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PREFÁCIO 
 

 

 O presente estudo é o resultado de anos de pesquisas em trabalhos consagrados de 

luminares que se destacaram por seu imenso saber em todos os Tempos. Limitei-me a fazer 

estudos em obras que há muito vieram a lume. Nenhum mérito me cabe senão o tempo 

empregado, a paciência e a vontade em fazer as coisas bem feitas. 
 

 A própria Doutrina Secreta foi inspirada por Mahatmãs. Dentre eles, convém destacar 

os Mestres Kut-Humi, Morya e Djwal Khul, que por sua vez trouxeram o tesouro do Saber 

Arcano cujas fontes se perdem no Tempo. Este Saber não é propriedade de ninguém, pois tem a 

sua origem no próprio Logos que preside à nossa Evolução. 
 

 Foi nesta fonte que procurei beber. Espero poder continuar servindo, pois tenciono, se os 

Deuses ajudarem, prosseguir os esforços no sentido de divulgar, dentro do meu limitado campo 

de acção, a Ciência dos Deuses. O Conhecimento Sagrado é inesgotável, devendo ser objecto de 

consideração por todos aqueles que realmente desejam transcender a insípida vida do homem 

comum. 
 

 Dentre os luminares onde vislumbrei a Sabedoria Iniciática das Idades brilhar com mais 

intensidade, destacarei o insigne Professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade 

Teosófica Brasileira, mais conhecido pela sigla J.H.S. Tal foi a monta dos valores espirituais 

que proporcionou aos seus discípulos, que os mesmos já vislumbram horizontes de Ciclos 

futuros. Ressaltarei também o que foi realizado pelos ilustres Dr. António Castaño Ferreira e 

Professor Sebastião Vieira Vidal. Jamais poderia esquecer esse extraordinário Ser mais 

conhecido pela sigla H.P.B., Helena Petrovna Blavatsky, que ousou, vencendo inúmeros 

obstáculos, trazer para os filhos do Ocidente a Sabedoria Secreta que era guardada a “sete 

chaves” pelos sábios Brahmanes. Pagou caro por sua ousadia e coragem. O polígrafo espanhol 

Dr. Mário Roso de Luna, autor de inúmeras e valiosas obras, com o seu portentoso intelecto e 

idealismo sem par também contribuiu de maneira magistral para a construção de uma nova 

Humanidade. O Coronel Arthur Powell, com a sua inestimável série de livros teosóficos, 

ajudou-me muito na elucidação de complexos problemas filosóficos. Alice Ann Bailey, teósofa 

inglesa que viveu nos Estados Unidos da América do Norte, sob a inspiração do Mestre Djwal 

Khul, Mahatma membro da Grande Fraternidade Branca, também contribuiu muito para a 

divulgação das Verdades Eternas aqui no Ocidente. E muitos outros, que com o seu Saber e 

Amor tudo fizeram para aliviar o peso kármico que pesa sobre os destinos da Humanidade. 
 

Abril de 1995 
 

Azagadir 
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CADEIAS 
 

 

FORMAÇÃO DE UMA CADEIA 
 

 

Estamos iniciando o nosso segundo Caderno no qual abordaremos o tema Cosmogénese 

sob outro aspecto. Ou seja, falaremos dos diversos Ciclos em que é repartida a Evolução 

Cósmica. Veremos com mais detalhes o significado do que vem a ser um Sistema Solar, um 

Sistema Planetário e a diferença que existe entre ambos. É comum supor-se que são a mesma 

coisa. Estudaremos detalhadamente o que vem ser uma Cadeia Planetária, que também é 

confundida com um Sistema Planetário. Veremos igualmente o que vêm a ser Globos, Rondas, 

Logos, etc. Procuraremos seguir uma sequência didáctica no complexo quadro que o tema 

encerra. São dados obtidos ao longo de muitos anos de pesquisas nas mais diversas fontes do 

Esoterismo universal. 
 

Como já vimos, existe uma Energia Cósmica Inteligente que é utilizada conscientemente 

pelo Logos para realizar a sua titânica Obra. Os Iniciados chamam a essa Energia de Fohat. 

Quando um Globo ou Planeta, seja sólido ou não, cessa a sua vida útil, continua ainda existindo 

por um certo tempo, tal como acontece a um ser humano morto. Quando isso ocorre, a sua 

Essência é retirada. É Fohat quem realiza essa tarefa de transferir os Princípios ou a Essência do 

Planeta que morre para outro que emerge para a vida. Quando cessa a vida de um Planeta, a sua 

Essência é transferida para um Ponto Laya, ou de repouso. A matéria do corpo celeste morto 

desfaz-se lentamente e os seus resíduos retornam à sua fonte original, contudo, um tanto 

transformados pela acção da experiência a que foram submetidos no seu período de actividade. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Devido ao facto apontado acima, muitos acreditam que a Matéria seja indestrutível e 

eterna. Contudo, os Iniciados afirmam que o que é permanente é a raiz da Matéria, ou seja, 

Mulaprakriti, a Essência da Matéria, ou mais precisamente: o que é perene é a Substância 

Primordial donde todas as formas derivam, como já vimos no Caderno n.º 1. O exemplo mais 

patente desse facto cósmico ocorre com o nosso satélite, a Lua. Ela apenas está morta em sua 

Essência Espiritual, expressa pelas suas Hierarquias que se transferiram para a 4.ª Cadeia 

Terrestre, como veremos com detalhes futuramente. A respeito do assunto, assim se expressa A 

Doutrina Secreta: 
 

 “Supõe-se que a Lua seja um astro morto, esgotado, mas isso não passa de uma 

hipótese. A Lua está morta apenas no que respeita aos seus Princípios Internos, isto é, 

psíquica e espiritualmente. Fisicamente, assemelha-se a um corpo paralisado pela metade. A 

ela faz referência o Ocultismo como ‘Mãe Insana’, a Grande ‘Lunática Sideral’. 
 

 “A Lua é hoje o frio resíduo, a sombra arrastada pelo corpo novo  para o qual se fez a 

transfusão dos seus poderes e princípios de Vida. Está agora a seguir a Terra durante longos 

evos. Atraindo-a e sendo por ela atraída, incessantemente vampirizada por sua filha, a Terra. 

Vinga-se, impregnando-a com a sua influência nefasta, invisível e venenosa que emana do 

lado oculto da sua natureza. E no entanto vive: as partículas do seu cadáver em decomposição 

estão cheias de vida activa e destruidora, embora o corpo que elas anteriormente formavam 

esteja sem alma e sem vida.” 
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COMO SÃO FORMADOS OS GLOBOS DE UMA CADEIA 
 
 

 Os sete Pontos Laya, que representam uma espécie de Nirvana Cósmico, encerram 

potencialmente as condições de uma manifestação de Vida. As Estâncias de Dzyan fazem 

referência a “pequenas rodas”, uma dando nascimento a outra. É a partir desses Centros que se 

processa a diferenciação dos elementos que constituirão aquilo que será o nosso Sistema Solar. 

As sete Rodas são os sete Globos da nossa Cadeia Planetária. Entende-se como sendo várias 

Esferas algumas ainda não materializadas, Centros de Forças dirigidos por Consciências 

Cósmicas que objectivarão um projecto já idealizado. A esse respeito, dizem as Estâncias de 

Dzyan: 
 

 “Ele as constrói à semelhança das Rodas mais antigas (Mundos), colocando-as nos 

Centros imperecíveis (Pontos Laya). Como as constrói Fohat? Ele junta a poeira de fogo. 

Forma esferas de fogo, corre através delas e em seu derredor, insuflando-lhes vida, e em 

seguida põe-as em movimento, umas nesta direção, outras naquela. Estão frias, ela as aquece. 

Estão secas, ele as umedece. Assim procede Fohat, de um a outro crepúsculo, durante sete 

Eternidades.” 
 
 

OS SETE GLOBOS QUE FORMAM A CADEIA TERRESTRE 
 

 

 Segundo as Estâncias de Dzyan, a “Terra apareceu com seis irmãs”, e segundo os 

Vedas “há três Terras correspondentes a três Céus”, sendo que a nossa Terra física, ou seja, o 

4.º Globo da nossa Cadeia, é chamada de Bhumi. 
 

Entenda-se que as três Terras a que os Vedas fazem referência correspondem aos três 

Globos do Arco Descendente da nossa Cadeia, enquanto os três Céus correspondem aos três 

Globos do Arco Ascendente. São Globos nos mais diversos graus de densidade, em outras 

palavras, onde a Substância Primordial apresenta-se em diversos aspectos de diferenciação. 
 

Através dos três primeiros Globos da Cadeia nós descemos, no sentido de materialização, e 

pelos três Globos de subida nós nos desmaterializamos, ou espiritualizamos. O 4.º Globo, o 

inferior, é onde a materialização atinge o máximo de densidade; também é nele que inicia o 

caminho da desmaterialização. Esse 4.º Globo é a nossa Terra. É o ponto axial que contém 

potencialmente os valores espirituais e materiais. Os sete Globos de uma Cadeia são designados 

pelas letras A, B, C, D, E, F e G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Búdico

Plano Mental

Plano Astral

Plano Físico

A

B

C

D

E

F

G

Planeta Terra



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 2 – Roberto Lucíola 

 7 

POR QUE A TERRA FORMA UMA CADEIA 
 
 

 

O Globo Terra, embora aparentemente seja um só, forma uma Cadeia, que é o 

encadeamento de um grupo de 7 Globos. A Terra é o 4.º Globo da Cadeia e é representada pela 

letra D do esquema.  
 

Como vemos, a Terra faz parte de um conjunto de 7 Globos onde a Matéria atingiu o 

máximo de densidade, portanto, sendo um Globo físico, enquantos os demais Globos da Cadeia 

são constituídos de matéria mais subtil. 
 

A nossa Cadeia, por sua vez, faz parte de um conjunto de 7 Cadeias onde ocupa o 4.º lugar. 

Daí dizer-se que estamos na 4.ª Cadeia, chamada Cadeia Terrestre. 
 

Os 7 Globos da Cadeia Terrestre são constituídos das seguintes qualidades de Matéria, de 

acordo com a tabela que se segue: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O Globo físico da Terra, embora aparentemente seja um único Globo, na realidade é um 

conjunto de 7 Mundos que se interpenetram ocupando o mesmo espaço. Por isso formam uma 

Cadeia. Os Globos de matéria mais subtil além de interpenetrarem os mais densos estendem-se 

além da periferia destes, formando uma “aura” que se irradia por milhares de quilómetros. Por 

analogia, é o que acontece com o próprio Homem que tem o seu Corpo Físico interpenetrado por 

diversos veículos de natureza mais subtil: Corpos Astral, Mental, etc.  
 

Em Física, sabe-se que as partículas atómicas nunca se tocam, nem mesmo nos materiais 

mais compactos. Da mesma forma, os espaços inter-atómicos são sempre maiores do que as 

próprias partículas, algo assim como as distâncias entre os corpos celestes no espaço sideral. 
 
 

 

OS TRÊS PLANOS ARQUETIPAIS 
 
 

 

Dos 7 Globos da nossa Cadeia Terrestre só um, o mais material de todos, acha-se no nosso 

Plano, ou seja, ao alcance dos nossos sentidos comuns. Os outros seis estão fora do Plano Físico 

sendo, portanto, invisíveis aos homens comuns. Cada Cadeia sempre é o produto e a criação de 

outra inferior em evolução que a antecedeu, já tendo morrido para dar nascimento a outro Mundo 

mais evoluído. Este é o ditame da Lei Divina. É como se fosse uma reencarnação macrocósmica. 
 

Os 7 Globos da nossa Cadeia e das demais que formam o nosso Sistema Planetário, têm 

como cenário para sua evolução os quatro Planos inferiores do nosso Universo, sendo que os três 

Planos superiores pertencem ao Universo Arquetipal habitado pela Hierarquias Arrúpicas
1
. 

Estudaremos as Hierarquias mais adiante, num Caderno especial. 

                                                 
1
 Arrupa, termo sânscrito, “que não tem forma física”. Hierarquias Arrúpicas, “sem forma, informais”. 

Rupa, termo sânscrito, “que tem forma física”. Hierarquias Rúpicas, “com forma, formais”. 

Tipo de Matéria Quantidade de 

Globos 

Globos 

Matéria Búdhica 2 A e G 

Matéria Mental 2 B e F 

Matéria Astral 2 C e E 

Matéria Física 1               D   (Terra) 
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RONDA – PERÍODO GLOBAL – CADEIA  
 
 

 Muito embora os 7 Globos da Cadeia existam simultaneamente, apenas um deles é 

animado pela Onda de Vida. Assim sendo, enquanto um dos Globos estiver em actividade 

realizando um trabalho cósmico, os demais seis Globos do conjunto estão em estado de 

adormecimento ou em vida latente. Segundo JHS, encontram-se em Inércia Passiva. Neste 

estado tudo fica estático, não há evolução, pois só se evolui quando se está em plena actividade. 

Nesse caso, diz-se que o Globo está num Pralaya, numa espécie de Samadhi Cósmico. Também 

se verifica, por analogia, o mesmo fenómeno com o Homem, que só evolui quando está 

encarnado. Quando está desencarnado, limita-se a ruminar o que fez durante o período de 

actividade na vida física. 
 

 O primeiro a ser animado pela Onda de Vida é o Globo A. Isto significa, no nosso caso, 

que o Globo será habitado pelas Hierarquias que vão movimentar a Roda da Vida. Uma Ronda é 

o Ciclo de Actividade que anima os Globos. Após um longo período de actividade no Globo em 

questão, período chamado de Manuântara, a Vida activa vai se extinguindo lentamente, até 

abandonar o Globo. Em seguida, a Vida passa a animar o Globo B. Enquanto isso, o Globo 

anterior entra em Pralaya. Entrar em Pralaya significa entrar em compasso de espera, pois a 

Vida retornará a este Globo ainda durante mais seis vezes. Passado o período de actividade no 

Globo B, a Onda de Vida prosseguirá a sua marcha, sucessivamente, através dos outros Globos 

que compõem a Cadeia.  

 

4º Plano - BUDHI

5º Plano - MENTAL

6º Plano - ASTRAL

7º Plano - FÍSICO

A

B

C

D

E

F

G

Planeta Terra

3º Plano - ATMÃ

2º Plano - ANUPADAKA

1º Plano - ADI

(Arquetipal)

(Arquetipal)

(Arquetipal)
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 O período durante o qual o Globo está sendo animado pela Onda de Vida tecnicamente é 

chamado de Período Global, sendo que Ronda é a passagem da Onda de Vida pelos 7 Globos 

sucessivamente. Terminada a 1.ª Ronda, a Onda de Vida volta a animar novamente o Globo A 

e repete todo o processo percorrendo novamente os 7 Globos, do A ao G. Ao todo, este 

procedimento reproduz-se durante 7 vezes. Assim sendo, todos os Globos são animados durante 

sua vida útil sete vezes cada um. O conjunto de 7 Rondas perfaz uma Cadeia. Resumindo, 

temos: 
 

 RONDA   É a passagem sucessiva de uma Onda de Vida pelos 7

     Globos; 
 

  CADEIA   É a passagem sucessiva de sete Ondas de Vida pelos 7

     Globos; 
 

  PERÍODO GLOBAL  É quando um Globo está sendo animado pela Onda de 

     Vida. 
 

  PRALAYA GLOBAL É quando um Globo entra em adormecimento após a 

     passagem da Onda de Vida. Deverá ficar aguardando a 

     próxima Ronda. 
 

 PRALAYA DA CADEIA Na 7.ª e última Ronda a Cadeia extingue-se paulatina- 

     mente, Globo por Globo. A Onda de Vida transfere-se para 

     a próxima Cadeia, que já existe potencialmente no Ponto

     Laya. 
 

 Na figura que se segue, vemos uma Ronda em que a Onda de Vida passa pelos 7 

Globos sucessivamente. 

 

A

B

C

D

E

F

G

1 RONDA 

= 

1 Onda de Vida

 
 

 

 Nessa outra figura, está representada uma Cadeia em que 7 Ondas de Vida percorrem os 

7 Globos sucessivamente. 
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TRANSFERÊNCIA DA VIDA DE UMA CADEIA PARA OUTRA 
 

 

 

 Quando uma Cadeia Planetária encontra-se na sua última Ronda, a 7.ª, entra em processo 

de dissolução. O seu Globo A, antes de extinguir-se, transfere os seus Princípios Espirituais a 

um Centro Laya que futuramente se transformará num novo foco de Vida, ou seja, numa nova 

Cadeia. O mesmo dá-se com os demais Globos da Cadeia. 
 

 Tomando por exemplo o que aconteceu entre a 3.ª Cadeia Lunar e a 4.ª Cadeia Terrestre, 

verificamos que o Globo A da 3.ª Cadeia transferiu a sua Vida para o Globo A da nossa 4.ª 

Cadeia. Em seguida, o Globo B da 3.ª Cadeia também transferiu a sua Vida para o Globo B da 

4.ª Cadeia, e assim sucessivamente até chegar ao Globo G.  
 

 A transferência dos Princípios Espirituais da 3.ª Cadeia Lunar para a 4.ª Cadeia 

Terrestre, significa a vinda dos componentes da Hierarquia dos Barishads da Lua para a Terra 

por ocasião da formação da nossa 4.ª Cadeia. Quanto aos diversos Globos da 3.ª Cadeia, estão 

relacionados às diversas categorias de seres que habitavam a Lua, pois, como é evidente, não 

existia um nivelamento hierárquico da população. A Hierarquia dos Barishads expressava a 

Essência Espiritual da Lua. Os Arhats estavam relacionados ao Globo G, que era o mais 

evoluído da Cadeia. 
 

 A respeito do assunto, diz H.P.B. na Doutrina Secreta: 
 

 “Em virtude deste fenómeno, a Lua tornou-se virtualmente um Globo morto, no qual a 

rotação quase que cessou após o nascimento do nosso Globo. A Lua deu tudo à Terra, excepto 

o seu cadáver.” 

 

A

B

C

D

E

F

G

1 CADEIA

=

7 RONDAS

= 

7 Ondas de Vida
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ESQUEMA DA TRANSFERÊNCIA DA VIDA DA 3.ª PARA A 4.ª CADEIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Devemos observar que a transferência da Vida de uma Cadeia para outra só se dá na 

última Ronda, a sétima. Neste caso, ao invés de entrarem em Pralaya, como vinham fazendo nas 

Rondas precedentes, os Globos começam a desfazer-se. Não há mais um Pralaya e sim uma 

Dissolução Planetária. 
 

 

CADEIA PLANETÁRIA E SISTEMA PLANETÁRIO 
 

 

 Quando a Corrente de Vida deixa um Globo para dirigir-se ao seguinte, o Globo 

abandonado não morre. Nele subsiste ainda um germe de Vida que se activará na próxima 

Ronda. Como vimos, o Globo só passará pela dissolução na última Ronda. 
 

 No final da Cadeia, a matéria dos Globos dissolvidos não será extinta, pois isso é 

inconcebível. Essa matéria passará por um processo de diferenciação, sendo reaproveitada na 

configuração de novos corpos planetários. Basicamente as partículas materiais são as mesmas, 

todavia será uma matéria de estrutura mais subtilizada, pois irá formar mundos mais evoluídos. 
 

 

O QUE É UM SISTEMA PLANETÁRIO 
 

 

 O número sete preside a toda a Evolução. Uma Cadeia é constituída de 7 Globos que são 

ativados por 7 Ondas de Vidas ou Rondas, e assim por diante. 
 

 No término de uma Cadeia, na sua sétima Ronda, a Vida transfere-se para um Ponto Laya 

onde se dará início a uma nova Cadeia constituída, por sua vez, de 7 novos Globos. O processo 

repetir-se-á por 7 vezes. Esse conjunto de 7 Cadeias Planetárias formará um Sistema Planetário, 

ou seja, terá 49 Globos activados. É necessário que o tema fique bem esclarecido, pois têm 

havido muitos equívocos com a frequente confusão entre Cadeia e Sistema, como se uma fosse 

sinónima do outro. Resumindo, temos:  
 

  CADEIA PLANETÁRIA É constituída por um conjunto de 7 Globos; 
 

  SISTEMA PLANETÁRIO É constituído por um conjunto de 7 Cadeias (49 Globos). 
 

 Convém não perder de vista que uma Cadeia é sempre fruto da que a antecedeu e que não 

mais existirá após decorrido seu período de vida, pois, como vimos, ocorrerá a sua dissolução. 

Assim sendo, quando falamos em 49 Globos não se veja tal quantidade de corpos celestes 
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existindo simultaneamente no nosso Sistema. Uma Cadeia começa o Manuântara com sete 

Globos e finalizará o Sistema Planetário ou Maha-Manuântara também com sete Globos. 

Cadeias e Sistemas são sucessivos e não simultâneos.  
 

 

FUNÇÃO DO MANU 
 

 

A 4.ª Cadeia Terrestre está passando pelo meado da sua 4.ª Ronda, portanto, faltando ainda 

mais três Rondas para o seu complemento. No nosso caso, uma Ronda corresponde ao período 

de 7 Raças-Mães
2
. Estudaremos este tema com mais detalhes oportunamente. Toda esta 

mecanogénese obedece a um plano sabiamente elaborado pelo Logos. Nada acontece por acaso. 

A expressão humanizada do Logos, designada pelo título de Manu, é quem comanda todo o 

processo evolutivo. 
 

Manu-Colheita é o que recolhe todas as experiências da Cadeia em extinção. Cabe ao 

Manu-Semente iniciar o novo Ciclo evolucional. Existem várias gradações manúsicas, tais 

como: Manu de Raça, Manu de Ronda, Manu Planetário, etc., tudo obedecendo a uma sequência 

tulkuística
3
. O mais elevado dando origem ao imediatamente inferior. Em última análise, todos 

não passam de uma projeção do Manu Primordial que é uma expressão do próprio Logos 

Criador. 
 

 

CORPOS SUBTIS DA TERRA 
 

 

 A Terra é o 4.º Globo (Globo D) da 4.ª Cadeia, e é o único Globo físico da mesma. Os 

demais Globos do conjunto da nossa Cadeia são de natureza subtil . Os mais refinados são de 

natureza Búdhica, portanto, invisíveis aos nossos olhos comuns. No conjunto, Constituem os 

Corpos Psíquico, Mental e Espiritual do nosso Planeta. Segundo a Doutrina Secreta, esses 

Globos são a Essência Espiritual da Terra. 
 

 Nas três primeiras Rondas anteriores à actual a Terra ainda estava em formação, estava 

tomando forma. Era um Globo flogístico na 1.ª Ronda, e foi se consolidando lentamente à 

medida que as Rondas se sucederam. A Terra só se consolidou definitivamente e alcançou 

estabilidade na actual 4.ª Ronda. Nas três Rondas que ainda faltam para completar a nossa 

Cadeia, o nosso Globo ir-se-á subtilizando, espiritualizando. Os corpos dos homens também 

acompanharão o processo pari passu. No Caderno n.º 1, encontram-se descritas as diversas 

etapas por que  já passou o nosso Globo e também aquelas por que ainda passará, bem como foi 

abordada a natureza da matéria que constituirá o nosso Globo. 
 

 As Mónadas que circulam por uma Cadeia Planetária são constituídas por sete categorias 

ou Hierarquias, consoante o seu estado de consciência, o seu grau de evolução e o seu mérito. 

Segundo o Professor Sebastião Vieira Vidal: 
 

 “Os sete Sóis surgem simultaneamente com a limitação do Absoluto. Temos o Sol 

Central com mais sete Sóis ao seu redor. Desses Sóis o grande Ezequiel, em seus êxtases, viu 

apenas quatro e denominou-os de ‘Rodas de Fogo’. 
 

 “De um Universo ou Sistema projetam-se sete Cadeias, o que já é um esquema menor, 

em menor escala, de menores dimensões do que os Sete Sóis. 
 

 “Cada Cadeia, por sua vez, é constituída de sete Sóis pequenos a que chamamos de 

‘Globos’, e evolui em sete Ciclos a que chamamos de ‘Rondas’.”  

                                                 
2
 As sete Raças-Mães da presente Ronda, são: Adâmica, Hiperbórea, Lemuriana, Atlante, Ariana, Bimânica e 

Atabimânica. 
3
 Tulku (termo pali e tibetano), “múltipla manifestação física de uma mesma Essência Espiritual”. 
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OS DIVERSOS TIPOS DE PRALAYAS 
 
 

  PRALAYA GLOBAL:  Corresponde a um período de repouso que se dá 

      quando a Vida passa de um Globo para outro.

       Assim, numa Ronda temos sete Pralayas Globais. 
 

  PRALAYA DA RONDA:  Corresponde a um período de repouso de maior

       duração. É o que se dá entre uma Ronda e outra. 
 

  PRALAYA DA CADEIA:  Período de repouso entre uma Cadeia e outra. 
 

  PRALAYA PLANETÁRIO:  Período de repouso entre um Sistema Planetário e

      outro. 
 

  PRALAYA SOLAR:   Quando todos os sete Sistemas Planetários chegam

      ao final.  
 

 

PRALAYA SEGUNDO UM MESTRE 
 

 

 Segundo o Mestre Kut-Humi, existe um Nirvana dos Reinos Animal e Vegetal. Diz ele: 
 

 “Nos Pralayas menores não se começa tudo de novo. Não são mais do que a 

ressurreição das actividades interrompidas. Os membros dos Reinos Vegetal e Animal que não 

tenham alcançado mais que um desenvolvimento parcial, no final do Manuântara menor não 

são destruídos. As suas vidas ou entidades vitais também encontram as suas noites de repouso 

correspondentes. Também têm o seu próprio Nirvana. E por que não haviam de tê-lo essas 

entidades fetais e infantis? São iguais a nós outros, engendradas pelo Elemento Único... Da 

mesma maneira que nós temos os nossos Dhyan-Choans, eles têm os seus elementais guardiães 

nos distintos Reinos e no conjunto. Estão tão bem cuidados como o está a Humanidade em 

massa.” 
 

O Venerável Mahatma Kut-Humi deixa bem claro que realmente os Sistemas são 

completos e fechados. Cada Reino completa-se num Sistema Evolucional, conforme a afirmação 

do Professor António Castaño Ferreira. Fica entendida esta tese quando Kut-Humi refere-se aos 

“membros dos Reinos Vegetal e Animal que não tenham alcançado mais que um 

desenvolvimento parcial no Manuântara...” Como vimos no Caderno n.º 1, os que não lograram 

a realização exigida pela Programação Cósmica para o Sistema, passam para o Sistema futuro 

como restos kármicos, para completarem a sua evolução num Sistema que não é o seu. É bem o 

caso dos Reinos Vegetal e Animal, e tanto assim é que estes são explorados ao máximo a ponto 

de servirem de alimentação um ao outro. O vegetal alimenta o animal e o animal o vegetal, os 

quais,  por sua vez, alimentam os homens. Também os homens que não atingirem a Consciência 

Crística no final da nossa Sétima Ronda, serão restos kármicos no próximo Sistema. Segundo 

JHS, serão serviçais das elites espirituais, com oportunidade de se redimirem.  
 
 

PRALAYA SOLAR 
 

 

 Um Sistema Solar é o conjunto de Sete Sistema Planetários, portanto, para a sua 

realização requere-se uma verdadeira eternidade, pois o Sistema Solar completa um Grande 

Ciclo de Manifestação no qual se realizam integralmente os Sete Dhyans-Choans Superiores, 

também chamados Luzeiros. Teoricamente, um Sistema Solar equivale a 49 Cadeias 

Planetárias. Trataremos deste assunto, com os respectivos esquemas, no Caderno n.º 3. Ao falar 

sobre tão palpitante assunto, assim se expressou o Mahatma Kut-Humi numa de suas famosas 

Cartas:  
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 “Quando chega o Pralaya Solar, toda a Humanidade purificada some no Nirvana 

Inter-Solar para renascer em Sistemas superiores. A cadeia de Mundos destrói-se e 

desaparece como uma sombra na parede quando se extingue a luz.” 
 

Continuando, o grande Sábio fala-nos na sucessão dos actuais Dhyan-Choans por outra 

série de altos Dirigentes Cósmicos, o que vem demonstrar a existência de uma Lei que 

estabelece um escalonamento hierárquico a que todos têm acesso mediante esforço próprio: 
 

 “No princípio de um Manuântara Solar, os elementos até então subjectivos do Mundo 

material, animados ao receberem o impulso dos novos Dhyan-Choans do novo Sistema Solar, 

formar-se-ão em Rios Primordiais de Vida. Separando-se em centros diferenciados de 

actividade, combinar-se-ão numa escala gradual de sete etapas de evolução, enquanto os 

antigos Dhyan-Choans do Sistema Solar que findou passam a uma Esfera superior.” 
 
 

A TERRA É O ÚNICO GLOBO SEM PAR NA CADEIA 
 

 

 Como já vimos, todos os Globos da nossa Cadeia têm o seu par. Só o 4.º Globo, que é a 

nossa Terra, está solitário no extremo inferior do Arco de Descida. Sendo também o único Globo 

físico da Cadeia, constitui-se no “Fiel da Balança”. É a Esfera de ajustamento entre os níveis 

subtis e a matéria densa. É na Terra que essas duas forças devem equilibrar-se. Na Cabala é 

considerada como sendo a “Sala da Justiça”, o Mundo da Balança Kármica.  
 

As Mónadas que evoluem na nossa Cadeia Terrestre têm aqui seu destino decidido para o 

resto das suas encarnações no Ciclo. O ponto médio foi atingido precisamente no meado da 4.ª 

Ronda na 4.ª Raça-Mãe, a Atlante. A partir desse ponto não mais foi permitido o ingresso de 

Mónadas animais no Reino Humano. A porta foi fechada pelos Dirigentes Espirituais da 

Humanidade. A Balança Cósmica foi nivelada. 
 

Segundo as Estâncias de Dzyan, as únicas excepções foram as “raças mudas” (os 

antropóides – símios ou macacos) por descenderem dos homens, ou mais precisamente, dos 

Amanasas (Assuras de 3.ª categoria), cujas Mónadas já se achavam no estado Humano. 
 

 

O GLOBO PROTÓTIPO DA CADEIA 
 

 

Os primeiros Globos A, B e C, em qualquer Cadeia, estão relacionados aos seus opostos 

que são os Globos E, F e G nos mesmos Planos.  
 

No caso da nossa 4.ª Cadeia, por exemplo, o Globo A, que é um Globo de natureza 

Búdhica, está relacionado ao Globo G, que também é Búdhico. Só que o Globo A é o esboço do 

que será o Globo G no Futuro, quando for um Globo plenamente realizado. Os três primeiros 

Globos são como “sementes” ou embriões dos três últimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Búdico

Plano Mental

Plano Astral

Plano Físico

A

B

C

D

E

F

G



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 2 – Roberto Lucíola 

 15 

 O primeiro Globo A de todas as Cadeias é sempre o protótipo, o Globo dos arquétipos de 

tudo que vai evoluir na Cadeia. É o modelo que será aprimorado no decorrer do processo 

evolutivo. Assim, o Globo G é a síntese da Cadeia, a coroação dos esforços realizados, cujo 

produto final será transmitido à Cadeia seguinte. 
 

 Geralmente, os primeiros Globos, Rondas e Raças são sempre mais trabalhosos, pois 

trata-se de realizar um trabalho inicial. Contudo, à medida que a Onda de Vida prossegue a sua 

marcha as coisas vão ficando mais fáceis, devido às experiências vivenciadas no labor já 

efectuado. É em virtude deste facto que os Globos, Rondas e Raças vão diminuindo de duração à 

medida que a marcha evolutiva prossegue. Assim sendo, não existe uniformidade de Tempo na 

duração dos Ciclos de Vida. 
 

 

COMUNICAÇÃO ENTRE PLANETAS 
 
 

 Ultimamente fala-se muito em viagens astrais, onde os mais evoluídos até circulam no 

Plano Mental. Esses Planos, sob ponto de vista dos Adeptos, são ainda considerados materiais. 

Daí a relativa facilidade com que um número crescente de pessoas circulem por eles, 

principalmente durante o sono. Não devemos esquecer-nos que todos os Planos Cósmicos 

constituem-se  de 7 Sub-Planos cada um, indo do mais refinado, que é o 1.º Sub-Plano, até ao 

mais grosseiro, que é o 7.º. Portanto, quanto mais refinado é um Plano ou Sub-Plano, mais raro é 

o seu povoamento, por motivo óbvios. 
 

 Pelos esquemas já apresentados, verificamos que o Plano mais elevado por onde evolui a 

nossa Cadeia e consequentemente a Terra, é o Plano Búdhico, que desempenha importante 

função na mecanogénese cósmica. É ele que separa o Universo manifestado do imanifestado. O 

Mundo manifestado é o das Formas, é o mais material, enquanto o Mundo imanifestado é a 

Morada das Hierarquias altamente espiritualizadas que ainda não possuem veículos de 

manifestação, seja de que natureza forem. Esta Região Celeste é denominada pelo Avatara 

Cíclico de Segundo Trono.  
 

 A respeito do assunto, diz a Doutrina Secreta: 
 

 “Normalmente, nem o Plano Físico, nem o Plano Astral, nem o Plano Mental do nosso 

Planeta se comunicam com os Planos correspondentes de outro Planeta. No Plano Búdhico, 

porém, existe um estado comum a todos os Planetas da nossa Cadeia.  
  

 “O Sétimo Princípio Universal, Atmã, é o Logos percebido por Budhi, ou a Alma 

Universal, como um agregado sintético de Dhyanis-Budhas.”  
 

 Acreditamos que esse “agregado de Dhyanis-Budhas” seja o dos Dhyan-Choans 

Superiores, ou Luzeiros, cuja Santa Morada é o Segundo Trono no Plano Búdhico. O termo 

“agregado” deve-se ao facto de que nos Mundos Arrúpicos não existem personalidades como 

nós as entendemos aqui nos Mundos Formais, polarizadas em seres definidos com “nome e 

forma”. Pelo visto, o Mundo de Atmã é de tal excelsitude que mesmo visto do nível búdhico 

ainda constitui uma incógnita. 
 

 

O LOGOS CRIADOR E AS CADEIAS 

 
 O Logos Criador é o Centro donde promana tudo o que se manifesta no Universo. Ele é 

a própria LEI que regula todas as formas de manifestação. Está sediado no 4.º Plano Cósmico, o 

Búdhico. É o Plano também chamado da Ideação Cósmica ou Plano dos Arquétipos. É ali que 

está registado tudo quanto foi programado em termos de realizações nas Cadeias e Sistemas. 
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Graças a esse fenómeno é que os grandes videntes iluminados vislumbram o Presente, o Passado 

e o Futuro. Pouquíssimas pessoas têm acesso ao Akasha Divino, formidável fonte de inspiração.  
 

 Quando a programação foge dos elevados objectivos traçados pela Lei Divina, são 

efectuadas correcções, às vezes de forma dolorosa, gerando as grandes catástrofes que 

periodicamente assolam a Humanidade. Esses desvios acontecem em virtude do livre-arbítrio 

que foi concedido aos homens em determinada etapa da sua evolução. O livre-arbítrio foi um 

bendito privilégio, mas quando mal empregado pode transformar-se numa maldição, como 

aconteceu na esplendorosa Atlântida, facto que pode repetir-se actualmente na nossa Civilização 

Ariana. 
 

 

HOMEM: AGENTE ACTIVO DA OBRA DE DEUS  
 

 

No Plano da Ideação Cósmica, também chamado de Segundo Trono, o grande projecto a 

ser plasmado ainda encontra-se em forma ideoplástica, ou seja, em forma de ideia, faltando 

realizar-se materialmente. Para que o que foi idealizado pelo Logos seja transformado em factos 

no Mundo das Formas, Mundo também chamado de Terceiro Trono, necessário se faz o 

concurso das chamadas Hierarquias Criadoras, constituídas por um conjunto de Seres 

emanados directamente da Mente do Logos. A estas Hierarquias cabe o papel fundamental de 

plasmar o que foi concebido por Deus. 
 

 O próprio Homem é componente de uma Hierarquia em formação, ainda em estado 

embrionário. À medida que a sucessão das Cadeias prosseguir em sua marcha para a frente, o 

Homem irá conscientizando-se dos seus valores intrínsecos de Construtor Divino, a fim de que 

seja consolidada a Hierarquia dos Atabimânicos na Face da Terra. A verdadeira Iniciação visa 

este objetivo, ou seja, conscientizar cada vez mais o Homem da sua sagrada missão. Por isso, 

qualquer tentativa de embrutecer e suprimir a consciência do ser humano, tornando-o um robot 

passivo, sem vontade própria, como tentam fazer na actualidade os grandes oligopólios que 

controlam os meios de comunicação à escala mundial, manipulando as consciências de modo a 

tornar as pessoas joguetes nas mãos das egoístas forças políticas e económicas das classes 

dominantes, constitui uma afronta directa aos Desideratos Divinos. Não resta a menor dúvida 

que os responsáveis por tal comportamento terão que responder oportunamente  por isso perante 

a Lei que a tudo e a todos rege, como aconteceu com a aristocracia no século XVIII, com 

especial destaque para os da estirpe dos Bourbons, que de tanto decapitar a mente do povo 

tiveram as suas cabeças cortadas. Que a experiência histórica sirva de advertência às classes 

dirigentes, principalmente às do Brasil, país destinado a ser o paradigma da Humanidade.  
 

 

OS QUATRO PLANOS DA MANIFESTAÇÃO 
 

 

 São quatro são os Planos que servem de palco para nossa evolução. Seguem-se as suas 

respectivas características: 
 

  4.º PLANO – BÚDHICO: Plano da Ideação Cósmica, onde se acha sediado o Logos 

     Criador em sua plenitude. É de lá que todo o processo 

     evolucional é elaborado. Quando o Logos precisa mani-

     festar-se no seio da Humanidade, o faz em forma de um

     Avatara. Tal acontece para a correcção da Programação

     Cósmica quando há distorções, o que implica em grande

      sacrifício para a Divindade. 
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  3.º PLANO – MENTAL: Plano onde a Ideação Supra-Mental do Plano Búdhico se

     transforma em Plano Mental, chamado de Mahat pelos

     Iniciados hindus. Onde as ideias abstractas se objectivam

      em pensamentos concretos, que posteriormente, nos Planos

      mais grosseiros, irão dar forma à matéria. 
 

  2.º PLANO – ASTRAL: Plano que serve de molde psíquico às ideias do Logos.

     Fonte das energias que vitalizam as formas com os princí-

     pios da sensibilidade e das emoções, dando vida expansiva

      às formas materiais. 
 

  1.º PLANO – FÍSICO: Plano das objectivações. Aí a Ideação plasma-se e toma

      forma segundo um plano sabiamente elaborado no Mundo

      dos Deuses. É o Mundo dos Atritos, pois a Matéria inicial-

      mente pouco afeita ao movimento, devido à inércia          

     tamásica
4
, opõe resistência às vibrações mais rápidas dos

      Mundos Superiores. Mas com o correr dos tempos, a

     Matéria também irá adaptando-se, subtilizando-se, de modo

     a poder melhor reflectir em baixo os impulsos oriundos do

      Logos. 
 

                                                                  

A TERRA É UM PENSAMENTO MATERIALIZADO DO LOGOS 
 
 

 A Terra é o fruto bendito do Pensamento Divino. Nos seus primórdios, como já vimos, a 

Terra era um Globo de natureza flogística, sem formas ainda bem definidas como se fosse um 

conglomerado de energias difusas, assemelhando-se a uma forma-pensamento. O Globo, com o 

passar das eternidades, foi se condensando até cristalizar-se numa forma material estável. Porém, 

as energias subtis que lhe deram origem ainda persistem, formando as contrapartes espiritual, 

psíquica e mental do nosso Globo. Assim sendo, o nosso Mundo é um Ser vivo, não só 

materialmente mas também espiritualmente. Por isto mesmo, merece o melhor dos tratamentos. 

Em caso contrário, estaremos agredindo a própria Fonte da Vida. 
 

 Toda esta elaboração teve por objectivo criar os meios apropriados para o surgimento do 

Homem, manifestação máxima da Divindade na Terra. É através da criatura humana que o 

Logos terá os veículos mais aperfeiçoados para expressar os seus valores essenciais. Daí a 

necessidade da interacção: Terra – Homem – Deus. A harmonia deve ser completa entre esses 

valores. A compreensão desta realidade levará a Humanidade a velar cada vez mais pela sua 

Santa Morada que é a Terra, a fim de que ela tenha onde prosseguir a sua jornada o mais 

confortavelmente possível. Quem agride a Terra, poluindo-a ou destruindo-a, está consciente ou 

inconscientemente agredindo a própria Fonte do Ser. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DOS QUATRO PLANOS FORMAIS 
 
 

 Não temos elementos para podermos compreender fielmente o Mundo das Causas, pois 

ele está além da nossa compreensão intelectual. Sob o nosso ponto de vista, o Mundo do Além-

Akasha não deixa de ser surreal, pois em termos de analogia  não temos referência. Como poder 

compreendê-lo com a nossa mente comparativa e analítica, afeita a formas definidas? Como 

assimilar a ideia de um Mundo sem formas? Temos que nos contentar em vislumbrar o sentido 

oculto de algumas verdades transcendentais que os Iluminados filtraram para nós.  

                                                 
4
 Referente à mais densa das três qualidades de matéria: Satwa, Rajas e Tamas. 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 2 – Roberto Lucíola 

 18 

 Abaixo damos uma sinopse do que foi dito anteriormente, para fins de melhor 

memorização:  

 

 

Plano Búdhico 

Plano do Logos Criador 

Plano da Ideação Divina 

Plano dos Arquétipos 

 

Plano Mental 

Plano dos Pensamentos Abstractos e Concretos 

Mahat 

Plano onde os divinos Ideais subjectivos se objectivam 

 

Plano Astral 

Plano que dá as Formas ao Mundo Físico 

Planos dos Sóis e Estrelas 

Plano do Cruzeiro do Sul 

 

Plano Físico 

Plano das Formas concretas  

Planos onde se objectivam os Sistemas, Cadeias, Globos, 

Rondas e Hierarquias 
 

 

O PLANO ASTRAL É O MUNDO DOS ASTROS 
 

 

 A vida na Terra, bem como a dos seres que nela habitam, está profundamente relacionada 

com o Plano imediatamente “acima” do Físico que é o Mundo Astral, Plano mais subtil que tudo 

abarca e interpenetra dando sensibilidade aos seres e coisas. Esse Plano exerce poderosa 

influência sobre o nosso Globo. Daí a popularidade da crença acerca das influências dos astros 

sobre todos nós.  
 

 Vista por este ângulo, a Astrologia atinge dimensões mais abarcantes do que a simples 

crença astrolátrica, sem nenhum embasamento iniciático. 
 

 O próprio termo astral deriva de astro. O Sol e as estrelas fazem parte do misterioso 

Mundo Astral. Segundo a Ciência Iniciática das Idades, estes corpos celestes são constituídos de 

imensas concentrações de energia vital e psíquica ou astral. Podem ser percebidos pela visão 

física do homem comum, da mesma maneira que se pode observar um corpo qualquer fortemente 

imantado, electrizado, ou que irradie energia atómica num ambiente escuro onde não penetre 

nenhuma claridade. 
 

 Sobre o tema, assim se expressou o ilustre Professor António Castaño Ferreira:  
 

 “Esses Centros Cósmicos são aglomerados de energia tão condensados e tão activos 

que, na escuridão do ambiente akáshico que envolve a Terra e os demais astros, podem tornar-

se perceptíveis aos nossos sentidos físicos. Neste Mundo ou Plano Cósmico (Astral), mais subtil 

que a Terra, que é o Mundo das grandes energias activas, existem Centros a que os astrónomos 

chamam de Sóis e estrelas de um modo genérico, e que para o Ocultista são vistos de um modo 

inteiramente diferente. São Centros de Irradiação de Vida.” 
 

 Os Iniciados afirmam que o que vemos como o Sol não é um corpo físico, mas uma 

fantástica aglomeração de energia electromagnética.  
 
 

O MISTÉRIO DO CRUZEIRO DO SUL 
 

 

 Um dos maiores Centros Cósmicos de irradiação de energias existente sobre o orbe 

terrestre, é sem dúvida o misterioso Cruzeiro do Sul. Este Centro desempenha papel 
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extraordinário no Esoterismo universal, muito embora tal facto seja pouco conhecido em virtude 

dos mistérios que o assunto encerra. 
 

 O Cruzeiro do Sul é um Centro de Força Cósmica do qual emanam as cinco 

manifestações do Hálito Universal Criador, que são as cinco “forças subtis da Natureza” 

chamadas Tattwas, na linguagem dos Iniciados. Por esse Núcleo fluem as cinco correntes 

energéticas que vitalizam e mantêm a Vida na Terra. Se por acaso o fluxo dessas energias fosse 

interrompido, a Terra entraria em colapso. Por analogia, o mesmo acontece com a vida humana, 

pois quando Prana, cuja essência é revestida com essas energias, cessa de vitalizar o corpo 

humano este cessa de viver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CRUZEIRO DO SUL É UMA PIRÂMIDE 

 

 Ao falar sobre tão importante tema, disse o Professor António Castaño Ferreira: 
 

 “O Akasha é a Energia Mater que se diferencia nas quatro outras, que têm o nome 

simbólico de Elementos. É a razão pela qual o Homem, na fase actual, pôde desenvolver os 

cinco dedos, porque cada um deles corresponde a uma Energia Cósmica, sendo que o polegar 

corresponde ao Akasha, que é o Tattwa móvel, o centro, portanto, onde se manifestam os outros 

Tattwas. Por esta razão é que o polegar se opõe a cada um dos outros dedos, dando ao Homem 

a capacidade de criar com as mãos tudo que se encontre ao seu alcance. 
 

 “Através das civilizações, a actividade criadora do Homem foi sempre fornecida pelo 

poder do Akasha ligado aos outros Tattwas que fluem, também, como magnetismo diferenciado 

pelas pontas dos dedos do Homem. 
 

 “O Akasha é a Fonte da Energia Primordial que forma as outras fontes de energias 

secundárias. A constelação do Cruzeiro do Sul é o Centro donde emana essa Energia. 
 

 “O Cruzeiro do Sul se apresenta com a forma de uma pirâmide. Foi baseado nesse 

conhecimento, que só a vista espiritual alcança, que os antigos egípcios ergueram as suas 

pirâmides, bem como os povos pré-colombianos, para expressar a formação quíntupla do nosso 

Universo, ou a expressão dessas cinco energias fundamentais do Cosmos. A sua projeçcão 

parece uma cruz com uma estrela menor no centro. 
 

 “No futuro, será justamente em harmonia com este local, com este Centro Cósmico onde 

se encontram essas cinco Rodas que giram emitindo todas as energias vitais que sustentam a 

Vida, que nós deveremos provocar o grande milagre da transformação superior, isto é, pondo 
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em actividade as energias que estão latentes em nós para que desperte a Consciência Superior 

de cada um. Estes cinco Hálitos vibram na Cidade Eterna de Shamballah.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUARTO SISTEMA PLANETÁRIO 
 
 

 Um Sistema Planetário é formado pelo trabalho realizado em sete Cadeias Planetárias, 

conforme mostra o esquema abaixo. Estudaremos agora as quatro Cadeias Planetárias 

considerando que nada se pode adiantar sobre as três Cadeias finalizadoras do nosso Sistema, em 

virtude das mesmas pertencerem ao Futuro. Por motivo óbvio, nada se sabe sobre elas. 

 

4.º SISTEMA PLANETÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRA CADEIA 
 

 

 Na 1.ª Cadeia do nosso 4.º Sistema Planetário, a evolução processava-se em ambiente 

inteiramente diferente daquele que conhecemos. Ainda não existia um Mundo constituído de 

matéria física. A nossa evolução processava-se no mais espiritual dos Planos manifestados, ou 

seja, no Plano Búdhico. Assim sendo, os Globos que formavam a Cadeia, bem assim como tudo 

que existia, eram de natureza Búdhica.  

Plano Búdico

Plano Mental

Plano Astral

Plano Físico

1ª

CADEIA

2ª

CADEIA

3ª

CADEIA

4ª

CADEIA

5ª

CADEIA

6ª

CADEIA

7ª

CADEIA
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 Realmente, era um Mundo Divino na plena acepção do termo. É muito difícil definir as 

formas num Mundo de extrema subtileza onde tudo era de grande mutabilidade, acima, portanto, 

da análise e compreensão da nossa mente habituada a raciocinar em termos de formas definidas. 
 

Nessa gloriosa fase da nossa existência, foi formada a 1.ª Hierarquia dos Assuras que 

formava a Humanidade da época, constituída por verdadeiros Deuses cujos corpos eram de 

matéria Búdhica. 
 

 O que actualmente é o Homem naquela época ainda estava na fase de Mineral, mas um 

mineral de estrutura Búdhica. Daí dizer-se que aquele Universo era de Essência Espiritual. 

Devemos considerar que se olhado daqui de baixo, de um Mundo grosseiro e material, o Mundo 

Búdhico é considerado como algo de natureza espiritual. No entanto, esse mesmo Mundo visto 

de um Plano superior, o de Atmã, por exemplo, é visto como um Mundo material. Assim, tudo é 

muito relativo, pois depende do ângulo de onde observamos as coisas. 
 

 À medida que a evolução prossegue, as Cadeias vão se sucedendo em Planos cada vez 

mais densos, até chegarem ao máximo de materialização que é o Plano Físico. É por isso que se 

afirma que a Terra faz parte de um Sistema de “sete Mundos”, sendo a nossa Terra o Corpo 

Físico do Sistema, já que os outros são constituídos de matérias mais subtis. Após atingir o 

máximo de materialização, há uma reversão do processo, iniciando-se o caminho de subida no 

Arco Ascendente, onde se processará a desmaterialização. 
 

Ensinam as Escrituras Sagradas que, como fruto bendito da 1.ª Cadeia ligada aos Assuras, 

ficou no Plano Búdhico, portanto, invisível para as vistas comuns, um Mundo Glorioso e 

Luminoso como um verdadeiro Sol de natureza Búdhica. 
 
 

SEGUNDA CADEIA 
 

 

 Na 2.ª Cadeia foi criado um Mundo mais denso que o da 1.ª Cadeia. A 2.ª Cadeia era 

constituída de substância Mental. A Humanidade de então tinha o corpo mais denso constituído 

de matéria Mental, portanto, também dotada de veículos extremamente refinados. A Natureza 

como um todo tinha as suas formas constituídas desse tipo de matéria. 
 

 Como todas as Cadeias, também possuía 7 Globos ou equivalentes. Como já vimos no 

primeiro Caderno, o Plano Mental, como todos os Planos Cósmicos, é constituído de sete Sub-

Planos, cada um com grau diferente de densidade. Assim, cada Globo da Cadeia era da natureza 

de um dos sete Sub-Planos. Graças ao fenómeno dessa variedade da substância Mental e da sua 

infinita possibilidade de combinações, é que podemos ter os mais variados tipos de pensamentos, 

consoante a natureza da substância Mental que manipulamos quando pensamos.  
 

 Na 2.ª Cadeia foi criada a Hierarquia dos Agniswattas, responsável pela plasmação do 

Mental Cósmico (Mahat). Foram eles que possibilitaram a divina faculdade de Pensar à 

Hierarquia dos Jivas na 3.ª Raça-Mãe Lemuriana, como veremos quando estudarmos a 

formação das Raças na 4.ª Ronda da nossa 4.ª Cadeia.  
 

Como fruto glorioso do trabalho da Hierarquia dos Agniswattas foi criado no Plano 

Mental um Sol de natureza Mental.  
 
 

TERCEIRA CADEIA 
 

 

 A 3.ª Cadeia era constituída de substância mais densa que as duas anteriores. A Matéria 

predominante nessa Cadeia era de natureza Astral, sendo que seu 4.º Globo (Globo D) já era de 

natureza física (etérica). Foi uma Cadeia também formada por um conjunto de 7 Globos.  
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 Na 3.ª Cadeia surgiu a Hierarquia dos Barishads, responsável pela formação do Corpo 

Astral ou o Afectivo-Emocional das criaturas. 
 

 A Lua foi o Globo que serviu de cenário para o desenvolvimento da 3.ª Cadeia. Na 

época, a Lua não era um satélite e sim um planeta. Foi a Hierarquia dos Barishads, mais 

conhecida nas tradições orientais por Pitris Lunares, que deu origem à nossa Humanidade da 4.ª 

Cadeia. Diz a Tradição Secreta que houveram sérios percalços na evolução da Lua e que a 

mesma não chegou a completar o seu Ciclo de Vida, o que prejudicou a nossa 4.ª Cadeia de 

modo acentuado com consequências de que até hoje a Humanidade se ressente.  
 

 Como resultado do trabalho realizado pelos Barishads Vitoriosos, criou-se no Plano 

Astral um Sol de natureza Astral. 
 

 

QUARTA CADEIA 
 

 

 A 4.ª Cadeia qual pertencemos, é chamada de Cadeia Terrestre. No momento está 

atravessando a sua 4.ª Ronda que, por sua vez, já está na 5.ª Raça-Mãe. Dará como fruto da sua 

evolução final a Hierarquia dos Atabimânicos. A sua evolução processa-se no Globo mais 

denso do 4.º Sistema Planetário, onde a Onda de Vida chegou ao máximo de materialização. A 

partir desse ponto axial, inicia-se a subida no caminho da subtilização.  
 

 A Hierarquia dos Atabimânicos, também chamada Hierarquia Jiva, ainda não está 

completa, pois só ficará realizada na 7.ª Ronda da Cadeia. Contudo, a cúpula da Hierarquia já 

está formada e encontra-se funcionando junto à Humanidade num trabalho construtivo. Embora 

só devesse ficar pronta no final do Ciclo, houve uma antecipação de sua vinda, facto conhecido 

na História Oculta como o “Saque contra o Futuro”. A direcção da Hierarquia Jiva é exercida 

pelos sete Dhyanis-Budas e mais um grupo de Seres de elevada categoria hierárquica. Formam o 

chamado Governo Oculto do Mundo, que dirige a Humanidade sem que o homem comum 

disso se aperceba.  
 

 Ainda faltam três Cadeias para completar o 4.º Sistema Planetário, que é composto de 

sete Cadeias Planetárias, como já vimos. Nada se sabe a respeito delas, pois pertencem a um 

Futuro longínquo. Como nas Cadeias passadas, a Terra e a sua Hierarquia também se 

transformarão num Glorioso Sol. 
 

 

SETE SÓIS BRILHARÃO NOS CÉUS 
 

 

 No final do Ciclo completo terão sido realizadas as 7 Hierarquias Criadoras, que 

evoluíram e adquiriram consciência no Sistema Planetário de que fizeram parte. Como 

glorificação dessa imensa Obra Cósmica e testemunho da Vitória alcançada, sete majestosos Sóis 

brilharão nos céus.   
 

 Abaixo damos uma síntese do que foi exposto nas páginas anteriores:  
 

 

Etapa 

evolucional 

 

 

Hierarquia 

 

Resulta num Sol 

de natureza... 
 

 

 

Desenvolve-se o... 

 

1.ª Cadeia 
 

 

Assura 
 

Búdhica 
 

Plano Búdhico 
 

2.ª Cadeia 
 

 

Agniswatta 
 

Mental 
 

Plano Mental 
 

3.ª Cadeia 
 

Barishad 
 

Astral 
 

Plano Astral 
 

 

4.ª Cadeia 
 

Jiva 
 

Física 
 

Plano Físico 
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 Numa Cadeia Planetária nem todos atingem a categoria de componentes da respectiva 

Hierarquia, só um número reduzido logra tão alto desiderato. Os retardatários fazem transbordo 

para a Cadeia seguinte como Humanidade comum, em diversos graus de evolução de acordo 

com seu estado de consciência, porém, com a oportunidade de se realizarem no novo Mundo. Só 

os Vencedores do Ciclo é que se tornam Hierarcas.  
 
 

RONDA PLANETÁRIA E RONDA DO GLOBO 
 

 

 Como já sabemos, a Ronda Planetária é quando a Onda de Vida percorre os 7 Globos da 

Cadeia, ou seja, do Globo A ao Globo G. Outra coisa é a Ronda do Globo. No caso da Terra, aí a 

Ronda do Globo corresponde às 7 Raças-Mães, cujo Pralaya é o intervalo que existe entre uma 

Raça e outra. No caso da Cadeia Lunar, os últimos Globos, que deveriam expressar a vitória da 

Cadeia, não chegaram a ser dinamizados, a ponto da própria formação veicular dos seus 

habitantes ter sido afetada.  
 

 Assim como a Terra iniciou a sua vida como um Globo etérico para finalizar a  sua 

evolução como um Globo de natureza espiritual, analogamente a Humanidade iniciou a sua 

marcha evolucional como uma Raça etérica para finalizar a sua evolução como uma Raça 

espiritual. Pelo visto, constatamos que há um sincronismo físico, mental e espiritual entre a Terra 

e os seres humanos que nela habitam.  
 

À medida que o Homem evolui e se transforma moral, emocional, mental e 

espiritualmente, o seu veículo físico acompanha o processo, transformando-se também. 

Estudaremos este fenómeno quando abordarmos a acção dos chakras e respectivas glândulas 

de secreção interna no metabolismo humano. É em virtude desta Lei que os homens da 7.ª 

Ronda da nossa Cadeia possuirão corpos de uma estrutura puramente espiritual, extremamente 

refinados. Daí as tradições falarem numa Humanidade futura formada por Seres Alados. 
 

 

OS HABITANTES DA LUA 
 

 

Os homens da 1.ª Raça-Mãe (Raça Adâmica), os primeiros habitantes da Terra, ainda não 

tinham um corpo sólido como atualmente, eram etéricos descendentes de seres etéricos também, 

provenientes da 3.ª Cadeia Lunar. Eram os “descendentes dos Homens Celestes”que, segundo a 

Tradição Iniciática, foram os “antepassados lunares ou Pitris Lunares” agrupados em sete 

classes de Seres, distintas umas das outras, em sete locais diferentes da Terra. Segundo as 

Estâncias de Dzyan, esses locais eram chamados de os “sete Promontórios Sagrados”. Quando 

estudarmos a formação das Hierarquias, veremos que realmente os verdadeiros Pitris Lunares 

eram apenas uma minoria e não a totalidade dos seres lunares aqui chegados para a formação da 

nossa 4.ª Cadeia. Apenas uma elite espiritual era componente da Hierarquia dos Barishads, 

habitante dos Globos E, F e G da Cadeia Lunar. Estes Globos lunares eram mais Núcleos de luz 

do que Globos propriamente ditos, constituídos pela aglomeração de Mónadas vitoriosas da 3.ª 

Cadeia. O mesmo acontece hoje na Terra, onde só uma minoria pertence à classe dos Vitoriosos 

que formarão a Hierarquia dos Atabimânicos. 
 

 Diz a Tradição Secreta que sendo a Lua um Globo físico (etérico), os seus habitantes no 

final da Cadeia já deveriam ter os princípios dos corpos físicos densos, e que tal não aconteceu 

em virtude da Lua ter-se desviado seriamente da Lei Divina. Não tendo concluído o seu Ciclo, a 

sua evolução foi interrompida bruscamente. Assim sendo, os nossos antepassados lunares 

deveriam ter chegado aqui à Terra já em corpos físicos e não como simples chayas, isto é, 

“sombras” dos mesmos. Em virtude desses acontecimentos, a evolução da Terra ficou 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 2 – Roberto Lucíola 

 24 

comprometida seriamente, a tal ponto que até aos dias de hoje nós sofremos as conseqüências da 

Queda lunar. 
 

 

OS PRECURSORES DA CADEIA 
 

 

 À medida que as Rondas prosseguem na sua marcha ascencional, arrastam consigo todas 

as formas de vida abrangendo do Reino Mineral ao Hominal. Promovem um surto evolucional 

em todos os segmentos do ser humano, seja físico, psíquico ou espiritual. A Onda de Vida 

acelera o aprimoramento das formas e veículos e promove mudanças no estado de consciência. 

Para que isso aconteça, o próprio Logos manifesta-se periodicamente, muitas vezes em forma 

humanizada através dos Avataras e das suas Hierarquias. 
 

 Embora a evolução impulsione colectivamente todos para cima sem distinções, há 

criaturas que se destacam da grande massa colectiva por sua força de vontade, inteligência, saber 

e espiritualidade. Tal acontece não em virtude de privilégios mas como fruto de um esforço 

individual, pois a Lei que é sábia e justa dá oportunidades iguais a todos.  
 

Em virtude desta Lei, existem Seres que hoje possuem o estado de consciência da Quinta, 

Sexta e até da Sétima Rondas. O Avatara, em uma de suas Revelações, teve ocasião de afirmar 

que já na 3.ª Raça Lemuriana, quando o estado de consciência humana ainda estava focado no 

emocional, portanto, correspondente ao Reino Animal, houveram 49 Seres Jivas que se 

Iluminaram por vez primeira, tornando-se já naquela época Adeptos da Boa Lei. Esses mesmos 

Excelsos Seres até hoje actuam eficazmente no sentido de ajudar a Humanidade a evoluir. 

Segundo as Regras do Pramantha, esses 49 Iluminados têm o direito de sair da “Roda de 

Samsara” por já terem cumprido o programa evolucional estabelecido para o nosso Manuântara. 

Por isso são denominados de Adeptos Independentes, isto é, são livres de continuar ou não em 

corpos humanos, por não precisarem mais de reencarnar posto já terem adquirido o direito ao 

Nirvana. 
 

Gautama, o Buda, e Shankaracharya, segundo a Tradição, foram considerados como Seres 

pertencentes à Sexta Ronda já em sua época. 
 

 

O QUE É EVOLUIR ESPIRITUALMENTE 
 
 

 Grande número de seres humanos ainda está com o estado de consciência pouco acima 

do dos animais. Aqueles que não lograrem atingir o Adeptado até aos meados da 5.ª Ronda, não 

mais poderão prosseguir a sua jornada até ao final da Cadeia, ou seja, até ao final da 7.ª Ronda 

da nossa 4.ª Cadeia Planetária, pois ficarão muito defasados e só poderão contaminar 

vibratoriamente os mais avançados, prejudicando-os. No Passado deu-se  algo de parecido, 

quando os Mentores da Humanidade “fecharam a porta” ao Reino Animal nos meados da Raça 

Lemuriana, não mais permitindo a passagem do mesmo para o Reino Humano, em virtude de 

não poderem acompanhar a vibração intelectual exigida para o Homem.  
 

 Convém ressalvar que evoluir implica em estar em harmonia com o estado de consciência 

exigido pela Lei num dado momento cíclico. Portanto, o que pesa é o estado de consciência, 

para que não haja equívoco ao supor-se que evoluir é ser inteligente e culto. Muito embora essas 

qualidades sejam valiosas, necessária se faz uma advertência: colocar o divino dom da 

inteligência e o refinamento cultural a reboque das emoções inferiores, das paixões e dos 

interesses egoístas, equivale a descer abaixo do nível animal. Quem assim proceder, por certo 

terá surpresas desagradáveis na selecção a ser efectuada no meado da futura 5.ª Ronda. 
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TEORIA DAS NEBULOSAS 
 

 

No Plano Físico do Universo, à medida que passam as Idades, formam-se enormes 

concentrações de massa de matéria ainda em estado virgem, chegando ao ponto da formação de 

vasta nebulosa de matéria radiante, que girando a grande velocidade sobre si mesma provoca 

aquecimento devido ao atrito atómico. Ao diminuir a velocidade, consequentemente diminui a 

temperatura. Evidentemente, o processo verifica-se sob a égide de uma Consciência Superior, 

Cósmica. A forma esférica inicial aos poucos vai se achatando nos pólos, e o que era esfera 

transforma-se lentamente num gigantesco disco. Devido à expansão, aparecem fissuras dando 

origens a anéis girando em torno do núcleo.  
 

Com o passar dos Ciclos, o Logos que preside à formação do seu Universo produz em 

determinados pontos dos anéis vórtices subsidiários que atraem para si grande massa de 

substância, ainda em processo de diferenciação. A partir desses vórtices incandescentes, foram se 

formando Globos de matéria gasosa que, passando por diversas fases, acabaram esfriando e 

condensando em Globos físicos sólidos.  
 

 

SURGIMENTO DO HOMEM  
 

 

 Diz a Doutrina Secreta:  
 

 “Um longo período transcorre entre a Época Mineral no Globo A e a Época do Homem 

– sendo que a expressão Época do Homem é usada em vista da necessidade de dar um nome a 

este quarto Reino que sucede ao Animal – embora na verdade o Homem no Globo A durante a 

1.ª Ronda, não seja propriamente o “Homem”, senão o seu protótipo, a sua imagem sem 

dimensão provinda das regiões astrais.  
 

 “O completo desenvolvimento da Era Mineral no Globo A prepara o caminho para o 

desenvolvimento do Reino Vegetal, e tão logo este se inicia o impulso da Vida Mineral transfere-

se para o Globo B. Depois, quando o desenvolvimento Vegetal no Globo A está completo e 

principia o desenvolvimento do Reino Animal, o impulso da Vida Vegetal passa ao Globo B, 

enquanto o impulso Mineral translada-se para o Globo C. Então, finalmente chega ao Globo A 

o impulso da Vida Humana. 
 

 “E assim a Onda Vital continua durante três Rondas, até que diminue a sua marcha e 

por fim detém-se no limiar do nosso Globo D, na 4.ª Ronda. Detêm-se porque então alcançou o 

Período Humano do verdadeiro Homem físico que vai surgir.”  
 

 Convém lembrar que o que chegou como “Homem” na 4.ª Cadeia não passava de 

“Mineral” na 1.ª Cadeia, que era constituída, como vimos, de matéria Búdhica. Na 2.ª Cadeia o 

Reino Hominal passou pela etapa Vegetal e na 3.ª Cadeia pela etapa Animal, só atingindo a 

categoria de Homem na nossa 4.ª Cadeia, mesmo assim só tendo condições para possuir um 

corpo físico denso no meado da Cadeia – Globo D da 4.ª Ronda – como vimos acima.   
 

 

OS SETE REINOS DA NATUREZA 
 

 

 Existem evoluindo na nossa Cadeia sete Reinos, sendo que três deles o fazem nos Planos 

Mental, Astral e Físico Etérico, como já foi dito no Caderno n.º 1. São denominados Reinos 

Elementais. O Reino Mineral é o mais denso mas possui uma contraparte etérica, que é o habitat 

do 3.º Reino Elemental. Embora o 3.º Reino Elemental seja de constituição mais subtil, faz parte 

do Mundo Físico. O Reino Elemental possui quatro grandes grupos de entidades, cada um deles 

ligado aos quatro aspectos com que se apresenta o Reino Mineral:  
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Elementais Ligados a... 

Gnomos Sólidos – Terra e Minerais 

Ondinas Líquidos – Água 

Salamandras Ígneos – Fogo 

Sílfides Aéreos – Ar 
 

 JHS afirmou que devemos dominar esses elementais que existem encadeados em nossos 

veículos inferiores, ou seja, nos nossos corpos Vital, Astral e Mental Concreto. Em última 

análise, os nossos veículos são constituídos de elementais encadeados. Quem conseguir esse 

autodomínio, dominará os elementais desencadeados que formam a Natureza: Gnomos, Ondinas, 

Salamandras e Sílfides. Estes conhecimentos devem ser postos em prática diariamente, sob pena 

de se perderem por falta de uso e vivenciação. Por isso que um Mestre de Sabedoria afirmou:  
 

 “O conhecimento reside em cabeças com pensamentos alheios. 

  A Sabedoria em mentes que refletem por si mesmas.”  
 

 

QUANTIDADE DE MÓNADAS EM EVOLUÇÃO 
 

 

Segundo H.P.B., o número de Mónadas em evolução, encarnadas ou não e não só as que se 

acham nos diversos Planos como também as que se encontram no Devakan, atinge a quantidade 

de 60 bilhões. Não sabemos se só em nossa Cadeia ou em todo o Sistema Planetário.  
 

 O Professor António Castaño Ferreira, ao tratar do assunto, afirmou que  777 bilhões de 

Mónadas evoluem em todas as 7 Cadeias do nosso Sistema Planetário. Não definiu o número 

delas por Cadeia. O número 777 expressa um dos maiores mistérios que envolve a manifestação 

do Logos no nosso Sistema. Esse número está relacionado com as encarnações individuais no 

período de 7 Raças-Mães, ou seja, numa Ronda. Naturalmente podem haver oscilações para mais 

ou para menos, dependendo do mérito de cada um.  
 

 A respeito do assunto, assim se expressou um Mestre: 
 

 “Todos estamos de acordo em definir como Ronda a passagem de uma Mónada (Onda 

de Vida) do Globo A até ao Globo G.  
 

 “No que diz respeito às Mónadas, a filosofia oriental repugna o dogma teológico 

ocidental de que em cada nascimento ocorre a criação de uma nova alma.  
 

 “Deve existir um número limitado de Mónadas, que evoluem e se tornam cada vez mais 

perfeitas mediante a assimilação de muitas personalidades sucessivas em cada Manuântara. Tal 

é absolutamente necessário em vista das Leis do Renascimento e do Karma e do retorno gradual 

da Mónada Humana à sua origem – a Divindade Absoluta. Assim, embora as legiões de 

Mônadas, em maior ou menor grau de evolução, sejam quase incalculáveis, não deixam de ser 

um número determinado e finito, como todas as coisas neste Universo diferenciado.” 
 

 

RECAPITULANDO: AS TRÊS PRIMEIRAS RONDAS 
 

 

 A Humanidade só alcançou a sua plenitude na 4.ª Ronda, que é a nossa Ronda actual. 

Antes, embora se fale em Humanidade, o que existia era apenas uma tentativa de se criar um 

novo Reino, como sempre acontece no início de todas as experiências novas deste tipo. Eram 

apenas “Sombras astrais” do futuro Homem, segundo a Doutrina Secreta. 
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 Nas primeira, segunda e terceira Rondas passava-se com o Homem algo semelhante ao 

que se dá com a lagarta, que se converte em crisálida para finalmente ressurgir como borboleta. 

Assim, o futuro Homem passa por inúmeras formas e Reinos durante a 1.ª Ronda, sendo que na 

2.ª e 3.ª Rondas passa por diversas formas humanas primitivas, porém, ainda em estado de 

Chayas, só alcançando a forma definitiva na actual 4.ª Ronda.  
 

 JHS revelou que essa passagem da Mónada pelos Reinos inferiores no início da nova 

Cadeia, no período da 1.ª Ronda, foi uma necessidade imposta pela Lei, a fim de que a Mónada 

repassasse rapidamente experiências vividas. Tal sucedeu a fim de prepará-la para que não 

entrasse de chôfre na Vida-Consciência e sofresse um choque muito abrupto num Mundo que 

seria mais avançado em relação a tudo que até então se tinha vivenciado.  
 

 Tratava-se de um momento crucial da Cadeia, por se estar atravessando da 3.ª para a 4.ª 

Ronda e também por se estar  atravessando o meado do Sistema Planetário, ou seja, da 3.ª para a 

4.ª Cadeia. Tal acontece todas as vezes que se dá uma mudança fundamental no processo 

evolutivo, havendo sempre uma recapitulação. Nesta fase estava-se atravessando o período axial 

da Onda de Vida entre a descida, ou Praviti-Marga, e a subida, ou Nivriti-Marga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O HOMEM – O PRIMEIRO SER ANIMADO DA QUARTA RONDA 
 
 

 Ao chegar à Terra no princípio da 4.ª Ronda, o Homem foi a primeira forma animada que 

apareceu nela, tendo sido precedido apenas pelos Reinos Mineral e Vegetal, relativamente 

inanimados e que ainda não se locomoviam com desenvoltura e liberdade. Os animais, na 4.ª 

Ronda, apareceram depois como subproduto do Homem, como veremos mais adiante no 

Caderno dedicado à formação das Raças.  
 

 Quanto mais avança a evolução, e consequentemente o surgimento dos Reinos da 

Natureza, maior se torna o direito de movimentação e expansão. Esta é uma Lei Cósmica. Se 

observarmos em torno de nós, verificaremos que o Mineral, embora possuidor de um movimento 

atómico intenso na sua estrutura íntima, praticamente permanece imóvel no seu espaço. O 

Vegetal já se movimenta mais do que o mineral e embora com algum avanço em termo de 

expansão, ainda está preso à Terra que limita muito os seus movimentos. O  Animal já dispõe de 

muito maior campo de movimentação e expansão em relação aos seres daqueles dois Reinos, 

mas mesmo assim está confinado ao seu habitat, além das restrições que lhe impõe o Homem. 
 

O progresso espiritual está estreitamente relacionado com o movimento, a expansão e a 

liberdade. Não resta a menor dúvida de que o Reino Humano transcende de maneira acentuada 

os Reinos inferiores. Mesmo o homem comum já desfruta do direito de grande mobilidade. A 

ciência e a tecnologia, aliás, têm ampliado estes horizontes de modo considerável.  
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 Apesar de todo esse progresso, o Homem, como no caso dos demais Reinos, ainda está 

limitado à 3.ª dimensão. O homem comum conquistou o progresso mas não conquistou a 

evolução. São coisas muito diferentes: o progresso está relacionado com a matéria densa da 3.ª 

dimensão; a evolução transcende o Mundo material e penetra em Mundos de outras dimensões. 

Quanto mais evoluído é um ser, maior é a sua liberdade de movimentar-se “por outros Mundos 

e dimensões”.  
 

 Mesmo nos Mundos Astral e Mental há limitações, muito embora seja um considerável 

avanço a liberdade de se conseguir transitar livremente por eles. Mas quando se logra alcançar 

um estágio evolucional onde se possa ter acesso ao Plano Búdhico, adquire-se a libertação, o 

direito e o poder de se cavalgar no mitológico Pégaso que conduz o feliz vitorioso do Ciclo ao 

Jardim das Hespérides.  
 

 

OS PLANETAS MARTE E MERCÚRIO 
 
 

 Obras de autores sérios, actuais e do passado, afirmam e ilustram os seus preciosos 

trabalhos com esquemas onde aparecem os planetas Marte e Mercúrio como fazendo parte da 

nossa 4.ª Cadeia Terrestre. Paulo Machado Albernaz, na sua preciosa obra O Livro da Grande 

Maya, assegura que tanto Vénus como Mercúrio são Mundos donde procederam as Hierarquias 

dos Assuras e Makaras, respectivamente, que vieram auxiliar a evolução dos Jivas da Terra. 

Portanto, vieram de fora da nossa Cadeia Terrestre.  
 

O ilustre e bem informado Professor António Castaño Ferreira, provavelmente sob a 

orientação do seu Mestre JHS, também contesta a hipótese de Marte e Mercúrio pertencerem à 

nossa Cadeia. Como já vimos, o único Globo físico da nossa Cadeia é o D que é a Terra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A respeito do polémico tema, vejamos o que diz a Mestra H.P.B. na sua monumental A 

Doutrina Secreta. 
 

 “Chelas leigos da Europa permitiram-se especulações gratuitas. Dentre elas, o Mistério 

da Oitava Esfera em sua relação com a Lua, e a informação errónea de que dois dos Globos 

superiores da nossa Cadeia Terrestre eram dois dos nossos planetas conhecidos: Mercúrio e 

Marte. 
 

 “Marte e Mercúrio, Vénus e Júpiter, como os demais planetas até hoje descobertos ou 

que venham a ser ulteriormente, são todos, per se, representantes no nosso Plano de Cadeias 

semelhantes à nossa. 
 

 “Mas nem Vénus nem Mercúrio pertencem à nossa Cadeia. São, da mesma forma que os 

demais planetas, unidades septenárias na grande série de Cadeias do nosso Sistema Planetário, 

e são tão visíveis como invisíveis são os seus respectivos Globos superiores.” 

MARTE MERCÚRIO 
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 Sobre o mesmo assunto, disse um Grande Mestre:  
 

 “Existem, no nosso Sistema Solar e fora dele, outras Cadeias manvantáricas de Globos 

em que habitam seres inteligentes.  
 

 “É absolutamente certo que Marte encontra-se agora em estado de obscurecimento, e 

que Mercúrio começa precisamente a sair do mesmo estado. Podeis acrescentar que Vénus está 

na sua última Ronda. Se nem Mercúrio nem Vénus possuem satélites é porque há razões... e 

também porque Marte possui dois satélites a que não tem direito... “Fobos”, o suposto satélite 

interior, não é realmente um satélite.” 
 

 

O FUTURO É O RESULTADO DO PRESENTE  
 

 

 Os nossos “antepassados lunares” legaram-nos o resultado do seu trabalho evolucional. 

Por isso mesmo é que são considerados os nossos Pais ou Pitris Lunares. Graças a eles é que 

atingimos um grau de adiantamento que supera o deles próprios. Deram-nos inclusive um corpo 

etérico que mais tarde se solidificou, tornando-se o nosso actual corpo físico. 
 

 Também as Mónadas dos homens da Terra, ao finalizarem a 7.ª Ronda da Cadeia 

Terrestre, serão consideradas como “antepassados terrestres” ou Pitris Terrestres, criadores 

daqueles que nos hão-de suceder.  
 

 

TRÍPLICE ASPECTO EVOLUTIVO 
 
 

 Como já foi dito, a Evolução processa-se segundo uma programação traçada pelo Logos. 

Quando na execução do trabalho há qualquer desvio, são tomadas medidas no sentido de 

rectificar as desarmonias em relação ao programa idealizado pela Mente Cósmica. A fim de 

manter o equilíbrio entre as complexas estruturas íntimas do ser humano, estabeleceu-se o 

seguinte esquema:   
 

 (a) Evolução Monádica; 
 

 (b) Evolução Intelectual; 
 

 (c)  Evolução Física.  
 

 EVOLUÇÃO MONÁDICA – A Evolução Monádica relaciona-se com a trajectória da 

Mónada nos Mundos inferiores, a fim de colher experiências positivas que serão canalizadas 

para a Grande Mónada Universal. 
 

 Em virtude da sua constituição altamente espiritualizada e por vibrar numa tónica muito 

acima da dos seus veículos mais grosseiros, a Mónada não pode, evidentemente, envolver-se nos 

problemas causados pela sua personalidade. Ela simplesmente não participa do que se passa cá 

“embaixo”. Para prevenir contra qualquer contaminação, a Lei sábia criou o Corpo Causal, que 

se encarrega de filtrar qualquer vibração de natureza tamásica para que não penetre nos Mundos 

Divinos. É este o sentido oculto da tradição sobre a vida de Krishna, quando o mesmo foi 

impedido de entrar no Paraíso por estar acompanhado dos seus animais de estimação. Sobre este 

tema, futuramente será preparada uma série de Cadernos. 
 

 A Mónada é de constituição tríplice: Atmã-Budhi-Manas. Desta Tríade, o segmento 

inferior de Manas foi comprometido com a personalidade, daí se falar na “Queda do Espírito na 

Matéria”. Este misterioso acontecimento envolve a queda de uma soberba Hierarquia. Nas 

tradições de todos os povos fala-se que a Mónada comeu o fruto proibido da “Árvore da 
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Sabedoria”. Isto significa que determinados valores intelectuais ou iniciáticos foram conferidos 

aos homens ainda muito envolvidos com as suas paixões e com o egoísmo de natureza animal. 

Se com o dom divino da Mente o Homem tem realizado maravilhas, esse mesmo dom também 

tem sido usado para fins indevidos, gerando imensas catástrofes que têm infernizado a vida da 

Humanidade.  
 

 EVOLUÇÃO INTELECTUAL – O segmento superior da Mente, chamado pelos 

teósofos de Manas Arrupa ou Mental Superior, desempenha um papel muito importante na 

vida do ser humano. É neste princípio que se localiza o chamado Corpo Causal, infelizmente 

um corpo ainda atrofiado na maioria das criaturas humanas. É este Corpo que faz a ligação da 

Personalidade com a Individualidade, ou seja, entre a parte Humana e a parte Divina. Não pode 

haver evolução se este Corpo não se desenvolver. O desenvolvimento deste Corpo intermediário 

está em relação directa com a natureza dos nossos pensamentos, sentimentos e acções. Assim 

sendo, tudo depende, em última análise, de nós mesmos, pois os homens têm o livre-arbítrio de 

determinar e formar a sua personalidade. 
 

 Uma personalidade bem estruturada e harmónica é o meio que conduz ao rompimento da 

barreira que nos separa da nossa Supra-Consciência. Segundo os Iniciados, não há outro 

caminho.  
 

 A parte inferior de Manas está profundamente comprometida com o Corpo Astral, o 

que tem dificultado muito a libertação do Homem. Este envolvimento é de tal ordem que os 

Iniciados hindus tratam os dois veículos, que nunca deveriam ter-se mesclado, como se fossem 

uma só coisa, denominando-a Kama-Manas.  
 

 Presidem à Evolução Intelectual da Humanidade os Devas Solares, pertencentes à 

Hierarquia dos Agniswattas. Os mesmos são dirigidos pelos Dhyanis-Agniswattas.  
 

 EVOLUÇÃO FÍSICA – A Evolução Física processa-se sob a égide dos Pitris Lunares, 

conhecidos também como a Hierarquia dos Barishads. São provenientes da 3.ª Cadeia Lunar do 

nosso Sistema. Esses Seres também possuem o seu Estado Maior, que são os Dhyanis-

Barishads e uma Corte de 777 Devas. Foram eles que pela primeira vez criaram os corpos 

etéricos dos homens na 1.ª Raça Adâmica.  
 

 A Evolução Física acompanha a Espiritual. Para o aprimoramento da Raça terá que ser 

operada uma mudança na estrutura mais íntima do corpo físico. Isto só será conseguido 

actuando-se sobre as espírilas, componentes fundamentais dos átomos permanentes, como 

veremos.  
 

Cada um desses Sistemas tem as suas próprias leis. São regidos por um conjunto de Seres 

altamente conscientes, executores e plasmadores do Grande Projecto Cósmico já configurado em 

Mahat, ou a Mente do Logos Criador. Todos os níveis da Criação são abarcados, pois nada do 

que está manifestado acontece por acaso, e sim obedecendo ao estímulo de uma poderosa e sábia 

Vontade. 
 

 

TRAJECTÓRIA DAS MÓNADAS NA TERRA ATÉ À 4.ª RONDA 
 

 

 Ao tratar da trajectória das Mónadas no Globo D, que é a nossa Terra, H.P.B. foi muito 

feliz na sua conceituação. Assim se expressou ela:  
 

 “As Mónadas mais desenvolvidas, as Mónadas lunares, alcançam o estado humano 

germinal na 1.ª Ronda, passam a seres humanos terrestres, ainda que etéreos, perto do final 

da 3.ª Ronda. Encontram-se em diferentes graus de desenvolvimento. 
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 “Permanecem no Globo, durante o período de obscurecimento, como germes da futura 

Humanidade da 4.ª Ronda, representando assim os precursores do Género Humano ao 

iniciar-se a Ronda atual, a Quarta.  
 

 “Outras Mónadas só vão alcançar o estado Humano nas Rondas Primeira, Segunda e 

Terceira, ou na metade da Quarta. E, finalmente, as mais atrasadas, ou seja, aquelas que 

ainda ocupam formas animais após o ponto médio da curva da 4.ª Ronda, não chegarão a ser 

homens durante todo o Manuântara. Só irão despontar nas fronteiras da Humanidade quando 

a 7.ª Ronda estiver no seu período final, para serem introduzidas numa nova Cadeia, depois 

do Pralaya, pelos Progenitores da Humanidade.” 
 

 

OS QUE VÃO CONTINUAR COMO ANIMAIS ATÉ AO FINAL DA RONDA 
 
 

Os que vieram da 3.ª Cadeia Lunar para a Terra, ainda num estágio muito atrasado não 

logrando alcançar o estado humano até Ao meio da 4.ª Ronda (finais da 3.ª Raça-Mãe), 

continuarão em formas animais até ao final da Ronda. 
 

Como sabemos, estamos na 4.ª Ronda que se compõe de 7 Raças-Mães. Estamos 

vivenciando já a 5.ª Raça-Mãe, a Ariana. Assim sendo, o meio da 4.ª Ronda coincidiu 

precisamente com a etapa em que a 3.ª Raça-Mãe atingiu o final de sua duração, época de 

enorme significado para a História Oculta da Humanidade. 
 

 Foi a fase em que os Mentores Ocultos que velam pela Terra propiciaram o princípio de 

Ahamkara, ou seja, a consciência da responsabilidade individual. Foi concedida a liberdade 

relativa do livre-arbítrio àquelas “almas colectivas”, que era então o estado de consciência 

dominante, e consequentemente surgiu o “karma individual”. Naquela ocasião, os andróginos 

primitivos polarizaram-se em sexos opostos. 
 

 

AS TRÊS CATEGORIAS DE MÓNADAS LUNARES 
 
 

 As legiões monádicas procedentes da Lua estavam em níveis diferentes de estados de 

consciência. De modo geral podemos classificá-las em três categorias, a saber:  
 

 1.ª CLASSE – Era formada pelas Mónadas mais desenvolvidas. São conhecidas pela 

designação de Pitris Lunares, por sua relação directa com os Barishads. São aquelas que a partir 

dos próprios corpos etéricos formarão os futuros corpos físicos humanos. Por ocasião da sua 

chegada ao nosso Globo, ou seja, na sua 1.ª Ronda, tiveram que passar pelo tríplice estágio de 

Mineral, Vegetal e Animal em suas formas nebulosas e etéreas.  
 

 Segundo JHS, a Lei exige sempre essa recapitulação em todo raiar de um novo 

Manuântara, a fim de que haja uma assimilação das características e da natureza do novo Mundo 

em formação, porque só assim os que chegam poderão se familiarizar com todos Reinos que 

povoarão o Globo que lhes servirá de morada.  
 

 Essas Mónadas foram as primeiras a alcançar a forma humana, mesmo que etérica, já no 

Globo A da 1.ª Ronda. Segundo a Doutrina Secreta, era este Grupo que se encontrava na 

vanguarda da Humanidade de então, durante as 2.ª e 3.ª Rondas da nossa Cadeia. Estes Seres 

criaram, pelo poder de sua Vontade e pelo Poder da Yoga, corpos evidentemente não físicos para 

as Mónadas da 2.ª classe ocuparem.  
 

 2.ª CLASSE – São as Mónadas que durante as Rondas iniciais alcançaram o estado 

humano, muito embora em condição de ser ainda não físico denso, portanto, muito longe de ser 
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considerado um verdadeiro homem como actualmente. Não são componentes da Hierarquia dos 

Pitris. Mais adiante viriam a formar a Humanidade comum.  
 

 3.ª CLASSE – São os retardatários que chegaram nos meados da 3.ª Raça-Mãe ainda em 

formas animais, quando os da 2.ª classe já possuiam um corpo físico denso, muito embora 

primitivo e grosseiro. Segundo as tradições, nesta fase da Evolução deu-se o que é conhecido em 

Ocultismo como o “fechar das portas”, quando o Governo Oculto do Mundo proibiu a 

passagem das Mónadas animais para corpos humanos devido ao grande hiato existente. Assim 

sendo, os retardatários da 3.ª classe terão que aguardar a chegada da 5.ª Ronda. Mas terão a sua 

compensação, segundo se sabe, porque herdarão uma rica experiência humana, sobretudo com 

destaque para os animais domésticos. 
 
 

 

TRANSFERÊNCIA DAS MÓNADAS DA LUA PARA TERRA 
 
 

 

 Segundo as tradições sagradas, o Ciclo evolutivo da Lua não se completou conforme 

previsto pela Lei Divina. Em virtude desse percalço cósmico, o transbordo da Vida do Globo D 

da 3.ª Cadeia Lunar para o Globo D da 4.ª Cadeia Terrestre, sofreu profundas modificações que 

até hoje nos afectam.  
 

 Se tudo tivesse corrido bem, nos quadros dos ditames cósmicos, os mais adiantados em 

evolução da Cadeia Lunar deveriam chegar no limiar da Cadeia Terrestre já como homens 

formados, completos, pois a Lua já era então um Globo físico (superior), portanto, em condições 

de abrigar em seu seio uma Humanidade física (etérica). No entanto, chegaram aqui ainda como 

“sombras de homens” ou “chayas”, segundo as Estâncias de Dzyan. Em virtude disso, as três 

primeiras Rondas terrestres não abrigaram Raças propriamente ditas, prejudicando sobremaneira 

a nossa evolução. 
 

 

 

A  VIDA AUMENTA O SEU DINAMISMO À MEDIDA QUE AVANÇA 
 

 

 

 Segundo os Mestres de Sabedoria Sagrada, quanto mais avança a Onda de Vida maior 

será a pressão evolutiva a que estarão submetidas as almas em evolução. Sincronizado com o 

avanço da Vida-Consciência está o tempo de duração das Cadeias, Rondas, Raças e todo o 

complexo do Sistema manifestado.  
 

 À medida que a Onda Evolucional avança as fantásticas forças universais, chamadas 

Tattwas, aumentam a pressão vibratória que flui pelos imensos nadhis cósmicos que vivificam o 

Universo.  
 

 Quando estudarmos com mais detalhes a ciência dos Tattwas, veremos que os portais de 

entradas dessas energias em nosso ser estão relacionados com os Chakras, os átomos 

permanentes e as espírilas. Sucede, contudo, que tais Centros bioenergéticos na maioria das 

pessoas estão atrofiados. Assim, quando a pressão aumenta a partir do Centro Búdhico os 

Centros inferiores descontrolam-se produzindo no Corpo Emocional o extravasamento de 

energias de natureza tamásica, de funestas consequências. Daí resultar que mesmo vivendo-se 

numa época profundamente racional, num contraste flagrante as paixões mais exacerbadas 

envolvem praticamente toda a Humanidade actual. Sigmund Freud, mesmo não sabendo destas 

coisas, intuiu com toda razão que as manifestações artísticas, intelectuais e místicas estavam 

relacionadas com o sexo (emocional). 
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 CADEIAS – TATTWAS – CHAKRAS 
 
 

 Quando uma fonte alimentadora qualquer, seja de água ou de electricidade, aumenta a 

pressão e os canos ou fios não suportam, sobrevém então a ruptura. Por analogia, é o mesmo que 

ocorre com a pressão cósmica  sobre tudo e todos. Daí a necessidade, nestes tempos cruciais, do 

máximo de atenção com nosso mundo interior. Os Adeptos orientais afirmam que o refúgio dos 

Yoguis é Dhyana, ou seja, a Meditação, o único meio para se enfrentar o desafio da superação 

do Ciclo.  
 

 Diz o Mahatma Kut-Humi: 
 

 “Quando uma pessoa ingressa no Caminho, se fizer convergir para ela todas as 

energias o seu progresso não se fará mais em progressão aritmética nem geométrica, mas por 

potências.”  
 

 O que se dá individualmente também sucede colectivamente, à medida que a marcha da 

evolução se processa. Podemos presumir que o progresso que se realizará nas 5.ª, 6.ª e 7.ª 

Cadeias será enormemente maior e em muito menor tempo do que já foi realizado nas primeiras 

Cadeias do nosso Sistema Planetário.  
 

 É em virtude do acima apontado, que os Iniciados afirmam que os homens mais 

avançados da 7.ª Ronda da nossa Cadeia estarão a um passo da Consciência do Rei do Mundo, de 

tal modo será elevado o seu estado de consciência. 

 

 

 

 

 

 

 

 


