobertura ao Sol do Novo Mundo, pela  

primeira vez entoado em Portugal, em Sintra 

dentro da velhinha capela de São Saturnino da 

Serra na supradita data de 28.9.2005: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1 – Glória à primorosa Ética Universal presente nos Sete Princípios de Vida, Energia e 

Consciência engastados nos Sete Tronos da Terra como gemas preciosas da Coroa que orna a Mente do 

Rei do Mundo. Com a dinâmica impulsionadora da Evolução avante os Excelsos Arautos do Mundo 

Jina noite e dia tecem o Casulo Áurico, entre os nobres Cortesãos, Príncipes e Reis da Agharta 

inspirando os Governadores das Nações da Face da Terra, desta forma dando guarida ao Reinado de 

Suryaj ou Helius, o Sol Espiritual do Divino Espírito Santo. 
 

 2 – Glória à Ética Tributária e ao Carácter Templário, espelho da Autoridade Celeste na 

Justiça Terrestre. 
 

 3 – Júbilo ao Eterno, Deus Único e Verdadeiro, através dos Sete Raios do Novo Pramantha a 

Luzir manipulados pelo Excelso Rabi-Muni, Supremo Dirigente dos Munis das Confrarias Jinas 

esparsas estrategicamente nos Montes Santos da Terra. Glória ao excelso trabalho desse honrado Filho 

da Cabeça de Brahma, representando o Peito do Mundo em que se acolhe o Filho no Pai, na dinâmica 

Kumárica da Obra da Evolução. 
 

 4 – Que o nosso pensamento alado pelas asas da sublime abstracção divina, e o poderoso 

sentimento de santidade e devoção mística pela Obra de Maitreya, o Cristo Universal, faça eclodir de 

nosso interior as formas reais do Bem, que são escudo inquebrantável protegendo e envolvendo em 

Realeza os divinos Protagonistas do Tim-Tim por Tim-Tim da Obra de Deus na Face da Terra. 
 

 5 – Nós vos exaltamos divino Akdorge, como espelho da Vontade Suprema. Glória às Espadas 

Tulkus forjadas no braseiro do Sol Central da Mãe-Terra. Nós vos exaltamos divino Akgorge, Profeta 

de Deus, espelho do Supremo Amor e Sabedoria. Glória aos Báculos Tulkus talhados no éter profundo 

que envolve a Divina Mãe. Homens e Mulheres privilegiados, Velsungos e Valquírias do Paraíso 

Terreal, o Reino encantado de Agharta. Cantemos louvores aos digníssimos Santos e Guerreiros que 

mantêm a Ordem, a Ética, a Estética das Verdades eternas na Terra. 
 

 6 – Que a nossa Força Mental e Energia Coracional seja só dirigida à Augusta Obra, ao Apta 

em Akbel, Allamirah e Maitreya. Possa o nosso Poder Interior acender e ascender em Línguas de Fogo 

e fazer crepitar nas cabeças de todos os Filhos e Filhas do Novo Pramantha a Luzir as Três Chamas 

Pentecostais do Glorioso AL DJABAL, Arabel como Rigor, Inteligência e Justiça, ao lado do Amor, 

Devoção e Rectidão, inaugurando a Idade de Maitreya, o Quinto Império Universal. 
 

 

 7 – Glória, Luz e Esplendor aos 49 Adeptos Independentes encobertos nos Montes Santos do 

Mundo, sobretudo na Confraria Jina de Kurat-Avarat, a nossa Montanha Sagrada de Sintra. 
 

 8 – Honra ao Dever das Espadas e dos Báculos que defendem e mantêm ao Fogo e à Luz do Sol 

Central nesta sua 4.ª Jornada cíclica, no Plano da Vontade manifestada como Actividade Universal, 

incutindo a Integração e a Responsabilidade de um e todos. 
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 9 – Olhos e Ouvidos Alerta! Vigilância dos Sentidos, nobres Cavaleiros e excelsas Damas do Pai, 

da Mãe e do Filho. Erguei as vossas flamígeras Forças e ígneas Energias tributárias da Lei que a tudo e 

todos envolve, em defesa do Apta na Mansão do Amanhecer, Shamballah, em Defesa da Instituição e da 

Obra como Origem e Padrão das nossas Realizações, realizando a REALIZAÇÃO DE DEUS. 
 

 10 – ALERTA! E FIRMES NOS SEUS POSTOS, UM E TODOS, DIGNÍSSIMOS 

MUNINDRAS DO ETERNO! 
 

 A Hora exige a Realização do CARÁCTER SACERDOTAL e da CULTURA TRIBUTÁRIA 

como Revelação dos Mistérios do Céu nos Arcanos da Terra. 
 

LUTA PELO DEVER 

AT NIAT NIATAT 

BIJAM 
 

 Para fechar esta já longa mas acredito que 

preciosa CARTA ABERTA ao Novo Ciclo, repito 

mais uma vez: para se poder reconhecer o Cristo 

externamente é necessário primeiro despertá-lo 

internamente! Por isso, “a Humanidade só será 

feliz quando reconhecer o Avatara”, afirmou JHS 

em 1963 na cidade de São Paulo, já às portas do 

seu regresso definitivo a Agharta em corpo 

imortal, e a sua Excelsa Companheira de Missão, 

D. Helena Jefferson de Souza, rematou 

posteriormente em 26 de Fevereiro de 1977, às 20 

horas, no Rio de Janeiro: “É necessário que cada 

discípulo ache dentro de si mesmo o seu Mestre, 

para que quando Maitreya chegar nós estejamos 

aptos a reconhecê-Lo, a senti-Lo e a venerá-Lo”. 
 

 Com tudo, apresento o penhor da minha 

eterna gratidão a todos, presentes e ausentes, vivos 

e idos, que acompanharam até esta Hora Magna os 

passos avatáricos da Obra do Eterno na Face da 

Terra, a todos que me incentivaram a prosseguir, a 

todos que me defenderam e permitiram viver até 

ao momento. E todos somos, no final de contas, 

filhos e filhas de Sintra, de Portugal, partículas 

vivas do Novo Avatara de Aquarius a irromper 

sobre a Terra, pela mente, pelo coração, pela 

vontade determinada em criar um Novo Ciclo 

cheio de Felicidade e Progresso humano e 

espiritual para o Mundo! 
 

 A minha inteira fidelidade à Suprema 

Tríade: Akdorge, Akgorge e Aktalaya, o Pai do 

Fogo Sagrado envolto pela Alma do Mundo! 
 

Salve, AQUARIUS – 2005! 

Salve, CRISTO UNIVERSAL! 

ADVENIAT REGNUM TUUM 

BIJAM 

 

 

 

 


