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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. 
 

Junho de 1995 
 

Azagadir 
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SINARQUIA 
 

 
 

SAINT-YVES D´ALVEYDRE E A SINARQUIA 
 

 

 A História Oculta assinala que durante o período de uma Raça-Mãe a Humanidade passa 

por quatro fases bem distintas em sua evolução. Fases chamadas de Ciclos, Idades, Yugas, etc., 

sendo a fase áurea denominada de Idade de Ouro ou Satya-Yuga, enquanto que o período mais 

sombrio é conhecido por Idade do Ferro ou Kali-Yuga. Segundo Saint-Yves d´Alveydre (Paris, 

26.3.1842 – Pau, 5.2.1909), desfrutou-se na Terra uma verdadeira Idade de Ouro durante 3500 

anos, que se estendeu, aproximadamente, desde o ano 7500 a 4000 antes de Cristo. Durante essa 

fase foi estabelecido o Império Sinárquico Universal, que findou após o chamado Cisma de 

Irshu, na Índia, cuja característica principal foi o Poder individualista, gerador da Anarquia, 

dispor-se em oposição à Autoridade da Sinarquia fundada e estabelecida pelo Manu Ram.   
 

 Segundo a cronologia brahmânica, 

actualmente estamos atravessando o período negro 

da Kali-Yuga mas que será sucedido no futuro 

brilhante da Satya-Yuga que nos aguarda. Portanto, 

estamos no dealbar de uma Nova Idade 

esplendorosa, aquando voltará a imperar o Sistema 

Sinárquico já existente em Agharta, região decantada 

em todos os Tempos pelos luminares da Humanidade 

como sendo o lendário Paraíso Perdido. Saudemos, 

pois, a chegada desse Futuro luminoso. O presente 

Caderno é uma contribuição, embora insignificante, 

a um Porvir com mais Luz, Paz e Felicidade para 

todos. Cabe às Mónadas de real valor trabalhar 

conscientemente para que esse desiderato se 

concretize na Face da Terra num futuro o mais 

próximo possível.  
 

 Na obra de Saint-Yves d´Alveydre intitulada 

Missão dos Judeus, deveriam constar os seguintes 

temas: Jesus, Maria e os Partidos políticos, o 

Judaísmo e o Mosaísmo abertos, as Ordens laicas, a 

Missa, o Cristianismo dos Apóstolos e o 

Messianismo israelita, o Cristo Crucificado e o 

Cristo Glorioso, a Lei da Sua Promessa social e a 

Sinarquia. Contudo, esses temas enumerados não 

foram publicados, em virtude dos manuscritos dos mesmos terem sido inteiramente queimados 

inteiramente pelo próprio Saint-Yves. Sabe-se que algo semelhante aconteceu por ocasião da 

edição da sua obra Missão da Índia na Europa, tendo recebido ordens dos Mundos Interiores 

para destruir a publicação. A divulgação dessa obra após a morte do autor, deve-se ao único 

exemplar sobrevivente doado ao seu tio, o Conde Alexandre Keller, o qual passou esse tesouro 

precioso para as mãos do famoso ocultista Papus, que patrocinou a comissão encarregada de 

publicar as obras do saudoso escritor.  
 

 Contudo, Saint-Yves d´Alveydre deixara a recomendação de que lacuna existente na sua 

obra Missão dos Judeus deveria ser comatada por um Israelita. Repare-se que ele especifica 

bem o que chama de “Israelita”, distinto de um judeu, de um hebreu ou de um semita em geral. 

Por participar dos Grandes Mistérios Iniciáticos, ele estava em condições de fazer a distinção 
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entre esses adjectivos. Os hebreus eram aqueles refugiados provenientes do Egipto por ocasião 

do Êxodo liderados por Moisés; os judeus eram os que haviam regressado do cativeiro na 

Babilónia. Já os Israelitas são os “Filhos da Luz”, os Ortodoxos espirituais que transmitem a 

flama do Conhecimento e da Sabedoria através das Idades, estando acima das Raças. Segundo o 

Professor Henrique José de Souza (JHS), o termo Israelita deriva da decomposição de “Ísis 

Real” ou da “Realeza de Ísis”, tratando-se dos da Corte da Mãe Divina, ou melhor, dos 

componentes da Corte de Maitreya, também conhecidos como pertencentes à Hierarquia dos 

Assuras, como já vimos nos Cadernos destinados ao estudo das Hierarquias Divinas. 
 

 

A SIGLA LPD E A SINARQUIA 
 

 

 Desde o século XII a França desempenhou um papel importante no processo da 

Sinarquia, e dentre outros destacou-se o trabalho da Ordem dos Templários visando a 

consolidação desse objectivo, como veremos quando estudarmos a influência das Ordens nos 

destinos humanos. Em tempos mais próximos de nós, a França destacou-se nesse sentido no 

decorrer da II Grande Guerra Mundial (1939-1945). Ao falar-se do Governo Sinárquico 

Universal, não pode passar despercebido o papel da misteriosa sigla LPD, muito usada na 

Revolução Francesa de 1789 e mesmo actualmente no Brasil, num círculo muito restrito 

relacionado ao Alto Esoterismo Universal. No episódio da última Grande Guerra, vimos a 

presença dessa misteriosa sigla materializada no Governo de Vichy, criado durante a ocupação 

da França pela Alemanha Nazi. Foi um movimento liderado pelo Marechal Philippe Pétain, onde 

desempenharam papel destacado nos acontecimentos da época as personalidades de Laval, 

Pétain e Deladier, personagens cujas iniciais dos respectivos nomes formam a Sigla LPD. 
 

 No seu tempo, os Templários cumpriram a missão de instaurar os Estados Gerais, que 

expressavam os princípios sinárquicos de governação como método contrapondo-se ao sufrágio 

universal para governar, que sempre foi explorado pelos Anárquicos, antítese dos Sinárquicos, 

como sistema utilizado por uma minoria de plutocratas em proveito próprio, aproveitando-se dos 

parlamentos para se perpetuarem no poder aproveitando o corrompido sistema eleitoral, 

pretensamente «democrático», minado pela influência do poder económico, seja ele nacional ou 

internacional, pois o capital não tem pátria e sim interesses. É um poder divorciado dos 

interesses do Povo que é o verdadeiro Estado. Sistema de poder que não possui nenhum respaldo 

moral para exercer a Autoridade que promana da Sinarquia. Poder, portanto, que nada representa 

de real valor, onde apenas se vê alguns pilharem «legalmente» as finanças públicas. Sistema 

espúrio de poder onde uma minoria altamente organizada oculta ou abertamente governa o 

Mundo, até que a verdadeira Autoridade Sinárquica deixe de o permitir. 
 

 OS MALES PROVOCADOS PELO PODER ANÁRQUICO – Os Templários tornaram-

se, com o passar do tempo, os banqueiros mais confiáveis da Europa. Eram detentores de 

enormes recursos que os capacitavam a nortear a civilização ocidental e encaminhá-la para o 

nível superior de uma nova etapa evolutiva. Contudo, a França foi impossibilitada de realizar a 

sua nobre missão histórica devido à anarquia implantada pelo seu rei Felipe IV, o Belo, em 

conluio com o papa Clemente V que devia favores àquele. Eles congeminaram secreta e 

meticulosamente o extermínio colectivo da Ordem dos Templários, com o único propósito de 

apropriarem-se dos seus imensos bens móveis e imóveis. Felizmente, o hediondo plano fracassou 

nesse aspecto, pois o decantado tesouro dos Templários há muito que não mais estava guardado 

na Casa do Templo, em Paris, que lhe servia de caixa-forte. Como veremos futuramente, o 

referido tesouro já havia sido transferido para Tomar, em Portugal, onde seria aplicado 

posteriormente no financiamento no processo das Descobertas Marítimas pelos Portugueses, e 

sobretudo no do descobrimento ou redescobrimento do Brasil. 
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A FLOR-DE-LIS E O LPD 
 
 

 Para completar o trabalho de desmantelamento da Ordem Sinárquica do Templo, os reis 

da França tornaram permanentes os impostos aprovados para um período limitado pelos Estados 

Gerais, que aos poucos deixaram de ser convocados. Em seguida, o genial Henrique IV de 

Inglaterra (1366-1413) foi assassinado nas vésperas de implantar um Governo-Geral para a 

Europa, iniciativa britânica envolvendo todos os países cristãos. 
 

 Até às vésperas da grande Revolução Francesa de 1789, durante mais de 170 anos os 

Estados Gerais nunca haviam sido convocados. Tal estado caótico de arbitrariedades e injustiças 

sociais acabou por provocar a explosão revolucionária, indo pôr fim à ditadura da realeza e da 

nobreza que conspurcara o símbolo sagrado da Sinarquia que era a Flor-de-Lis, do qual aqueles 

eram os legítimos portadores na Face da Terra. Em virtude de tão lastimável comportamento, a 

realeza perdeu o direito de exercer o poder por determinação directa do Governo Oculto do 

Mundo. 
 

 Foi em virtude do tratamento inadequado dado ao significado 

superior do precioso símbolo da Flor-de-Lis ostentada pelos 

soberanos franceses, que o Conde Cagliostro, responsável pelo 

trabalho de destruição do que estava em desacordo com a Lei 

Sinárquica, promoveu a activação do LPD no seu aspecto Destrutivo 

ou Transformador, lançando a palavra de ordem que passou a nortear 

todos os Centros maçónicos sob a sua direcção, onde a referida sigla 

consubstanciou-se na frase latina Lilium Pedibus Destrue, 

significando “Destrua-se o Pé do Lírio”, ou seja, “Destrua-se, 

calque-se aos pés a Flor-de-Lis”. Evidentemente Cagliostro, como 

Iniciado Superior nos Grandes Mistérios, referia-se à destruição da 

falsa flor-de-lis dos Bourbons, pois que a verdadeira é de natureza 

indestrutível por ser o símbolo augusto de Agharta, esta a própria 

Essência Espiritual de onde promana a Sinarquia. 
 

 LEIS DO MANU INSTAURADAS POR RAM PARA A RAÇA ÁRIA – Com a 

destruição da falsa flor-de-lis foi instituída na França, inspirada pela Inglaterra que sobretudo 

sempre foi um empório mercantilista, o regime parlamentar de governo, que por norma acaba 

sendo um sistema de domínio das massas por uma minoria organizada sempre propensa a ser 

corrompida pela poderosa influência do poder económico-financeiro, como está amplamente 

demonstrado ao longo dos anos da sua implantação na vida política e social dos povos 

ocidentais. O que caracteriza o actual sistema de poder no mundo é a sua estrutura genuinamente 

anárquica, em oposição directa ao sistema sinárquico instaurado pelo Manu Ram quando fundou 

a 1.ª Sub-Raça Ário-Hindu no Norte da Índia, onde prevaleceram as chamadas Leis do Manu, ou 

Leis das Castas, instrumento básico da Sinarquia destinado a servir de paradigma para a atual 5.ª 

Raça-Mãe Ária ou Ariana, como veremos no Caderno n.º 25. Qualquer tentativa de violação dos 

princípios fundamentais da Sinarquia terá pouca consistência, apesar de apresentar-se como algo 

aparentemente consolidado, por ferir directamente o espírito da Lei que a tudo e a todos rege. 
 

 Saint-Yves d´Alveydre previu nas suas Missões que, caso não fosse estabelecido a 

Sinarquia no Mundo, as guerras seriam uma constante. Embora ele não tivesse a oportunidade de 

assistir à concretização das suas profecias, devido ao seu falecimento prematuro, dois grandes 

conflitos mundiais infelicitaram a Humanidade com perda de grande número de vidas e de 

incalculáveis prejuízos materiais. A Sinarquia não foi revogada, os seus princípios são eternos. 

Sem querermos ser profeta, caso não haja profundas modificações nas actuais conjunturas 

mundiais, a paz tão almejada pelos povos será sempre uma utopia. 
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PODER – AUTORIDADE – ARBÍTRIO  
 
 

 Segundo Saint-Yves d´Alveydre, o Estado Social tende para uma constituição unitária 

composta, basicamente, por três Poderes Arbitrários que constituem a essência da Sinarquia, 

termo este cujo significado é “com princípios”. A Sinarquia expressa exactamente o contrário da 

Anarquia, que significa “sem princípios”, afinal sendo o estado político-social em que se 

encontra o mundo actual, com tendência para a situação agravar-se cada vez mais, devido aos 

governos dos países terem perdido a noção da sua missão psicossocial desde que se 

transformaram em instrumentos nas mãos do poder financeiro das oligarquias dominantes. 
 

 Não se deve confundir Poder Arbitrário com arbitrariedade. O primeiro expressa o 

Poder Coordenador, disciplinador, oriundo de uma Autoridade Espiritual Superior, visando 

equilibrar o Homem com as Leis Universais; enquanto a arbitrariedade é uma imposição dos 

detentores do Poder Anárquico, sem o devido respaldo de uma Autoridade Sinárquica. Para 

puder penetrar profundamente os conceitos da Filosofia Sinárquica, o leitor deverá habituar-se às 

suas definições linguísticas. Assim, temos:  
 

 Poder Arbitrário – É o Poder exercido por uma Autoridade Tríplice assente nos 

princípios morais e espirituais que constituem os fundamentos da Sinarquia. Não se trata de um 

poder coercitivo, mas do Poder Coordenativo que respeita o livre-arbítrio do ser humano, no 

quadro do bom senso, da justiça e levando em consideração o estado de consciência de cada um. 
 

 Arbitrariedade – É o poder ilegítimo exercido em proveito próprio, egoisticamente. 

Pode ser exercido por pessoas singulares ou colectivas, grupos, sistemas, classes, religiões ou por 

forças económicas. Poder que pode ser utilizado tanto por republicanos como por monárquicos, 

tanto por militares como por civis, tanto por processos democráticos ou por ditaduras. É o Poder 

Anárquico sem princípios morais a norteá-lo e que tende a gerar regimes de força, podendo ser 

exercidos através de um parlamento, de uma constituição ou de uma ditadura, civil ou militar. 

Poder institucionalizado pelos votos do sufrágio universal induzidos subliminarmente pelos 

diversos meios de comunicação social, actualmente fortemente centralizados nas mãos de seis 

oligopólios mundiais.  
 

 Poder – É o exercício do mando, neutro em si mesmo. Tanto pode ser aplicado 

altruisticamente como em proveito próprio. Pode ser exercido por uma pessoa ou por um grupo 

social. No uso desta função, o Poder Anárquico não obedece a nenhum princípio superior e só 

aos interesses dos seus mandatários.  
 

 Autoridade – É o Poder Ético exercido e norteado por princípios superiores, sejam eles 

morais ou espirituais. Esta Autoridade é o único Poder legítimo, Sinárquico por excelência. Não 

acoberta nenhum interesse escuso, seja de pessoas ou de grupos. Está baseado no altruísmo e no 

bem comum da sociedade. Visa alcançar os desideratos do que está plasmado na Mente Cósmica 

(Ideação Cósmica) para cada etapa da Evolução da Raça, Ronda, Cadeia e Sistema. Parte da 

certeza de que a Vida obedece a uma Programação oculta, sábia e eterna, e não é o resultado de 

forças cegas da Natureza ao sabor do acaso. No sistema sinárquico, veja-se sempre uma 

verdadeira Autoridade por trás e por cima do Poder, assim o legitimando perante as Leis 

Cósmicas em função da evolução final das Mónadas, ainda ligadas ao Mundo das Formas.    
 

 

DESVELAR A TRADIÇÃO OCULTA DAS RELIGIÕES 
 

 

 Falando da Tradição em que se apoia a Sinarquia, disse Saint-Yves d´Alveydre: 
 

 “O que é a Tradição? O que é a Verdade? Que provas se dão delas, se é que dão? 
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 A isso responderei: tais coisas não se inventam, elas encontram-se lá onde estão, e 

serão comprovadas quando for necessário. Dou testemunho disso nas obras precedentes e 

nesta ‘Missão dos Judeus’. 
 

 Quanto ao resto, em mãos seguras em vários países, está ao abrigo dos golpes que 

podem partir dos diferentes centros de poder, que no entanto em nada impedirão o que está 

para acontecer. O que eu reservo como esoterismo nas minhas obras, só será libertado na 

‘Primeira Câmara’ mencionada em meus livros precedentes.   
 

 Alguns dentre os cristãos, como dentre os israelitas, os muçulmanos, os hindus 

brahmânicos, os tibetanos, os persas, os chineses e ainda alguns sábios, conhecem fragmentos 

da Verdade Total de que falo sem querer levantar o véu mais do que convém. 
 

 Jamais a cadeia da Tradição foi rompida. Jamais a Verdade científica foi obscurecida 

de tal modo que não tenha, através das trevas de uma época qualquer, atingido, por meio dos 

seus raios esparsos, algumas inteligências por detrás do véu dos erros e preconceitos. 
 

 Existem erros e preconceitos muitas vezes necessários, que só deverão  dissipar-se 

quando chegar o tempo, mas quando a Verdade chegar é preciso ousar, ao preço de qualquer 

sacrifício e com coregem invencível. 
 

 Tenho a dizer aqui, uma vez por todas, que de modo algum escrevo para aqueles a 

quem basta a forma de ensinamentos primários, que constituem o Judaico-Cristianismo 

revelado graças aos talmudistas judeus e aos teólogos cristãos. 
 

 Respeito essa categoria numerosa de pessoas religiosas, como sendo a menos 

responsável pela direcção dos destinos de Israel e da Cristandade. O distanciamento da 

Verdade tem sido criado pelo ensino público judaico-cristão, e com isso foram criadas 

categorias inferiores de mentalidades, classes secundárias de inteligências, castas secundárias 

de faculdades de ensino, sendo para essa ordem de espíritos que se dirigem as minhas obras. 
 

 Efectivamente, é na região mal trabalhada das almas que a anarquia das doutrinas 

germina, como uma semente da perpétua anarquia política e social; é lá que, pondo a nu as 

reservas esotéricas escondidas do Judaico-Cristianismo, devo demonstrar os seus resultados, 

cuja essência se resume na Sinarquia.” 
 

 

DOUTRINA SOCIAL SINÁRQUICA 
 

 

 Moisés velou os conhecimentos mais profundos, adquiridos 

nos templos egípcios, com uma cobertura místico-religiosa. Diz a 

Tradição que ele velou o rosto deles com um tríplice véu, cuidado 

necessário que devia ser mantido até haver condições de dizer a 

verdade claramente ao seu povo, quando o mesmo tivesse alcançado o 

estado de consciência exigido pela Lei. A sua doutrina mais secreta, a 

que expressava o seu pensamento mais profundo, está registada em 52 

livros, indecifráveis para o homem comum. Raros são os cabalistas 

que têm penetrado nos seus arcanos mais secretos. Igualmente Jesus 

revelou os seus Mistérios sob a protecção das parábolas. Nunca 

nenhum Grande Iniciado traiu os Mistérios transcendentais, e por isso 

foram sempre muito pouco compreendidos. Daí a razão de se criarem 

em torno dos seus princípios revelados as religiões exotéricas, 

confessionais, para atenderem ao misticismo devocional do povo 

pouco afeito a pensamentos profundos. 
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 CUMPRIMENTO DAS PROMESSAS – Tanto Moisés como Jesus legaram uma 

Promessa de Ordem Social Sinárquica baseada numa Verdade Universal, cujos Profetas e 

Apóstolos projetaram-na para o Futuro quando os Tempos fossem chegados, provavelmente para 

a Idade de Ouro. Esses dois Avataras sabiam muito bem como cumpri-la quando as condições o 

permitissem. Acreditamos que as condições amadureceram e a Sinarquia possa firmar-se 

definitivamente na Face da Terra, pois as mentes mostram-se mais receptivas a assimilar uma 

Nova Ordem Social. O Homem moderno, com o seu intelecto esclarecido pela ciência, aspira ver 

além dos hieróglifos moisaicos herdados da antiga ciência egípcia, quer penetrar o sentido 

figurado das parábolas de Jesus, sob pena de começar a duvidar de sua fé religiosa, que é a 

essência espiritual da sua sociedade, e induzir-se a mergulhar no mais profundo materialismo, 

gerador de conflitos internos insolúveis que podem levar ao caos psicológico. O Homem, perante 

a esfinge da existência, ou decifra os Grandes Mistérios da Vida ou é devorado pela voracidade 

de uma ciência sem consciência, que proporciona todos os recursos materiais mas tira o direito 

de trabalhar e os meios de sobrevivência. A tecnologia criou as máquinas mais sofisticadas mas, 

paradoxalmente, faz quedar inactivas as pessoas levando-as ao desespero de uma vida sem 

perspectiva, além de gerar uma sociedade injusta cada vez mais concentradora do lucro em 

detrimento da condição humana. 
  

 AS TRÊS ORDENS SOCIAIS ALIADAS – Só a Sinarquia pode realizar a Promessa 

Social preconizada pelos Manus Vaivasvata, Ram, Orfeu, Odin, Moisés, Cristo, etc., pois o que 

eles prometeram sempre foi uma gloriosa realidade no Mundo Interdito de Agharta donde 

procederam. Mundo que muitas vezes projectou-se na Face da Terra nas suas épocas áureas, o 

que poderá perfeitamente voltar a acontecer de acordo com as repetidas Promessas dos referidos 

Luminares. As suas Promessas nunca foram em vão. A Autoridade legitimando o Poder, haverá 

de restabelecer a Ordem Social Trina que se plasmará como Ensino ou Cultura, Justiça sem 

contradições e Economia equitativa. 
 

 Nesta hora de grande tumulto socioeconómico com o Mundo mergulhado em crises 

contínuas, até mesmo as mentes mais lúcidas nada vislumbram para o futuro senão calamidades 

sem conta, tudo fruto do Poder Anárquico que governa o Mundo. O que está ocorrendo é o 

resultado do Poder Anárquico que desorganiza a Economia mundial para se perpetuar no 

comando. Só nos resta a certeza do cumprimento das Promessas Sociais que os Luminares da 

Sinarquia fizeram quando conviveram com os homens. Temos a certeza que Eles continuam 

velando ocultamente o nosso Planeta, sem que a Humanidade tenha consciência disso. 
 

 

GLOBALIZAÇÃO ANÁRQUICA 
 

 

 O Governo Central Anárquico, de natureza materialista, conduziu o Mundo a comportar-

se com uma ferocidade bárbara sem nenhuma consideração pelos princípios éticos e 

humanitários em relação aos povos oprimidos da África, Ásia, América do Sul e Oceânia, 

segundo Saint-Yves d´Alveydre. Esse jugo voraz faz-se sentir através da exploração económica 

desenfreada das suas riquezas naturais e das suas populações famintas, sob a alegação cretina da 

chamada “globalização” que é de natureza imperialista, jogando pela eliminação das culturas 

nacionais e suas tradições mais caras, inclusive as suas crenças religiosas originais, levando à 

degeneração dos costumes impondo o consumismo que delapida os bens não renováveis da 

Natureza. Isso regista-se hoje sobretudo em relação aos povos árabes, a quem a civilização 

ocidental tanto deve e que certas potências militares ocidentais trazem em conflitos permanentes. 

Os povos árabes legaram-nos a sua sabedoria e experiência milenares, inclusive trazendo 

alfabeto e o algarismo. A sua principal riqueza, o petróleo, está concentrada nas mãos de 

poderosos grupos monopolistas, enquanto os povos morrem de fome. Através da comunicação 

social, controlada e centralizada pelos Anárquicos, instila-se ao ódio contra todos aqueles que 
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não se submetem ao seu cruel domínio e exploração. Sobre esta situação caótica, disse Saint-

Yves: 
 

 “Cristãos nominais atribuem ao diabo ou ao nada, o que vem a ser o mesmo, as 

religiões, as tradições e as ciências de outras sociedades humanas, ao mesmo tempo 

assumindo uma política arbitrária e brutal. 
 

 Foram assassinados os restos da Raça Vermelha, escravizada a Raça Negra, e 

saqueados os Árabes. A Índia brahmânica e budista, foi ocupada pelas armas e é tratada como 

feiticeira para ser queimada após ser espoliada, desorganizada quer diplomática quer 

militarmente. A Pérsia e toda a Ásia Central, os seus cultos, as suas leis, os seus costumes, são 

tratadas com desdém e como pervertidas de uma civilização de antanho. O sectarismo, a 

avidez áspera e a imoralidade violentaram em seu sono a veneranda China, pelos motivos 

mais desprezíveis.” 
 

 A astúcia diplomática e a violência militar são os princípios básicos por que age o 

Governo Central Anárquico que domina o Mundo contemporâneo, cuja força escuda-se numa 

máquina militar monstruosa pelo seu poder de destruição, a ponto do Almirante norte-americano 

Richard Byrd (1888-1957), como o primeiro homem a sobrevoar em missão de exploração o 

Pólo Norte penetrando além dele em 19 de Fevereiro de 1947 indo adentrar a Terra Oca, ser 

advertido por dirigentes de Agharta sobre o perigo que essa máquina militar representa até para a 

própria segurança dos Mundos Interiores. Ela é realmente um fantástico potencial bélico nunca 

visto na História da Humanidade. Contudo, felizmente o Governo Oculto do Mundo, Sinárquico 

e Espiritual por natureza e vocação, está atento e pode intervir a qualquer momento se as 

circunstâncias assim o exigirem, como ficou evidenciado no episódio relatado no Diário escrito 

em 1947 pelo próprio Almirante Richard Byrd, tornado público após a sua morte a seu pedido. 

Diz ele no seu Diário: 
 

 “No momento em que acaba a longa noite do Ártico, o Sol brilhante da Verdade 

nascerá outra vez e aqueles que forem da escuridão cairão sob a sua Luz.” 
 

 

O GOVERNO OCULTO SINÁRQUICO ESTÁ ATENTO 
 

 

 Acalenta o nosso coração saber que não estamos sós na Terra, que uma Força Maior vela 

protectora pela evolução do nosso Globo. No seu tempo, JHS tinha razão ao afirmar que os 

homens não são os únicos habitantes da Terra, que não estamos sós, e se houver desatinos da 

parte humana além de certos limites, se cumpririam as Profecias do Rei do Mundo, citadas por 

Ferdinand Ossendowski na sua obra Bestas, Homens e Deuses, nas quais é dito que será enviado 

à Face da Terra um Povo subterrâneo, até agora desconhecido, que com mão forte arrancará as 

ervas daninhas do mal. 
 

 Confirmando essa advertência, transcrevemos trechos de um precioso documento que se 

ajusta perfeitamente ao caso em pauta, cuja origem é fidedigna pela posição social dos 

personagens e forças destacadas na hierarquia militar envolvidas no episódio (apesar do texto 

revelar-se um tanto poluído por certo travo “germanista”). Diz o Almirante Byrd: 
 

 “Devo escrever este Diário em segredo e na obscuridade.” – Adianta ele a respeito de 

seu voo sobre o Ártico no dia 19 de Fevereiro de 1947. 
 

 “Está chegando o tempo em que o racionalismo dos homens deve desaparecer na sua 

insignificância e ser aceite a inevitabilidade da Verdade! Não tenho liberdade para revelar o 

documento que estou escrevendo... talvez ela nunca venha à luz da apreciação pública, mas 

devo cumprir o meu dever de escrever para que todos a leiam um dia. Num mundo de 

ganância e exploração, a Humanidade não pode ignorar a Verdade.” 
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 DIÁRIO SECRETO DO ALMIRANTE RICHARD BYRD – O almirante descreve 

detalhadamente o seu voo que começou às 6.00 horas do dia 19 de Fevereiro de 1947. Às 9.00 

horas constata uma coloração vermelha purpurada na imensidão do gelo. A bússola de bordo 

começa a oscilar tornando impossível a orientação através dos instrumentos. Agora só o Sol é 

que serve de ponto de referência. Às 9.55 horas surge no horizonte uma cadeia de montanhas 

nunca vistas antes. Além das montanhas está o que parece ser um vale com um pequeno rio 

correndo pelo meio. Nesta altura, o almirante assinala: 
 

 “Não deveria haver um vale em baixo! Definitivamente alguma coisa está errada e 

anormal aqui! Deveríamos estar sobre gelo e neve! Há grandes florestas nas encostas das 

montanhas. Os nossos instrumentos de navegação ainda estão girando, e o giroscópio está 

oscilando para trás e para frente. 
 

 “10.30 h – Altero a altitude para 1400 pés; executo uma curva fechada para a 

esquerda, para examinar melhor o vale abaixo. É verde como musgo ou uma espécie de relva 

muito fechada. A luz aqui parece diferente. Já não vejo o Sol. Fizemos outra curva para a 

esquerda e vemos o que parece um elefante. É inacreditável. Não! Parece um mamute. 

Diminuímos a altitude para 1000 pés e pegamos o binóculo para melhor examinar o animal. 

Confirmado – definitivamente, é um animal semelhante a um mamute. Relatamos isso à base. 

A temperatura externa é de 74 graus Fahrenheit. Tento contactar a base. O rádio deixou de 

funcionar.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHARD BYRD É CAPTURADO PELOS INTRATERRESTRES 
 

 

 O Almirante Richard Byrd conta no seu Diário como foi capturado por Seres do Mundo 

Interior da Terra, e explica as razões conforme se segue: 
 

 “11.30 h – Adiante vemos uma cidade. Isso é impossível! O avião parece leve e 

estranhamente flutuante. Os controles recusam-se a responder. Meu Deus! O nosso avião 

parece leve. Ao lado das nossas asas, direita e esquerda, estão aeronaves de um tipo estranho. 

Estão se aproximando rapidamente. São em forma de discos e irradiam luz. Estão agora agora 

suficientemente perto para se ver suas insígnias. São uma espécie de Suástica. Isso é 

fantástico! Onde estamos? O que aconteceu? Puxo os controles outra vez. Não respondem. 

Fomos apanhados por uma garra de algum tipo. 
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 11.35 h – O nosso rádio estala e uma voz fala em inglês com um ligeiro sotaque 

nórdico ou alemão. A mensagem foi: ‘Bem-vindo, almirante, está em boas mãos’. Reparo que 

os motores do nosso avião pararam. O aparelho está sob algum controle estranho e está 

virando. Os controles são inúteis. 
 

 11.40 h – Recebida outra mensagem pelo rádio. Começamos a aterragem agora, e por 

momentos o avião treme ligeiramente e começa a descer, como se tivesse sido apanhado num 

enorme elevador invisível. O movimento para baixo é mínimo e tocamos o chão apenas com 

um leve salto. 
 

 11.45 h – Estou fazendo uma última anotação apressada no diário de voo. Um grupo 

de homens aproxima-se após a aterragem. São altos com cabelos louros. À distância pode-se 

ver uma grande cidade reluzente, pulsando com os matizes do arco-íris. Não sei o que nos 

acontecerá agora, mas não vejo sinais de armas nos que se aproximam de nós.” 
 

 

ENTREVISTA DO ALMIRANTE BYRD COM O MESTRE DO INTERIOR DA TERRA 
 

 

 “Fim do Diário – Deste ponto em diante, narro de memória todos os acontecimentos 

que se seguiram. 
 

 O radiotelegrafista e eu fomos tirados do aparelho e recebidos de modo muito cordial. 

Depois fomos embarcados num transporte em forma de plataforma, sem rodas!  Levou-nos à 

cidade resplandecente com grande rapidez. 
 

 Deixei o radiotelegrafista e entrámos num elevador. Em seguida seguimos por um 

longo corredor iluminado por uma luz rósea que parecia emanar das próprias paredes. Um 

dos Seres acenou para que parássemos em frente de uma grande porta. Acima da mesma 

havia uma inscrição que eu não soube ler. A porta deslizou silenciosamente e fui convidado a 

entrar. Um dos meus anfitriões, falou: 
 

 ‘Não tenha receio, almirante, o senhor terá uma entrevista com o Mestre.’ 
 

 Entrei no compartimento indicado e os meus olhos acomodaram-se à bela coloração 

que parecia estar enchendo completamente o aposento. Então, comecei a ver o lugar onde 

estava. O que os meus olhos acolheram foi a visão mais bonita que já tive em toda a minha 

vida. Era realmente bela e maravilhosa demais para ser descrita. Era exótica e delicada. Os 

meus pensamentos foram interrompidos de um modo cordial por uma voz quente e rica, de 

timbre melodioso: 
 

 – Eu lhe dou as boas-vindas ao nosso território, almirante. 
 

 Vi um homem de feições delicadas, com as marcas dos anos no rosto. Estava sentado 

numa longa mesa. Convidou-me a sentar numa das cadeiras. Depois sentar-me, ele juntou as 

pontas dos dedos e sorriu. Novamente falou com suavidade, dizendo o seguinte: 
 

 – Nós o deixámos entrar porque tem um nobre carácter, é famoso na superfície da 

Terra, almirante. O senhor está na Terra dos Ariani, o Mundo Interior da Terra. Não 

prolongaremos a sua missão, e o senhor será escoltado em segurança para a superfície até 

uma distância além. Mas agora, almirante, lhe direi porque foi trazido aqui. O nosso interesse 

começou justamente depois que a sua raça explodiu as primeiras bombas atómicas sobre 

Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Foi nesse tempo alarmante que mandámos as nossas 

máquinas voadoras, os ‘Flugelrads’, ao seu mundo na superfície para investigar o que a sua 

raça havia feito. É claro que isso agora é passado, caro almirante, mas eu devo continuar. 

Como vê, nunca interferimos antes nas vossas guerras e na vossa barbaridade, mas agora 
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somos obrigados, pois o seu mundo aprendeu a forçar o uso de certos poderes que não são 

para os homens, principalmente o da energia atómica. 
 

 Os nossos emissários já entregaram mensagens aos governos do seu mundo e até agora 

eles não atenderam. Agora, o senhor foi escolhido para testemunhar que o nosso mundo 

existe. Como vê, a nossa ciência e cultura estão muitos milhares de anos à frente da sua raça, 

almirante. 
 

 Eu interrompi: 
 

 – Mas o que isso tem a ver comigo, Senhor? 
 

 Os olhos do Mestre pareceram penetrar profundamente na minha mente, e depois de 

me estudar por alguns momentos, respondeu: 
 

 – A sua raça alcançou o ponto sem retorno, pois há entre vós aqueles que preferem 

destruir o próprio mundo a abdicar dos seus poderes tal como os conhecem. 
 

 Eu concordei com um aceno da cabeça, e o Mestre continuou: 
 

 – Em 1945 e depois tentámos contactar a sua raça, mas os nossos esforços foram 

recebidos com hostilidade, os nossos ‘Flugelrads’ foram alvejados. Sim, até perseguidos com 

maldade e animosidade pelos vossos aviões de combate. Portanto, agora eu digo, meu filho, há 

uma grande tempestade formando-se em seu mundo, uma fúria negra que não será extinta 

por muitos anos. Não haverá resposta em seus exércitos, nem segurança em sua ciência. Ela 

poderá rugir até que cada flor da sua cultura esteja esmagada, e todas as coisas humanas 

niveladas num vasto caos. A última guerra foi apenas um prelúdio do que ainda está por vir 

para a sua raça. Aqui nós vemos isso mais claramente a cada hora que passa… pode dizer que 

estou errado? 
 

 – Não, respondi, já aconteceu antes, quando a Idade Negra chegou e durou mais de 

quinhentos anos. 
 

  – Sim, meu filho, respondeu o Mestre, a Idade Negra que virá para a sua raça cobrirá 

a Terra como uma mortalha, mas eu acredito que alguns da sua raça sobreviverão à 

tempestade, e nada mais posso dizer além disso. Vemos, a grande distância, um novo mundo 

saindo das ruínas de sua raça, procurando os seus tesouros lendários perdidos, mas eles 

ficarão aqui, meu filho, a salvo sob a nossa protecção. Quando o tempo chegar, iremos 

novamente ajudar a reviver a sua cultura e a sua raça. Talvez então vocês tenham aprendido a 

futilidade da guerra e da sua disputa, e depois desse tempo alguma parte da vossa cultura e 

ciência vos será devolvida para recomeçardes. O senhor, meu filho, deve voltar à Face da 

Terra com esta mensagem. 
 

 Com essas palavras finais, o nosso encontro terminou. Fiquei por um momento como 

num sonho... mas ainda assim eu sabia que era realidade, e por alguma estranha razão 

inclinei-me ligeiramente por respeito ou por humildade, não sei qual. 
 

 De repente, fiquei novamente consciente de que os dois belos anfitriões que me haviam 

trazido aqui estavam ao meu lado. ‘Por aqui, Almirante’, disse um. Virei-me mais uma vez e 

olhei para trás, para o Mestre. Um sorriso gentil esboçou-se no seu rosto delicado e idoso. 

‘Adeus meu filho’, falou ele acenando com um gesto de paz com a delgada mão, e o nosso 

encontro verdadeiramente terminou. 
 

 Passámos rapidamente pela grande porta dos aposentos do Mestre, e mais uma vez 

entrámos no elevador. A porta baixou silenciosamente e tornámos a subir. Um de meus 
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companheiros, falou: ‘Agora precisamos apressar-nos, pois o Mestre não deseja mais atrasos 

no seu horário programado e o senhor deve retornar com a sua mensagem para a sua raça’. 
 

 Eu nada disse. Tudo isso era inacreditável, e mais uma vez os meus pensamentos 

foram interrompidos quando parámos. Entrei no aposento e estava outra vez com o meu 

radiotelegrafista. ‘Está tudo bem, Howie, está tudo bem’. Os dois Seres levaram-nos até ao 

transporte que aguardava, subimos e logo chegámos ao avião. Os motores estavam ligados e 

embarcámos imediatamente. Toda a atmosfera parecia agora carregada com um certo ar de 

urgência. Depois que a porta foi fechada, o aparelho foi imediatamente levantado por aquela 

força invisível até atingirmos uma altitude de 2700 pés. Duas aeronaves foram ao nosso lado, 

guiando-nos de volta à nossa rota. Devo declarar aqui que o indicador de velocidade nada 

registava, apesar de estarmos voando a grande velocidade. 
 

 14.00 h – Chegou uma mensagem pelo 

rádio: ‘Atenção, estamos vos deixando agora, 

almirante, os seus controles estão livres. Adeus’. 

Olhámos por um momento, enquanto os 

‘Fulgelrads’ desapareciam no céu azul. 
 

 De repente, o avião caiu como se sido 

apanhado num vácuo. Rapidamente recuperámos 

o controle. Não falámos por algum tempo. Cada um tinha os seus pensamentos...”  
 

 

O ALMIRANTE RICHARD BYRD CUMPRE COM O SEU DEVER 
 

 

 “14.20 h – Estamos novamente sobre vasta área de gelo e neve, a aproximadamente 27 

minutos da base. Falamos com a base pelo rádio e ela responde. Declaramos todas as 

condições normais... A base expressou alívio com o restabelecimento do nosso contacto. 
 

 15.00 h – Aterrámos suavemente na base. Eu tenho uma missão... 
 

 Fim do Diário – 1 de Março de 1947 – Acabo de participar numa reunião no 

Pentágono. Relatei integralmente o que descobri e a mensagem do Mestre. Foi tudo 

devidamente gravado. O Presidente foi avisado. Fui detido por várias horas (seis horas e trinta 

e nove minutos, para ser exacto). Fui exaustivamente interrogado pelas forças de segurança 

máxima e por uma equipa médica. Foi uma grande provação! Fui colocado sob estrita 

vigilância pelo Serviço de Segurança dos Estados Unidos da América. Ordenaram-me que 

permanecesse em silêncio quanto a tudo o que descobri, pelo bem da Humanidade!!! 

Inacreditável! E lembraram-me que sou um militar e que devo obedecer às ordens. 
 

 Última anotação – 30.2.1956 – Os últimos anos que passaram desde 1947 não foram 

bons... Faço agora a minha última anotação neste diário singular. Terminando, devo declarar 

que fielmente mantive este assunto em segredo, conforme ordenado, por todos estes anos. Foi 

completamente contra os meus princípios morais. Agora, parece-me pressentir a chegada da 

longa noite e esse segredo não morrerá comigo, mas, como deve ser com tudo que é Verdade, 

deverá triunfar. 
 

 Ele pode ser a única esperança para a espécie humana. Eu vi a Verdade e ela vivificou 

meu Espírito e me libertou! Cumpri com o meu dever para com o monstruoso complexo 

militar. Agora, a longa noite começa a aparecer, mas não haverá fim. Quando a longa noite 

do Ártico terminar, o Sol brilhante da Verdade voltará... e os que forem da escuridão cairão 

com a sua Luz... Pois eu vi aquela Terra além do Pólo, aquele Centro do Grande 

Desconhecido.” 
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 O Almirante Byrd, pressentindo que os seus dias estavam contados, providenciou em 

segredo que diversas cópias do presente documento caíssem em mãos diferentes, o que 

possibilitou a sua divulgação para que também você, caro leitor, tivesse o privilégio de tomar 

conhecimento de tão extraordinária revelação, não obstante contrariar os desejos das Forças 

Anárquicas que governam os Estados Unidos da América do Norte. 
 
 

O PODER SINÁRQUICO É MAIS FORTE 
 

 

 BRASIL, TERRA ONDE O AVATARA SE MANIFESTARÁ – Por estar relacionado ao 

mistério do Governo Sinárquico Universal, que segundo Saint-Yves d´Alveydre e outros 

pensadores tem a sua origem no misterioso Mundo de Agharta, em contraposição o Brasil tem 

sido vítima da cruel e desumana exploração do Poder Anárquico que domina a política e a 

economia nacional, assim como a do Mundo em geral neste final do século XX. Essas Forças 

Sinistras exercem o seu domínio através dos partidos políticos maioritários ligados à máquina 

governamental. Eles desorganizaram a economia da Nação estabelecendo o caos administrativo. 

Os Anárquicos são criaturas absolutamente sem consciência superior, como não podia deixar de 

ser. Estão relacionados aos restos kármicos lemure-atlantes decaídos dos ciclos evolucionais do 

Passado. Daí comemorarem com entusiasmo todas as vezes que aprovam alguma lei contra os 

interesses do Povo e da Nação. Essas Forças não têm nenhum compromisso com os altos 

destinos do Brasil, Terra de Agni, o Fogo Sagrado que arde em todas as coisas. Por isso, esses 

inimigos da Boa Lei estão dilapidando o nosso património acumulado ao longo dos anos com o 

suor do povo brasileiro. As nossas riquezas naturais não renováveis estão sendo transferidas para 

fora, exaurindo a Nação. Como num “passe de mágica”, as nossas principais empresas passam 

para as mãos dos estrangeiros que nada querem do Brasil senão o sangue generoso do nosso 

ingénuo povo que não sabe usar o seu direito de escolher. 
 

 OS SENHORES DAS FACES NEGRAS DOMINAM O BRASIL – Mais grave ainda é o 

que se passa actualmente com o nosso património cultural-espiritualista. Uma falsa cultura 

cosmopolita está-nos sendo inculcada a partir do exterior, através dos meios de comunicação 

social centralizados nas mãos dos Anárquicos. Trata-se de uma influência altamente corruptora e 

deletéria. A nossa espiritualidade e moral estão sendo gravemente agredidas, com isso sendo a 

principal vítima da imoralidade e do consumismo bestial a nossa juventude e as nossas crianças. 

Assim, a Semente do Futuro corre o grave risco de ser afectada pelo vírus da prostituição e do 

vício. Não resta dúvida que tem sido muito cruel o domínio exercido pelos Senhores das Faces 

Negras, restos kármicos lémure-atlantes que tomaram de assalto o Brasil nestes últimos anos do 

século XX. 
 

 Contudo, acalenta o nosso coração sabermos que onde existe muita Luz a Sombra se 

destaca mais. Acreditamos que o actual estado caótico será suplantado pelas Forças Vivas 

oriundas de Agharta e pelos homens de bem que não foram contagiados pelo obscurantismo 

dominante. Os Irmãos das Sombras são os crucificadores da Terra e não os adoradores do 

Crucificado, ao contrário do que costumam intitular-se. 
 

 A VOZ DO POVO CHEGOU AO CORAÇÃO DE DEUS – Quando estudamos o fim da 

4.ª Raça-Mãe Atlante, vimos que quando foi atingido o limite das iniquidades praticadas pelos 

Senhores das Faces Negras, o apelo partido dos corações de milhões de criaturas oprimidas e 

sofredoras chegou ao Coração do Eterno. Então, de Shamballah veio a ordem para destruir a 

“progénie maldita”, segundo a expressão feliz das Estâncias de Dzyan. As forças telúricas 

encarregaram-se de lavar a Face da Terra de tão nociva espécie de seres, inclusive com a 

destruição dos seus Vimanas (os hoje chamados “Ovnis”) para evitar que escapassem. Fala-se, 

contudo, que alguns escaparam e até hoje praticam actos de crueldade. Essa catástrofe ficou 

registada na memória dos povos como sendo o Dilúvio Universal, que não é uma narrativa 
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exclusivamente judaico-cristã por a mesma se encontrar em todas as mitologias, inclusive, entre 

as dos nossos indígenas, a das populações pré-colombianas e dos povos da Ásia e da África. 
 
 

ALMA UNIVERSAL 
 

 

 ALMA UNIVERSAL – A Alma Universal, formada pelo conjunto da Humanidade ou 

das Mónadas em evolução no nosso Globo, é a Cabeça e o Coração deste Planeta. Ela pulsa, 

geme, chora e queixa-se até ao profundo dos Céus insurgindo-se contra tantas mentiras, 

iniquidades, injustiças e privilégios imerecidos. Ela é a própria Divindade crucificada na 

Matéria. É dessa Anima Mundi que promana a essência do Poder Espiritual. As forças 

retrógradas dominantes são caracteristicamente materialistas, não acreditam na vida após a 

morte, tampouco na Lei do Karma, na espiritualidade e nem na Divindade, muito embora, 

anacronicamente, por moda, costume ou por bem-parecer social muitíssimos até frequentem os 

templos das suas respectivas religiões de simpatia em guisa de afinidade secular clubística, e não 

de prática. Enquanto os “gentios” vivem para o Bem comum, esses outros vivem unicamente 

para a vida individualista e a satisfação própria, para as vantagens do lucro pessoal ou do seu 

grupo. Os materialistas repudiam o altruísmo e o sacrifício, para eles não há nenhuma causa que 

mereça qualquer acto de desprendimento, o que lhes interessa é apenas o lucro a qualquer custo, 

atropelando e estropiando moral e fisicamente seja quem for. Tal maneira de ser e estar é a 

essência do atual sistema social. Com isso, as Forças Sinistras acreditam que com o monopólio 

da economia financeira, centralizada na sua Banca Mundial, poderão escravizar os povos e 

comprar consciências, exercendo um domínio absoluto sobre as populações robotizadas 

transformadas em escravos hipnotizados pelos média. 
 

 ACTUAIS OBJECTIVOS DOS ANÁRQUICOS – A maneira de ser dos materialistas 

mentores do sistema anárquico, actuais senhores do mundo, constitui toda a filosofia de vida 

contemporânea. Financiam doutrinas ingénuas de carácter afectivo-emocional que pregam uma 

pseudo fraternidade de natureza devocional que a nada leva, imprópria para seres racionais num 

Ciclo cuja tónica é o desenvolvimento do Corpo Mental nos seus níveis superiores. Com isso, 

visam tirar partido eleitoral dessas infelizes ovelhas sem vontade própria. Essas forças 

económicas são as expropriadoras da economia colectiva, manipulam as Bolsas de Valores de 

todo o Mundo a seu belo prazer. Desestabilizam e levam ao caos as economias das nações numa 

conspiração silenciosa e sub-reptícia. Procuram destruir o papel social dos Estados, que 

desgovernados tornam-se presas fáceis para serem espoliados. Daí a palavra de ordem da 

necessidade de “diminuir o tamanho do Estado”. Estado esse de há muito minado nas suas 

atribuições em virtude do enfraquecimento dos seus valores intrínsecos, consubstanciados nos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário já muito enfraquecidos e dominados pelos próprios 

oligarcas. 
 

 OCUPAÇÃO DOS POSTOS-CHAVES – Segundo Jacques Bergier, na sua famosa obra 

O Despertar dos Mágicos, para conseguirem os seus tenebrosos objectivos os Anárquicos 

procuram ocupar sempre o comando do Ministério da Fazenda e de outros organismos 

relacionados ao controle económico-financeiro das nações. Infelizmente, tal fenómeno está bem 

patenteado na vida administrativa do Brasil
1
. Isto explica a razão porque no nosso país todos os 

ministros da Fazenda e dirigentes do Banco Central pertencem sempre ou estão relacionados 

com os estabelecimentos bancários, nacionais e internacionais, dispondo assim de informações 

privilegiadas. Não recuam diante de nada, promovem guerras, revoluções, tumultos, crises, 

terrorismo, greves nos serviços essenciais, etc. Insuflam o ódio e a desmoralização contra os 

países ou grupos sociais, personalidades, que se insurgem contra os seus desideratos tenebrosos. 

                                                 
1
 O autor refere-se ao estado político-social do seu país, o Brasil, mas tais palavras ajustam-se como “uma luva” à 

condição político-social de Portugal desde há anos a esta parte (Nota do compilador). 
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Promovem campanhas contra os partidos e organizações de carácter popular, através da 

contrainformação e da calúnia usando o peso dos média sob o seu controle. Atacam aqueles que 

se insurgem contra essa conspiração infame e desalmada, a exemplo do que foi feito quando os 

Senhores das Faces Negras conspiravam para apossar-se da Oitava Cidade das Portas de Ouro, 

como veremos quando tivemos a oportunidade de estudar o declínio da 4.ª Raça-Mãe Atlante. 
 
 

INTERIORIZAÇÃO DO SER 
 

 

 O Brasil, neste fim de milénio, infelizmente foi envolvido por uma tenebrosa teia que o 

imobiliza. Magos Negros da pior espécie ocupam os principais postos-chaves no comando dos 

três Poderes da República, com especial destaque para o sector político-económico. Não resta 

dúvida que tudo isso obedece a uma conspiração contra a Boa Lei. Eles farão tudo para impedir a 

implantação do Poder Sinárquico nesta parte do Globo, a exemplo do que aconteceu com a 

infeliz Índia quando foi escravizada pelos colonialistas ingleses, o que constituiu, não resta a 

menor dúvida, um severo golpe no Governo Central de Agharta naquela época. Agora a história 

repete-se com requintes de extrema crueldade contra o nosso povo indefeso, pois o controle é 

geral e absoluto. Todos os sectores da vida pública foram envolvidos pelo Dragão do Mal, 

segundo Saint-Yves d´Alveydre. O bondoso e pacífico povo brasileiro já não é mais o mesmo… 
 

 O SANTO GRAAL E O FUTURO DO BRASIL – Desde a implantação da Obra dos 

Deuses no Brasil, quando a partir de 1924 o Governo Sinárquico foi transferido do Oriente para 

o Ocidente, as forças hostis passaram a desenvolver cruel perseguição não só contra o Avatara 

como contra toda a sua Corte, para não se falar da tragédia havida no final do século XIX com o 

sacrifício dos próprios Gémeos Espirituais, visando impedir o estabelecimento da Ordem do 

Santo Graal nesta parte do Globo. 
 

 As forças sombrias são destituídas de freios ou de quaisquer escrúpulos de ordem moral. 

São seres carentes dos Princípios Superiores os quais, conforme ensina a Sabedoria Iniciática das 

Idades, são a fonte essencial da Sinarquia. São criaturas que já não possuem a Essência 

Monádica a animá-las pois estão vazias por dentro, são como um ovo sem gema. Foi esse tipo de 

materialismo que conduziu as brilhantes civilizações da Lemúria e da Atlântida aos seus tristes 

crepúsculos. 
 

 Os Filhos das Trevas, segundo a História Oculta da Humanidade, têm tentado impedir a 

vitória final dos Filhos da Luz. Aproveitam-se das forças físico-psíquicas geradas pela Kali-Yuga 

que, felizmente, está chegando ao seu final. Segundo as Revelações mais primorosas, a tenebrosa 

região conhecida por Cone da Lua por certo absorverá os Irmãos das Sombras, conforme 

ensinam as mais sagradas profecias e as promessas do próprio Governo Central Sinárquico, aliás, 

em conformidade com as sentenças proferida nos diversos Julgamentos já realizado neste “final 

de Ciclo apodrecido e gasto”. 
 

 NÃO BUSQUE FORA DE SI O QUE SE ENCONTRA NO SEU INTERIOR – Quando 

os profanos gentios procuram a felicidade fora de si, estão alimentando uma perigosa fantasia 

suscitadora de vários factores, como a ilusão, a vaidade, a ambição, os vícios inconfessáveis, a 

pornografia, etc. São estados psicológicos caóticos alimentados pelos meios de comunicação 

escrita e audiovisual controlados pelos decadentes do Ciclo. A «arte» decadente também é muito 

utilizada nesse mister. Nessa busca externa, o ser humano torna-se uma presa fácil para se 

transformar num robot e escravo do sistema sem o saber. Mergulha de cabeça no ilusório mundo 

da fantasia consumista para o qual não tem respaldo financeiro, o que leva os incautos a caírem 

na prisão sem grades dos juros de que dificilmente conseguem sair. Segundo os conhecimentos 

sinárquicos, os verdadeiros valores estão no coração dos seres, só eles libertam o Homem da 

Grande Maya externa e levam-no à auto-realização espiritual com a verdadeira satisfação 
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psicológica. Por aí se pode aquilatar do estreito laço que une os valores espirituais subjectivos e a 

vivência social mundana. 
 

 O Grande Projecto da Criação do Universo ou simplesmente da Terra, não pode ser 

desfigurado impunemente. Quem pensa e age em sentido contrário terá que responder pela sua 

imprudência, mais cedo ou mais tarde.  
 

 

 

A BUSCA DA VERDADE PRIMORDIAL 
 

 

 

 A História comprova que a reacção de uma minoria alerta ou desperta, qualquer que seja 

o seu número e tamanho, pode desestruturar um grande império, tal como aconteceu na 

Babilônia e no Império Romano dentre outros, como veremos no decorrer deste estudo sobre a 

Sinarquia. Os movimentos sociais que decidem os destinos dos povos não dependem da maioria 

silenciosa e passiva. A força real reside no Poder Espiritual que sempre foi mais profundo e 

penetrante que o Poder Temporal. O Poder Espiritual sempre foi património de uma minoria de 

Adeptos altamente conscientes que sabem operar com as forças internas e externas da Natureza, 

o que implica, se for preciso, operar até com as forças telúricas. As massas humanas sempre 

foram vítimas de manobras por parte dos Anárquicos que as manipulam em proveito próprio. O 

segredo está em saber capitalizar a força psicofísica do povo (como fazem os dirigentes das 

religiões exotéricas, mister em que são mestres consumados), contudo, considerando os valores 

intrínsecos do Poder Espiritual. Tudo isso tem um preço na economia kármica. No final, o Bem, 

a Verdade e a Justiça Divina prevalecerão, para Maior Glória da Obra de Deus na Face da Terra.  
 

 A BUSCA DA VERDADE – Para o restabelecimento da Verdade Primordial perdida, e 

para que o equilíbrio seja restaurado, tem-se que voltar às fontes do verdadeiro Conhecimento. 

Sobre tão importante questão, assim se expressou Saint-Yves d´Alveydre na sua obra 

monumental, Missão dos Judeus: 
 

 “As terríveis armas da exactidão, que as Ciências Físicas e Naturais empregam, 

requerem, por outro lado, uma mesma exactidão, digamos, uma mesma consciência 

intelectual e moral, para equilibrar e reconciliar consigo mesmo o Ensino Geral Sinárquico, 

isto é, a própria Autoridade Espiritual sobre a Terra. No fundo, o espírito científico, 

universitário, está todo dirigido contra a Igreja, contra a Sinagoga, contra a Mesquita, como 

canhões apontados aos quais os teólogos continuam a opor tubos de vidro e projécteis de papel 

amassado. 
 

 Não vos aprofundeis, dizem os detentores das consciências, que correis o risco de 

perder vossa fé pelo estudo. 
 

 Essa fé… O que é a fé? 
 

 A isso, os pensadores mais ortodoxos respondem como São Tomás de Aquino: ‘A fé é a 

coragem do espírito que se projecta, resolutamente, adiante de si mesmo certo de encontrar a 

Verdade’.  
 

 Lancemo-nos, então, corajosamente na grande batalha das idéias, seguros de que a 

nossa fé nos levará à Certeza, se soubermos interrogar convenientemente os divinos 

Fundadores da nossa Obra. Cabe aos leigos terem essa coragem, já que os sacerdotes, há 

tanto tempo tomados de insensibilidade e de impotência, por diversos motivos não sabem 

levantar o véu que lhes oculta o tabernáculo de Sem, isto é, a Ciência Universal, colossal, 

encerrada nos cinquenta capítulos do Sepher de Moisés e o seu alcance social, que Jesus 

restituiu a todo o Género Humano.”   
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A VERDADE E OS INTERESSES ECONÓMICOS 
 
 

 Prossegue Saint-Yves d’ Alveydre, na sua Missão dos Judeus: 
 

 “Jamais houve da parte dos sábios modernos um objecto de investigação paciente, 

metódica, leal, isento de qualquer pensamento oculto de domínio econômico, que fosse trazido 

à face da Verdade correspondendo à Natura Naturada. 
 

 Mas os escribas filosóficos que pretenderam, e pretendem, tirar das conclusões desses 

pesquisadores uma doutrina antagónica às religiões, engendram um trabalho mais arbitrário 

e malsão que o de qualquer talmudista ou de qualquer teólogo sectário. 
 

É esse falso espírito de crítica insuficiente que dissocia todo o céu do entendimento humano, 

todo o conjunto dos princípios universais, das ideias gerais e dos sentimentos generosos 

preconizados pela Sinarquia. É o sopro malsão que inspira, de cima a baixo, a política de 

expedientes e deixa o instinto da besta presidir a toda a anarquia que nos leva à ruína final. 
 

 Ah! Se os sofistas e os políticos, estadistas ou baderneiros, houvessem seriamente 

estudado e respeitado o Estado Social que os beneditinos dos nossos institutos estudam e 

respeitam, então Moisés e Jesus apareceriam na sua verdadeira Luz, e a sua Promessa 

realizada se irradiaria através de todo o Corpo Espiritual da Humanidade, livre da falsa 

política e reconstituída nos seus Três Poderes Sociais na sua união relativa.” 
 

 O verdadeiro Estado Social constitui o cerne da Promessa feita por todos os Grandes 

Iniciados e pelos Manus que são os responsáveis, em última instância, pela implantação na Face 

da Terra da tão decantada Promessa, que não é outra coisa senão a própria Sinarquia actuante no 

campo social. No Ocidente, particularmente, caberia aos mantenedores da Tradição Moisaica e 

do Cristianismo implantar a Promessa desse Estado Social, se realmente fossem os verdadeiros 

testamenteiros de tal Promessa que constitui a essência das suas respectivas filosofias e religiões, 

pelas quais sacrificaram as suas preciosas vidas esses dois fundadores da civilização ocidental. 
 

 A Revolução Francesa deveria realizar a síntese social e filosófica. Infelizmente, tal 

movimento que degenerou numa sangrenta guerra civil, interpretou primariamente os conceitos 

filosóficos básicos da Promessa Social do Cristianismo Primitivo. Os seus líderes acreditaram ter 

acabado com o Plano Arquetipal da Divindade, instaurando em seu lugar uma nova filosofia 

materialista de experimentalismo sensorial, negando tudo o mais. A nova máquina administrativa 

implantada pela República instaurada, segundo Saint-Yves d´Alveydre, era a maneira oficial de 

fabricar mediocridades através das universidades, que passaram a constituir a nova Bastilha do 

novo sectarismo dominante. Pois a Universidade jamais procurou a “unidade na diversidade”, 

muito pelo contrário, fraccionou a Verdade Una em diversos compartimentos estanques. Assim, 

é absolutamente vão procurar-se a Essência Una fora da Tradição Esotérica, a qual constitui o 

cerne dos ensinamentos transmitidos por todos os Grandes Iniciados que a este Mundo têm vindo 

vindos trazer a Luz. 
 
 

A REVOLUÇÃO FRANCESA FOI UM RESGATE KÁRMICO 
 

 

 O comportamento dos revolucionários franceses não deixou de desempenhar um papel 

útil até certo ponto, no sentido de desentulhar a mente humana das inutilidades acumuladas 

durante séculos em torno dos puros conhecimentos primordiais, entretanto perdidos ou 

subterrados pelo feudalismo e pela arbitrariedade. A Revolução Francesa, a nível de realização 

intelectual, só conseguiu estabelecer um novo sectarismo, tão grosseiro e despótico, mesmo 

deprimente, como o do antigo regime, implantado pelos falsos testamenteiros de Moisés e Jesus, 
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traindo os princípios mais elementares da Verdade Una pregada por esses Mestres. Gerou-se 

assim, com tal comportamento, um Karma que se materializou na forma de uma das mais 

sangrentas revoluções já assistidas pela Humanidade, tais foram os desvios dos princípios 

sagrados preconizados pelos Manus. Sobre os benefícios trazidos pela Revolução com relação ao 

Estado Social, diz Saint-Yves d´Alveydre: 
 

 “É certo que essa Revolução na sua gravidade teve a sua utilidade sob muitos pontos 

de vista, pois conseguiu um resultado necessário, orgânico, uma finalidade na França e uma 

continuação sui-generis nas colectividades europeias que nunca tinham passado, como a 

França, por essa dissolução, por esse purgante mais ou menos eficaz dos poderes políticos 

baseados na arbitrariedade. 
 

 Só que a face terrena da Verdade, a Natura Naturada, não era o ‘Ser Supremo’ de 

Robespierre, ou seja, a Essência Celeste, oculta, intangível, cosmogónica, ontológica dos 

homens, que deveria ser posta no altar do instinto psíquico ornado com o seu nome de ‘Deusa 

da Razão’. Mas então, procedendo desse modo, de cima para baixo no Estado Nacional o 

Sacerdócio, a Soberania, a Autoridade, o Poder, a Mão e Gládio da Justiça, a Supremacia 

Familiar e Social, tudo necessitava ser mudado radicalmente, pondo em todos os lugares o 

homem em segundo plano e a mulher em primeiro, tal qual como na origem da raça celta e do 

culto druídico. 
 

 É incrível o nível de Ciência e Sabedoria que a inspiração de Moisés atingiu nos 

templos do Egipto e da Etiópia, da qual o seu ‘Livro dos Princípios’, com os seus outros 

quarenta capítulos tomados pela Génese física, é a pirâmide intelectual, cujo verdadeiro 

Hierofante foi Jesus, o Cristo.” 
 
 

O HOMEM É A SÍNTESE DA ESSÊNCIA E DA SUBSTÂNCIA 
 

 

 ESSÊNCIA E SUBSTÂNCIA DO UNIVERSO – A compreensão do conceito de 

Essência e Substância, equivalente a Mundo Inteligível e Mundo Sensível (Espírito e Matéria), é 

de fundamental importância para entender-se o mecanismo da Manifestação. São princípios que 

se completam. Não pode haver Manifestação sem o concurso desses dois segmentos da Natureza.  
 

 No estado actual do conhecimento científico, todo o aspecto essencial ou espiritual do 

Universo e dos seres é muito pouco conhecido, por se dedicar grande parte do esforço intelectual 

ao estudo da Substância ou Mundo Material. Os mecanismos materiais do Cosmos são muito 

pesquisados mas ignorando-se a existência da parte essencial ou espiritual do ser humano, que é 

o seu princípio consciente que o transforma constantemente, fazendo-o operante inclusive no 

campo social. Essa sempre foi a característica marcante de todas as civilizações materialistas 

como a actual, que aliás tem-nos conduzido ao caos socioeconómico devido à ausência de 

valores mais consistentes como os preconizados pela Sinarquia.   
 

 TEOSOFIA, A “RELIGIÃO-SABEDORIA” – As potencialidades da inteligência torna-a 

senhora da ordem física por estar armada com os vários aspectos da Ciência e os seus métodos. 

Ao dinamizar os níveis superiores do Saber, pode-se entrar conscientemente na posse de certas 

Verdades Universais que são perfeitamente acessíveis ao Homem. Quando se consegue atingir 

esse patamar de Conhecimento, é possível encontrar o elo que liga a Religião à Ciência. Daí a 

Teosofia ser caracterizada como sendo a Religião-Sabedoria, que será a base filosófica da 

religião do Futuro. 
 

 Quando a inteligência alcança o nível do abstracto penetra a essência da verdadeira 

Religião-Sabedoria, realizando a síntese procurada pelos sábios de todas as épocas. Isso 

permitirá vivificar amplamente qualquer Promessa de organização social, na qual o Homem será 
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o grande beneficiado por ser ele mesmo a maravilhosa síntese da Essência e da Substância, na 

mais fantástica simbiose que só a Suprema Sabedoria do Logos Criador tem condições de 

idealizar e plasmar na Matéria tamanha realização.  
 

 O TAO E A RESTAURAÇÃO DAS PERCEPÇÕES SENSORIAIS – Os antigos 

alquimistas chineses tinham como fundamentos da sua filosofia promover a união das três 

energias que circulam no interior do corpo humano. Segundo eles, 

essas energias devem fundir-se numa única para dar origem a uma 

força de natureza espiritual, que será o Tao. O processo consiste na 

amálgama da Essência e da Substância. Esta polaridade é conhecida 

como sendo os princípios Yin e Yang. A fusão dessas duas Forças no 

caldeirão alquímico humano, cujo magistério elabora o chamado 

Licor Áureo da Imortalidade, que usado sabiamente serve como 

panaceia para restaurar o cérebro doente do homem comum, o qual 

em virtude desse desequilíbrio ficou com as suas faculdades 

transcendentais seriamente embotadas, assim limitando 

profundamente os seus dons sensoriais mais refinados, o que restringe sobremodo a sua 

percepção da realidade subjetiva. A realização prática do conjunto dos conhecimentos esotéricos 

da velha China é, genericamente, tratada como sendo a “realização integral do Tao”.   
 

 Pelo exposto acima, compreende-se porque as percepções sensoriais e intelectuais do 

homem comum são ainda muito desconexas e confusas, e por isso a sua razão não evolui em 

linha recta mas em círculos que se alternam para baixo ou para cima, dificultando a implantação, 

ao nível da consciência, da síntese religiosa e científica preconizada pela Sinarquia. 
 

 A VONTADE E A SABEDORIA DO HOMEM SUPERA OS SENTIDOS – A reflexão 

mental é uma actividade psicológica que necessita sempre corrigir e dominar as percepções 

exteriores provindas através dos sentidos, e ao mesmo tempo ultrapassar continuamente os 

limites impostos pelos órgãos físicos, nisto como imposição do impulso provindo da Vontade 

que é uma característica espiritual do ser humano. O Homem está sempre procurando superar-se 

e superar o Mundo exterior. Graças a essa eterna aspiração é que a Evolução se processa. 
 

 Por exemplo, através dos sentidos não sentimos a força gravitacional a que estamos 

submetidos permanentemente. Da mesma maneira, não percebemos com os nossos sentidos 

externos que a Terra em que vivemos realiza um movimento de rotação e percorre a sua órbita 

em torno do Sol numa velocidade de milhares de quilómetros por hora. No entanto, tudo isso 

acontece constantemente em torno de nós. Só temos conhecimento desses fenómenos e de outros 

através da nossa Mente, que é um instrumento da Vontade e é considerada pelos taoistas como 

sendo mais um sentido.  
 

 

LIMITAÇÕES DOS SENTIDOS COMUNS 
 

 

 Com os nossos sentidos comuns não sentimos se uma barra de ferro está imantada, da 

mesma maneira que somos insensíveis ao magnetismo da Terra, aos agentes atmosféricos, às 

influências recíprocas que os astros exercem uns sobre os outros, etc. Isso configura quanto 

somos limitados em termo de sensibilidade. Os antigos na sua sabedoria, hoje um tanto 

esquecida pela maioria, inclusive pelos nossos cientistas, asseguravam existir uma poderosa 

Energia Vital invisível que tudo penetra e vitalizava. Eles denominavam essa Força de Éter, 

Alma do Mundo, etc. Jesus denominou-a de Espírito de Deus, Moisés de Ruash Aelohim, os 

brahmanes chamam-na de Akasha, Tattwas, etc. Com os órgãos sensoriais comuns ninguém é 

capaz de distinguir a acção magnética de um aparelho eléctrico, por mais simples que ele seja, 

como um fio condutor sendo percorrido por uma corrente eléctrica, e muito menos a aura que 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 22 – Roberto Lucíola 

 23 

penetra e envolve todos os minerais, vegetais, animais e criaturas humanas. Se nos limitarmos a 

observar o Cosmos através dos sentidos ou do instrumental científico, por mais sofisticado que 

ele seja, ficaremos muito aquém da grande realidade subjectiva que nos cerca. 
 

 A fim conhecerem as coisas em sua essência, os Iniciados usam as faculdades superiores 

da sua Alma como método de observação e investigação. Foi em razão dessas faculdades que os 

antigos tomaram conhecimento do infinitamente pequeno, como é o caso dos átomos, ao mesmo 

tempo que penetraram nos mistérios do infinitamente grande, graças ao qual tomaram 

conhecimento da mecânica celeste.  
 

 A MATÉRIA É A SUBSTÂNCIA PRIMORDIAL CONDENSADA – O que 

conhecemos como corpos celestes, como por exemplo o Globo Terrestre, só existem 

ciclicamente, pois após o seu período cíclico de vida biológica ou de condensação a massa que 

forma os seus corpos retorna às condições primordiais, isto é, volta a ser Substância Primordial, 

também conhecida por Essência Elemental. Portanto, é com justiça que os antigos sábios, 

senhores da Sabedoria Iniciática, afirmavam que a Matéria não existe, que ela é uma simples 

ilusão dos sentidos limitados dos homens comuns. Que é uma Maya. Por si mesma a Matéria 

jamais poderia transformar-se incessantemente tomando novas formas, pois que ela é submetida 

a isso pela Essência Universal da chamada Vida. Segundo os cálculos da Ciência Iniciática, cada 

metro cúbico de espaço sistémico biologicamente vivo corresponde a uma milionésima parte de 

um miligrama da Substância Primordial. Quando uma fracção dessa Substância, também 

chamada Verbo Criador, manifesta-se no Mundo da Forma, expande-se extraordinariamente 

ocupando um espaço maior. 
 

 Armados desses conhecimentos, os Iniciados eram capazes de realizar grandes feitos. 

Essas forças subtis da Natureza foram usadas em grande escala pelo Poder Sinárquico na Idade 

de Ouro. Mas quando fragmentos desses conhecimentos secretos caíram nas mãos menos dignas 

do Poder Anárquico, os mesmos foram usados para fins egoístas e materialistas, como de facto 

aconteceu segundo as palavras do Mestre do Mundo Subterrâneo ditas ao Almirante Richard 

Byrd. Infelizmente, actualmente algumas informações caíram nas mãos de cientistas sem 

consciência, que se apressaram a fabricar bombas atómicas e a usá-las sem que nenhum 

objectivo militar o justificasse, a não ser a prepotência e o imperialismo do Poder Anárquico do 

terrível complexo militar-industrial-financeiro dos Estados Unidos da América do Norte, o que 

levou o Governo Oculto Sinárquico a retirar desse país o privilégio de abrigar a 6.ª Sub-Raça da 

actual 5.ª Raça-Mãe, transferindo esse galardão para o Brasil.  
 

 

SÓ A CONSCIENTIZAÇÃO CONDUZ À LIBERTAÇÃO 
 

 

 Sobre o conceito de Autoridade e Poder, disse Saint-Yves D´Alveydre: 
 

 “Pela primeira vez, estabeleço claramente a diferença capital entre Autoridade e 

Poder. 
 

 No momento atual, a Autoridade ainda difusa, ainda não constituída, reside em quem 

quer que ensine, a quem quer que seja, alguma coisa útil, do primeiro sábio à última das mães 

de família, do primeiro dos doutores religiosos ou leigos ao último dos pobres párocos, 

pastores, popes, rabinos ou pedagogos de aldeia. 
 

 É esse o sentimento vago que mal formulado na consciência do revolucionário sincero, 

o faz dirigir-se, em honra de todo o Género Humano, contra os poderes arbitrários que calcam 

aos pés a Autoridade. 
 

 Já dei provas de sobejo de que não sou revolucionário mas sinto-me no direito de 

levantar-me contra a arbitrariedade que põe a perder a Autoridade confundindo-a, 

administrativa e oficialmente, com os poderes governamentais. 
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 Reunir todo o Ensino num único Conselho de Instrução e Educação Pública, é 

reconduzir a Autoridade às suas fontes, é, consequentemente, dar ao Poder Público o controle 

arbitral e a competência que lhe faltam.” 
 

 Os antigos sábios iniciados encaravam a Ciência como uma unidade. Jamais 

fraccionaram a Verdade como hoje se faz. Os livros sagrados que ainda restam desse Passado 

perdido, dão um testemunho irrefutável dessa Ciência Antiga chamada pelos hindus cultos 

Gupta-Vidya, “Sabedoria Secreta”. É nessa pedra angular que se apoia o Decálogo, os Profetas, o 

Evangelho e a Promessa Social, assim como o Talmude, o Alcorão e as Escrituras Sagradas 

orientais. É sobre essa pedra angular que nos tempos mais recuados apoiavam-se todas as 

verdades dos ciclos sociais de civilizações anteriores a Moisés e os Abraâmidas. 
 

 Deixar que o manto da noite escura encubra a Terra, é permitir que se generalize a noção 

de dissolução da sociedade e a prevalência de todos os fanatismos, sejam ele de ordem política 

ou religiosa; é deixar reinar a arbitrariedade dos que se julgam povo escolhido; é permitir as 

tiranias revestidas com o falso título de democracia, onde os piores instintos e paixões, geradores 

de choques sociais e conflitos internacionais com conquistas subtis, nem sempre armadas, 

saqueiam as riquezas e o património dos mais fracos, como acontece actualmente com espúrios 

confiscos através das privatizações. 
 

 Só o povo conscientizado, através de uma verdadeira Cultura Iniciática, poderá derrotar a 

infame conspiração que avassala o mundo promovida por uma minoria arbitrária e arrogante, 

psicologicamente enferma, enlouquecida por uma ambição doentia que foge aos limites do 

razoável, da própria razão. Ela arroga-se no direito de explorar os povos em nome da ideologia 

satânica do Globalismo, que os impúberes psíquicos aceitam. Na realidade, são seres 

completamente destituídos de qualquer Centelha Divina, que já não brilha mais no seu interior, 

por isso mesmo, altamente perigosos por sua falta absoluta de Princípios. Não recuam nem 

diante de genocídios, como vimos terem acontecido em Hiroshima, Nagasaki e Bagdad, e mais 

recentemente nos Balcãs, para não falarmos nas últimas duas Grandes Guerras, onde milhões de 

seres foram sacrificados para proporcionar lucros astronómicos aos grupos armamentistas e 

especuladores.  
 
 

OS TEMPLÁRIOS E A SINARQUIA 
 

 

 O poder feudal sempre esteve muito relacionado com o domínio da Igreja. Apoiavam-se 

entre si a fim de se manterem, principalmente durante a Idade Média. Contudo, contrapondo-se 

aos poderes clerical e feudal actuavam ocultamente Ordens Iniciáticas Secretas com ramificações 

por toda a Europa. Muitas vezes utilizavam-se da própria estrutura da Igreja. Estas Organizações 

visavam enfraquecer o poder dominante dos senhores feudais, que constituía um forte obstáculo 

ao desenvolvimento do estado de consciência da quase totalidade do povo, mantido no mais 

absoluto obscurantismo mental e espiritual, com isso ferindo frontalmente os Desígnios da 

Divindade ao impedirem a evolução da Mónada. 
 

 Desde os séculos X ou XI que actuavam na Europa Central, particularmente na 

Alemanha, os chamados Franco-Juízes, que se acredita terem existido desde a época de Carlos 

Magno. Na realidade, esses Juízes constituíram uma Ordem Secreta que deu combate ao 

clericalismo obscurantista, muitas vezes criando sérios embaraços ao próprio papado na sua sede 

vaticana. Não tivesse sido a acção deles e o braço temporal de Roma teria destruído Lutero… 
 

 Segundo JHS, a Ordem dos Franco-Juízes, em conjunto com outras Ordens Secretas, era 

inspirada pelos Mundos Interiores de Agharta através dos Membros do Governo Oculto do 

Mundo que protegeram e permitiram, nos séculos XII, XIII e XIV, a difusão da cultura trazida 
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pelos árabes a qual desde as universidades de Portugal e Espanha iluminavam toda a Europa, 

contribuindo para libertar o Espírito Humano dos asfixiantes tentáculos fabricados nos concílios 

e utilizados pelos curas ao serviço dos senhores feudais. Córdova foi o empório de todos os 

conhecimentos secretos transmitidos pelos Adeptos árabes, os quais irradiaram-se por toda a 

Europa.  
 

 ORIGENS DAS ORDENS – A acção dominante do Islamismo na Europa levou Roma a 

inventar as Cruzadas, e com as derrotas consecutivas das forças cristãs tanto no centro e sul do 

continente europeu como também no Médio Oriente, foi constituída a Ordem dos Templários 

destinada a inverter militarmente a situação, mas cujo objectivo principal era o de fundar os 

Estados Unidos da Europa, e com prosseguir o combate ao feudalismo reinante e ao clericalismo 

absorvente. Com o mesmo objetivo, surgiu depois ao lado dessa Ordem Religiosa e Militar a 

Ordem Terceira de São Francisco.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Mas a Ordem dos Templários acabou sendo destruída com a morte dos seus dirigentes, 

inclusive a do seu Mestre Geral, Jacobus Burgundus Molensis ou de Molay, ordenada após a 

inquirição antecipadamente viciada que a tornou processo iníquo forjado Filipe IV, o Belo, e 

consumado por Clemente V. Contudo, das suas cinzas surgiram outras Ordens com o fim de 

prosseguirem o trabalho interrompida daquela, algumas delas animadas por intenso espírito de 

vingança sobre a coroa e a tiara. Desse modo, vimos aparecer a Ordem de Cristo ao lado da 

Ordem de Avis, a Ordem de Malta antiga dos Hospitalários, etc., e igualmente a misteriosa 

Ordem Rosa+Cruz, descendente directa da Ordem dos Monges-Construtores, a qual procurou 

prosseguir o trabalho iniciático do seu fundador Cristiano Rosacruz (Christian Rosenkreutz), 

com a intenção de manter o Mistério do Santo Graal dentro da própria Religião Católica, como 

já vimos quando estudámos a História do Santo Graal. 
 

 Todas estas Ordens eram servidas pelos Trovadores e Jograis que, indo de burgo em 

burgo, transmitiam através dos seus cantos e prosas a centelha encoberta da Verdade que um dia 

haveria de quebrar os grilhões de uma ignominiosa escravidão, que infelizmente até hoje ainda 

prevalece, só que actualmente usando os avançados métodos electrónicos de comunicação 

dominada pelos Anárquicos. No Passado, como no Presente, a Sinarquia dava combate aos 

inimigos da Lei, procurando neutralizar as forças retrógradas, difundindo a Verdade de boca a 

ouvido. Hoje, contudo, as dificuldades são muito maiores, já que os meios de comunicação 

social estão centralizados na posse de um poderoso oligopólio que abarca todo o planeta e que 

tudo faz para retirar a consciência ao povo, embrutecendo-o através da pornografia, do desporto 

comercial, da violência, da anti-cultura e dos cultos mercantilistas. 
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A SINARQUIA E O MOVIMENTO LPD 
 
 

 CAGLIOSTRO E A SIGLA LPD – Todos os Movimentos em prol da Evolução têm 

sempre por mentores Seres de Alta Hierarquia Espiritual, organizados em Ordens Ocultas longe 

dos olhos profanos. Nas veneráveis Fraternidades Iniciáticas de Luxor e de Kaleb, 

respectivamente localizadas no Sul do Egipto e a 23º de Latitude Norte do Trópico de Câncer no 

Deserto da Líbia, era onde encontravam as Régias Residências dos preclaros Membros do 

Governo do Mundo. Foi a partir desse primeiro lugar privilegiado que o Conde de Cagliostro 

iniciou o seu Movimento Oculto, com a finalidade de promover uma grande transformação na 

ordem político-social europeia a fim de ficar mais consentânea com os princípios da Sinarquia. 
 

 Nesse sentido, promoveu-se ao desmantelamento do feudalismo decadente a fim de 

preparar a Humanidade para o advento de um novo Ciclo que no século seguinte deveria 

irromper no continente americano. O referido Movimento tinha por finalidade preparar o 

ambiente das Américas para o advento do Avatara Maitreya, também conhecido como 

Apavanadeva ou o Supremo Deva da Era de Aquarius, destinado a ser o Supremo Mentor 

Espiritual da Obra dos Deuses na Face da Terra. 
 

 O Movimento dirigido por Cagliostro ficou conhecido como Maçonaria Copta ou 

Egípcia, e o seu Dirigente como sendo o Grande Copta. Tinha ramificações por todo o Mundo 

civilizado. Estendia-se pela Inglaterra, Rússia, Japão, Itália, França, Áustria, etc. Na França, a 

sua sede estava localizada em Paris, onde o clericalismo e o feudalismo dominavam com maior 

intensidade e intolerância levantando sérios obstáculos ao desabrochar da Mente Abstracta no 

Homem, que é o estado de consciência que caracteriza a Tónica do Novo Ciclo de Evolução, 

como sabem todos os Iniciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LILIUM PEDIBUS DESTRUE – Cagliostro representava Ptah, que era uma expressão 

do Rei do Mundo conhecido na Ásia Central com o venerável nome de Rigden-Djyepo. 

Apresentava-se sempre nas grandes reuniões maçônicas como sendo o Grande Copta da 

Maçonaria Egípcia. Trazia num medalhão dependurado no pescoço, como símbolo do 

Movimento por ele liderado, as misteriosas letras LPD, que têm vários significados. No caso em 

pauta, significava Lilium Pedibus Destrue, cuja tradução literal é “Destruir o Pé do Lírio”, que 

os maçons interpretavam como sendo Liberdade de Passar. A referida sigla tem muitos 

significados ocultos, consoante o Ciclo em que se faz presente. Pode ter uma conotação 
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destrutiva como também pode ter uma função construtiva. É necessário que se esclareça que 

sendo Cagliostro um representante do Governo Oculto do Mundo, e por isso mesmo estava 

relacionado com Rigden-Djyepo, ele sabia perfeitamente que a verdadeira Flor-de-Lis é um 

símbolo augusto de natureza eterna, portanto, indestrutível, por ser uma expressão simbólica de 

Agharta. Cagliostro, sendo um agente da Face do Rigor da Lei como Karma, tinha a missão de 

destruir a falsa flor-de-lis do conspurco pela linhagem dos Bourbons e sua corte, que eram 

expressões dos Bhante-Jauls decaídos oriundos da revolta tibetana no ano 985 da nossa Era. 

Assunto já estudado em Cadernos anteriores. 
 

 Os Bourbons corromperam o excelso Símbolo, ou antes, todo o seu significado 

transcendente, por isso mesmo tinham que ser destruídos, e assim foi feito. JHS dizia sempre aos 

seus discípulos: “Quando uma coisa sagrada é profanada pelos homens, o melhor que se pode 

fazer é destruí-la”. 
 

 

O CONDE DE CAGLIOSTRO E O MOVIMENTO LPD 
 
 

 A Tradição Iniciática faz referência à dupla Face da Lei, ou seja, a do Rigor e a do Amor. 

Valores que estão expressos nas conhecidas sentenças de Corsi e Ricorsi e Destruens et 

Construens. No caso em pauta do Movimento conhecido pela sigla LPD, muito em evidência nos 

círculos esotéricos que agiram na Revolução Francesa, a sua acção foi francamente destrutiva, 

cujos efeitos sentimos até aos dias de hoje. 
 

 Inicialmente, Cagliostro teve o cuidado de atrair para o seu Movimento, sem que disso 

dessem conta, sectores da nobreza francesa, destacando-se a aliciação para as suas fileiras de 

Maria Luísa, princesa de Lamballe, grande amiga e confidente da rainha Maria Antonieta, tendo 

sido convidada a ocupar o cargo de Grã-Mestra Honorária da Ordem. 
 

 O REI DO MUNDO E AS SUAS COLUNAS VIVAS – O Governo Oculto do Mundo é 

constituído por uma Tríade Governadora, composta por um Dirigente Supremo e duas Colunas 

Vivas que são Seres da mais alta Hierarquia Espiritual. Esotericamente, tais Expressões laterais 

são conhecidas como Coluna B e Coluna J. Estes Seres, na realidade, são extensões do próprio 

Rei do Mundo. Além dessa Tríade Suprema, temos um primeiro escalão composto por Sete 

Hierarcas do mais alto nível. Cada um desses Sete expressa um Raio dentre os Sete que abarcam 

as diversas características da Consciência Humana, tais como: Arte, Ciência, Filosofia, 

Alquimia, Teurgia, etc. Por sua vez, cada um desses Sete Expoentes titulares dos respectivos 

Raios, possuem uma Corte composta por 111 Seres, que no total dos Sete Raios perfazem o 

número de 777 Adeptos, os quais, por sua vez, têm os seus discípulos, geralmente também 

Adeptos ou semi-Adeptos. Esta mecanogénese é conhecida na linguagem sagrada como 

formando um Pramantha, que é o conjunto que constitui a estrutura básica da Grande 

Fraternidade Branca. 
 

 CAGLIOSTRO ERA A COLUNA J DO REI DO MUNDO – Cagliostro era a Coluna J 

do Rei do Mundo, sendo Orisk ou José Bálsamo a Coluna B. Essas Colunas são conhecidas nos 

Santuários mais secretos do Oriente pelos nomes de Akadir e Kadir. Actualmente, esses 

eExcelsos Seres possuem nomes bem portugueses, brasileiros, que por motivos óbvios não 

podem ser revelados em público. Podemos adiantar apenas que as iniciais dos seus nomes 

integram a sigla LPD. 
 

 Todos os componentes do Pramantha, como é conhecida essa Organização, passaram a 

usar nomes, portugueses, brasileiros, bem assim como a dominarem o nosso idioma a partir de 

1924, época em que o Governo Oculto se transladou para o Brasil. Tal fenómeno ocorreu em 

virtude do Brasil passar abrigar em sua Terra Sagrada a Direcção Oculta do Mundo, razão pela 
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qual a nossa Pátria está sendo atacada pelas forças mais sinistras dos Irmãos das Trevas, que 

passaram a ocupar a sua direcção governativa e a dominar a sua economia neste final de século. 

São obstáculos visando impedir que o Brasil cumpra com a Missão a que está destinado, Missão 

que será cumprida não obstante os percalços. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 As inicias da sigla LPD possuem diversos significados, a saber: 
 

 Ladak Prabasha Dharma (Saudação Aghartina); 

 Lourenço Prabasha Dharma (Nome oculto da Montanha Sagrada); 

 Lorenzo Paolo Domiciani (Nome secreto de São Germano); 

 Liberdade para Passar (Usado pelos Maçons); 

 Luta Pelo Dever (Divisa da Ordem do Ararat). 
 

 

OS “PROTOCOLOS DOS SÁBIOS DE SIÃO” E A QUEDA DA MONARQUIA 
 

 

 O PODER SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE – A Revolução Francesa tinha a 

movimentá-la três segmentos sociais, todos eles de carácter maçónico. Um segmento era 

liderado pelo Conde de Cagliostro, dirigente da Maçonaria Egípcia, existindo ainda outras duas 

correntes ocultas que visavam, embora por caminhos diferentes, alcançar o mesmo objectivo, ou 

seja, a queda do Feudalismo. 
 

 Segundo os Protocolos dos Sábios de Sião, comentados por Gustavo Barroso, a 

Maçonaria foi apenas um instrumento usado pelos sionistas para destruir a Realeza, que era o 

único segmento da sociedade capaz de opor-se aos seus desígnios. Segundo os mesmos 

Protocolos, a estrutura político-social do sistema monárquico era essencialmente estável, por ser 

de carácter permanente e hereditário por os monarcas procederem de uma linhagem 

consanguínea, e assim sendo a sua autoridade não sofria de solução de continuidade. O poder 

passava da posse do monarca falecido para o seu primogénito em descendência directa sem 

nenhuma contestação, por a linhagem e o título real serem consideradas de origem Divina. Por aí 

se explica os ditos tradicionais “Rei morto! Rei posto!” e “O Rei morreu! Viva o Rei!”. Com o 

desmantelamento dessa estrutura secular, as perspectivas alteraram-se a favor da burguesia e do 

seu regime anárquico, que se presta a tudo quanto se queira. 
 

 Na Era de Ram, prevalecia o Contrato Social baseado num Poder Centralizado. Com a 

decadência dos usos e costumes o processo degenerou, dando lugar ao aparecimento do 

Movimento LPD no seu aspecto destruidor, ou seja, Lilium Pedibus Destrue, que como já vimos 

Esquema V.M.A. 
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consistiu em destruir os que profanaram o legado da verdadeira Flor-de-Lis Aghartina, símbolo 

da Autoridade Sinárquica, e por isso mesmo foram punidos pelo Movimento liderado por 

Cagliostro com a sua Maçonaria Egípcia, não obstante os esforços do Conde de São Germano. 
 

 O CAOS REPUBLICANO – Enquanto isso, o sistema republicano é caótico e sem 

continuidade, sujeito a mudanças a cada eleição ou a cada golpe militar, como ficou configurado 

após a queda da Monarquia no Brasil e que levou Benjamin Constant a desiludir-se com a 

República de que fora o patrono. 
 

 Segundo os Protocolos, o sistema republicano é muito mais fácil de ser corrompido e 

dominado do que uma monarquia, por esta se aproximar mais de uma organização permanente e 

monolítica de carácter universal baseada num poder centralizado movido por um ideal supremo, 

este que seria o ideal de uma sociedade justa e perfeita se agisse em conformidade ao altruísmo 

sinárquico. Mas nos Protocolos só o Sionismo é que deverá ser permanente e eterno e nenhum 

outro poder, seja ele monárquico ou republicano, religioso ou laico, democrático ou ditatorial. 

Nisso é-lhes inconcebível outro poder obstaculizante ao grande projecto social que, segundo os 

sionistas, cabe exclusivamente ao povo considerado o “escolhido” realizar por maior glória de 

Deus.  
 

 Algumas pessoas consideram os Protocolos como sendo obra apócrifa anti-judaica, 

enquanto outras, pelo contrário, acham que o estado actual do Mundo confirma a sua 

autenticidade. Da nossa parte, só acreditamos no verdadeiro Governo Espiritual Sinárquico de 

origem Aghartina, conforme os ensinamentos de JHS. 
 

 OS “PROTOCOLOS” TÊM ORIGEM AGHARTINA? – Mas também a Realeza reclama 

para si origem Divina e Eterna. Há muitas controvérsias sobre o assunto. Apenas trouxemos o 

caso aqui para se puder avaliar da complexidade histórica e dos seus diversos paradigmas em 

relação à verdadeira Sinarquia. Muitos negam que a autoria dos Protocolos seja de origem 

Sionista, enquanto certos círculos mais fechados asseguram tratar-se de um documento de 

origem sagrada por ele ser tratar a Acta de uma Assembleia Aghartina que depois foi truncada ou 

reinventada pela Okhrana, a polícia secreta do czar Nicolau II da Rússia, para agradar ao 

soberano. Há muitas controvérsias sobre esse assunto, como veremos no prosseguimento destes 

estudos sobre a Sinarquia. 
 
 

OS GIBORINS E A MALDIÇÃO DO ETERNO 
 

 

 OS GIBORINS, DESCENDENTES DEGENERADOS DOS ASSURAS – Segundo o 

nosso ponto de vista, o actual fenómeno social transcende toda a questão puramente racial ou 

religiosa. Pessoas das mais diferentes origens fazem parte de uma conspiração global que 

podemos denominar genericamente de Conspiração Anárquica, cujas origens perdem-se na noite 

dos Tempos. Essa conspiração pode ser detectada desde o tempo da velha Atlântida, quando a 

excelsa Cidade das Portas de Ouro, que segundo as mais sagradas Revelações era uma 

expressão de Shamballah na Face da Terra, foi atacada e destruída pelos Anárquicos, ou os 

Senhores das Faces Sombrias, como vimos quando estudámos a decadência Atlante nos 

Cadernos que tratam do mistério das Hierarquias Criadoras. Esses Rakshasas Negros (Magos 

Negros), embora fossem uma progénie Assúrica não pertenciam propriamente a tão soberba 

estirpe, por serem frutos de uniões espúrias dos deuses Assuras com as filhas dos homens, ou as 

“cabeças estreitas” de que nos falam as Estâncias de Dzyan. Em outras palavras, não passam de 

Giborins, que ao longo da História prosseguem conspirando na suposição ilusória de 

pertencerem a uma estirpe superior de seres e que são um povo escolhido. Ignoram, por certo, 

que são os amaldiçoados por Deus e que cumprem o pesado Karma gerado pelo crime de lesa- 

Divindade na Tragédia Atlante. Por isso, foram sentenciados nos Julgamentos efectuados por 

Melki-Tsedek.  
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 Continuam turbulentos como sempre foram desde a Atlântida. Não tomaram na devida 

conta e desprezaram aos reiterados apelos feitos pelo Rei do Mundo acerca do respeito e 

protecção que se deve dar ao Brasil, como País abençoado por Agharta portador de importante 

Missão de carácter cósmico. Os actuais detentores do poder político-social terão que responder 

perante a Lei pelos seus crimes contra a Pátria e a Divindade. 
 

 OS TRÊS MOVIMENTOS MAÇÓNICOS QUE ACTUARAM NA REVOLUÇÃO 

FRANCESA: 
 

 a) – Movimento Maçónico, liderado por Cagliostro através do Rito Egípcio. 

 b) – A Franco-Maçonaria, inspirada na vingança Templária. 

 c) – Movimento Iluminista, inspirado por São Germano. 
 

 PAPEL DOS FRANCO-MAÇONS NA REVOLUÇÃO – Na Revolução Francesa a 

Franco-Maçonaria, que herdara dos Templários a missão de vingar a morte de seu último Grão- 

Mestre Jacques de Molay, procurou executar à risca a sentença do mesmo que deixou escrita 

com o seu próprio sangue nas paredes do castelo de Chinon onde estivera preso, segundo é 

tradição: “Morte ao Rei e ao Papa”. Embora a finalidade da Franco-Maçonaria fosse a mesma 

da Maçonaria Egípcia de Cagliostro, as intenções de ambas eram consideravelmente diferentes, e 

por isso não conseguiram aliar-se na condução dos acontecimentos. 
 

 OS ILUMINISTAS – O outro Movimento era constituído pelos Iluministas, fundado por 

Martinez de Pasquallys (Martins de Pasquais) e dirigido secretamente por São Germano. 

Propunha não uma revolução ou qualquer vingança, mas uma mudança através da transformação 

pessoal do Homem a fim de melhorar a situação geral do Mundo, ou seja, propunha a evolução 

através da Cultura e do Carácter. Os Iluministas acreditavam que os homens puros podiam 

comunicar-se com os próprios Agnisvattas ou Arcanjos, materializá-los e ouvir deles as 

instruções e revelações necessárias. Condenavam, portanto, a violência defendida pelos Franco-

Maçons. Essa polaridade de ideais reflectia-se entre os Jacobinos e os Montanheses, seus 

representantes políticos no terreno social durante a Revolução. 
 

 

OS ILUMINISTAS E OS IDEAIS DA SINARQUIA 
 
 

 A REDENÇÃO DOS ASSURAS E A SINARQUIA – Nenhum Movimento social de real 

valor nasce por geração espontânea, e assim aconteceu com o Movimento Iluminista. Este era 

inspirado pelo Conde de São Germano e desempenhou papel importante na expansão do 

horizonte espiritual da Humanidade, numa época de cruel obscurantismo medievalista. O seu 

intuito mais secreto era promover a redenção dos Assuras decaídos que ele sabia estarem 

encarnados, de um modo geral, no seio da alta nobreza europeia. São Germano lutava para 

despertar as consciências adormecidas daquela Hierarquia, cuja origem se confunde com os 

enigmas de Agharta. Ele tinha plena ciência de que o êxito de sua empresa iria irreversivelmente 

reflectir-se no campo social e modificar radicalmente o caos reinante, criando condições para a 

implantação da Sinarquia que a referida Hierarquia, em épocas remotas, havia destruído. 
 

 O nome oculto de São Germano, adoptado no período da Revolução Francesa, estava 

relacionado com a sigla LPD no seu aspecto Construtivo, ou seja, Lourenço Prabasha Dharma, 

nome que se prende ao sétimo Manu e à Montanha Sagrada Moreb do actual Ciclo. 
 

 Com o desaparecimento de Pasquallys, dois discípulos seus lideraram dois Movimentos. 

Um foi o Martinismo, fundado por Louis-Claude de Saint-Martin; outro foi o Vilermismo, 

chefiado por Viller-Mors (Willermoz). Tanto um como outro desses Movimentos seguiram, mais 

ou menos, a mesma orientação dos Iluministas, procurando levar a bom termo os seus ideais por 

processos onde a violência era banida. 
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 CAGLIOSTRO ENTRE OS FRANCO-MAÇONS E ILUMINISTAS – A presença de 

Cagliostro promoveu muita agitação nos meios das diversas correntes que lutavam contra o 

regime monárquico. A sua actividade chamou a atenção dos franco-maçons que, alarmados, 

convidaram o Grão-Copta para uma reunião secreta, levada a efeito em 10 de Agosto de 1789, 

na qual compareceram vários nobres, entre os quais encontrava-se o duque François de la 

Rochefoucald, bem como o sábio orientalista e polígrafo Antoine Court de Gébelin e o 

Iluminista Casot. Gébelin falou em nome dos franco-maçons, e desejando saber quais as 

verdadeiras intenções de Cagliostro perguntou-lhe qual era a sua missão. A essa pergunta 

Cagliostro respondeu que, tendo eles perdido a chave do verdadeiro Conhecimento que permitia 

ao Homem recuperar a Felicidade perdida proporcionada pela Sinarquia Aghartina, ele viera do 

Mundo de Melki-Tsedek com poderes suficientes para destruir a falsa Flor-de-Lis conspurcada 

pelos Boubons e mostrar, mais uma vez, aos homens o Caminho da Redenção. 
 

 Gébelin perguntou-lhe como poderia ele saber o que lhe reservava o destino. Cagliostro, 

depois de pedir a Gébelin que escrevesse a sua pergunta em círculo, tirou dela a resposta 

desejada. Cabalisticamente falando, toda a pergunta traz embutida na sua essência numérica a 

resposta desejada. Facto semelhante aconteceu também com o senhor Guyon, falsamente 

associado ao “Mago Vermelho das Tulherias”, quando respondeu às perguntas de Napoleão 

Bonaparte a respeito do seu futuro, usando também a Chave Numérica ou Cabalística. 
 

 Tendo evidenciado o imenso poder de 

que dispunha, Cagliostro convidou os franco-

maçons a aliarem-se ao seu Movimento e 

prepararem juntos o advento de uma Era mais 

feliz para a Humanidade. Mas os franco-

maçons, talvez receando que lhes fugisse das 

mãos a vingança há muito acalentada contra a 

realeza e o papado, ou talvez tomando 

Cagliostro por louco, não aceitaram o convite 

e rebelaram-se contra ele, iniciando uma 

perseguição quase idêntica à que lhe moveu a 

Inquisição. 
 

 

PERSEGUIÇÃO A CAGLIOSTRO 
 

 

 Cagliostro trazia sempre dependurado 

num colar que carregava um medalhão com a 

misteriosa sigla LPD, da qual um dos sentidos 

era Lorenzo Paolo Domiciani, nome oculto do 

Conde de São Germano. Prestava assim uma 

homenagem ao seu Mestre. Dizia sempre aos 

seus mais próximos: “Lorenzo Paolo 

Domiciani é meu Mestre, meu Governador. 

Sou a sua Coluna da Justiça. Sirvo ao Senhor 

das iniciais LPD”. 
 

 O NÚMERO SAGRADO 777 E O LPD – São Germano tentou implantar o Iluminismo, 

cujos princípios eram os mesmos da Sinarquia. Para tanto, lutou por modificar o estado de 

consciência e os hábitos dos componentes das cortes europeias, contudo, encontrou muita 

resistência, principalmente da parte de Maria Antonieta, que exercia forte influência sobre o seu 

esposo, o rei de França Luís XVI, o mais poderoso monarca da época. Não conseguindo realizar 

o seu intento, São Germano retirou-se do cenário social, sobrevindo daí a imensa tragédia, uma 
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das maiores já registadas pela História Universal. Então, entrou em acção o Conde de Cagliostro, 

a Coluna da Justiça que promoveu a realização da Queda da Bastilha. 
 

 São Germano realizou o seu trabalho obedecendo a uma rigorosa ordem cabalística. A 

sua Corte Oculta era composta por 343 Seres da mais Alta Hierarquia, ou seja, 7x49 = 343. 

Enquanto Cagliostro tinha sob o seu comando 434 Seres, ou seja, 62x7 = 434. A soma dessa 

Hierarquia actuante formava o portentoso número 777, ou seja, 343+434 = 777. Este número, na 

mecanogénese cósmica, corresponde ao valor integral do Logos manifestado, ou seja, é o da 

manifestação antropogénica do Avatara na Face da Terra. 
 

 Se quisermos aprofundar-nos um pouco mais, diremos que toda a Manifestação está 

baseada na Chave Numérica. 49+ 62 = 111, que multiplicado por 7 totaliza novamente o número 

777. Como já vimos anteriormente, cada Raio é constituído por 111 Adeptos e corresponde a 

uma das 7 Tónicas ou características humanas. Este número pode ser multiplicado por milhares 

de criaturas como projeções ou sub-aspectos dos 777 Primordiais, que por sua vez são 

desdobramentos do Supremo Logos. Este conjunto forma um Pramantha. 
 

 Até ao primeiro quartel do século XX, esta Organização Oculta constituía a Maçonaria 

dos Traishus-Marutas, tinha como dirigente o Venerável Traishu-Lama e estava sediada no 

Tibete. Esta poderosa Organização actualmente está sediada no Brasil, sendo que o Tibete 

apenas conserva a sua tradição.   
 

 PERSEGUIÇÃO A CAGLIOSTRO – Peregrinando sempre de país em país, Cagliostro 

acabou sendo condenado à morte pela Inquisição em Roma. Só escapou desse fim trágico graças 

à intervenção do cardeal e príncipe Emmanuel de Rohan, que era então o Grão-Mestre da Ordem 

de Malta a quem um Adepto, um dos muitos que servia de escudo protector ao enviado da 

Confraria de Luxor, relembrou ao príncipe ser Cagliostro seu filho, como de facto o era. 

Imediatamente o cardeal intercedeu junto ao Papa, que era seu subalterno na Ordem de Malta. 

Portanto, como veremos futuramente, o escritor Camilo Castelo Branco e os jesuítas estavam 

inteiramente equivocados a respeito do fim que teve Cagliostro. 
 

 Fala-se que o rumoroso processo do Colar da Rainha foi o Primeiro Tiro Maçónico 

desferido contra a Realeza. Nesse processo esteve envolvida a própria rainha Maria Antonieta e 

Cagliostro. A aventureira condessa La Motte, que se dizia descendente dos Valois, valendo-se da 

paixão que o cardeal de Rohan nutria pela monarca, promoveu o roubo do colar envolvendo esta. 

Contudo, ambos, Cagliostro e Maria Antonieta, acabaram sendo absolvidos. 
 

 

 

LUTA DE SÃO GERMANO A FAVOR DA SINARQUIA 
 

 

 

 O PAPA PROMOVE A LIBERTAÇÃO DE CAGLIOSTRO – Segundo os anais secretos 

da História, realmente Cagliostro esteve aprisionado no Castelo de Santo Ângelo, em Roma, mas 

não esteve no Castelo de San Leo, em Rimini, donde se diz que fora transferido daquele para este 

onde veio a morrer. Contudo, sendo ele um Excelso Membro do Governo Oculto do Mundo não 

podia terminar a sua gloriosa existência de maneira tão deprimente e humilhante, ao contrário do 

relato de Camilo Castelo Branco na sua «biografia» de Cagliostro encomendada pelos jesuítas, 

que se aproveitaram da sua pena num momento em que o escritor padecia dificuldades 

económicas. Estamos informados que o ilustre personagem conseguiu evadir-se da prisão de 

Santo Ângelo graças à intermediação do Papa, que não obstante ser o chefe supremo da Igreja 

era subalterno do cardeal e príncipe de Rohan na Hierarquia da Ordem de Malta, da qual era 

membro. O cardeal de Rohan intercedeu a favor de Cagliostro mal soube das suas origens 

paternas. 
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 O personagem que foi torturado e morto nas masmorras do Castelo de San Leo, não 

passava de um foragido da lei apanhado nas ruas de Roma e trocado por Cagliostro sem que 

ninguém soubesse. O genial escritor português, Camilo Castelo Branco, por ignorar estes factos 

reservados aos Iniciados, ao tratar da biografia do Grão-Copta da Maçonaria Egípcia distorceu a 

verdade, provavelmente induzido pelos jesuítas. Por isso mesmo, movido pelo remorso acabou 

pondo fim à sua própria vida, como aliás como Cagliostro já previra no tribunal que o julgara 

para todos que atentassem contra ele. 
 

 SÃO GERMANO E MARIA ANTONIETA – São Germano empenhou-se no sentido de 

evitar que uma grande tragédia se abatesse sobre a Realeza de França através de uma sangrenta 

revolução, que ele prevista com a sua imensa sabedoria. Tudo se encaminhava nesse sentido, se 

o curso dos acontecimentos não sofresse, antecipadamente, uma mudança radical. Ele contava 

com a colaboração da elite esclarecida da nobreza, que na sua maioria pertencia à antiga e 

Venerável Ordem Rosa+Cruz. 
 

 Ele queria evitar a tremenda revolução orquestrada por Cagliostro, que expressava a Face 

do Rigor da Lei onde actuava firmemente no terreno social, ou seja, trabalhava para a destruição 

de tudo aquilo que necessitava ser transformado. Para execução de seu projecto, Cagliostro já 

tinha atraído para as suas fileiras os maiores vultos da época, como Danton, Robespierre, Marat e 

alguns nobres, bem assim como a maioria dos oficiais do Aquartelamento dos Inválidos, sem 

cujo apoio não lhe seria possível fazer cair a Bastilha, símbolo do velho Feudalismo. 
 

 Por seu turno, o Conde de São Germano, como Face do Amor da Lei, opunha-se às 

transformações sociais pelo processo violento. Visando esse elevado objectivo pelo Amor-

Sabedoria e a Paz, induziu a Condessa de Adhemar, devidamente iniciada por ele nos Mistérios 

Iniciáticos, a influenciar Maria Antonieta com o fim dele a instruir, o que infelizmente não 

aconteceu devido ao carácter de excessiva autoconfiança e teimosia da rainha. Ele aspirava 

alterar os fundamentos da gasta monarquia feudalista e proporcionar melhores condições para o 

povo oprimido, inclusive, modificar o estado de consciência geral através da instituição do 

ensino público gratuito e obrigatório para todos. Com isso, podia-se pensar em salvar a realeza, 

que ele sabia ser constituída pelos componentes da Hierarquia Assúrica caída de modo 

lastimável na Tragédia do Tibete no ano 985 da nossa Era, com já vimos. São Germano visava, 

basicamente, adaptar a sua política às novas condições sociais e lançar as bases da Sinarquia 

Aghartina na Face da Terra. Não foi ouvido, e assim os prognósticos de Cagliostro cumpriram-se 

fielmente. O livre-arbítrio da nobreza e do povo não correspondeu às expectativas para se 

implantar um Governo Sinárquico Universal. Ainda não havia soado a hora da Libertação. Em 

vista disso, São Germano recolheu-se ao Sanctum Sanctorum ficando a aguardar a chegada do 

Novo Ciclo.  
 

 

OS PODERES SUPERIORES DE SÃO GERMANO 
 
 

 SÃO GERMANO É UM IMORTAL – O Conde de São Germano, como todos os Seres 

de real valor, recolhia-se periodicamente no seu Retiro Privado onde permanecia por tempo 

indeterminado. Segundo os Iniciados, esse isolamento deve-se à grande quantidade de energia 

psicofísica despendida aqui na Face da Terra onde predominam as vibrações mais densas, 

chamadas pelos Iniciados hindus de energias tamásicas. Além disso, também existe uma natural 

“vampirização” a que todos os Seres vitalizados pela Luz Espiritual estão sujeitos. No seu 

Retiro, ele recarregava-se de energias de natureza mais subtil a fim de poder manter os seus 

veículos em perfeitas condições de saúde, posto os seus Corpos Físico, Psíquico e Mental de há 

muito se encontravam “Eucaristificados”, ou seja, estavam envoltos pela Energia Divina da sua 

própria Mónada (Luz de Taijasi). Assim sendo, tratavam-se de veículos imortais não mais 

sujeitos ao processo de dissolução ocasionada pela morte física, como acontece com os veículos 
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dos homens comuns ignorantes que são das suas possibilidades latentes. Segundo a tradição 

corrente, os testemunhos e as “memórias” de personalidades importantes que com ele 

conviveram, São Germano aparecia e desaparecia nas mais diversas cortes europeias sem que 

ninguém soubesse donde procedia nem para onde se dirigia. 
 

 Pelos motivos expostos, ele também não mais carecia de alimentos físicos, por já possuir 

a sabedoria necessária para absorver a Vitalidade de que necessitava directamente do inesgotável 

Reservatório Cósmico, em que todos estamos mergulhados mas não sabemos como utilizá-lo. 

Em virtude desse facto transcendente, é que nenhum dos que com ele privaram jamais viu-o 

ingerir algum tipo de alimento ou bebida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SÃO GERMANO, CAGLIOSTRO E OS DOIS PODERES – Como todos os Ocultistas 

sabem, a Vida é sempre presidida pela polarização básica de Espírito e Matéria. Daí se falar em 

dois Poderes: o Poder Espiritual e o Poder Temporal. São Germano representava na Face da 

Terra o Poder Espiritual do Governo Oculto do Mundo, e Cagliostro expressava o Poder 

Temporal do mesmo. 
 

 Essas duas personalidades às vezes confundiam-se. Muitas vezes, nos momentos graves 

da história do Movimento, Cagliostro substituía o Conde de São Germano, e daí a razão porque 

nas reuniões do Supremo Conselho da Maçonaria, para não revelarem as suas personalidades, 

apresentavam-se encapuçados. 
 

 POR QUE SÃO GERMANO FALAVA DIVERSOS IDIOMAS – São Germano tinha 

um aspecto físico extraordinariamente belo. Falava fluentemente inglês, francês, italiano, 

português, espanhol, russo, alemão, sueco, dinamarquês, flamengo e muitos outros idiomas 

eslavos e orientais, como se tivesse vivido nesses países. Este fenómeno tem explicação dada 

pela Ciência Iniciática das Idades, como já foi esclarecido no Caderno n.º 4. Como já vimos, 

esse fenómeno acontece com aqueles que têm contacto directo com os seus Átomos Permanentes 
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e respectivas Espirilas, que são os repositórios onde ficam gravadas todas as experiências das 

múltiplas reencarnações pelas quais a Mónada é obrigada a peregrinar até à chegada do santo dia 

do Sede Connosco, de que nos falam as Estâncias de Dzyan, quando então o ser humano ficará 

livre das reencarnações por já ter alcançado a imortalidade. Quem consegue a faculdade de 

consultar os seus Átomos Permanentes, adquire o dom de lembrar-se de todas as suas 

reencarnações pretéritas, o que lhe possibilita falar os idiomas em uso nos diversos países onde a 

Mónada esteve encarnada, inclusive, o de falar línguas mortas usadas em reencarnações 

remotíssimas. 
 
 

CAGLIOSTRO E A REVOLUÇÃO FRANCESA 
 

 

 Os inimigos mortais do Conde de Cagliostro procuraram desmoralizá-lo por todos os 

meios. Apodaram-no de aventureiro, charlatão, etc. Contudo, não podiam negar a sua fantástica 

capacidade de ver as coisas com antecedência, inclusive factos históricos da maior importância, 

o que demonstrava estar muito bem informado do que sucedia nos bastidores da política 

internacional, com isso assinalando a sua posição hierárquica destacada junto do Governo Oculto 

do Mundo. Cagliostro chegou mesmo a prever a Revolução Francesa de 1789 com grande 

antecedência, conforme se constata no trecho transcrito abaixo do livro de seu inimigo declarado, 

o insuspeito escritor português Camilo Castelo Branco. Diz ele na sua obra Compêndio da vida e 

feitos de José Bálsamo, edição de 1874: 
 

 “Posso dizer que na sua carta dirigida ao ‘Povo Francês’, fala claro da ‘futura 

revolução próxima, que a Bastilha será destruída e virá a ser um largo passeio’. Anuncia 

também que reinará na França um Príncipe que abolirá os privilégios, convocará os Estados 

Gerais e restabelecerá a verdadeira religião. Isto escrevia Cagliostro de Londres para Paris em 

20 de Julho de 1786. Reconheci a ‘Carta ao Povo Inglês’ como sendo sua, classificando-a de 

escrita com uma liberdade um pouco ‘republicana’. 
 

 No tempo que viveu em Roma, antes da sua prisão, remeteu aos Estados Gerais uma 

representação a seu favor, para obter permissão de retornar ali alegando, entre outras coisas, 

ser ele o que mais se tinha interessado pela liberdade deles. 
 

 Com um ódio mais infernal, quis arrojar-se sobre a Corte da França numa carta 

subversiva que dirigiu ao povo francês, contra a autoridade e sistema de governo. Fez todos os 

esforços para a França sacudir o jugo do ‘Real domínio’. Afirmava que assim como os 

Templários tinham vingado a morte do seu Grão-Mestre, igualmente pretendia com os seus 

sócios maçónicos tirar vingança do que ele tinha sofrido em França.” 
 

 ESTÁGIOS SUPERIORES DA MENTE – Cagliostro desenvolvia um trabalho de 

desarticulação do sistema feudalista anárquico estabelecido, e por isso mesmo passava pelas 

mais severas vicissitudes. Mas horas havia em que era aplaudido até pelas multidões, como 

aconteceu no dia da sua absolvição do rumoroso caso conhecido como o Colar da Rainha. 

Trabalhando para a implantação da Sinarquia, actuava junto à mais alta nobreza não só da França 

como de toda a Europa. Era possuidor de vastos recursos, presenteava os seus amigos com jóias 

soberbas. Era um musicista maravilhoso e conhecia todos os instrumentos, sendo o violino o seu 

favorito. Nunca pretendeu possuir poderes taumatúrgicos, porém, mil vezes provou possuí-los. 

Tudo isso se prende, como já vimos, ao dom de que todos Imortais são portadores, devido à Alta 

iniciação a que se submeteram.  
 

 Por mais alta que seja a Hierarquia Espiritual de um Ser Imortal, quando ele actua junto à 

Humanidade fica sujeito às contingências da vida terrena. Por isso, tanto Cagliostro como São 

Germano sofreram graves percalços, mas nunca se lamentando por saberem muito bem quais são 

as regras do jogo aqui na Face da Terra. 
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ZINSKY, O IRMÃO JOSÉ 
 
 

 Segundo os íntimos do Conde de São Germano, quando ele meditava e entrava em 

Samadhi profundo, costumava passar 48 horas seguidas em êxtase. Conta-se que escrevia com 

ambas mãos ao mesmo tempo, e que as cópias justapostas não apresentavam nenhuma diferença 

uma da outra. Também podia escrever ao mesmo tempo, com cada uma das mãos, temas 

diferentes. Lia com facilidade o conteúdo de cartas lacradas. 
 

 Era um Alquimista de primeira ordem. Dedicava-se tanto à Alquimia Interna como à 

Alquimia Externa. No seu magistério fabricava ouro e brilhantes de valor inestimável. Certa vez, 

o rei Luiz XV querendo submetê-lo à prova confiou-lhe um diamante defeituoso para que o 

restaurasse, e dias depois o Conde devolveu-lhe a jóia preciosa completamente sem jaça, com o 

mesmo peso e tamanho. 
 

 ACTIVIDADES MAÇÓNICAS DE SÃO GERMANO – Na vida conhecida de São 

Germano, fala-se muito num Ser conhecido por Irmão José igualmente conhecido por Zinsky, 

que era um ilustre nobre austríaco amigo e discípulo de São Germano. Na realidade, o Irmão 

José era uma das suas Colunas Vivas. Actualmente, esse personagem é conhecido na elite 

iniciática como sendo Kadir, e desempenha importante função no Oriente junto ao Rei do 

Mundo. Trabalhou muito com São Germano durante o século XVIII fundando Sociedades 

Secretas, algumas de carácter maçónico, nas quais admitiam-se indistintamente senhores e 

senhoras. Dentre os membros femininos mais ilustres pode nomear-se Maria Teresa de Áustria, 

dentre outras nobres de prestígio. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

SÃO GERMANO E O SANTO GRAAL 
 

 

 São Germano tinha uma profunda visão do futuro. Como todos os Imortais, a sua 

consciência transcendia o tempo e o espaço. Certa vez, revelou aos seus discípulos: 
 

 “Vejo claramente que os historiadores e astrónomos nada sabem, deveriam ter 

estudado como eu nas Pirâmides. Há ali muito para se aprender, e já nem falo das profecias 

que elas carregam internamente… No fim deste século desaparecerei do Ocidente, para no 

começo do outro volver do Oriente. E darei prosseguimento no futura à minha Obra.” 
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 Na época áurea da Idade de Ouro, os valores da Sinarquia predominavam na Face da 

Terra. Contudo, a Evolução não se processa linearmente, pois obedece a Ciclos bem definidos 

com fases de desenvolvimento e fases de decadência, a fim de que a Lei se cumpra respeitando o 

livre-arbítrio de cada um. Esta é uma Lei bem certa. Cabe a cada um enquadrar-se neste ou 

naquele segmento evolucional. Como os Ciclo se mesclam na Perfeição da Lei, tem-se assim que 

qualquer um, em plena Idade Negra, pode sair da corrente sombria e integrar-se na Idade de 

Ouro. É apenas uma questão de estado de consciência. Na questão da evolução individual e 

colectiva não existem padrões estanques… e por isso foi dado ao Homem o direito de livre-

arbítrio, que os Anárquicos teimam em violar querendo impor a sua política de escravocratas. 
 

 Com a decadência psicossocial, os valores sinárquicos foram resguardados nos Mundos 

Sagrados de Agharta. Ali é o Celeiro dos Tesouros Divinos que sobem ou descem na Face da 

Terra, consoante o Ciclo que a Humanidade atravessa. O estabelecimento da Sinarquia implica 

em exteriorizar Agharta. São Germano, como não podia deixar de ser, era um Ser Imortal de 

origem Aghartina em função entre os homens, e por isso foi tão pouco compreendido. 
 

 Segundo as Revelações, ele foi trocado na Boémia no seio de uma família nobre, a dos 

Racots ou Rakowsky. Segundo as Regras da Fraternidade Branca, periodicamente Seres de Alta 

Hierarquia Aghartina vêm ajudar a Humanidade à custa de enormes sacrifícios para os mesmos. 

Embora não possuam Karma pessoal, esses Excelsos Seres passam por sérias dificuldades 

quando são obrigados a actuarem no Mundo, a exemplo do que aconteceu com o Manu Ram, 

Vaivasvata, Budha, Cristo, Orfeu, Moisés e muitos outros. De um modo geral, não são 

reconhecidos por seus contemporâneos. 
 

 O CULTO DO SANTO GRAAL E SÃO GERMANO – São Germano chegou à Face da 

Terra vindo pela Boémia, partindo dali para Kaleb, na Líbia, que era um Posto Representativo 

onde se encontrava localizado o Governo Oculto do Mundo na época. Ali passou por uma 

Iniciação. Ele expressava a própria manifestação da Divindade, pois embora a sua personalidade 

se encontrasse no Mundo das Formas, o seu Espírito pairava nos Mundos Superiores. Este é um 

fenómeno que ocorre sempre nas vidas dos Avataras. O que actuava aqui entre os homens era 

apenas a projeção humanizada da Essência Espiritual, que vivia nos Planos mais elevados. Por 

isso, Jesus, o Cristo, disse que não era desse Mundo e que a Casa do Pai tinha muitas Moradas. 
 

 Tais medidas acauteladoras devem-se à Teofagia praticada, em má hora, na tenebrosa 

Tragédia Atlante. A partir daí, a Divindade passou a não mais manifestar-se diretamente e só 

através dos Avataras Cíclicos. Donde ser instituído o Culto ao Santo Graal, Rito que expressa 

todo o mistério das Manifestações Avatáricas.  
 

 

LORENZA E SERAFINA 
 

  

 A VERDADEIRA MISSÃO DE SÃO GERMANO – São Germano era uma projeção da 

Divindade, por isso mesmo revestido dos poderes de um autêntico Sinarca. Embora agisse no 

mundo social, o seu objectivo oculto era salvar uma Hierarquia específica, chamada no Tibete de 

Bhante-Jaul, que dirigiu de modo incorreto as Mónadas da Hierarquia Jiva ainda em formação, 

e que constitui a Humanidade em evolução. Também tinha a missão de estimular e dar maior 

impulso à Humanidade comum, procurando desenvolver as consciências dos Jivas. 
 

 São Germano queria atingir esse desiderato através do desenvolvimento da Cultura ou 

Instrução, e desenvolver as almas por meio do aprimoramento do Carácter. Quanto à parte 

espiritual ou a Essência Monádica do Homem, esta não precisa de nada disso para desenvolver-

se por ser intrinsecamente de natureza Divina, portanto, portadora de tudo quanto é Bem, Bom, 

Belo e Perfeito. Contudo, para que esses altos valores espirituais passem a ter guarida na 
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consciência humana, necessário se torna preparar veículos adequados, o que só se consegue em 

corpos perfeitos e almas bem formadas através da educação pelo Carácter e Cultura, processo 

este que se adquire na vivência da Iniciação no Mundo que é o Mestre rigorosa da Vida. 
 

 LUTA PELA LIBERTAÇÃO HUMANA – Quando a seu modo São Germano e 

Cagliostro lutaram contra o feudalismo, foi porque esse sistema social representava um 

anacronismo constituindo-se sério obstáculo à liberdade de pensamento e ao livre-arbítrio, 

sofrendo repressão severa pelo mesmo feudalismo escudado pela religião. 
 

 Por isso, a luta dava-se no campo social no combate à tirania a fim de que o Espírito 

Humano, liberto, pudesse prosseguir na sua marcha evolucional sob a égide da Sinarquia, ou por 

outras palavras, sob a inspiração de Agharta actuando através dos seus representantes entre os 

homens. O objectivo colimado só foi conseguido em parte com a queda da Bastilha que, 

infelizmente, ainda não foi demolida completamente porque ainda continua de pé, política e 

economicamente falando, como está bem configurado no mundo contemporâneo. A liberdade de 

pensamento está sendo sufocada por uma ditadura dissimulada de “democracia”. A liberdade de 

imprensa é apenas um mito, pois a média encontra-se ao serviço das forças mais retrógradas da 

sociedade, com destaque entre nós aqui no Brasil, vítima indefesa nas mãos daqueles que, 

através da História, sempre foram um cruel inimigo da liberdade e da evolução. Por isso, houve a 

necessidade de São Germano conviver novamente entre nós. 
 

 LORENZA FELICIANI DOMICIANI E SERAFINA – São Germano era um verdadeiro 

Deus encarnado, era aquilo que os sábios hindus chamam de Veste Superior de um Bodhisattva 

agindo no Mundo objectivo. O nome secreto de São Germano, como já vimos, era Lorenzo 

Paolo Domiciani, como Aspecto Masculino da Divindade, enquanto o nome da sua contraparte 

era Lorenza Feliciani Domiciani, como Aspecto Feminino da Divindade, formando naquela 

época os Gémeos Espirituais. Eram os Pai e Mãe das Escrituras Sagradas, Ísis e Osíris, o 

Bodhisattva e a Deusa Lakshami, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Camilo Castelo Branco, ao serviço dos jesuítas, equivocou-se, como os demais profanos, 

pensando que a esposa de Cagliostro fosse Lorenza, conforme consta nos autos do processo 

movido pela Inquisição em Roma contra o Grão-Copta da Maçonaria Egípcia. Contudo, sabemos 

que a contraparte ou Shakti de Cagliostro chamava-se Serafina. Tal engano deve-se à cobertura 

que Cagliostro e São Germano davam-se reciprocamente, a fim de proteger o trabalho da Obra 

dos Deuses na Face da Terra contra as maquinações dos inimigos da Lei.  
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ENCONTRO DE SÃO GERMANO COM CAGLIOSTRO 
 
 

 Jules de Saint-Félix, na sua obra Aventuras de Cagliostro, assim relata o encontro entre 

São Germano e Cagliostro: 
 

 “Se dermos crédito a certas memórias da época, foi em 1785 que Cagliostro e a sua 

esposa tiveram a honra de encontrar o Conde de Saint-Germain na Alsácia, onde ele então 

descansava da sua imortalidade... Alexandre de Cagliostro pedira-lhe uma audiência secreta a 

fim de se prosternar diante do ‘Deus dos Crentes’, e Saint-Germain marcou o encontro para 

as duas horas da noite. Chegado o momento, Cagliostro e a mulher envergaram uma 

comprida túnica branca cingida por um cinto amarelo dourado e apresentaram-se no castelo. 

Um homem com cerca de 1,80 m de altura, envergando de túnica cinzenta, levou-os para um 

salão mal iluminado. Depois de esperarem alguns instantes, viram abrir-se duas grandes 

portas e aparecer um templo resplandecente. 
 

 Dois homens empunhando incensórios de ouro, donde evolavam perfumes agradáveis 

e pouco intensos, rodeavam o Conde de Saint-Germain. Sentado num trono junto ao altar, o 

‘Deus’ trazia ao peito uma placa de diamantes cujo brilho mal se podia suportar. 
 

 Depois de diversas cerimónias, o Conde de Saint-Germain dirigiu-se a Cagliostro:  
 

 – Chamado desde a mais tenra infância a realizar grandes coisas, procurei conhecer 

qual era a verdadeira Glória. A Política pareceu-me apenas a ciência de enganar; a Táctica, a 

arte de assassinar; a Filosofia, a orgulhosa mania de disparatar; a Física, os belos devaneios 

sobre a Natureza e os desregramentos contínuos de pessoas transportadas a regiões 

desconhecidas; a Teologia, o conhecimento das desgraças a que leva o orgulho humano; a 

História, o estudo triste e monótono dos erros e das perfídias. Concluí, pois, que o homem de 

Estado era um hábil mentiroso, o herói um ilustre louco, o filósofo um indivíduo 

extravagante, o físico um cego digno de dó, o teólogo um preceptor fanático e o historiador 

um fala-barato…” 
 

 São Germano sabia muito bem que Cagliostro não recuava diante de nada no seu intuito 

de desmantelar o antigo Feudalismo e destruir a Monarquia. Por isso, aproveitou a oportunidade 

para dar-lhe alguns conselhos… “Recomendou que Cagliostro respeitasse diversos preceitos 

essenciais, como por exemplo: evitar detestar e caluniar as pessoas inteligentes; lisonjear, 

acarinhar e deslumbrar os tolos; espalhar em segredo que Saint-Germain contava quinhentos 

anos; extorquir dinheiro e meter os dedos pelos olhos adentro de todas as pessoas, a torto e a 

direito…”.  
  

 O Alquimista Etteilla (Jean-Baptiste Alliette, 1738-1791), a quem anunciaram a morte de 

São Germano em 1784, por também ser ele um Imortal, assim retrucou a notícia: 
 

“A notícia é falsa. Existem duas pessoas com o mesmo nome: uma, é o meu querido Mestre, o 

verdadeiro Cabalista, que está vivo, e outra é o Conde Welldone, também chamado Saint-

Germain, que morreu por cheiro químico mas nunca por prática de Alquimia.” 
 

 

 

 

 

 

 
 


