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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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TERRA JINA DE SÃO LOURENÇO 
 

 
 

AS SETE MONTANHAS SAGRADAS 
 

 

 Está registado num Livro Secreto que no início o nosso Globo estava envolvido pelas 

brumas como embrião destinado a abrigar futuramente em seu seio todas as espécies de seres, 

inclusive o Homem. As Revelações mais sublimes emanadas da Fonte Suprema da Sabedoria 

Divina, ensinam que naquela Era recuada em que a Terra estava sendo germinada somente 

existia no firmamento uma Constelação Mater, firmamento onde as inúmeras constelações e 

estrelas que o embelezam ainda não existiam. 
 

 A Constelação Mater estava 

relacionada com o Pólo Norte e com a 

primeira Montanha Primordial. Da 

Constelação Mater como da Montanha 

Primordial, saíram mais sete Montanhas 

menores. Com o evoluir dos Ciclos, foram 

surgindo sete Constelações relacionadas 

com as sete Montanhas Sagradas. Todo 

esse fenómeno cósmico está relacionado 

aos sete Poderes Criadores. Reflectia-se 

assim na Terra o Poder mais alto que se 

manifestava como Coroa Boreal, origem e 

fim de todos os Sistemas Geográficos que, 

por desdobramento, presidem à Evolução 

Humana até aos dias de hoje. 
 

 No Ciclo actual as sete Montanhas Sagradas reflexos das Primordiais, assinaladas num 

Livro Sagrado, são: 
 

 Meru 

 Ararat 

 Tabor 

 Himalaia 

 Sinai 

 Líbano 

 Moreb 
 

 As sete Constelações relacionadas a esse mistério, são:  
 

 Dragão Polar 

 Grande Ursa 

 Boieiro 

 Pequena Ursa 

 Órion 

 Cão Maior 

 Cruzeiro do Sul 
 

 Todo o trabalho de cunho transcendental origina-se sempre de um determinado Centro 

portador de poderosas Energias Divinas. Esse Oitavo e os restantes Sete Centros presidem à 

Evolução do conjunto da Humanidade, sem que a mesma se aperceba do fenómeno. Têm papel 
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de excepcional importância as Montanhas Sagradas, onde determinados Seres da mais alta 

Hierarquia, componentes do Governo Oculto do Mundo, reúnem-se para pôr em execução os 

ditames da Lei. Na Manifestação nada acontece por acaso, mormente quando se trata de um 

propósito superior como é o da própria manifestação da Divindade no seio da Humanidade. 
 
 

O FIRMAMENTO, LIVRO ABERTO PARA O INICIADO 
 

 

 Na actualidade o mistério repete-se. Pessoas vindas de todas as partes do Mundo estão 

dirigindo-se para a Oitava Montanha, localizada na Cidade Jina de São Lourenço, no Sul do 

Estado de Minas Gerais, Brasil. Esse Monte Santo possui a preciosa designação de Montanha 

Moreb por expressar a síntese de todas as experiências já vivenciadas pela Mónada Humana, 

pois é aí, nesse sacrossanto Lugar, que as Mónadas alcançam o máximo da sua evolução. 
 

 Como vimos, a primeira Montanha apareceu no Pólo Norte, segundo as Estâncias de 

Dzyan, dando origem a mais sete, sendo que a última deverá manifestar-se no Pólo Sul em 

obediência ao Itinerário de Io.  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Assim, a Montanha Sagrada Moreb será a última do Ciclo Ariano. Ela expressa em seu 

seio os valores acumulados das que a antecederam. Os valores de Moreb representam o que de 

mais excelso já foi realizado no Passado desde o início das coisas. Sobre o assunto, assim de 

expressou JHS: 
 

 “Todas as glórias das Montanhas falarão por Moreb. É o sinal da Consolidação. 

Depois, quando o Ciclo Ariano estiver completo, um Portal abrir-se-á através de um vulcão no 

Monte Moreb. Formar-se-á em São Lourenço um dos mais famosos vulcões do Mundo, cujas 

lavas acumuladas formarão a mais alta montanha do Globo Terráqueo.” 
 

 A Doutrina Secreta ensina que o que vemos no firmamento é um reflexo do que se passa 

na Terra. Por isso, é que os Grandes Iniciados observam o céu como se o mesmo fosse um 

imenso livro que encerra os mistérios da Manifestação. Em virtude desse facto é que se originou 

a Astrologia Esotérica. Segundo JHS, a Terra ainda está longe de completar o seu Ciclo 

Evolucional. No final ela será um Globo Ígneo, em outras palavras, a Terra será transformada 

num Sol. Sobre o assunto, revelou JHS:  
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 “As transformações por que passa a Terra levarão um dia a ela ser um Corpo Ígneo, 

melhor dito, se transformará num Sol. Donde minha velha afirmação de que ‘a Terra vive em 

estado gravídico de um outro Sol’ que, espiritualmente falando, é seu Dirigente Dhyan-

Choânico sob a feição de Marte, com a sua capa vermelha, espada, etc., na mais sublime de 

todas alegorias. 
 

 E assim, eis que os Céus publicam a Glória de Deus, e o firmamento anuncia as Obras 

das Suas mãos.” 
 
 

MARCOS EVOLUCIONAIS 
 

 

 É de Lei que todos aqueles que se destacaram, em termos de evolução espiritual, em 

relação aos seus irmãos menores, dediquem os seus esforços no sentido de orientarem e 

auxiliarem os retardatários, porque assim determina a Lei da Fraternidade Universal que rege a 

existência. Daí a razão da existência da Confraria Oculta dos Adeptos da Boa Lei que 

desempenha a função de Mentora Espiritual da Humanidade. Esses Excelsos Seres, por terem 

consciência integral da sua união com o Eterno identificados com Ele, procuram imprimir um 

rumo certo a todos aqueles que realmente buscam nortear as suas vidas no sentido espiritual. 
 

 Visando tão alto desiderato, os Mentores Ocultos da Evolução Humana, por estarem em 

condições de exercerem tão alto mister, visando facilitar as coisas traçam um Itinerário para 

aqueles que querem palmilhar a Senda da Alta Iniciação. Nesse sentido, demarcam os baluartes 

onde as Mónadas podem atingir o máximo da consciência exigida para o Ciclo. Esses preciosos 

marcos sempre foram assinalados pelos Sistemas Geográficos que demarcam o Itinerário a ser 

seguido pelos Peregrinos da Vida. Um Sistema Geográfico, na realidade, pode ser considerado 

como uma sementeira onde é plantado um novo Ciclo Evolucional, que é sempre o fruto das 

experiências do Passado. Por isso mesmo, tais Centros estão sempre relacionados com o Futuro. 
 

 Segundo os Iniciados, a Mónada é intrinsecamente de natureza sintética não se 

interessando por pormenores, sempre procurando a síntese das experiências vivenciadas. Por 

isso, o profano tem muito pouco a oferecer para chamar a atenção do Espírito que nada se 

interessa pelas vulgaridades que pontilham a vida do homem comum. A Mónada somente 

começa a movimentar-se na consciência humana quando ela passa a interessar-se pelas 

profundezas da vida, como a filosofia iniciática e os grandes enigmas de que a Natureza é 

pródiga. Uma pessoa superficial jamais conseguirá dinamizar as suas forças espirituais. A 

Iniciação é só para os que buscam a Verdade através do Estudo profundo, da Meditação e das 

Práticas Iniciáticas, daí falar-se no “Portal Estreito” que somente os escolhidos pelos seus 

esforços próprios poderão transpor. 
 

 É de importância fundamental para a realização espiritual alimentar a certeza, além de 

qualquer vacilação e dúvida, de que a nossa Personalidade é efémera e passageira, e que somente 

a Mónada é Eterna e constitui o nosso verdadeiro Ser, não adiantando procurar fora o que se 

encontra no mais íntimo de nós mesmos. Por isso, um dos Passos da Yoga de Patanjali sentencia 

que deveremos aspirar ardentemente ao nosso Mestre Interno a quem devemos todo o respeito e 

amor. Tal estado está muito longe da fé cega direccionada, de um modo geral, para algo 

indefinido que se encontra fora. 
 

 Uma vez adquirida a consciência de que somos uma Mónada Imortal e Divina, de que 

somos uma expressão individualizada da própria Divindade, deve-se procurar ter absoluta 

confiança nos nossos valores transcendentais ocultos, e utilizarmos esses predicados todas as 

vezes que se tornarem necessários, a fim de nos tornarmos conscientemente uma expressão viva 

das Forças Cósmicas na Face da Terra para a realização da Grande Obra traçada pela Ideação 

Divina. 
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 Daí a necessidade do Discípulo procurar a sombra benfazeja dos verdadeiros Centros 

Iniciáticos, que estão sempre sob a égide dos Sistemas Geográficos espalhados pelo Mundo e 

têm as suas origens no próprio Manu.   
 
 

LOCAIS DOS SISTEMAS GEOGRÁFICOS 
 

 

 Dizem as tradições mais secretas que a Humanidade, em tempos remotos, já desfrutou de 

uma verdadeira Idade de Ouro. Essa Época ou Raça é conhecida como a da Atlântida, onde os 

Deuses conviviam com os homens. Contudo, houve um grave desvio por parte das Hierarquias 

dirigentes compostas por Seres de elevada categoria espiritual. Resultou disso o que ficou 

registado como sendo o Grande Dilúvio. Desde essa catástrofe, a Humanidade ficou viúva dos 

Deuses. Como tudo tem uma razão de ser, a ausência das Hierarquias dirigentes obrigou os 

homens a aprenderem a andar com os seus próprios pés, pois até então eles eram tutelados pelos 

seus superiores hierárquicos. Em virtude desse facto, o ser humano adquiriu a autoconsciência, o 

que foi muito bom para o seu aprendizado apesar dos sofrimentos por que teve que passar. 
 

 Apesar da Terra ficar viúva dos Deuses a Lei, na sua imensa Sabedoria, sempre deixou 

uma porta aberta para aqueles que realmente se destacam na sua busca da Verdade. A Grande 

Fraternidade Branca sempre escolheu os mais dignos para receberem os ensinamentos 

superiores. Na cúpula desses Movimentos Secretos sempre pontificou o mistério dos Sistemas 

Geográficos, cuja síntese, como já vimos, é o Sistema Geográfico Sul-Mineiro, que tem a Cidade 

Jina de São Lourenço como centro director. Esses Movimentos Secretos são sempre 

estabelecidos em locais especiais previamente escolhidos, de acordo com leis e princípios ainda 

desconhecidas da Humanidade. Tais Centros servem de base para a expansão dos Movimentos 

Esotéricos de alta transcendência com ramificações por todo o Mundo, onde são arregimentadas 

pessoas de reconhecida capacidade mental e de moral ilibada, obedecendo tal selecção a uma 

numeração cabalística altamente secreta. Um Sistema Geográfico é semelhante ao Sistema Solar. 

No centro do Sistema fica uma Oitava Cidade que é a síntese das demais sete que orbitam à sua 

volta. Relativamente a São Lourenço, as cidades que compõem o Sistema Geográfico obedecem 

à distância do centro à semelhança da distância relativa dos Planetas em relação ao Sol em torno 

do qual orbitam, segundo Paulo Machado Albernaz.  
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OS POSTOS REPRESENTATIVOS E SÃO LOURENÇO 
 
 

 O Sistema Geográfico do Sul de Minas Gerais, embora seja o principal não é o único no 

Brasil. Existem ainda o Sistema Geográfico do Roncador no Estado de Mato Grosso, cuja Oitava 

Cidade fica em Nova Xavantina, e o Sistema Geográfico do Estado da Bahia, cuja Oitava Cidade 

está localizada na Ilha de Itaparica. Cada um desses Sistemas Geográficos tem uma função 

específica. Além deles, existe ainda o Sistema Geográfico Internacional. Cada Oitava Cidade do 

Sistema Geográfico Internacional está relacionada a uma das cidades do Sistema Geográfico Sul-

Mineiro. Assim, temos os Sistema de Machu Picchu, Itchen-Itza, El Moro, Sidney, Sintra, Cairo 

e Srinagar. Cada um desses Sistemas, por sua vez, serve de Centro principal onde orbitam em 

sua volta outros Centros secundários. Por exemplo, o Sistema Geográfico de Sintra, em Portugal, 

comanda espiritualmente toda a Europa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Todas as vezes que a 

Divindade vai manifestar-se através 

de um Avatara, é criado 

antecipadamente um Sistema 

Geográfico. Assim aconteceu com 

Kunaton ou Amenófis IV e com o 

Movimento de Jesus, o Cristo. 

Actualmente, para dar cobertura ao 

advento de Maitreya Budha, foi 

criado o Sistema Geográfico de São 

Lourenço. 
 

 

NADA ACONTECE POR ACASO 
 
 

 Um surto evolucional não é 

fruto do acaso, porque, segundo a 

Ciência Iniciática das Idades, em 

termos de Manifestação Divina as 

coisas não acontecem ao sabor do 

acaso, sendo tudo fruto da elaboração 

da Mente Cósmica. 
 

 Tudo o que nos acontece hoje 

é sempre a colheita do que semeámos 
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no passado. Devido à queda dos Deuses encarnados a Atlântida afundou. Na realidade, todo o 

trabalho actual não deixa de ser para a redenção das Hierarquias caídas. A respeito do assunto, 

assim se expressou o Grande Mestre Morya:   
 

 “Desta forma, fomos construindo o nosso mundo em pensamento e acção e já não 

apelávamos mais ao nosso Guia Interior, ou seja, a Natureza. As nossas actividades, 

absolutamente egoístas nos domínios da ciência, trouxeram-nos para uma época em que 

chegámos a acreditar poder manipular as forças da Natureza a nosso bel-prazer, e foi quando 

fizemos deuses à nossa imagem e semelhança. 
 

 A Natureza procura sempre o equilíbrio e o reajuste, e foi isso que produziu a grande 

catástrofe conhecida como o afundamento da Atlântida. Naquela época, somente se salvaram 

os que haviam servido à Natureza e confiavam Nela. No nosso Passado mais remoto éramos 

dirigidos pela Consciência da Natureza, e nos nossos momentos de angústia clamávamos por 

orientação e direcção correcta. Mais tarde, porém, quando vivíamos na Lemúria e na 

Atlântida, tornámo-nos presunçosos e auto-suficientes, começando a violar todas as Leis 

apenas para satisfazer os nossos desejos e dominar os nossos semelhantes. São os perigos que 

sempre espreitam o Homem que usa a Ciência contra a Natureza. 
 

 Portanto, fica evidente que o nosso Planeta não é o Mundo da Realidade nem a obra 

directa do nosso Íntimo, mas somente um conglomerado de ilusões milenares criadas pela 

mente humana. Se o leitor detiver-se um instante e perguntar-se onde está Deus, não tardará 

em compreender a antiquíssima verdade de que ‘o Reino de Deus está dentro de nós’. 
 

 Por isso a Yoga é tão instrutiva. Em momentos de grande necessidade e angústia 

rogamos ardentemente, solicitando as coisas de que necessitamos. No entanto, as nossas 

orações ficam aparentemente sem resposta, porque ainda não evoluímos internamente o 

suficiente para receber a reposta esperada.” 
 

 

ORIGENS DOS TUPIS 
 

 

 Quando estudámos a 4.ª Raça-Mãe Atlante vimos que a sua 3.ª Sub-Raça Tolteca, cuja 

Tónica era a Arquitectura, povoou dois enormes continentes chamados Daitya e Ruta que 

soçobraram engolidos pelas águas, restando apenas uma ilha perdida no meio do que hoje é o 

Oceano Atlântico. Ilha que Platão ficou sabendo chamar-se Poseidonis informado por sacerdotes 

egípcios de Sais. Ilha que, por sua vez, também desapareceu há uns doze mil anos. O que era um 

imenso continente transformou-se no que hoje constitui as Antilhas. Segundo JHS, a população 

que habitava aquela região que não cessava de afundar-se nas águas, formou as vergônteas da 

Raça Tupi. Os fenícios que navegavam por aquela região, em obediência aos desideratos da Lei, 

transportaram grande número desses antigos atlantes para o norte da terra que se chamaria Brasil. 

Quando os primeiros jesuítas entraram em contacto com os povos primitivos do Norte do Brasil, 

ficaram sabendo deles que os mesmos tinham vindo de uma terra que não mais existia. 
 

 A Raça Vermelha ou de Ruta é a dos antepassados atlantes que viviam no que hoje é a 

América do Sul e do Norte, e os seus autóctones, incluindo os índios “pele-vermelhas”, são todos 

descendentes directos da 3.ª Sub-Raça Tolteca, sendo os que fundaram e povoaram o Antigo 

Egipto a quem os fenícios chamavam de Mizraim (                    em hebreu, e em árabe صر  ,م

transliteração Miṣr, donde também se ler e escrever Misraim). Esta é a explicação do Egipto ser 

uma civilização transplantada, por já ter nascido grande com as suas construções que causam 

assombro até aos dias de hoje. A técnica da manipulação do granito foi herdada dos primitivos 

toltecas que eram arquitectos e construtores exímios. 
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ANCESTRALIDADE DE SÃO LOURENÇO 
 
 

 Segundo velhas tradições, há aproximadamente 850 anos antes de Cristo, em virtude de 

uma revolta no seu Reino iniciada em Tiro, na capital política da Fenícia, o seu rei Badezir foi 

obrigado ao desterro emigrando para esta terra que mais tarde se chamaria Brasil. Chegou aqui 

com a elite da sua corte e os seus dois filhos, na realidade, os Gémeos Espirituais. Badezir veio 

lançar as bases do 5.º Sistema de Evolução, mas sendo a sua estadia aqui muito dolorosa. Diz a 

tradição que os seus dois filhos, Yet-Baal-Bey e Yet-Baal-Bel, sofreram um acidente no qual 

perderam a vida na Baía da Guanabara, sendo seus corpos guardados no Túmulo e Templo do 

interior da Pedra da Gávea. O referido evento está configurado numa inscrição fenícia constante 

na referida Pedra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SISTEMA GEOGRÁFICO DE TERESÓPOLIS – Como já vimos, qualquer trabalho de 

natureza divina para ser realizado necessita de uma cobertura logística. Essa cobertura é 

plasmada no Mundo das Formas através da criação dos Sistemas Geográficos. O Sistema 

Geográfico elaborado por Badezir para a consecução da sua Obra ainda existe até aos dias de 

hoje. Tem como fulcro a cidade de Teresópolis com sete outras cidades concorrendo para ela as 

quais estão localizadas no Estado do Rio de Janeiro, ou seja, Niterói, Nova Friburgo, São Fidélis, 

Cantagalo, Paraíba do Sul, Marquês de Valença e Barra do Piraí. Este Sistema era habitado por 

tribos indígenas que existiam muito antes de Pedro Álvares Cabral aportar a estas bandas. 

Ocupou papel de destaque no evento a cidade de Niterói, que na época fazia parte de um 

conjunto de sete ilhas hoje incorporadas ao continente. Niterói era denominada de Nish-Tao-

Ram, que significa “O Caminho Iluminado pelo Sol”. Esta designação é dada em virtude dos 

Gémeos Espirituais realizarem com regularidade uma tessitura entre a Pedra da Gávea e a Ilha de 

Niterói.  
 

 Foi numa dessas viagens que as forças da oposição aproveitaram-se para desferir o seu 

golpe fatal contra os Gémeos Espirituais a partir do rochedo chamado na época Mano Satanas, 

rochedo hoje conhecido pela designação Pão de Açúcar. As forças contrárias tentaram ainda 

apossar-se dos corpos mortos dos Gémeos para realizarem o mesmo que fizeram com a infeliz 

princesa de Katisbeth. Contudo, não conseguiram realizar tão nefando intento devido à 
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intervenção do sacerdote encarregado da defesa dos Gémeos, que por isso pagou com a própria 

vida. Após o incidente, os corpos dos malogrados Irmãos ficaram em custódia no interior da 

Pedra da Gávea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 HISTÓRIA OCULTA DE TERESÓPOLIS – A história oculta de Teresópolis é tão 

antiga que deixou de ser história para transformar-se em lenda. Os factos ali ocorridos estão 

relacionados directamente ao mistério que envolve a Cidade Jina de São Lourenço. Na marcha 

triunfal das Mónadas através do Itinerário de Io, elas tiveram que percorrer os caminhos 

demarcados pelos diversos Sistemas Geográficos, sendo que o Sistema Geográfico de 

Teresópolis, inaugurado pelo Rei Badezir, constituiu peça importante na consecução do futuro 

Sistema Geográfico de São Lourenço, após a longa marcha das Mónadas em peregrinação 

através do nosso Globo envolvidas pelos Mistérios Divinos na demanda da sua plena realização.  
 

 CONSCIENTIZAÇÃO DA MÓNADA – Qualquer pessoa que se dedique realmente a 

trilhar a Senda da Iniciação, deve procurar adaptar o seu modo de pensar e agir às metas que se 

propõe alcançar. Para tanto, é necessário que se promova ou desenvolva um tipo de vibração 

mental que possa ser utilizada pelo Eu Superior, sempre lutando por manifestar-se nos Mundos 

inferiores da nossa Personalidade. A Personalidade é dominadora por natureza, ela procura 

sempre impor-se, não somente no nosso mundo interno como nas relações com o mundo externo 

e o próximo, sendo a causadora de todos os conflitos que demarcam as relações humanas. O 

Discípulo deve lutar para dominar e apurar a sua Personalidade com todo o seu lastro de 

imperfeiçõe, a fim de deixar que os valores monádicos se manifestem, posto que o Espírito é 

como um “Guerreiro imortal” sempre presente em todas as fases da vida, embora nem sempre 

levado em consideração. Ele guarda consigo todas as experiências acumuladas através das 

Idades, portanto, tem Sabedoria bastante para livrar-nos das ciladas e provas de que a vida é o 

cenário. 
 

 Quanto maior for a nossa confiança em nossas forças internas, quanto maior for a nossa 

identificação com essa Chama Divina que nunca se apaga, maiores serão as nossas 

possibilidades de vitórias, não só no que diz respeito às coisas espirituais como também no que 

se refere à vida profana. Por isso, um dos primeiros passos do iniciante é o de procurar adquirir o 

hábito de identificar-se com o Eu Superior e confiar nele como o Mestre Amado que nunca nos 

abandona. Ver-se-á então que os problemas e dificuldades que a existência gera ir-se-ão 

aclarando, e o que parecia impossível realizar-se-á sem a nossa participação consciente. 
 

 É Lei bem certa que para o Iniciado o que prevalece é sempre a supremacia do Espírito 

sobre todos os segmentos que constituem o ser humano. Assim, o Corpo Físico será sempre um 

veículo que deve ser usado como um instrumento do Eu e jamais ter prerrogativas próprias e 
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actuar consoantes as suas inclinações, nem sempre em harmonia com os Princípios Superiores. 

Daí a necessidade do mesmo ser conscienciosamente educado e treinado para atender às 

exigências da Mónada, mediante as várias técnicas já consagradas. Este aspecto da Iniciação é o 

que os Filósofos Herméticos chamam de “Regeneração do Corpo”.  
 

 O controle do Corpo Físico promove uma mudança real na pessoa e rompe para sempre 

com o domínio do material sobre a consciência, transformando realmente o Corpo num precioso 

instrumento ao serviço da evolução do Espírito na Matéria, donde a importância dessa conquista 

iniciática.  
 

 

O IMPÉRIO LUSITANO 
 

 

 Assim como é fundamental para o Discípulo procurar o domínio sobre o Corpo Físico, 

também devem ser operadas mudanças em relação ao Corpo Astral. Ao invés de se permitir que 

o caos das emoções e paixões tomem conta da nossa consciência, deverá haver disciplina 

iniciática a fim de caber ao Eu Superior determinar a natureza dos sentimentos e emoções que 

deverão vibrar no íntimo da nossa Alma, de modo a refiná-la cada vez mais para poder tornar-se 

um poderoso elemento de conexão entre a Personalidade e a Individualidade ou os Princípios 

Superiores. O Espírito é quem deve determinar o tipo de vibrações que irradiarão do Corpo 

Afectivo-Emocional. Somente assim a Consciência Superior se libertará da influência negativa 

do Corpo Astral podendo alcançar níveis mais elevados. Quando o Corpo Astral torna-se 

subserviente do Espírito, ele transforma-se num verdadeiro veículo do Princípio Búdhico, 

transmutando a sua estrutura atómica e integrando-se na Tríade Superior. 
 

 Quando Pedro Álvares Cabral chegou com as suas naus em Porto Seguro, não tinha a 

missão de apenas realizar o acto puramente factual de descobrir um novo território, que ele sabia 

antecipada e perfeitamente da sua existência, mas sobretudo de lançar as bases de um novo 

estado de Consciência, de um novo Ciclo evolucional, consistindo em fazer que os seres 

humanos conscientizem-se dea sua Mónada, a Eterna Chispa Divina que arde no interior de todas 

as criaturas. Cabral implantou o marco de um novo ciclo histórico numa terra ainda virgem. 
 

 Como Kumara, Cabral não era mais do que o anunciador da Missão dos Sete Raios de 

Luz. Ele foi aqui recebido pelas 10 tribos sagradas que o saudaram com sete fogueiras acesas nas 

praias virgens de outrora. 
 

 As antiquíssimas terras brasis, segundo JHS, eram região poupada pela grande catástrofe 

atlante ocorrida há cerca de um milhão de anos, onde as Serras de Parimã, do Roncador, dos 

Órgãos, da Canastra, da Mantiqueira e outras se erguem, altivas e garbosas, para a abóbada 

celeste glorificando a Obra do Eterno em defesa dos Lugares Jinas do Brasil e do Mundo. Era 

nesta Terra Sagrada Brasílica que o Império Lusitano, ou o Império da Luz, deveria firmar os 

seus alicerces oriundos do Venerável Portugal. De nada adiantou aos gananciosos desejarem 

saquear as terras sob a guarda do Império Lusitano na busca gananciosa das nossas riquezas 

naturais, com especial destaque para o ouro e as gemas preciosas que se ocultam no seio da terra. 
 

 FUNDAMENTOS DO SISTEMA GEOGRÁFICO DE SÃO LOURENÇO – No que hoje 

conhecemos como Baixada Fluminense, na qual se encontra a região de Magé, viviam duas 

poderosas tribos. A mais numerosa delas era formada pelos cruéis caacupés, a tribo lunar que 

vivia na planície pantanosa da Baixada Fluminense; enquanto a tribo solar, como não podia 

deixar de ser, tinha o seu habitat na montanha onde pontificava a saliência granítica hoje 

chamada “Dedo de Deus”, e que naquela época recuada era conhecida sob a denominação de 

Aca-Bangu. Essa tribo solar era constituída pelos índios gurupiras ou grupiaras, sendo a guardiã 

de preciosos tesouros iniciáticos sobrados da civilização atlante, enquanto os caacupés, de 

natureza lunar, eram de origem atlante-lemuriana. 
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 O pajé dos caacupés era o feiticeiro chamado Bagé-Baguá, terrível mago negro que sabia 

invocar as forças negativas da Natureza. O negregado pajé queria apoderar-se através de 

Cabuna, o “Vespa Negra”, líder dos caacupés, de Abayu, filha de Guarantan, chefe dos 

gurupiras. Abayu era a sacerdotisa mantenedora de Agni, o Fogo Sagrado. 
 

 Segundo JHS, a Lei estava atenta e vigiava a “Virgem do Tabu”. O pajé da tribo dos 

gurupiras era naquela época Açocé-Bu, sacerdote dotado de grande poder espiritual. Ele era o 

mestre e protector de Abayu. Açocé-Bu estava ciente da velha tradição de que “um enviado do 

Céu, o Grande Cabaru-Tupã, deveria desposar a Virgem do Tabu”. Dessa união abençoada 

deveria nascer o futuro dirigente da tribo dos gurupiras. Relatando os factos, disse JHS: 
 

 “Logo que a virgem completou os dezasseis anos de idade tendo havido sinais celestes, 

inclusive os relacionados com esse primeiro dia de Lua Nova com Júpiter e Saturno em 

conjunção, Abayu recebeu o aviso feito por um Anjo (ou Deva) de que o seu bem-amado 

estava prestes a chegar para tomá-la por esposa, depois de derrotar os ferozes inimigos da 

tribo dos gurupiras. E dessa união, mais mística do que sexual, nasceria aquele que deveria 

conduzir o seu povo à região da fartura, da paz e felicidade. 
 

 Durante os três dias que antecederam o primeiro da Lua Nova de Maio, o ritual foi 

mantido com todo o rigor. As armas foram preparadas para a grande batalha que deveria 

travar-se na ocasião. Na planície, os caacupés pressentiram que algo inesperado estava para 

acontecer, e convocaram todos os seus guerreiros acendendo grande fogueiras. 
 

 Os filhos da tribo privilegiada dos gurupiras, com o seu chefe à frente ladeado por sua 

filha Abayu e o sacerdote Açocé-Bu, formaram três círculos concêntricos, no mais 

transcendente dos simbolismos que, em verdade, é o dos três Sois, tendo por detrás o Sol 

Oculto ou Espiritual. 
 

 Eis quando, do seio da Terra, línguas de fogo começaram a erguer-se como se fossem 

verdadeiras e enormes fogueiras. Por sua vez, fogos cambiantes em forma de bolas saltitavam 

por toda a parte, principalmente de um cerro para outro, obedientes às três cores matrizes: 

amarelo, azul e vermelho. 
 

 Em baixo, ouviu-se o clamor terrível dos caacupés com seus punhos voltados para o 

cume da montanha, lançando as suas primeiras flechas como desafio à tribo privilegiada dos 

gurupiras. 
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 Uma chuva de estrelas riscando a abóbada celeste em todos os sentidos, foi o sublime 

prenúncio da vinda do ‘Cavaleiro das Idades’, o enviado dos Céus, o ‘Filho de Tupã’ há tanto 

tempo esperado pela tribo dos gurupiras. 
 

 ‘Iguabebê! Iguabebê! Cabaru-Pararanga! Cabaru-Pararanga!’, exclamavam numa 

alegria indescritível os filhos da tribo dos gurupiras. 
 

 E como se tivesse caído do Céu, apareceu no centro dos três círculos, bem diante do 

‘Tabu’, o Cavaleiro Celeste. O seu cavalo todo ajaezado, era de uma alvura imaculada! Ele 

saltou dos estribos e dirigiu-se primeiro à sua esposa. Ajoelhou-se e tomando entre as suas as 

mãos delicadas da jovem sacerdotisa, beijou-as com todo o respeito. Ergueu-se e abençoando 

a tribo, foi directo ao sacerdote Açocé-Bu que nesse momento, prostrando-se de joelhos diante 

de Cabaru-Tupã, beijou a terra por três vezes. A seguir, aproximando-se de Guarantan, o 

chefe da tribo, beijou-lhe a fronte estreitando-o nos braços e disse-lhe: 
 

  – Chefe da tribo dos gurupiras, a quem coube a graça de ser pai da divina Abayu, 

filha também de Morirá, hoje no Reino Celeste, eu te saúdo repleto de amizade e respeito. Tu 

és o tronco donde vai surgir a Nova Raça, da qual o meu filho Mora-Morotim será o guia 

espiritual... E eu sou o ‘Filho de Tupã’, do qual se originam todos os seres da Terra, e para o 

qual todos eles hão-de voltar um dia, purificados da sua primitiva mácula…”    
 

 

FUNDAÇÃO DE AYURUOCA 

 

 

 Prossegue o Venerável Mestre JHS: 
 

 “Cabaru-Tupã, tomando da sua espada flamígera, lançou o grito de guerra que foi 

ecoando pelas quebradas da serra, pela floresta adentro... 
 

 Entretanto, um ruído estranho fizera-se ouvir partindo do seio da Terra, abalando a 

própria montanha. Uma chuva de pedras começou a desabar sobre os inimigos da Lei, os 

decaídos lunares em combate com os solares, os filhos do Céu. As rochas maiores sucederam 

às menores. Foi uma devastação horrível! Muito mais quando o Cavaleiro Celeste, à frente do 

seu exército, despenhou-se montanha abaixo, como se tivessem todos, sem excepção alguma, 

asas nos pés. 
 

 A batalha maior teve lugar na planície. Assim mesmo, dentro em pouco estava 

dizimada a tribo dos caacupês, porquanto os poucos elementos que restavam fugiam 

espavoridos para as bandas do Norte. 
 

 O povo privilegiado, seguindo o seu chefe temporal e espiritual, começou a galgar o 

espinhaço da Serra de Itapira. Chegando no cume, foi recebido pelo chefe da tribo ladeado 

por sua filha Abayu e o sacerdote Açocé-Bu, além de doze guerreiros escolhidos formando 

aquela misteriosa ‘Corte’, que de nenhum modo deveria naquela ocasião abandonar o Tabu. 
 

 O ritual do casamento teve lugar. As festas prolongaram-se durante sete dias. 
 

 Nove meses depois de tão auspicioso acontecimento teve lugar um outro maior, a vinda 

à luz do dia de Mora-Morotim, o futuro chefe e guia da tribo dos gurupiras, que conduziu a 

sua tribo em direção ‘à região da fartura, da paz e da felicidade’.  
 

 Tal facto, no entanto, só se deu vinte e um anos depois, quando esse Ser alcançou a 

maioridade. 
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 Um grande cortejo, formado por algumas centenas de pessoas, dirigiu-se para a ‘Terra 

Prometida’. E a tribo chegou finalmente ao lugar apontado pela tradição secular, o qual não 

era outro senão o que traz ainda hoje o nome de AYURUOCA. 
 

 Tal como acontecia com Tamandaré, Mora-Morotim ‘ensinava aos filhos da tribo o 

que durante a noite aprendia do Céu’.” 
 

 Sabemos hoje que a região de Ayuruoca não se referia somente ao município que tem 

esse nome, mas que se estendia por todo o Sul de Minas Gerais, certamente incluindo São 

Lourenço. O que o Manu Mora-Morotim fez foi lançar os fundamentos do Sistema Geográfico 

Sul-Mineiro que, como já vimos, é o arremate do trabalho da Raça Ariana e tem por ponto 

fulcral a mesma Cidade Jina de São Lourenço. 
 

 Até hoje a Baixada Fluminense, onde viviam os caacupés, ainda conserva os restos 

psíquicos dos seus ancestrais, e por isso é um espaço onde predomina a prática dos cultos 

animistas. Certa feita, em cumprimento do dever perante a Boa Lei, tentámos realizar um 

trabalho de natureza solar nessa região. A oposição foi deveras violenta. Em virtude disso, um 

grande número de restos psíquicos dos caacupés foi transformado em poeira cósmica
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abaixo damos um pequeno glossário dos termos usados mais atrás, da autoria de JHS: 
 

 Itapira – Nome da Serra de Teresópolis. Também significa “Pedra inclinada”. 

 Magé – Significa “antro de feiticeiro”. Cidade da Baixada Fluminense. 

 Aca-Bangu – Antigo nome do penhasco do “Dedo de Deus”. 

 Caacupé – Tribo lunar da planície. Significa “abaixo do monte”. 

 Cabuna – “Vespa Negra”, chefe dos caacupés. 

 Apiamira – Filho de Cabuna. Desejava casar-se com Abayu. 

                                                 
1
 Conforme Roberto Lucíola confidenciou-me pessoalmente, ele participou num Ritual Mágico dos Tributários de 

JHS em Magé, cidade famosa pelos seus terreiros de animismo afro-lemuriano. Após o Ritual e já na rua, desabou 

uma terrível tempestade relampejante com os raios batendo continuamente nos cabos de electricidade provocando 

explosões sucessivas como se fossem originadas pela natureza explosiva de kama-rupas astrais que assim encontram 

a desintegração e a consequente purificação ambiental. Aparte ter procurado abrigo sob um telheiro mesmo assim 

ficando encharcado, ele e os seus companheiros, Roberto Lucíola testemunhou o fenómeno que durou toda a noite 

tendo saído incólume do mesmo. – Nota Vitor Manuel Adrião. 
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  Gurupira – Tribo solar. Significa “o que fica por detrás da serra”. 

 Guarantan – Chefe dos gurupiras. Significa “Madeira rija”. 

 Açocé-Bu – Nome do pajé dos gurupiras que protegia ocultamente o mistério. 

 Abayu – Nome da virgem em “Tabu”. Significa “a que tem cabelos louros”. 

 Mori-Rá – Nome da mãe de Abayu. Significa “A Ventura das Venturas”. 

 Cabaru ou Cabayu-Tupã – O “Cavaleiro Celeste”. 

 Cabaru-Pararanga – O “Cavalo das Nuvens”. 

 Mora-Morotim –O “Filho da Tribo”. Manu dos gurupiras. 

 Tamandaré – O “Repovoador”. Condutor de Povo. 

 Ayuruoca – Em tupi, o “Buraco na Rocha”, ou “Região da Luz” (sânsc., Ajur-Loka). 

 Roncador – Itapororoca ou Matatu-Araracanga, “Cabeceira das Araras”. 
 
 

 

A ORDEM DE MARIZ E O BRASIL 
 
 

 

 Os tupis chegando aqui trazidos pelos fenícios, que sempre foram grandes navegadores, 

formaram as sementes raciais do Brasil. No dizer de Menotti Del Picchia, a descida dos tupis do 

planalto continental rumo ao Atlântico foi uma fatalidade histórica Pré-Cabralina que preparou o 

ambiente para as entradas dos bandeirantes no sertão. 
 

 Os tupis mesclaram-se com o sangue dos descobridores portugueses como que 

proclamando o direito das Raças se unirem negando qualquer preconceito entre os homens, com 

isso contribuindo para a formação da Raça Dourada que surgirá no Futuro nestas terras 

privilegiadas do Brasil. Assim, o tupi significa a ausência de preconceito e o direito à igualdade 

entre os filhos de Deus na Face da Terra.  
 

 O Brasil não é uma terra nova. A sua História Secreta remonta a longa data. Como prova 

disso, temos ornamentando a nossa bela Baía da Guanabara os nossos livros de pedra, que são o 

Pão de Açúcar, a Pedra da Gávea e o Corcovado, majestosos monumentos líticos que enaltecem 

a nossa História Pré-Cabralina. História que afinal demarca o Itinerário evolucional da 

Divindade na Face da Terra. 
 

 Como marco de fundamental importância na formação da Raça Brasileira, protótipo da 

futura 7.ª Sub-Raça Ariana semente da 7.ª Raça-Mãe Atabimânica, também temos a misteriosa e 

bela Ilha de Itaparica, defronte à cidade de São Salvador, capital do Estado da Bahia. Foi nessa 

Ilha que se deu a fusão racial luso-tupi, semente da Raça Brasileira. Ali o português Diogo 

Álvares Corrêa, o Caramuru das tradições, encontrou-se com a índia Catarina Paraguaçu, que 

pertencia à tribo dos tupinambás, portanto, de linhagem étnica tupi. Era chefe do Clã o valoroso 

Tibiriçá, tendo como Colunas o Sumo-Sacerdote Saixê, representando o Poder Espiritual, e 

Icaraí, Chefe Guerreiro, representando o Poder Temporal. Essa Tríade fazia parte das dez tribos 

sagradas que de há muito aguardavam o transcendental evento e que recepcionaram o Kumara 

Pedro Álvares Cabral. Tiveram o excepcional privilégio de participar do Ritual secreto presidido 

pelo dito Kumara Luso ou da Luz com os demais chefes índios, evento sagrado com que se 

assinalou a chegada dos preclaros membros da Ordem de Cristo e da Ordem de Mariz nas 

pessoas de Pedro Álvares Cabral, Frei Henrique Soares de Coimbra e Nicolau Coelho, aqui nesta 

“Nova Lusitânia”, segundo o cronista Pedro de Mariz, como ademais atesta a Cruz de Cristo 

decalcada da antiga Templária estampada nos velames das caravelas lusas, acontecimento que 

em 1500 marcou o início de um novo Ciclo Evolucional sobre a Terra. Esse acontecimento 

transcendente pré-elaborado tem a sua origem na Árvore de Kuma-Mara plantada em Portugal 

mas estendendo a sua ramificação às terras do Brasil, como aliás se configura nas Armas de 

Cabral onde além dos Caprinos está impressa a ramagem simbólica.   
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LINGUAGEM DOS TUPIS 
 
 

 A língua usada pelos tupis era a dos pelasgos que se falava na Atlântida, da mesma forma 

que a falaram os antigos babilónios. Era a linguagem utilizada pela Ordem Sacerdotal dos Kários 

da qual derivou a Ordem dos Piagas tupi. Essa língua, segundo JHS, deveria ser chamada de 

Pelasgo-Tupi ou Nhehengatu, que significa “bom andamento ou bela língua”. Tratava-se de 

uma linguagem sacerdotal usada pelos piagas e cários donde descende Sumé. 
 

 Mil anos antes de Cristo, na região hoje ocupada pelas Antilhas existia uma grande 

extensão de terras firmes conhecida por Karaíba, que significa “Terra dos Karas ou Karis”. 

Nessa região viviam as “sete tribos tupis” relacionadas com os kários ou cários. O nome tupi 

significa “filhos de Tupã”. O País de Karaíba teve a mesma sorte da Atlântida: foi-se afundando 

aos poucos até desaparecer completamente no fundo do oceano, restando apenas pequenas ilhas 

actualmente chamadas Antilhas, ou Atlantilhas. 
 

 Ao narrarem as suas origens aos primeiros padres católicos que chegaram à Venezuela, 

os piagas contaram que grande número deles tinham morrido ao tentar salvar-se nos seus 

pequenos barcos, e que muitos outros haviam sido recolhidos pelas grandes embarcações dos 

fenícios, que os conduziram para o Sul, mais precisamente para o Norte do Brasil. O Padre 

António Vieira assevera que os tupinambás e os tabajaras contaram-lhe que os povos tupis 

emigraram para o Norte do Brasil vindos pelo mar de um país que não mais existia... Os 

tabajaras são os índios mais antigos do Brasil e conservaram a sua sede nas imediações da Serra 

de Ibiapaba, no Estado de Piauí, onde estão localizadas as ruínas das “Sete Cidades” com as 

suas inscrições rupestres até hoje indecifradas, o que significa ter sido a primeira tribo tupi 

chegada ao Brasil Pré-Cabralino. 
 

 O núcleo inicial de tupis que ocupou o Norte do Brasil, intitulava-se orgulhosamente de 

tupinambás, que significa “homens da legítima Raça Tupi”, enquanto os tupiniquins eram 

considerados tupis de segunda classe. Entre os tupis conservou-se sempre a tradição das “Sete 

Tribos Originais”, sem dúvida reminiscência dos Sete Cantões que formavam a Atlântida.  
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 Segundo Ludwig Schwennagen, o objectivo visado pelos fenícios com a emigração dos 

tupis para esta parte do Mundo, era consolidar o grande trabalho construtivo que empreendiam 

na sua expansão marítima. Graças a isso, um povo inteiro instalou-se na “Terra Prometida” 

destinada para os tupis pela sua Divindade Suprema que era Tupã, conforme ensinavam os seus 

sacerdotes. Na realidade, segundo ensina a Teosofia de JHS, o que ocorria era a Divindade 

traçando o seu caminho pelo Itinerário de Io. 
 

 Os tupis sabiam muito bem que não mais podiam retornar à sua terra de origem, pois a 

mesma não mais existia… sendo que além disso eles eram da mesma origem dos kários. Eram 

brancos e falavam uma língua que os fenícios entendiam, a par de praticarem uma religião muito 

semelhante à deles. Por isso mesmo, os tupis eram olhados com muita simpatia pelos fenícios. 

Agricultores e guerreiros, os tupis constituíam-se grandes aliados dos fenícios, pois estes 

naqueles tempos estavam divididos entre os que ficaram em Tiro, a sua antiga capital, e os que 

fundaram Cartago. Os de Tiro tentavam impedir que os cartagineses transportassem construtores 

oriundos do Egipto para a grande “Ilha Brasil”. Em virtude dessa política, impediam que os 

mesmos passassem pelo Estreito de Gades (Gibraltar). 
 

 Com o passar dos anos, as duas facções de Tiro e de Cartago reataram as boas relações. 

Estabeleceram um entreposto nestas bandas, e com isso os cartagineses, pelos anos de 750 a. C., 

estabeleceram uma feitoria marítima em Estremoz perto da actual Natal, capital do Rio Grande 

do Norte.  
 

 

ORDEM DOS PIAGAS 
 

 

 Aproximadamente na mesma época em que surgiu a religião tupi no Brasil, foi quando o 

rei fenício Badezir, por motivo de uma revolta política no seu reino, chegou aqui com a sua 

corte, estabelecendo o seu novo reinado na região amazónica. 
 

 Segundo alguns historiadores, o culto de Tupã foi implantado no Norte do Brasil pelos 

sacerdotes kários no período compreendido entre 1.000 a 100 anos a. C., portanto, 

simultaneamente com a colonização fenícia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sacerdotes cários e guerreiros fenícios 
 

  O termo tupi refere-se a todos aqueles que cultuavam o Deus Único Tupã. Tal culto foi 

propagado pelos sacerdotes kários pertencentes à Ordem dos Piagas, que tinha como Supremo 

Dirigente um Ser conhecido por Sumé ou Sumer. Os indígenas da época descreviam Sumé como 
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sendo o “grande feiticeiro branco”, barbado e que chegou pelo mar. Sabemos que Sumé era um 

Manu que peregrinou por todo o Mundo. Inclusive a sua presença fez-se na cidade de São Tomé 

das Letras, Quinta Embocadura do Sistema Geográfico Sul-Mineiro relacionada ao Quinto Posto 

do Sistema Geográfico Internacional situado nas Terras Sagradas de Portugal, no Lugar Jina de 

Sintra que, como já vimos, comanda espiritualmente todo o continente europeu. 
 

 Dizem as tradições que Sumé era conhecido desde o Maranhão até ao Rio Grande do Sul. 

No Maranhão, conheciam-no como Mairatã, e no Paraguai como Pai Zumé. Sumé ensinou aos 

indígenas o plantio de mandioca, que até hoje é muito cultivada no Norte e Nordeste brasileiro. 

Também introduziu novos princípios religiosos. Era pacifista. Quando esteve no Sul, foi ao 

Paraguai onde ensinou aos índios guaranis o cultivo da erva-mate. Abriu novas estradas que 

ficaram conhecidas como Peabiru ou Piabuyu, que significa “caminho da Montanha do Sol”. 

Todos os Movimentos de real valor iniciático surgem sempre no cimo ou cume de um Monte 

Sagrado, sendo que o mais sagrado deles é, na actualidade, o Monte Moreb, sendo por isso que 

Sumé, o Divino Manu, encaminhava sempre os seus seguidores pela sua Peabiru ou caminho da 

Montanha do Sol.  
 

 

OS CAMINHOS DA PERFEIÇÃO 
 
 

 Todos os Luminares da Sabedoria Iniciática das Idades são unânimes em afirmar que no 

mais íntimo dos seres humanos brilha uma Luz Inefável que nunca se apaga e constitui a nossa 

Consciência Superior. Consciência que a nossa Mente, por mais desenvolvida que esteja, não 

tem condição de abarcar devido à sua transcendência. A Consciência do Eu é o mais alto grau 

iniciático que se pode lograr. Tal estado não é facultado gratuitamente pela Natureza, mas é 

sempre o fruto bendito de uma vida santificada e de muito esforço consciente. Segundo a 

Sabedoria Iniciática das Idades, somente a prática constante e bem orientada da Meditação 

Iniciática pode conduzir-nos pelo verdadeiro Caminho da Iniciação. Contudo, conjugada com a 

prática da Meditação torna-se necessária uma vida equilibrada escudada na pureza dos costumes. 

O equilíbrio e o bom senso são factores indispensáveis para penetrar-se na insondável Senda da 

Libertação Espiritual. A conjugação das exigências sociais com a vida oculta do Iniciado, por 

certo é o caminho que o conduzirá aos mais altos níveis da Realização.  
 

 A Consciência Monádica só se logra através da constância na busca da Verdade e do 

Amor, no Perfeito Conhecimento que conduz a Sabedoria Divina, e numa vida pura com hábitos 

sadios. Senso de perfeita justiça, perfeita austeridade e o domínio absoluto da nossa natureza 

inferior, são as virtudes fundamentais para se avançar na Senda da Perfeição e encontrar a 

Consciência da Divindade no nosso sacrário interior.  
 

 A ignorância e a inconsciência podem levar o Homem a destruir em si o germe da 

Divindade. A indiferença com que é tratado o Eu Superior é a fonte de todos os sofrimentos, 

podendo levar, em caso extremo, a Mónada a abandonar os seus veículos, o que para o Eu seria a 

maior das tragédias na sua trajectória evolucional. 
 

 ESPELHO – Na literatura ocultista fala-se muito no espelho. Isto significa que quando o 

Discípulo alcança determinado grau iniciático, passa a ser como um espelho ou reflexo vivo do 

Eu Superior. A Divindade passa a manifestar-se através dele por ter-se tornado um veículo 

adequado a tão alto galardão. As suas palavras e acções expressam sempre os Mundos 

Superiores. Ele passa a espelhar a própria Divindade encarnada. É como se fosse um espelho 

refletindo a Luz do Sol onde toda a sombra desaparece para sempre. 
 

 A Iniciação desenvolve em alto grau a sensibilidade de todos Planos. O Ser Iluminado 

passa a pertencer à categoria dos denominados Budhas de Compaixão, os quais sentem nas suas 
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Almas divinizadas as angústias do Mundo até que o 

último homem seja salvo. Nesse caso, as suas preciosas 

vidas não são frutos de uma imposição kármica, mas o 

fruto bendito de um eterno e sacrificial altruísmo 

sempre a favor do próximo. Adquirem para doar, e 

assim conseguem aliviar o Karma do Mundo como 

verdadeiros “Cordeiros de Deus que tiram os pecados 

do Mundo”, como sentenciam as mais sagradas 

tradições. A respeito dos valores iniciáticos que ornam 

a fronte dos Vencedores de que nos fala o Arcano 22, 

assim se expressa um conceito oculto da Filosofia 

Taoista: 
 

 “O Poder do Espírito fluirá sempre para o 

verdadeiro buscador. Os seus olhos resplandecerão; 

nos seus ouvidos ecoarão o poderoso bramido do 

Dragão e o rugido do Tigre. 
 

 Na sua boca se escoará o doce néctar da Lagoa Sagrada. O seu Espírito comandará 

tudo e a felicidade é o prémio dos que persistirem e vencerem.” 
 

 

ORDEM DOS MAGOS 
 

 

 JHS disse que a língua tupi é um ramo da língua suméria que era falada pela Ordem dos 

Magos em Ur há 4.000 anos a. C., sendo que Sumer, Sumé ou Tomé era o Chefe Espiritual dessa 

Ordem. Assim se expressou JHS: 
 

 “Os primeiros documentos escritos, existentes no Museu Britânico, em Londres, são as 

Leis ou Mandamentos do Rei Uganda, escritas em placas de barro cozido. Contêm inúmeras 

palavras tupis! Assim começa a referida Lei: ‘Jar Ugana agad te Sumer Muru...’ Jar é 

‘Senhor, Rei, Chefe Temporal’. No tupi, temos Taba-Jaras, ‘Senhores da Taba’; Goia-Jaras, 

‘Senhores de Goiás’. Daí origina-se o Jar Dário dos persas, como também o Tchar ou Xá da 

Pérsia, o Czar da Rússia e o Caesar ou César dos Romanos. 
 

 Sumer é igual, no tupi, a Kara-Maru, ou seja, ‘Mestre de Obra, Construtor’. Daí dizer-

se Ku-Mara ou Ma-Kara, para designar a Hierarquia Celeste Construtora que deu o Mental e 

o Sexo ao Homem. 
 

 Os piagas trouxeram para cá a língua da sua Ordem, que foi ampliada pelos vocábulos 

das línguas indígenas tapuias, formando uma língua geral, o Nhehen-Gatu, que significa 

‘bom andamento’ ou ‘bela língua’, que diferençava os educados e civilizados crentes de Tupã 

dos silvícolas tapuias.” 
 

 O INFANTE HENRIQUE DE SAGRES E BADEZIR – Como Grão-Mestre da Ordem de 

Cristo, Iniciado nos Grandes Mistérios da Divindade, o Infante D. Henrique de Sagres sabia 

muito bem da existência das terras banhadas pelos “mares nunca dantes navegados”, ou seja, 

daquelas que seriam futuramente o Brasil. Assim, empenhou-se a fundo no sentido de 

“redescobrir” e dar continuidade à sua Obra de outrora como Rei Badezir. 
 

 Para alcançar esse objectivo, usou todo o seu prestígio de filho, irmão e tio dos monarcas 

portugueses da sua linhagem. Como dirigente máximo da Sagrada Ordem de Cristo, 

continuadora e herdeira da do Templo e portadora dos mais altos mistérios da Manifestação, 

usou o fabuloso tesouro dos templários para a consecução da sua missão, que foi o da criação da 
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famosa Escola Náutica em Lagos com extensão 

ao Promontório de Sagres. Contudo, a Escola de 

Sagres não era apenas um Centro Náutico, pois 

tratava-se ocultamente de um Centro Iniciático do 

mais alto galardão pelo qual operava o Governo 

Oculto do Mundo. Nessa Escola estudaram 

Cabral, Colombo e outros insignes navegadores, 

tendo sido aí que receberam as informações 

necessárias para as suas futuras realizações. Em 

se tratando de coisas divinas, não existem acasos 

nem improvisações. 
 

 Cabral era um Ser de Alta Estirpe 

Iniciática ou Espiritual, assim o atesta o seu 

brasão onde se configuram três caprinos os quais 

expressam, na linguagem simbólica da Sabedoria 

Arcana, o Bode ou Arcano XV, A Grande Luz ou 

Lux. Realmente, ele fez brilhar a Luz naquilo que 

estava obscuro ou encoberto desde há milhares de 

anos. Ao aproximar-se da Terra Prometida, os 

chamados “gentios” já o aguardavam, como 

provam as enormes fogueiras acesas na praia qual 

Agni, o Fogo Sagrado, saído da Terra e elevando-

se aos Céus. Ao saudá-lo, os da terra o chamaram 

de Moça-Kara, que em língua tupi significa “Homem Valente, Corajoso, de Estirpe Elevada”, 

em suma, um Kumara! Isso condizia perfeitamente com ele, nesses idos de 1500 da nossa Era 

aportando em Porto Seguro, Bahia, para dar prosseguimento ao trabalho iniciado pelo grande Rei 

Badezir e a sua Corte, na estruturação da Nova Raça emergente portadora de todos os 

sofrimentos e experiências já vivenciadas pela Mónada Humana em evolução no presente Ciclo, 

segundo Mário Roso de Luna.  
 

 

ONDE AS MÓNADAS ATINGIRAM O MÁXIMO DE EVOLUÇÃO 
 

  

 O Manu fazendo referência sobre a antiguidade da Região Jina sanlourenceana, revelou 

que as cidades que compõem o seu Sistema Geográfico além dos nomes actuais também 

possuem designações muito mais antigas de origem sânscrita e tupi. Por exemplo, o termo 

Ayuruoca é tupi mas como Ajurloka é sânscrito. Isso vem demonstrar a existência de uma única 

Língua Sagrada da qual todas as outras derivam. Contudo, tanto o termo Ayuruoca como 

Ajurloka têm o mesmo sentido, significando Caverna da Luz, Lugar Iluminado pelo Sol, etc. 

Enquanto São Lourenço, como Sol Central do Sistema, é denominado Coaracy, relacionado a 

Sol, Chakra, Roda, Lótus, Flor, etc., segundo JHS. A cada cidade do Sistema Geográfico Sul-

Mineiro, corresponde uma flor, cabendo a São Lourenço o Helianto, que é uma flor mística para 

os Alquimistas. Na nossa língua, Helianto corresponde ao Girassol, flor eminentemente solar. 

No sentido iniciático, um Sistema Geográfico é como o reflexo de um Sistema Solar no qual os 

Sete Planetas orbitam em torno do Sol Central. Sol que outra coisa não é senão o que as 

antiquíssimas civilizações denominavam de Surya, o Sol Místico contemplado pelos Iluminados. 
  

 LOCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS GEOGRÁFICOS – Os Sistemas Geográficos não 

são escolhidos aleatoriamente. Segundo as mais venerandas Revelações, esses Lugares Jinas ou 

Sagrados, como é o caso de São Lourenço, estão localizados na Face da Terra sobre as artérias 

percorridas pela Energia Cósmica de Kundalini nos Mundos Subterrâneos. No nódulo telúrico 
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onde Kundalini se detém subterraneamente, aí se estabelece um 

Sistema Geográfico. Trata-se de um dos maiores mistérios que 

envolvem a própria existência do nosso Globo como algo vivo. 

Quando Kundalini se retira de um Globo o mesmo entra em 

processo de dissolução. Por isso se diz que a Lua é um Planeta 

morto, devido à sua Energia Vital ter sido transferida para a 

Terra. O processo da fixação de um Sistema Geográfico é muito 

antigo e já era conhecido pelos Iniciados como consta nas mais 

diversas pinturas e gravuras de mais alta Antiguidade. 
 

 

LOCALIZAÇÃO DOS LUGARES JINAS 
 

 

 Sabemos que os Sistemas Geográficos sempre estiveram 

presentes em todos os locais onde a Obra do Eterno tinha um 

trabalho a realizar. Assim, temos as Sete Igrejas do Oriente de 

que nos fala S. João no seu Apocalipse, cuja Oitava era 

Jerusalém; tivemos o Sistema Geográfico do Tibete, para onde concorreram de todas as partes da 

Terra os Makaras e Assuras dispersados com a descida da Taça do Santo Graal ao Interior da 

Terra após a Tragédia do Gólgota, sendo que em torno da cidade central outras sete cidades 

hindu-tibetanas abrigaram os 777 Assuras. Este mistério está relacionado à Maçonaria dos 

Traishus-Marutas. Em seguida, tivemos os eventos sangrentos da Grande Revolução Francesa. 

No Brasil, tivemos o Sistema Geográfico de Teresópolis no actual Estado do Rio de Janeiro, 

mais relacionado ao trabalho de Badezir e que deu origem ao presente Sistema Geográfico Sul-

Mineiro, iniciado pelo Manu Mora-Morotim na região de Ayuruoca. Também temos também o 

Sistema Geográfico de Itaparica, relacionado ao trabalho dos tupis em firmarem a Obra de 

Cabral e do Infante Henrique de Sagres. O Sistema Geográfico do Roncador, no Brasil Central, 

está relacionado ao Futuro, ao trabalho do 5.º Senhor na fixação das duas últimas Sub-Raças da 

actual 5.ª Raça-Mãe Ariana. Na América do Norte, foi constituído o Sistema Geográfico do 

Estado do Novo México destinado as Mónadas Anglo-Americanas, tendo como Centro El Moro, 

mas cuja cidade que comandava todo o processo como centro irradiador era Cimarron. Fala-se 

que quem iniciou o processo da sua instalação foi o Conde de Cagliostro, libertado secretamente 

da sua prisão no Castelo de Santo Ângelo onde estava detido devido às intrigas da Inquisição. O 

Papa era membro da Ordem de Malta e atendeu ao pedido do Príncipe Filipe de Rohan, Grão-

Mestre da referida Ordem, para libertar o ilustre prisioneiro, sendo que Filipe era o pai de 

Alexandre ou Cagliostro, como mais tarde ficou conhecido. 
 

 O Conde de Cagliostro fundou a sua Ordem Iniciática em Cimarron com os seus 

companheiros de Missão. Contudo, sofreu forte perseguição por parte das organizações fanáticas 

dos protestantes e católicos. Nesse Centro Iniciático estava guardado em custódia o Corpo 

Eucarístico de Jeffersus. Quando mais tarde, nos inícios dos anos 50 do século XX, o complexo 

económico-militar que governa os E.U.A promoveu as suas experiências atómicas subterrâneas 

no Deserto do Novo México, as estruturas do Templo Subterrâneo foram seriamente abaladas, 

pondo em risco o Corpo Sagrado de Jeffersus que ali repousava em Sono Paranispânico. 
 

 Em virtude desse crime, o Corpo do Avatara Adormecido foi transladado para o Templo 

Subterrâneo do Ararat no Roncador, Brasil Central. Com isso, o privilégio de sediar no norte do 

continente americano o estabelecimento da 6.ª Sub-Raça Ariana, foi transferido dos Estados 

Unidos para o Brasil, onde ir-se-á dar o remate glorioso da 5.ª Raça-Mãe Ariana. Era desse 

Centro Oculto norte-americano que H.P.B. recebia a orientação para o seu trabalho junto ao povo 

americano, quando ali residia. Contudo, devido a forte pressão sofrida, ela foi obrigada a 

transferir-se para a Índia, onde sediou o seu Quartel-General na cidade de Adyar, no Estado de 

Madras. 
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A FORÇA VIBRATÓRIA DO AMOR 
 

  

 Os homens, devido à educação a que foram submetidos desde a infância, habituaram-se a 

apelar para a Divindade todas as vezes que se defrontam com problemas existenciais. Outrossim, 

nem sempre as coisas acontecem de acordo com as suas necessidades e apelos. Em virtude disso, 

muitas vezes a sua crença na Justiça Divina acaba sendo afectada, levando muitos a tornarem-se 

cépticos. 
 

 A filosofia prática do materialismo baseia-se em querer entender o pressuposto dos 

desígnios da Divindade relativamente ao Homem. A aparente indiferença do Omnipotente em 

relação aos nossos desejos e interesses individuais é quase sempre interpretada como uma 

manifestação óbvia de egoísmo, quando não como «prova» cabal da inexistência do mesmo face 

às gritantes injustiças sociais. Mas na essência tudo não passa da ignorância resultante do 

desconhecimento das Leis da Natureza e dos desígnios da Causa sem Causa. 
 

 Contudo, as Leis Ocultas que dirigem o destino dos homens caracterizam-se por uma 

profunda Justiça Universal, que é igual para todos. Não existem privilégios, mas sim a intenção 

permanente de ajustar tudo aquilo que fere ou viola as Leis da Natureza. Os sofrimentos que 

afectam as criaturas são decorrentes da transgressão pelo uso do livre-arbítrio dessa Lei Justa e 

Perfeita que os Iniciados orientais denominam de Karma. Lei Justa que procura sempre ajustar o 

que está em desarmonia, gerada pelo próprio Homem na sua ignorância. 
 

 Para que as coisas decorram a contento devemos ajustar-nos aos ditames da Grande Lei 

que preside a tudo que está manifestado, a qual além de ser Sábia é Justa e Amorosa. Para tanto, 

devemos habituar-nos a estar sempre atentos a fim de não gerarmos situações conflituosas 

através de nossas acções, emoções e pensamentos. Quando aprendermos escutar a Voz do nosso 

Mestre Interno, ficaremos surpresos ao ver desaparecer como por encanto as nossas aflições, 

carências e sofrimentos. É importante que o Discípulo atente neste fenómeno subjectivo para 

poder constatar a sua realidade. 
 

 Para que essa Voz Interna se manifeste cada vez mais claramente na nossa existência e 

passe a comandar os acontecimentos, é que foi instituído pelos Mentores da Evolução Humana o 

Processo Iniciático, que consiste em determinadas práticas como as Yogas e a Meditação. São 

técnicas consagradas pela experiência acumulada durante Idades ensinadas nas Escolas 

Iniciáticas e pelos Mestres de Sabedoria. 
 

 Os Mestres de Sabedoria recomendam sempre o máximo cuidado com os impulsos 

oriundos da nossa natureza primitiva, que caracteriza os homens ainda presos à sua natureza 

instintiva e mecânica. Temos de levar em conta que o Karma não é castigo, mas apenas um 

ajuste de contas com nós mesmos. Ensina a Sabedoria Divina que numa vida bem orientada pela 

Iniciação pode-se anular todos os males kármicos acumulados através das reencarnações. 
 

 A nossa Mónada é portadora de uma subtil e poderosa força espiritual desconhecida da 

consciência do homem comum. Essa energia é dinamizada todas as vezes que nos propomos a 

ajudar o próximo sem preocupação com a recompensa. Tal estado de ser liberta uma abundante 

vibração da mais alta qualidade, proporcionando uma intensa sensação de paz e prosperidade 

para quem a emite e para quem a recebe. 
 

 Segundo as experiências vivenciadas dos Mestres que já trilharam a Senda antes de nós, 

com o decorrer da Iniciação o Aspirante verá germinar no seu coração a semente do Amor por 

todas as coisas, o que proporciona uma sensação de profunda unidade que enlaça toda a Criação 

gerando um estado de intensa realização e plenitude de ser, enchendo o coração de infinita e 

indescritível felicidade. O sentimento do Amor Universal promove um estímulo das melhores 

qualidades latentes no ser humano, activando as suas Escandas e assim melhorando o seu 

Karma.  
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VITÓRIA DOS BHANTE-JAULS 
 
 

 A Divindade é de natureza dinâmica, está sempre em movimento. Em termos de 

Iniciação, devemos ser semelhantes à Divindade, pois quem não se movimenta internamente 

morre espiritualmente. 
 

 Em obediência a essa Lei, está em pleno funcionamento o Sistema Geográfico Sul-

Mineiro que sintetiza todos os Sistemas deste Ciclo. O seu Sistema que é formado por sete 

Cidades chamadas, na linguagem profana, de Pouso Alto, Itanhandu, Carmo de Minas, Maria da 

Fé, São Tomé das Letras, Conceição do Rio Verde, Aiuruoca e a Oitava Cidade de São 

Lourenço, onde está localizado o Oitavo Templo Externo. Nestas Cidades Jinas estão sendo 

preparadas as Mónadas que sob a égide dos Dhyanis-Budhas formarão a Família Espiritual de 

Maitreya. 
 

 Pesava sobre o Karma colectivo dos componentes da Obra do Eterno sérios empecilhos 

que foram removidos mediante os Julgamentos das Hierarquias caídas. Julgamentos realizados 

pelo próprio Manu que assim procedeu por ordem do próprio Eterno. O Manu realizou quatro 

Julgamentos, a saber: Julgamento da Humanidade; Julgamento das Hierarquias caídas; 

Julgamento das Religiões (Finis Ecclesiae) e Julgamento do Planetário Lúcifer, expressão do 

Luzeiro Luzbel. 
 

 Até ao momento dos Julgamentos, a Cadeia Lunar ainda interferia muito na formação dos 

seres humanos, inclusive nos mais evoluídos da Hierarquia Jiva. O Corpo Afectivo-Emocional 

ainda não estava perfeitamente ajustado devido à herança lunar, o que prejudicava os Princípios 

Superiores dos Bhante-Jauls. Tal facto causou sérios prejuízos aos componentes da Obra na sua 

actuação junto à Humanidade. Contudo, com essa série de Julgamentos logrou-se aquilo que na 

nossa Obra é conhecido como a Vitória dos Bhante-Jauls, ocorrida em 23 de Março de 1963, 

também chamada Triunfo do Trono de Deus. 
 

 Acerca do movimento para firmar a Obra do Eterno na Face da Terra, na região do Sul de 

Minas Gerais, assim se expressou Paulo Machado Albernaz:  
 

 “Esse movimento começou no ano 1000, quinhentos anos antes da data em que foi 

descoberto o Brasil, e continuou sendo realizado ao longo dos anos desde então. Nesse meio 

tempo, no entanto, findou a consciência do Corpo Astral da Cadeia Lunar que perturbava 

muito a Missão da Terra, que era preparar o Mental Concreto; então, esse grande empecilho 

foi removido com a chamada ‘Vitória dos Bhante-Jauls’, que desfechou de vez a Cadeia 

Lunar e acabou com o impulso Astral provocado pelas Hierarquias Criadoras. 
 

 O esforço Mental da Terra não deixou de ter oposição e segue agora livre para 

conscientizar os seres humanos neste final de Ciclo. Com isso, acabaram os véus que tolhiam 

a visão mais clara das coisas e o Mental passou a conseguir penetrar e saber de todos aqueles 

detalhes que antes eram obscuros, necessitando de uma preparação prévia. As Iniciações do 

Passado não têm mais razão de ser e terminaram todos seus os segredos para os que passarão 

ao Novo Ciclo. No Futuro, da América do Sul se irradiará para todo o Globo o Verbo 

consciente da Paz. Sentimentos nobres, iluminados pelos clarões da Razão, reunindo todos os 

povos numa finalidade única. E sobre as ruínas materiais da força bruta, pairará o Direito 

apoiado por Dharma – a Lei Justa. Será, de facto, uma verdadeira Idade de Ouro para todos.” 
 

 As sete cidades que formam o Sistema Geográfico Sul-Mineiro estão situadas a 

intervalos que estão mais ou menos na mesma relação dos sete primeiros Planetas do nosso 

Sistema Solar, mas evidentemente numa escala muito menor. As sete cidades estão na mesma 

relação das cores do Arco-Íris. Assim, começando por Pouso Alto, no sentido horário, temos as 
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cores Laranja, Violeta, Vermelha, Amarela, Púrpura, Azul e Verde, correspondentes a Sol 

(domingo), Lua (2.ª feira), Marte (3.ª feira), Mercúrio (4.ª feira), Júpiter (5.ª feira), Vénus (6.ª 

feira) e Saturno (sábado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OS LUGARES JINAS E OS TODES 
 
 

 Quando a Nova Raça chegar os homens já deverão estar preparados psicológica e 

espiritualmente, pois o seu Corpo Mental estará completamente isento das influências 

provenientes do seu Corpo Lunar ou Astral. Aqueles que não acompanharem a Marcha da 

Evolução não terão condições de seguirem os passos do Avatara Cíclico. Por isso mesmo, muitas 

pessoas que agora têm os seus corpos subtis completamente desequilibrados serão postas à 

margem da Onda da Vida que se desenvolverá na nova Terra, sendo afastadas da órbita terrestre 

pelas poderosas vibrações do Novo Ciclo ou Pramantha. 
 

 As entradas para os Mundos Subterrâneos, que conduzem às Fraternidades Secretas 

sediadas no interior das Montanhas Sagradas, são rigorosamente guardadas e protegidas pela 

Maya Budista, a fim de evitar os olhares curiosos e profanos de quem não é digno de tão alto 

galardão. Os Guardiões avançados protegem os Lugares Jinas. São chamados de Todes, Sedotes, 

Munis. Cada qual com funções e hierarquias diferentes. O mundo fantástico e interdito onde 

habitam essas criaturas é chamado de Mundo dos Sedotes ou Badagas. 
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 Não se tratam de seres humanos que morreram, não são “almas do outro mundo”, e sim 

seres vivos de carne, sangue e ossos. Muito deles já foram homens que passaram por ter morrido, 

mas que imortais se fizeram mediante os seus próprios esforços. Esse engano provém de que 

muitos indivíduos que constituem as suas hostes passaram pelo fenómeno da pseudo-morte, 

apesar de continuarem vivos. Passam por mortos, pois saíram de circulação e recolheram-se 

àquelas Fraternidades Secretas inteiramente desconhecidas do homem comum. Essas 

Fraternidades cobrem toda a Face da Terra, principalmente os Sistemas Geográficos do Brasil e 

Internacional.  
 

 O NOVO MENTAL – No Novo Ciclo que se inicia o Corpo Mental do Homem pode 

expandir-se sem limites, pois as suas emoções e paixões não mais limitarão as faculdades 

superiores do ser. Não haverá mais necessidade de segredos e mistérios afins ao Passado. Os 

seres captarão directamente a Sabedoria do seu Corpo Intuitivo ou Búdhico. Serão portadores da 

Ideia permanente. É em virtude dessas transformações que no Novo Ciclo a Luzir a Mente será 

tão pura como o cristal. O mistério da existência dos Lugares Jinas, principalmente naquilo que 

se refere aos Sistemas Geográficos, foi sempre conservado em segredo nos Colégios Iniciáticos a 

que poucas pessoas tinham acesso. Contudo, na época actual que dará início a uma nova etapa na 

marcha evolucional da Humanidade, muitas verdades veladas até agora serão divulgadas a fim 

de que todos tenham acesso a elas, pois a grande expansão do Mental Humano está exigindo que 

se faça a luz sobre tudo o que até então era mistério e estava oculto. 
 

 AS MONTANHAS SAGRADAS E OS SEUS HABITANTES – Muitas Fraternidades 

Ocultas do Oriente sempre se resguardaram dos olhares curiosos em altas montanhas ou lugares 

de difícil acesso. No Ciclo passado falava-se muito nessas misteriosas Confrarias localizadas no 

Himalaia e no Tibete. As pessoas que ali viviam e vivem são altamente evoluídas e privilegiadas 

pelos seus próprios esforços, sendo que as mais sagradas dessas regiões estão localizadas não na 

superfície mais no interior da Terra. Todas as tradições secretas falam nesse misterioso Mundo 

Interdito ao homem comum. Os antigos Iniciados egípcios chamavam esse Mundo de Duat, onde 

eram recolhidas as Almas mais sublimes que se realizaram durante a sua vida material. 
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SHAMBALLAH VIRÁ PARA A FACE DA TERRA 
 
 

 

 Os ensinamentos mais sagrados afirmam que não é preciso morrer para poder ter-se 

acesso a tão privilegiada Região. Para tal é que existem os Colégios Iniciáticos que encaminham 

àqueles que se escolheram a si próprios. Tais Seres não constituem “almas de outro mundo”, 

pois possuem corpos físicos não precisando de médiuns para manifestar-se. Em caso especiais, 

podem avatarizar-se em pessoas devidamente preparadas para o efeito capazes de suportarem as 

suas subtilíssimas e intensas vibrações. 
 

 Não sabemos tudo quanto diz respeito a esse Mundo Interno. Sabemos apenas que ele 

não é uniforme, pois possui diversos segmentos que escapam à nossa compreensão. Alguns 

desses segmentos subterrâneos são genuinamente materiais, pois ali existem verdadeiras 

bibliotecas enriquecidas com valiosas obras literárias absolutamente físicas. Alguns são livros 

antiquíssimos que guardam toda a História Oculta Civilização Humana os quais não estão 

disponíveis nas bibliotecas e museus da Face da Terra. Tal acervo tem sido aglomerado através 

das Idades desde a catástrofe que acabou com a Civilização Atlante, mais conhecida como o 

Dilúvio Universal. 
 

 Segundo as Revelações, com o dealbar do Novo Ciclo de Maitreya tudo o que existe 

nesses lugares secretos subterrâneos subirá para a Face da Terra e será revelado aos que forem 

julgados em condições de pertencerem ao Novo Ciclo. Não haverá mais necessidade de se 

ocultar as Verdades Arcanas, pois a Mente Humana abarcará a totalidade do Conhecimento por 

Intuição directa. Por isso é que as Revelações mais sagradas afirmam que “Shamballah virá para 

a Face da Terra”, quando as ervas daninhas do mal forem arrancadas pelas mãos dos Povos de 

Agharta, segundo afirmam as Profecias. 
 

 O QUE É MAYA – As entradas desses lugares secretos são mantidas fora do alcance das 

vistas dos homens comuns pelos Seres sobredotados denominados Todes. Eles possuem a 

faculdade manipular com as suas poderosas Mentes a matéria subtilíssima difusa na Natureza 

que constitui um dos sete estados da Matéria Física chamada Akasha, com que se forma a Maya 

que oculta o Real do Ilusório. Trata-se de uma substância muito refinada que se amolda ao poder 

da vontade disciplinada. Com essa substância plástica os Todes podem criar montanhas, rios, 

florestas, animais e tudo o mais que queiram. Os Iniciados hindus denominam esse Poder 

Criador de Kriyashakti, que quando necessário é utilizado pelos Adeptos. 
 

 LOCALIZAÇÃO DOS CENTROS INICIÁTICOS – O local que vai servir de cenário 

para um grande Movimento Oculto caracteriza-se sempre pela criação nele de um Sistema 

Geográfico. A instalação dos Sistemas Geográficos obedece a regras bem definidas ditadas pelo 

Governo Oculto do Mundo. No Brasil, por exemplo, existem três Centros fundamentais. Um 

localizado em Nova Xavantina, no Estado de Mato Grosso, outro na Ilha de Itaparica, no Estado 

da Bahia, e finalmente um terceiro em São Lourenço, no Estado de Minas Gerais. Muito antes da 

vinda dos Gémeos Espirituais a São Lourenço em 1921, Josué Mateus e outros Adeptos já 

preparavam a Montanha Sagrada Moreb para o que estava para suceder. 
 

 A 6.ª Sub-Raça da 5.ª Raça-Mãe Ariana deveria eclodir nos Estados Unidos da América, 

na região de El Moro, no Estado do Novo México, onde funcionava um Sistema Geográfico 

fundado pelo Conde de Cagliostro, como já vimos. Contudo, devido às hostilidades sofridas e às 

experiências atómicas subterrâneas, o Governo Oculto do Mundo providenciou a transferência 

desses valores para a região do Roncador, onde está sendo preparada a futura Raça Dourada 

formada pela fusão da elite Inca-Tupi. Tal facto deve deixar alerta os Discípulos de JHS a 

respeito do futuro do Brasil, levando em conta as experiências negativas do Passado. 

  



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 36 – Roberto Lucíola 

 28 

CIDADE JINA DE SÃO LOURENÇO 
 
 

 Na Cidade Jina de São Lourenço dar-se-á o arremate glorioso de todo o Ciclo 

Evolucional. Para tal, desde os idos anos 1.000 de nossa Era, como já vimos, esta região foi 

preparada pelo Manu Mora-Morotin que, em continuação do trabalho do rei Badezir, lançou as 

bases do Sistema Geográfico Sul-Mineiro, que tem como Centro ou Oitava Cidade Externa São 

Lourenço. As Oitavas Cidades Internas são: Mekatulam, em relação ao Mundo de Badagas; 

Caijah, em relação ao Mundo de Duat; Shamballah, em relação ao Mundo de Agharta. É dessa 

região privilegiada sanlourenceana que o Avatara Integral Maitreya irradiará para todo o Mundo 

a Nova Era, portadora da Paz e Felicidade para todo os povos da Terra. 
 

 Como não podia deixar de ser, São Lourenço também possui a sua Montanha Sagrada 

denominada pelo nome sagrado Monte Moreb, ao redor do qual orbitam espiritualmente todas as 

Montanhas Sagradas espalhadas pelo sete cantos da Terra. 
 

 O Governo Oculto do Mundo esteve sediado até ao ano de 1924 no Tibete. Nesta região 

vivia  em Urga o 31.º Budha Vivo. As suas Colunas Vivas eram o 13.º Dalai-Lama, sediado em 

Lhassa, e o Traishu-Lama em Tjigad-Jé. A partir de 1924 o mistério passou a funcionar sob a 

responsabilidade do 32.º Budha Branco do Ocidente, que iniciou a sua Missão no Brasil onde 

recebeu o Bastão de Comando da Obra do Eterno em 28 de Setembro de 1921 na Montanha 

Sanlourenceana, também conhecida ocultamente pela designação de Lorenzo-Prabasha-Dharma. 
 

 Foi o próprio Cavaleiro das Idades, conhecido no Oriente como Akdorge, que na referida 

Montanha Sagrada passou para as mãos do Manu do Ciclo a incumbência de dirigir 

espiritualmente a Nova Era que se iniciava. Assim, a partir dessa data a Cidade Jina de São 

Lourenço passou a dirigir os destinos ocultos da Humanidade. A fim de dinamizar o seu 

trabalho, o Manu do Ciclo de Aquarius contou com a colaboração dos sete Dhyanis-Jivas, hoje 

elevados à categoria de Dhyanis-Budhas, como os actuais dirigentes das sete cidades que 

formam o Sistema Geográfico Sul-Mineiro, enquanto os seus Paraninfos, os Dhyanis-Kumaras, 

são os dirigentes dos Postos Representativos espalhados por sete regiões do Mundo. 
 

 PRESENÇA DE JHS EM SÃO LOURENÇO – Segundo as palavras do próprio Mestre 

JHS, ele recebeu ordem para dirigir-se a São Lourenço no mês de Setembro de 1921, na 

companhia de D. Helena Jefferson de Souza. Quando aqui chegaram a cidade estava em festa. É 

interessante a casualidade, pois quando chegaram ao Norte da Índia em 1899 (ela no seu 

primeiro corpo), também a cidade de Srinagar estava em festa já há alguns dias, tal como antes 

na Ilha de Ceilão por onde passaram, comemorando a vitória de Ram sobre Ravana, para fazer 

jus ao eterno dualismo entre o Bem e o Mal. Mas aqui em São Lourenço hospedaram-se na 

Pensão São Benedito, que ficava um tanto afastada do centro da cidade e onde vieram a dar-se os 

mais transcendentais acontecimentos. 
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1921, FUNDAÇÃO ESPIRITUAL DA OBRA 
 
 

 Disse JHS: “Logo nos primeiros dias da nossa chegada à Pensão São Benedito, 

inúmeros fenómenos foram produzidos pelas forças ocultas, deixando muito admirada aquela 

gente simples. Sem falar nas curas realizadas sem uso de qualquer medicamento a todos que a 

nós apelavam. Os fenómenos tomaram tal vulto que o sr. Antoninho, dono da pensão, afirmava 

serem eles produzidos pelo Professor Henrique, porque até então nada de anormal ali 

sucedera”. Na semana seguinte JHS completou trinta e oito anos de idade, adiantando ainda 

sobre o assunto: 
 

 “Ali tiveram lugar fenómenos interessantíssimos embora naturais, por estarem 

justamente dentro das Leis que regem a Natureza, por isso mesmo não devem ser tidos como 

‘milagres’, e muito menos como fenómenos espiritistas. Do mesmo modo todos eles foram 

espontâneos, isto é, não provocados pelo ‘estranho casal’, mas por Seres Superiores vivos que 

tinham o maior interesse em chamar a atenção para a Obra que desejavam implantar nesta 

parte do Globo. 
 

 A família residente na Pensão não podia conter os sentimentos de admiração de que se 

achava possuída. Embora houvéssemos pedido o maior sigilo a respeito, logo fizeram alarde 

dos factos entre os seus conhecidos. É provável que isso tenha a sua razão de ser, sem o que 

seria impossível haver repercussão mais ampla do trabalho que em breve ia ser posto em 

execução.” 
 

 Em virtude dos factos acima relatados, é que de toda parte chegavam cegos, aleijados, 

portadores de moléstias incuráveis, em busca do alívio dos males que os afligiam. O Mestre, com 

o seu inigualável dom de ver as vidas anteriores, sabia muito bem das Leis que regulam a vida 

dos seres humanos, a começar pela sábia Lei do Karma e da Reencarnação. A sua missão era 

fazer luz sobre tudo que até então permanecia oculto. Por isso, teve que fundar uma Escola 

Iniciática destinada levar a luz do conhecimento a todos sobre a razão do sofrimento como 

Karma e como livrar-se dele. Escola que ficou conhecida como Sociedade Teosófica Brasileira, 

ao longo dos decénios seguintes orientando-se pela Luz emanada do Grande Mestre que lhe deu 

origem.  
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 28 DE SETEMBRO DE 1921, SUBIDA À MONTANHA SAGRADA – Sobre tão 

auspicioso acontecimento da História Oculta da Obra, JHS assim narrou o facto: 
 

 “Os Gémeos Espirituais foram à Montanha Sagrada para receber das mãos do Eterno, 

na figura de Akdorge, o bastão de comando da sua própria Obra nesta vida, na passagem do 

Ciclo de Piscis para o de Aquarius. Donde o nome que toma Maitreya para o de Aktalaya. 

Sim, para que houvesse essa Fundação Espiritual, pois que a Fundação Histórica já havia 

ocorrido vinte e dois anos antes na Ilha de Itaparica – 24-06-1899. Nessa data o Eterno 

manifestou-se na configuração de Neptuno, saindo de uma montanha de água e advertindo-os 

dos perigos aos quais estavam expostos. 
 

 Mas, por que não voltar atrás para narrar o que foi a nossa ida à montanha que depois 

tomou o nome dado pelo povo, de MONTANHA SAGRADA. De facto, um tanto afastada da 

cidade e numa fazenda denominada ‘Santa Helena’ ergue-se para os céus em toda a sua 

magnificência a brasília Montanha com o subtítulo de ‘Sagrada’, como ramificação do 

colossal gigante de granito conhecido com o nome de Serra de Mantiqueira.”  
 

 
 

ORIGEM HISTÓRICA DE SÃO LOURENÇO 
 

 
 

 Segundo os historiadores, em pleno século XVII os audazes e ambiciosos bandeirantes 

procuraram transpor a Serra da Mantiqueira e chegar à bacia do Rio Verde, encontrando porém a 

resistência dos ferozes índios cataguases, que eram tão numerosos que o actual Estado de Minas 

Gerais na época chama-se de Campos Gerais dos Cataguases, nome que desapareceu depois de 

criada a Capitania de Minas, separada de São Paulo em 1720. Em 1675, Lourenço Castanho 

Tazques conseguiu vencer os indígenas e internando-se pelo sertão, fundou na região um 

pequeno acampamento que ficou conhecido como Pouso de Lourenço, que por influência de um 

cidadão de nome Mendanha, de quem pouco se sabe a respeito, passou a chamar-se Sítio do 

Mendanha. 
 

 No início do século XIX João Francisco Viana comprou essa propriedade, e o seu filho 

António Francisco Viana, famoso caçador, descobriu nela as miraculosas nascentes de águas 

minerais que brotavam fartas da terra. Em virtude desse acontecimento, a região passou a ser 

conhecida desde então pela denominação de Águas do Viana. Outro grande pioneiro na fundação 

e expansão de São Lourenço foi o comendador Bernardo Saturnino da Veiga em 1889, que 

incumbiu um sobrinho, capitão José Pedro da Costa, de estudar a possibilidade de 

industrialização das águas minerais. Foi assim que São Lourenço deixou de ser um lugar perdido 

no mapa em 1891, quando recebeu o actual nome e tornou-se, em 14 de Dezembro de 1891, 

Distrito do Município de Silvestre Ferraz, hoje Carmo de Minas. Já antes, no dia 10 de Agosto 

do mesmo ano, dia consagrado a São Lourenço, erigiu-se uma cruz no alto de um monte e 

celebrou-se a primeira missa, iniciando-se em seguida a construção da Ermida do Bom Jesus do 

Monte, para em seguida construir-se a Igreja de São Lourenço Mártir. Como vemos, o nome 

Lourenço está presente em toda a história do Município. 
 

 MISTÉRIO DAS ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO – Segundo o historiador e Iniciado 

português Vitor Manuel Adrião, dirigente da Comunidade Teúrgica Portuguesa, o Fogo 

Purificador dos Sete Raios Planetários transforma-se em Águas Redentoras expressas nas Sete 

Fontes ou Pardas do Parque das Águas de São Lourenço, provindas do elemento ígneo do 

Caijah transformado em líquido pela séptula natureza química do Lago de Mekatulam. Afloram 

assim à Face da Terra Prometida, a Nova Canaã, nas quais os doentes do corpo e da alma 

encontram cura e consolação. De maneira que tem-se a seguinte correspondência planetária das 

sete Fontes hidrominerais do Parque das Águas:  
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 SOL – Fonte n.º 1Oriente – Gasosa 

 LUA – Fonte n.º 2 Andrade Figueira – Magnesiana 

 MARTE – Fonte n.º 3 Primavera – Ferruginosa 

 MERCÚRIO – Fonte n.º 4 Alcalina – Alcalina gasosa, bicarbonatada mista 

 JÚPITER – Fonte n.º 5 Vichy  – Alcalina  

 VÉNUS – Fonte n.º 6 José Carlos de Andrade – Carbogasosa 

 SATURNO – Fonte n.º 7 Jaime Souto Mayor – Sulfurosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARQUE DAS ÁGUAS – A história do Parque das Águas confunde-se com a própria 

História de São Lourenço. As suas águas minerais já eram conhecidas desde o início do século 

XIX. Na propriedade de João Francisco Viana, o seu filho António Francisco Viana descobriu 

uma fonte de água mineral muito pura e cristalina de raro valor. Além de muito saborosa a água 

tinha a propriedade de curar diversas enfermidades, logo ficando famosa em toda a região. Em 

1890 o comendador Bernardo Saturnino da Veiga adquiriu a propriedade, e nela fundaria a partir 

de 1889 a Companhia de Águas Minerais de São Lourenço. Em 1905, Afonso França adquiriu a 

propriedade e industrializou as águas, o que tornou São Lourenço conhecida nacional e 

internacionalmente. 
 

 PREPARAÇÃO ESOTÉRICA DE SÃO LOURENÇO – Segundo as Revelações, as 

terras sagradas de São Lourenço sempre estiveram sob a égide benfazeja dos Dhyanis-Kumaras e 

dos respectivos Dhyanis-Budhas, que se revezam ora passando sete anos nos Postos 

Representativos do Sistema Geográfico Internacional, ora passando sete anos nas Embocaduras 

do Sistema Geográfico Sul-Mineiro. Isso para não falarmos da presença de Josué Mateus, de 

António Maceió e de outros que de há muito vinham preparando a ambiência da Montanha 

Sagrada para o evento transcendental previsto para tão privilegiado lugar. 
 

 

O TEMPLO DE SÃO LOURENÇO 
 

 

 Conta o Professor Henrique que certa feita passeando no Parque das Águas, que era 

totalmente diferente do que é hoje, com as fontes sulfurosas, magnesianas, etc., correndo pelo 

bico de taquaras, teve ele, JHS, contacto com um Homem extraordinário que São Lourenço em 

peso conhecia, amava e respeitava pela sua extrema bondade, pois a todos curava, auxiliava, 

orientava, etc. Os mais antigos da localidade devem lembrar-se dele ainda, e com muitas 
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saudades. A seu respeito, diz JHS: “Damos-lhe um nome qualquer, digamos… Rabi-Muni, que 

em sânscrito quer dizer ‘o Místico, o Sábio da Floresta’, etc.” Contudo, pode ser que o Sábio a 

que JHS se refere não seja Rabi-Muni em carne e osso mas a Consciência do mesmo veiculando, 

no entanto, o corpo do Dr. Francisco Isidoro da Silveira Pinto, ilustre médico nascido na região 

de Alfenas e Ouro Fino em 2 de Janeiro de 1849 e que passa por ter morrido em Carmo de Minas 

em 7 de Agosto de 1918… 
 

 Sobre o Templo do Caijah, JHS revela: 
  

 “Ao invés de fazer-se a mentalização costumeira que realizamos ultimamente, 

procuremos entrar em ligação com o Templo do Caijah. Mas, como os Irmãos não o 

conhecem, mentalizem um Templo engastado dentro de uma montanha de pedra. Templo todo 

iluminado, cheio de colunas de ouro, de forma circular, tendo nos fundos um altíssimo altar 

dividido em quatro secções, ou sejam, quatro grandes degraus. No último degrau encontra-se 

Mahimã, e sobre o Templo servindo de pálio está o Kamapa.” 
 

 O Templo da cidade São Lourenço dedicado ao Avatara Maitreya está relacionado com o 

Oitavo Templo Interno do Caijah, e por isso é ocultamente designado como Oitavo Templo 

Externo. Foi inaugurado em comemoração do Nascimento dos dois Budhas de Aquarius na 

preciosa data de 24 de Fevereiro de 1949. Glorificando a Obra do Eterno o Templo contém a 

Venerável Taça do Santo Graal, que é uma expressão da Taça existente no Altar do Templo do 

Caijah onde reluz a Taça Sagrada que recolheu o Santo Sangue de todos os Avatara que a este 

Mundo vieram e que já tem um milhão de anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPEL DOS CIGANOS EM SÃO LOURENÇO 
 

 

 Sendo São Lourenço uma Cidade Jina por excelência, a mesma está cercada por sete 

colinas bem visíveis nas suas cercanias, como sempre acontece com todos os lugares 

privilegiados onde se dará um fulcro civilizatório, sendo que uma oitava colina encontra-se bem 

no centro da cidade, sem que ninguém nunca tenha dado atenção a esse fenómeno geográfico. 

Toda a Cidade, como não podia deixar de ser, é de natureza Jina, e é assim que existem nela 

muitas entradas guardadas pelos Munis e os Todes. Convém atentar que os Munis são Seres de 

natureza venusiana (4), enquanto os Todes são de natureza marciana (5). Além de guardarem os 

Lugares Santos, eles induzem os Discípulos a dissiparem a Maya a fim de facilitar o trabalho a 

favor da Obra. Dizem que os portais dimensionais estão abertos, resta só saber vencer a Maya 

que os encobre. A respeito desse mistério, JHS alertou os seus seguidores a respeito dos ciganos.  
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 A PRESENÇA DOS CIGANOS EM SÃO LOURENÇO – Os misteriosos ciganos 

sempre acompanharam de perto os Gémeos Espirituais. Por isso, de há muito eles já viviam aqui 

em São Lourenço. JHS faz referência a eles de quando os mesmos estavam acampados nas terras 

da Fazenda Santa Helena, enquanto outros que viviam nas proximidades da Vila Helena. 
 

 Sabemos que os mais evoluídos já volveram às suas origens no interior da Terra. Outros 

ainda vagam pelo mundo devido às circunstâncias kármicas que os envolvem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Os ciganos são denominados de “Adeptos da Letra C” e vagueiam sem pátria como 

karma por terem atraiçoado a Lei. Segundo JHS, os mesmos “têm que continuar pagando o seu 

exigido castigo na Face da Terra, pela ignóbil traição que cometeram contra o Senhor dos 

Reinos Aghartinos, o Cavaleiro Akdorge, por outro nome, Rigden-Djyepo”. 
 

 A Face da Terra sempre foi um campo de expiações e experiências. Por isso, os ciganos 

que são oriundos da 4.ª Cidade Aghartina, desta foram expulsos para expiarem o seu crime de 

lesa-Divindade. A Tradição Iniciática refere a etnia cigana como sendo a de “Kara-Mara gigo 

Asgardi”, cuja tradução livre da língua aghartina é: “O Povo Eleito expulso da Terra Santa 

(Agharta)”. 
 

 Embora não se saiba com precisão quando eles apareceram na Face da Terra, a História 

refere a sua presença ainda na Idade Média, quando o primeiro grupo deles, composto de 13 

elementos, apareceu em Paris, França. Alguns acreditam que sejam originários da Boémia, 

outros pensam que vieram do Egipto, isto em virtude de um dos seus chefes intitular-se “Duque 

do Egipto”. 
 

 No sentido mais oculto, a organização dos ciganos é constituída por sete tribos, cada uma 

composta por 111 elementos. Vieram das mais diversas regiões do Globo. A 4.ª Cidade 

Aghartina, donde os mesmos foram expulsos, relaciona-se com a Embocadura de nome Karana-

Loka, e por isso eles têm predilecção pelas localizações que soem como Ca ou Ka. Na cidade do 

Rio de Janeiro, eles dão preferência pelo Bairro de Ca-tumbi, e em São Lourenço residiam na 

Vila Car-neiro no Bairro Car-ioca. 
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 Os ciganos, tal como os judeus, são oriundos de um Ramo Racial atlante, da mesma 

forma que os cários, incas e tupis. Aos ciganos deve-se a divulgação do Tarot, sendo que a 

estrutura social deles obedece ao naipe do baralho a partir de um Rei, uma Rainha ou Dama, um 

Valete ou Duque, um Coringa ou Bobo e mais dez naipes.                     
 
 

OS CIGANOS E A QUEDA DO TIBETE 
 

 

 Quando os ciganos apareceram em Paris pelo ano de 1427, ao serem interrogados sobre 

suas origens e forma de governo, responderam: “Temos um Rei, uma Rainha um Conde (Valete) 

e aquele que faz rir (Coringa ou Bobo do Rei) e mais dez que são nossos servidores”. 
 

 Tal resposta estranha acaba sendo uma referência aos naipes das cartas de jogar do 

baralho saído do Tarot. Mas duas categorias de Tarots, ou seja, um Tarot Sacerdotal Aghartino, 

altamente esotérico destinado aos Iniciados nos Grandes Mistérios, portanto, fora do alcance do 

vulgo, e um outro profano chamado Tarot dos Boémios, que não deve ser confundido com o 

primeiro. No entanto, ambos possuem as primeiras 22 cartas ou lâminas relacionadas aos 

Arcanos Maiores (Cosmogénese), e as restantes 56 lâminas relacionadas aos Arcanos Menores 

(Antropogénese). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Aggartti” e “Samballa”, lâminas do Tarot Cigano 

 

 PROCESSO DE REDENÇÃO – O cigano não deixa de ser um judeu errante. Alguns, 

por esforço próprio, conseguem voltar à sua terra de origem, após muito caminhar e sofrer. 

Segundo JHS, a atracção dos ciganos por lugares com a sonância K ou Ca está relacionada com 

o nome da Embocadura para a 4.ª Cidade Aghartina, Karana-Loka, donde os mesmos foram 

expulsos. 
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 Segundo uma Revelação oculta, os ciganos vão redimindo o seu karma à medida que 

oferecem Seres de Hierarquia à Lei. Essa oferta está relacionada com a troca de crianças, mister 

em os ciganos são mestres. No Passado, cada rei da Face da Terra que eles conseguiam trocar 

implicava na redenção de 49 dos deles. Era assim que conseguiam purificar a sua raça da mácula 

do crime cometido. 
 

 Com a consumação da Tragédia do Gólgota, a Taça Sagrada foi recolhida aos Mundos 

Interiores durante 900 anos. Do ano 900 da nossa Era até ao ano 985, ou seja, durante 85 anos a 

Taça permaneceu na Face da Terra. Com a Queda do Tibete, o Divino Cálice foi novamente 

recolhido. JHS relaciona o que aconteceu no Tibete com as 7 Tribos de Israel e as 7 Tribos de 

Ciganos:  
 

 “Que terá em comum essa Linha ou Hierarquia, melhor dito, os 7 Clãs expulsos de 

Agharta, com aqueles 222, etc., que na Face da Terra também foram expulsos pela Vontade 

do Eterno?... Inúmeros desses Seres – os que caíram na Tragédia Tibetana – em forma 

veicular tiveram que se encarnar em ciganos, e amaram, sofreram, choraram imiscuindo-se 

nas 7 Tribos espúrias aghartinas que ‘mataram o seu Rei’… ficando como loucos de espírito, 

como os deixou o Eterno, a Lei, quando atraiçoaram a sua virginal Essência Divina, ao 

Homem, a JHS, além de o martirizar, mutilar, sacrificar, atirando-o depois ao abismo, uma 

espécie de Orco para onde foi atirado Luzbel ao cair do Trono. Vingança sua, portanto, contra 

Mikael ou Akbel.” 
 

 Pelo que ficou revelado acima, os 222 Makaras responsáveis pela destruição do Templo 

de Mercúrio no Tibete e do deicídio cometido contra os Gémeos Espirituais, pertencem a 

Hierarquia diferente, muito embora Makaras e Ciganos tenham-se mesclado devido à Tragédia 

ocorrida. Em virtude desse facto, é que a Lei exigiu a presença dos envolvidos na Tragédia 

Tibetana na formação do Sistema Geográfico Sul-Mineiro, onde os 222 Makaras deveriam 

residir em São Lourenço e os demais 777 Assuras nas sete cidades em volta. Por isso, Akbel 

exigiu que os 222 Makaras deveriam estar próximo dele em São Lourenço, e os 777 Assuras da 

hierarquia de seu Irmão Arabel nas sete cidades em redor. 
 

 

RETORNO À TERRA PROMETIDA 
 

 

 A respeito das duas tribos caídas de Israel, conhecidas como Gog e Magog, as mesmas 

estiveram envolvidas nas ocorrências do Tibete no ano 985 da nossa Era. Elas participaram na 

formação do Sistema Geográfico que então se formou. JHS revelou que as tribos de Israel eram 

12 e que nesse facto residia o verdadeiro mistério, sendo que as tribos de Gog e Magog faziam 

parte das 7 que para o Tibete se dirigiam por exigência da Lei. A formação do Sistema 

Geográfico Tibetano visava a preparação da vinda de Maitreya já naquela época. Contudo, houve 

a interferência de Luzbel que, avatarizando-se no Sumo-Sacerdote do Templo de Mercúrio 

(Jara-Lagpa), instituiu a prática da Yoga do Dragão, na qual a corrente kundalinica foi invertida 

com trágica consequência para os Bhante-Jauls. JHS revela ainda que tanto judeus como ciganos 

têm a mesma origem: 
 

 “Quando eu citei no Kâmapa, prestando homenagem a uma raça castigada que é a dos 

Ciganos que tomaram desde aquela época o nome de Caramaras, repito, o termo ‘Adepto da 

Letra C ou K’, foi por saber dos valores da mesma, e também do mal que sobre ela caía... 

Judeus e Ciganos são Semitas ou ‘Caras Amarelas’, os do ‘Caminho Oposto ao de Io’ como 

castigo às duas raças que são a mesma, isto é, Judeus e Ciganos.” 
 

 Quando os Gémeos Espirituais partiram de Salvador em 1899 rumo ao Norte da Índia, 

passando por Lisboa e Goa, durante a viagem foram sempre acompanhados por tribos de 

ciganos. Eles acompanharam sempre a Obra, e por isso estiveram acampados nas imediações de 
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Monte Moreb onde ajudaram Josué Mateus a preparar a Montanha Sagrada para o evento de 

1921, aquando da estadia dos Gémeos em São Lourenço. 
 

 Na Vila Carneiro, que fica nas proximidades da Vila Helena, residência dos Gémeos, 

vivia uma princesa cigana de nome Marly, que era um ser de elevada Hierarquia. Foi visitada por 

JHS, e logo a seguir o acampamento desapareceu com todos os seus componentes, o que indica 

que os mesmos foram redimidos tendo assim o direito de retornarem à sua terra de origem, que é 

Agharta. Os privilegiados do clã rebelde ao redimirem-se adquirem o direito de retornar ao lugar 

de onde um dia foram expulsos. Por isso, aqueles que atingiram esse desiderato tiveram o direito 

de aproximar-se do Manu que os encaminhou para o seu destino. 
 

 Quanto aos judeus, segundo JHS, os mesmos estão classificados em três categorias. A 

primeira categoria é constituída pelos que já foram salvos ou redimidos; a segunda categoria são 

aqueles que deviam aproximar-se da Obra a fim de auxiliá-la, e que ainda hoje acreditam na 

vinda do Messias, dependendo deles a sua própria salvação; a terceira categoria constitui a classe 

inferior, é a dos que pertencem às tribos de Gog e Magog. Formam a classe de agiotas e 

exploradores da Humanidade. Estes já foram julgados incapazes de prosseguir na Marcha da 

Evolução rumo ao Novo Ciclo. 
 

 

REINO DE AGHARTA 
 

 

 Consoante o grau evolutivo de cada ser humano na Face da Terra, pode-se aquilatar dos 

níveis de acesso a que tem direito de lograr nos Mundos Superiores do Interior da Terra. Assim 

determina a Lei que preside à Evolução. Os Mundos Interiores não são uniformes, variam nas 

suas características a exemplo do que ocorre na Face da Terra. Os Mundos Interiores, também 

chamados Jinas, são habitados por Seres de diversas Hierarquias. Lá como cá o que prevalece é 

a Lei da Justiça Universal, onde cada um ocupa o lugar a que faz jus. Assim, não existe 

privilégio a não ser aquele conquistado pelos próprios esforços. 
 

 Os ensinamentos ocultos fazem referências, sem entrar em detalhes, aos Todes e Sedotes, 

como criaturas habitantes desses Mundos interditos aos homens comuns. Em vista disso, 

achamos de bom alvitre citar as preciosas palavras de quem conhece profundamente o assunto. 

Referimo-nos ao Grande Sábio Professor Henrique José de Souza, digníssimo fundador da 

Sociedade Teosófica Brasileira. Diz ele: 
 

 “Todas as vezes que Eu classificar certa região do Brasil ou de outro lugar qualquer do 

Mundo de ‘Região Jina, Submundo, Mundo dos Sedotes’, pouco importando que sejam do 

Passado ou do Presente, porque os do Futuro ainda não existem uma vez que acompanham a 

própria evolução da Mónada, estou ensinando como caminha a Evolução. Pois bem, os que 

evoluírem na Face da Terra passam para o Mundo dos Sedotes, deste para o de Duat, de Duat 

para Agharta e desta para Shamballah, fundindo-se nos Manasaputras. Os Sedotes são de 

Agharta e expressam as experiências das Cadeias anteriores, auxiliando a evolução do presente 

Sistema.” 
 

 Todo o trabalho que se desenvolve no Sistema Geográfico Sul-Mineiro visa consolidar a 

implantação das Raças-Mães Bimânica e Atabimânica, constituindo a tarefa fundamental da 

Missão dos Sete Raios de Luz com os seus dois segmentos: o segmento “Lunar”, relacionado ao 

5.º Sistema dirigido pelo 5.º Luzeiro Arabel, é responsável pela Raça Bimânica, relacionada com 

o desenvolvimento do Mental Abstracto conjugado com o Princípio Búdhico. Enquanto o 

segmento “Solar”, relacionado com a Raça Atabimânica sob a égide do 6.º Sistema, será dirigido 

pelo 6.º Senhor Akbel. A Raça Atabimânica será a Raça Síntese da Ronda, pois integralizará a 

Tríade Superior na Consciência Humana constituída pelos Princípios Atmã-Budhi-Manas. 

 
 


