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E D I T O R I A L 

 
 
 
 

 

 
 
           

      bra Divina é a de MAITREYA, o CRISTO UNIVERSAL, na Face da Terra manifestado através 

da presença dos Munindras disseminados estrategicamente no Sistema Geográfico Internacional, laborando 

em prol de uma sociedade mais justa e perfeita para o Mundo. 
 

 Obra Divina é a TEURGIA que os Dhyanis de todas as classes executam assim mesmo sendo 

receptáculos vivos desses Excelsos Taumaturgos Cósmicos, os Planetários e Luzeiros, fluindo sobre o Globo 

as mais poderosas e salutares vibrações captadas e aplicadas pelos Munindras portugueses sobre a malha 

bioplástica da Nação, desta maneira contribuindo para a “queima” do Karma, seu e colectivo, indo criar as 

condições favoráveis a um futuro Dharma feliz, tanto valendo por Ordem dentro da Harmonia Universal. 
 

 Panaceia Universal é a TEURGIA como aplicação eficaz e directa da Sabedoria Divina transmitida 

pelos Deuses aos Mestres, destes aos Discípulos e por fim dos Discípulos à Humanidade, de maneira 

paulatina, gradual para que, enfim, “a muita Luz não cegue”, a demasiada Sabedoria não confunda e até perca 

quem ainda agita-se inquieto nos estreitos limites da matéria sujeito à suspeição e à superstição. Nisto, 

TEURGIA absolutamente nada tem a ver com “malabarismos” psicofísicos os quais revelam-se sempre de 

índole contrária à verdadeira Evolução do Homem e da Natureza, posto a TEURGIA ter por meta exclusiva a 

comunhão e consequente união com o Eu Divino patente e latente em tudo quanto vive e existe. 
 

 Parece igualmente que quanto havia a dizer sobre a História Iniciática da nossa Obra em que Portugal 

marca presença inquestionável, está toda dita. Grande equívoco! Os Mistérios da Obra Divina, o fundamental 

dos mesmos “tim-tim por tim-tim” jamais foi dado a público, nem nunca será, mas tão-somente as linhas 

gerais, muito gerais, dos mesmos, de que este Colégio de Sabedoria Iniciática das Idades tem a primazia e 

exclusividade desde há decénios no País e na Europa, promanando folhas novas de Sabedoria Divina dando 

destaque ao sentido avatárico da Missão Espiritual desta Obra Divina onde Portugal tem papel destacado, 

ombreando com aquela outra Pátria-Gémea, o Brasil. O “Porto do Graal” e a “Terra da Brasa, do Fogo 

Sagrado”! 
 

 A Luz urge no Ocidente. ECCE OCCIDENS LUX! 
 

 De acordo com as necessidades gerais requeridas por este Novo Ciclo de Aquarius onde quês estamos 

desde 2005, a COMUNIDADE TEÚRGICA PORTUGUESA vem primorosamente transmitindo novos 
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aspectos da Sabedoria Divina tomando por banqueta, de acordo com as características e idiossincrasias do 

luso, diversas nuances da Portugalidade Espiritual feita da argamassa sublime desta mesma Tradição 

Iniciática das Idades em que consiste a OBRA DE DEUS NA FACE DA TERRA. 
 

 Conforme algumas das suas Cartas-Revelações, de entre as quais Exigências que se fazem 

necessárias e Novas instruções com a entrada do Novo Ciclo, datadas, respectivamente, de 8.1.1951 e 

7.5.1951, o Professor Henrique José de Souza (JHS) fala da necessidade da “propaganda exigida da Obra” 

visando “difundir o conhecimento teosófico” em todos os sectores “para o maior número de seres”, a fim de 

os conscientizar para o trabalho que deve ser realizado em prol da Nova Civilização e do reconhecimento 

global do Cristo de Aquarius, o Senhor MAITREYA. 
 

 Uma das modalidades de difundir-se o Conhecimento Divino será “através do Curso por 

Correspondência”, repartido em 4 Graus Iniciáticos, além de um Introdutório – Peregrino, Manu, Yama, 

Karuna e Astaroth. Sobre tudo isso, disse o Professor Henrique José de Souza na sua Carta-Revelação de 

8.1.1951: 
 

 “… temos dois gloriosos PENDORES em nossa Obra: 
 

– O Templo, que traduz a nossa própria Obra… 
 

– … e o Curso por Correspondência. Nunca se realizou algo que fosse, na Instituição, que tivesse 

tamanha benemerência. A Obra é conhecida através do Curso.” 
 

 Incentivar à descoberta da TEURGIA a quantos(as) com ela tomem contacto através das páginas 

desta revista PAX, é a nossa proposta aberta e a finalidade da sua existência: que por ela venha a demanda 

sagrada das maravilhas espirituais de quem esta Confraternidade é Arca de Eleição nesta parte do Globo já 

em uma Nova Era de Humanidade Cristina ou Crística, porque sob o Pendão alvinitente do Avatara de 

Aquarius, o Supremo Instrutor e salvador de Homens e Anjos, CHENRAZI AKTALAYA MAITREYA. 
 

Vossa, a 
 

COMUNIDADE TEÚRGICA PORTUGUESA 
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HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 
 

 

“Cavalga a Ave da Vida se queres saber, 

Abandona a tua Vida se queres viver.” 
 

A Voz do Silêncio – H.P.B. 

 

 
 O Espírito Santo manifestado em forma de 

Ave não se firma apenas nas belíssimas páginas do 

Cristianismo, nas duas conhecidas passagens em 

que o Espírito Santo, em forma de Pomba, desce 

sobre Jesus, no momento em que João Batista o 

consagra nas águas tranquilas do Rio Jordão, e no 

Dia de Pentecostes, em forma de línguas de fogo 

(fogo alado) sobre os Apóstolos, dando-lhe o dom 

do conhecimento de todas as línguas e tudo o mais 

quanto faz parte da Mente Universal. 
 

 A Ave é, pois, o símbolo da Sabedoria ou 

Conhecimento Divino, por outro nome, Teosofia. 

Ela é a expressão, digamos, ideoplástica do 

Terceiro Logos, que o Cristianismo reconhece 

como Terceira Pessoa da Santíssima Trindade, 

dando-lhe o mesmo nome de Espírito Santo, isto é, 

Pai, Filho e Espírito Santo, cuja expressão em 

forma humana é aquela da Sagrada Família ou 

José, Jesus e Maria. 
 

 Todas essas maravilhosas interpretações 

da Trindade Divina em nada diferem das escrituras 

orientais, seja na Trimurti (Três Corpos ou 

Brahma – Vishnu – Shiva), seja naquela Ave de 

Hamsa, chocando Sete Ovos que outros não são 

senão os Sete Dhyan-Choans, idênticos aos Sete 

Arcanjos ou Anjos da Presença diante do Trono, 

iniciaticamente alegorizados nos camdelabros de 

Sete Velas que figuram nos altares dos Templos 

do Criatianismo. O termo tibetano Choan equivale 

a Cisne, ou outra Ave Sagrada que figura nas 

lendas escandinavas. É o Swan inglês, o Schwan 

germânico, o Zean dinamarquês, sempre a referida 
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Ave no seu excelso e iniciático sentido 

Arcangélico, ao qual a Teosofia denomina de 

Sétimo Princípio ou Princípio Crístico, os 

gnósticos de Augoeides, o deus Cupido no seu 

virginal sentido de Amor Universal atingindo o 

coração dos verdadeiros filhos da Parelha Divina. 
 

 Em uma das estâncias (versos) do Livro de 

Dzyan (Dzin, Djin ou Jina), como um dos mais 

antigos livros do Oriente e hoja não mais 

figurando em nenhuma das suas bibliotecas, 

encontram-se estas reveladoras palavras que 

também concordam com as da teologia da 

supracitada Igreja: “Do Uno-Trino surgiram os 

Sete Autogerados”, isto é, aqueles mesmos 

Arcanjos ou Dhyan-Choans, necessitando apenas 

que se seja um Iniciado para saber interpretar o 

“Espírito que vivifica por baixo da letra que 

mata”. 
 

A Unidade, o Ternário e o Septenário 

formam o cabalístico número 137, a que somos os 

primeiros a dar a maior importância, além do mais, 

porque a sua soma cabalística 11 significa a Volta 

ao Divino. Sim, a Unidade que é, ao mesmo 

tempo, Trina em Essência e Sétupla em 

manifestação ou evolução. A Ilha de Itaparica, na 

Bahia, é caracterizada por aquele número: 1 – a 

Ilha por inteiro; 3 – a largura; 7 – a extensão (em 

léguas). 
 

 A famosa bailarina Pavlova possuía sete 

cisnes brancos no lago da sua residência, aos quais 

prodigalizava carinhos inexcedíveis. Tem-se a 

impressão de que a grande intérprete da arte de 

Terpsícore era entendida em assuntos ocultistas ou 

teosóficos. Depois da sua morte, um a um foram 

morrendo todos eles. Como se sabe, um dos 

bailados mais famosos da referida artista foi A 

morte do Cisne. 
 

 Na Mitologia, Júpiter traz consigo a 

Águia, como símbolo de Sabedoria. Do mesmo 

modo que, entre os povos da América Central e do 

Sul (Maias, Quíchuas, Toltecas, Astecas, Incas, 

etc.), o Falcão, por exemplo, era considerado Ave 

Sagrada. O Colibri, por sua vez, ao lado da 

Serpente Irisiforme alada, entre os Nahuas, 

possuía um simbolismo dos mais transcendentes. 

O termo irisiforme quer dizer “com forma de arco-

íris”, isto é, com as sete cores do espectro solar, 

que a bem dizer são as mesmas dos Tatvas ou 

forças subtis da Natureza. E, consequentemente, as 

cores dos sete planetas, cujos Anjos tutelares – 

Miguel, Gabriel, Samael, Rafael, Saquiel, Anael e 

Cassiel – segundo a Astrologia são os mesmos 

Arcanjos ou Dhyan-Choans já falados 

anteriormente. 
 

 A Teosofia ensina que “cada um dos Sete 

Dhyan-Choans dirige um dos sete estados de 

consciência que a Mónada tem de percorrer em 

toda a sua trajectória evolucional durante uma 

Ronda ou Ciclo”. Na arte musical – como 

expressão de tamanha verdade – a escala é 

formada de sete notas. E quantas vezes ela seja 

repetida (digamos, 7x7 = 49, na razão de sete 

Raças-Mães e sete sub-raças para cada uma delas), 

um acorde, composto de três notas, aí também 

pode ser repetido, como se fora a referida Mónada 

deslizando do Divino (o agudo) ao Terreno (o 

médio) e o Infraterreno (o grave), ou seja, o Seio 

da Terra, o Sanctum Sanctorum, onde se acha o 

Grande Mistério Espiritual do nosso Globo, pouco 

importando as opiniões contrárias. É o Lugar onde 

se elaboram as chamas do Fogo Sagrado, o Fogo 

Serpentino ou Kundalini. Aquele mesmo Fogo 

que, através da sarça ardente, falou a Moisés 

ordenando-lhe que se descalçasse, pois estava 

pisando em terra sagrada. 
 

 No magnífico livro místico A Voz do 

Silêncio, da autoria de Helena Petrovna Blavatsky, 

por ela compilado de um outro antiquíssimo com o 

título de O Livro dos Preceitos de Ouro, 

encontram-se os profundos e iniciáticos 

ensinamentos que aqui transcrevemos: 
 

 “Olha as hostes das Almas. Vê como 

pairam sobre o mar tempestuoso da vida humana. 

E como, exaustas, sangrando, de asas quebradas, 

vão caindo, uma após outra, nas ondas 

encapeladas. Batidas pelos ventos ferozes, 

perseguidas pelos vendavais, são arrastadas para 

os sorvedouros e somem pelo primeiro grande 

vórtice que encontram. 
 

 “Se, passando pela Sala da Sabedoria, 

queres chegar ao Vale da Felicidade, fecha, 

discípulo, os teus sentidos à grande e cruel heresia 

da Separação, que é aquela que te separa dos 

demais. 
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 “Que aquilo que em ti é de Origem Divina 

não se separe, engolfando-se no Mar de Maya 

(ilusão dos sentidos), do Pai Universal (o 

Espírito), mas que o Poder do Fogo se retire para a 

câmara do coração e o domínio da Mãe do Mundo 

(a Alma).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sim, dizemos nós, o Poder do Fogo e a 

Mãe do Mundo são nomes dados a Kundalini, 

como um dos Poderes Místicos, digamos, o 

principal que faz do discípulo um Adepto ou 

Homem Perfeito. A sua câmara é o coração mas a 

sua morada está no Chakra Muladhara, situado no 

cóccix (uma espécie de Bela Adormecida ou 

Branca de Neve à espera do Príncipe Encantador, 

em seu túmulo de cristal…). Tal centro de força ou 

chakra se acha em oposição ao situado no vértice 

ou alto da cabeça, com o nome de Chakra Coronal 

(Sahasrara, Brahmananda, etc.). A coroa dos 

sacerdotes, dos reis (donde reis divinos, do mesmo 

modo que a auréola dos santos da supracitada 

Igreja), tem a sua origem em tudo quanto 

acabamos de dizer. 
 

 Conhece-se aquela maravilhosa passagem 

da vida do Padre António Vieira, quando ele, 

diante do Altar da Virgem Maria (com o seu papel 

também de Ave ou Espírito Santo), sente um 

estalo na cabeça e perde os sentidos. Daquela hora 

em diante, o discípulo tornou-se Adepto, Homem 

Perfeito ou Iluminado. Começou a ter o 

conhecimento perfeito das coisas. Trata-se do 

fenómeno da manifestação de Kundalino, aquele 

mesmo que no Dia de Pentecostes se manifestou 

sobre as cabeças dos doze Apóstolos do Cristo. 
 

 Na seita dos Quakers (ou Tremedores), na 

América do Norte, os seus adeptos, quando 

recebem o espírito santo, põem-se a tremer 

convulsivamente, para não dizer, em forma 

epiléptica. Do mesmo modo, entre os adeptos da 

macumba (ou baixo africanismo) ao receberem o 

santo. Tanto estes como os médiuns do espiritismo 

não são mais do que formas grosseiras dessa 

manifestação superior do Eu ou Consciência 

Universal (agindo em cada um como fracção do 

Grande Todo), pois que, de outro modo, não passa 

de manifestação momentânea (quando não de 

embuste, como acontece na maioria dos casos) 

muitas vezes de entidades astrais, larvas ou 

micróbios dessa natureza, em actividade por conta 

do mau lastro existente no ambiente ou ovo áurico 

de semelhantes pessoas, que, a bem dizer, não 

passam de passivos ou doentes. Todo o homem 

deve ser consciente dos seus actos para que seja, 

também, responsável por eles perante a Lei que a 

tudo e a todos rege (ou Dharma, a Lei Justa). O 

próprio termo irresponsável define o indivíduo 

que pensa e age de modo contrário. 
 

 Tal como os Dhyan-Choans ou Arcanjos e 

os sete Astros por Eles dirigidos, o Homem possui 

sete centros de forças ou chakras. E isto, além do 

mais, para provar que ele deve percorrer os sete 

estados de consciência a fim de se tornar aquele 

mesmo Adepto ou Homem Perfeito. Para tanto, se 

lhe apontam os três caminhos iniciáticos: Jnana 

(Conhecimento), Bhakti (Amor, Devoção, etc.), 

Karma, que é o do meio, através do qual ele 

palmilha na vida, sujeitando-se a todos os 

obstáculos por ele mesmo criados nesta ou em 

outras encarnações anteriores. 
 

 Citemos outras passagens de A Voz do 

Silêncio, para comprovar as bem nossas de hoje: 
 

 “Então, do coração (como câmara de 

Kundalini) esse Poder subirá à sexta região média, 

ao lugar entre os olhos (Chakra Frontal ou Ajna, 

onde os faraós egípcios traziam o Ureus mágico, e 

na Índia o Olho de Shiva para as castas elevadas, 

sacerdotisas, etc.), quando se torna a respiração da 

Alma Única, a Voz que enche tudo, a Voz do 

Mestre.” 
 

 E isto porque, segundo as escrituras 

orientais, “quando o discípulo está preparado o 

Mestre aparece”, que outro não é senão a própria 

Consciência. “Busca dentro de ti o que procuras 

fora”, é outra sentença das referidas escrituras. 
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“É só – continua A Voz do Silêncio – 

quando poderás ser um que anda nos céus, que 

pisa os ventos por cima das ondas, cujos passos 

não tocam nas águas” (como naquela passagem da 

vida de Jesus em que Pedro, por não ter a devida 

fé em si mesmo e na palavra do Mestre, quase se 

afoga. “Ó homem de pouca fé”…). 
 

 “Antes que ponhas o pé sobre o degrau 

superior da escada, a escada dos sons místicos, 

tens de ouvir de sete maneiras a Voz de teu Deus 

Interior. 
 

 “A primeira é como a voz suave do 

rouxinol cantando à sua companheira uma canção 

de despedida (o canto do cisne na hora da morte). 
 

 “A segunda vem como o som de um 

címbalo de prata dos Dhyanis, acordando as 

Estrelas Rutilantes. 
 

 “A terceira é como lamento melodioso de 

um espírito do oceano prisioneiro na sua concha. 
 

 “E a essa segue-se a quarta, o canto da 

Vinâ (espécie de alaúde). 
 

 “A quinta é como o som de uma flauta de 

bambu gritando aos teus ouvidos. Muda depois 

para um clamor de trompa. 
 

 “A sexta vibra como o rumor surdo de 

uma nuvem de trovoada. 
 

 “A sétima absorve todos os outros sons. 

Eles morrem e não tornam a ouvir-se. 

 “Quando os seis estão mortos e postos aos 

pés do Mestre, então o discípulo se entrega ao 

Único, com Ele, portanto, vivendo.” 
 

 “Viver a Vida Una” é termo conhecido 

por Teósofos e Ocultistas. 
 

 Em resumo, mais uma vez dizemos: o 

Espírito Santo manifestado em todas as religiões, 

lendas e tradições é a Ave Sagrada da Sabedoria 

Divina. E, como tal, representa o Terceiro Logos. 

É a Voz que vem dos Céus e se manifesta na Terra 

como Palavra. Segundo foi dito em outros lugares, 

a sua Morada é o Sanctum Sanctorum (que no 

Homem é figurado no Muladhara) da Mãe-Terra, 

Mater-Rhea ou Matéria. Algo assim como se 

disséssemos que o Espírito (Purusha) aí se une 

com a Matéria (Prakriti). 

 Em nosso artigo dedicado a Cristóvão 

Colombo, ao estudarmos a sua sigla e o seu 

brasão, citámos a saudação que ele nela fazia, seja 

ao Espírito Santo (em forma de Pomba) como a 

Maria (em forma de Água, Mar, etc.). Mesmo 

porque Maria provém de Mar, as águias, etc. E a 

prova é que nas pias de água benta dois MM 

entrelaçados encontram-se por cima, não apenas 

para simbolizar o nome de Maria mas também 

para expressar o signo de Aquarius. 

 E como Colombo pertencesse à Ordem de 

Avis (anteriormente houve uma outra mais secreta 

ainda, com o nome de Mariz), nos obrigamos a 

fazer os iniciáticos trocadilhos que se seguem: 

Ave maria! Ave Espírito Santo!, dizia Colombo na 

referida sigla. Enquanto nós outros: Avis Maris, 

Aves Marinhas, Avis Raris in Terris! De facto, o 

grande navegador aghartino ou jina não passave de 

Ave Rara na Terra. O seu nome provém de 

Columba, a Pomba de todas as Iniciações, o 

Espírito Santo das Homenagens Divinas. Do 

mesmo modo que em grego chamando-se ele 

Christoferens Columbus, é aquele que carrega 

consigo o Cristo. Donde a lenda de S. Cristóvão, 

que carregava de um lado a outro do rio as pessoas 

que dele necessitassem, até que um dia carregou o 

próprio Menino Jesus. O sentido verdadeiro, 

entretanto, dessa passagem de um lado a outro, é 

aquele de salvar as almas, conduzindo-as ao Céu, 

ao outro lado da vida. Donde o termo pontífice, ou 

construtor de pontes, que é muito mais antigo que 

o Cristianismo. 
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 Como sabem os Ocultistas e Teósofos, o 

Terceiro Logos é assinalado por um círculo com 

uma cruz no centro (). Do mesmo modo, o 

Chakra Muladhara ou Raiz, possuindo quatro 

pétalas, forma uma cruz perfeita. O perfume da 

Rosa e a excelsitude da Cruz apresentam um outro 

símbolo, que é aquele da Rosacruz. 
 

 A protegida do Espírito Santo e de São 

Jorge, de nome Otília Dias de Almeida Ferraz, 

cerca de 1950, além da visão que teve muitos dias 

antes de morrer, não mais quis tomar nenhum 

alimento, pedidndo mesmo a morte, isto é, 

desejando ir para o mesmo Lugar de onde viera a 

misteriosa Ave, Arca, Barca, Agharta. Sim, como 

aquela do Noé bíblico (que lido 

anagramaticamente dá o Éon grego, como a 

manifestação da Divindade na Terra), que voltou 

trazendo no bico o ramo de oliveira. Sim, o ramo 

racial ariano após a grande catástrofe atlante. 

 Do Arco, Arca, Barca ou Agharta também 

era Jeanne d´Arc, pois, como afirma o seu próprio 

nome, o Arco (arco-íris) é a ponte que conduz as 

almas de um lado para outro, em busca da 

imortalidade. A Barca de Osíris tinha a mesma 

função, ao navegar no Rio Nilo. Nilo, Nihil ou 

Nada, do aniquilamento da vida terrena pela 

permanência eterna no Tudo da Vida Divina. 
 

 Jeanne d´Arc, a Jina da Arca, mas também 

um dos seus Kshatriyas ou Guerreiros. 
 

 Em nosso Colégio Iniciático, uma jovem 

que vivia mais no mundo da razão que no da 

ilusão, mal acabou de exalar o último suspiro e 

três pombas brancas, existentes na casa de seus 

pais, desapareceram, rumando para lugar 

ignorado… O seu nome, que era Lucília, obriga-

nos a uma interpretação mais que verdadeira: 

Lucília é aquela que se dirige para a Ilha da Luz. 
 

 E com isso, só nos resta afirmar que, 

mesmo nesta hora trágica por que atravessa o 

Mundo, nele ainda existem Seres cuja Origem nos 

obriga a aclamá-los do mesmo modo que o 

fizemos a Colombo: 
 

Avis Raris in Terris! 
 

(Revista Dhâranâ 142/144 – 1951) 
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ॐशिव 

 

VITOR MANUEL ADRIÃO 
 

 
Sintra, 1995 

 

 
 

 

 

 
 

 
Tido e querido pelos shaivas na Índia 

como a Divindade a que se deverão unir por via 

directa, Shiva é o Deus Supremo em Seu Terceiro 

Aspecto ou Pessoa da Trimurti ou Trindade cujo 

significado transcendente de seu Ser e símbolos 

tradicionais agora trazem-me aqui. 
 

 As chamadas linhas superiores shaivas 

geralmente compõem-se de pessoas de alta 

posição social e educação distinta, aprofundadas 

na filosofia religiosa shivaíta. Por exemplo, os 

dandis e os dasnamis, apesar de um tanto 

ascéticos, evitam os excessos psicofísicos dos 

devotos das classes inferiores que acabam dando 

ao Shivaísmo um halo de feitiçaria, animismo e 

superstição, assim não passando de um notável 

aborto da mesmo Shivaísmo convertido em espécie 

de “religião popular” hindu, nada tendo a ver com 

o que na realidade ele é no seu sentido original. 

Tanto os dandis como os dasnamis manifestam 

uma alta forma e um alto grau de vida religiosa e 

Venero a Shiva. Aquele Deus tão jovem, elegante e aureolado de raios brancos, livre de 

pesar o vosso coração; o qual Deus, permanecendo nos corações dos crentes e dos 

magnânimos, destes se torna visível nos êxtases de suas contemplações. 
 

Estela do Templo de Somnath-Patane, Índia, patente na Quinta da Penha Verde, Sintra 
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moral. Adoram Brahma sob o nome e aspecto de 

Shiva, trazendo como signa o lingayat ou falo 

místico, símbolo do poder gerador masculino 

(kartri), todavia sendo extremamente puritanos nas 

suas opiniões, considerando o sexo coisa sagrada e 

condenando severamente toda a ideia ou acção 

impura respeitante a ele. 
 

 Outras dessas linhas superiores atraíram 

muitos brahmanes de elevada educação e alta 

casta, principalmente os que nutrem apetências 

filosóficas e, mais particularmente, metafísicas e 

esotéricas, que a doutrina shivaíta lhes fornece. 

Outras correntes elevadas são compostas pela 

melhor classe dos yoguis adeptos do sistema de 

Raja-Yoga de Patanjali, completamente distintos 

dos vulgares fakires cujas proezas psicofísicas de 

Hatta-Yoga enchem as praças da Índia e 

assombram os turistas estrangeiros totalmente 

ignorantes de cultura tão “exótica” como seja a 

hindu. A corrente Spanda, no Norte da Índia, 

inclina-se a uma filosofia mística de alta ordem 

bastante semelhante às doutrinas sufis. No Sul, há 

também outras linhas místicas de culto shaiva, 

algumas tendo dado poesias de notável valor e que 

são no mesmo estilo do fervoroso Amor patente 

nos versos dos sufis persas. 
 

 Ainda que os Vedas, a “Bíblia” 

brahmânica, não refiram Shiva senão como Rudra, 

o “deus da guerra”, ou antes, como padroeiro da 

casta militar ou kshatriya, no entanto são-lhe 

atribuídas qualificações menos belicosas e mais 

espiritualmente salvíficas no Agni-Purana e no 

Vayu-Purana, textos datados do Período Gupta 

(começo do século IV) que são notoriamente 

shivaítas e contêm material de idade muito 

anterior a esse período histórico. Possivelmente 

ter-se-ão inspirado no Shiva-Maha-Purana da 

autoria de Vyassa, o codificador da Vedanta, 

dando-lhe assim uma idade superior a 7000 anos. 

Essa obra sânscrita que julgo nunca ter sido 

traduzida para qualquer língua europeia, contém a 

particularidade singular da conter a primeira 

descrição da descida à Terra dos (As)suras 

liderados por Maha-Sura, episódio inscrito na 

similar descrição judaico-cristã da Queda de 

Lúcifer e os seus Anjos. 

 São vários os nomes de Shiva: Maha-

Deva, por ter trazido à Humanidade as 84 posturas 

psícofísicas ou asanas constituintes do sistema de 

Hatta-Yoga, tendo-se instalado primeiramente no 

Monte Kailasa, no grande Himalaia; Maha-Kalâ, o 

Grande Tempo, Ciclo ou Período, isto é, o 

regulador do tempo de duração e extinção dos 

ciclos planetários; Natarashi, o Grande Espaço, 

que é dizer, o dinamizador e delimitador das 

dimensões do espaço planetário; Isa, o Senhor da 

Luz Suprema, a mesma manifestada no espaço e 

tempo de desenvolvimento e duração da Matéria. 
 

 Quanto ao Aspecto Feminino ou Shakti de 

Shiva, como disse, é Parvati, a Maha-Devi 

personificação da Mãe Divina cujo trono de glória 

é a Montanha Sagrada de Kailasa no Himavat 

(Himalaia). É também conhecida como Girija, 

Durga, Kali ou simplesmente Shakti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Referindo-se ao Monte Kailasa associado 

ao Pico do Mundo, Meru, já acamado nas 

proximidades do seu desenlace físico, o Professor 

Henrique José de Souza revelou em 22 de Agosto 

de 1963: 
 

 “Deus é Frio – é Éter. Manifestando-se, 

vai se tornando azul. Tornando-se mais denso, 

chega a vermelho. Há então um grande choque. A 

Obra da Criação começou no gelo. É lá que está 

todo o mistério. Chama-se Monte Meru, e deveria 

chamar-se Ponta do Mundo. Por isso é que a Vida 

pode estar toda para ali… tudo na Agharta é 

hidráulico. A Obra da Criação começou quando o 

Pai-Mãe Cósmicos se uniram para dar combate à 

harmonia. É necessário quebrar, destruir, para 

construir.” 
 

 A adoração à Suprema Shakti originou na 

Índia a linha dos shaktas. Estes veneram o 

Princípio Criador do Universo como sendo de 

natureza ou qualidade feminina. Esta concepção 
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teve forte influência sobre os shaivas e geralmente 

acompanha-os na forma de Shiva-Natarashi, como 

a materialização do Espírito Divino (Atmã) no 

Mundo da Forma (Prakriti) indo dar origem à 

divina Maternidade. 
 

 Por seus atributos e qualificações, Shiva 

tem correspondência no Ocidente aos idênticos 

predicados do Espírito Santo, o qual equivale na 

Cabala judaica-cristã a Chevaoth, o Terceiro 

Aspecto de Adam ou o Homem Primordial (Logos 

Planetário), como seja Adam Kadmon (1.º Aspecto 

– Pai ou Brahma), Adam Heve (2.º Aspecto – 

Filho ou Vishnu), Adam Chevaoth (3.º Aspecto – 

Espírito Santo ou Shiva, também grafado 

abreviado Siva, anagramaticamente Avis, a Avis 

Raris Terris assinalada tanto pela Pomba como 

pela Ave de Hamsa). Correspondendo assim ao 

Terceiro Trono ou Logos como Hipóstase do 

Absoluto, Ele manifesta-se no Plano Físico como 

Destruidor ou Transformador das formas velhas e 

gastas em outras novas e mais perfeitas, seguindo 

o curso natural da Evolução Planetária. 
 

 As características de Shiva são as 

seguintes: 

 Voltando às 84 asanas da Hatta-Yoga 

(Ha, Sol, Ta, Lua), esse algarismo somado e 

reduzido teosoficamente dá 12, equivalendo aos 

12 signos do Zodíaco em torno do Sol incarnado 

pelo próprio Sri-Shiva, cuja Lua ou contraparte 

manifestando-O é Parvati. Se somar-se e reduzir-

se novamente o valor adquirido obtém-se o 

número 3, indicativo da Terceira Pessoa ou 

Hipóstase, seja Cristo-Maria, seja Shiva-Parvati, 

seja ainda na língua aghartina Aralino-Aralina ou 

Aralim-Arilim. 
 

 Da união cósmica de Shiva-Parvati foi 

gerado e nasceu Ganesha, o “Deus da Sabedoria”, 

cuja iconologia apresenta-o com uma cabeça de 

elefante (expressiva de Atmã, dominando a Maya 

do restante corpo humano com que se apresenta) 

com duas presas evocativas da prudência 

(mananam) e sagacidade (sravanam). Prudência 

na comunicação na transmissão do conhecimento, 

e sagacidade na distinção do sagrado do profano. 

A tromba frontal é simbólica do desenvolvimento 

do Vibhuti ou Chakra Cardíaco Inferior onde se 

concentram os 8 Poderes Místicos do Yogui ou 

Homem Realizado, além de também expressar 

Viveka, a capacidade de aperceber o Espaço 

Ilimitado (Nitya) e o Espaço Limitado (Anitya), 

por naturalmente postar-se entre ambos, portanto, 

no Mundo Intermédio ou Celeste o que lhe confere 

predicado psicopompo ou medianeiro (empático às 

qualidades da natureza planetária de Mercúrio ou 

Budha, em sâncrito, e assim mesmo tornando-o 

aos olhos do povo o Deus da Prosperidade, motivo 

do enorme culto que lhe é prestado, sobretudo pela 

classe dos comerciantes). Também possui uma 

protuberância de barriga, tão-só alegórica do seu 

grande grande desenvolvimento na “disciplina da 

respiração”, Pranayama, capaz de levar o Yoguim 

ao despertar das suas faculdades internas ou 

psicomentais, os chamados sidhis, pelo arranque 

do akasha ou éter repleto de prana ou energia 

vital inspirado conscientemente sobre os centros 

de vida ou bioenergéticos, os chakras 

manifestando-se pelos plexos centralizadores do 

sistema glandular do corpo humano.  
 

 Ganesha é o Senhor dos Ganas ou 

Gnomos, que sendo Maruts ou “forças 

elementais” da Natureza são por Ele dirigidas na 

Grande Obra de Shiva no seio da Matéria 

(Prakriti) num contínuo destruir e construir das 

formas até ao final do Manvantara ou Grande 

Ciclo Planetário. Esse labor cósmico apresenta-se 

algo similar às fases da Alquimia, motivo para 

alguns disporem Shiva como padroeiro dessa Arte 

Real no Oriente, enquanto no Ocidente 

significativamente atribuem-na ao Divino Espírito 

Santo. 
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A corrente shaiva distingue-se sobretudo 

pela natureza kshatriya, militar, dos seus 

membros, cuja história de fundação fá-la recuar 

aos tempos áureos dos Rishis ou Reis Divinos da 

Índia primitiva, a Aryavartha. Nisso, o Deus Shiva 

é assumido como comandante-em-chefe na 

suprema batalha contra as forças do obscurantismo 

material, vencendo-as e convertendo-as, 

transformando-as em forças de Purusha, o 

Espírito. 
 

 Essa “conversão” realiza-se com a 

Sabedoria Divina (Brahma-Vidya) de Ganesha, 

motivo de ser exclusiva do ministério sacerdotal 

dos brahmanes, os únicos a poderem legitimar o 

poder temporal dos kshatriyas. Razão para o 

Vivekachudamani (“Diadema da Sabedoria”) de 

Shankaracharya afirmar: 
 

 “Nem as armas, nem as escrituras santas e 

nem o vento ou o fogo podem libertar-nos da 

escravidão da ignorância, nem milhares de actos 

rituais, mas tão só a grande espada da sabedoria 

discernidora, cortante e penetrante pela graça 

divina.” 
 

 Temos, pois, no Mundo Concreto 
 

 SHIVA como a Ideação Inteligente; 

 PARVATI como a objectivação da mesma 

Ideação; 

 GANESHA como a Sabedoria contida 

nessa Ideação 

a qual deve ser propagada no seio da Humanidade 

como a mesma Brahma-Vidya ou Teosofia através 

dos brahmanes e kshatriyas iluminados nas 

Revelações Divinas (Pârâm-Badhi). 
 

 Muito do que aqui venho dizendo poderá 

até ser uma “grande revelação” para inúmeros 

orientais, porque também eles, à semelhança dos 

ocidentais comuns, deixaram-se cristalizar no 

costume de ler à letra as escrituras sagradas invés 

de as interpretar pelo espírito esclarecedor que as 

assiste sob a aparência. A leitura parcial de 

cateque simples, como a mais vulgarizada, é 

chamada Avidya-Maya, enquanto a mais 

esclarecida de teologia erudita aprofundada nas 

mesmas escrituras, leva o nome de Atmã-Vidya. 

Por causa da primeira, o religiosismo despótico e 

falaz tem sido o maior tirano da Humanidade, indo 

contrariar a toda a linha o espírito de Fraternidade 

Humana presente em todos os livros santos do 

Mundo. 

 São vários os símbolos identificativos dos 

atributos de Shiva. Iconograficamente, é 

representado como um belo mancebo em 

veneranda postura ascética de Yogui, imerso em 

profunda meditação mergulhado no Samadhi ou 

Êxtase Supremo como o estado mais elevado da 

Yoga, ou seja, o da Consciência Divina que Ele 

traz do Nirvana ou Mundo Informe à Terra, o 

Mundo das Formas. A asana com que Shiva se 

apresenta é a siddâsana, a “postura do Adepto”, 

semelhante à padmâsana, a “postura do lótus”. O 

mudra ou gesto místico que exibe com a mão 

direita, é o abhaya-mudra, expressando a 

intrepidez necessária à Libertação Espiritual. Os 

três dedos de ambas as mãos apontando acima e 

abaixo, designam-o Senhor da Céu e da Terra, o 

Vencedor dos sentidos humanos e respectos 

elementos sensoriais. É, enfim, o Grande Liberto. 

 Veste uma toga de pele de tigre e sobre a 

pele deste animal está sentado. Troféu de Shiva, 

representa a sua Shakti por Ele dominada, 

tornando-se assim a montada do Imortal como 

força da Fé, do esforço espiritual, atravessando 

incólume a selva dos pecados. Por o tigre ser 

animal caçador, é também o símbolo da casta 

guerreira – Kshatriya. E se Kshatriya igualmente 

vale por Jina da Arca ou Agharta, eis aí Shiva 

tradicionalmente retratado no interior de uma 
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gruta, evoco anacorético do Guardião das 

Embocaduras para aos Mundos Interditos dos 

Deuses que firmam a Luz Absoluta no Mundo. 

Nisto, vale adiantar, repetindo, que a última parte 

do Shiva-Maha-Purana é dedicada à descida de 

Sanat Kumara e sua Hoste de Devas desde Vénus 

(Shukra) ao interior da Terra (Bhumi). De Sanat 

Kumara posto em relação com o significado do 

abhaya-mudra e do tigre, o Vivekachudamani 

também diz: 
 

 “Permanecendo firme no Eterno, não 

permita o discípulo, em momento algum, a perda 

do autocontrole, porque a negligência é morte, 

mas palavras do Mestre Sanat Kumara.” 
 

 Outro objecto de Shiva é o tridente 

(trishula). Simboliza tanto o trikala ou “tempo 

tríplice” (passado – presente – futuro) afim aos 

três Mundos Divino – Celeste – Terrestre, quanto 

as três “qualidades subtis de matéria” (gunas, em 

sânscrito, literalmente “cordas”), Satva – Rajas – 

Tamas, como sejam a energia centrífuga, a energia 

rítmica ou equilibrante e a energia centrípeta. O 

trikala revela-se levantando três dedos da mão 

direita num mudra denominado trishulahastra, a 

“bênção sacerdotal”, com que se designa a 

Trimurti ou Trindade Divina na Terra rematada 

por Shri Shiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 O tridente também é visto como símbolo 

da “jóia tríplice” (triratna), idenficando-o à 

corrente tríplice de energia flogística fluindo pela 

coluna espinhal do Homem: sushumna ao centro 

tendo dos lados ida e pingala, que ao acercarem-se 

da corrente central evocam o enroscamento dos 

nadhis ou correntes vitais em torno do eixo. 

 Sendo símbolo lunissolar, o tridente 

acerca-se do formato da flor-de-lis indicativa tanto 

da Consciência Universal quanro da Realeza 

Divina de Sanat Kumara, o Rei do Mundo como o 

mesmíssimo Chakravarti hindu-tibetano, de 

funções similares às do Melkitsedek judaico-

cristão. Aliás, como ilustração das páginas do 

Maha-Shiva-Purana invés do tridente aparece 

exactamente a flor-de-lis, que o Professor 

Henrique José de Souza, fundador da Sociedade 

Teosófica Brasileira, identificou como Lótus 

Sagrado de Agharta. 
 

 Iconograficamente, como diadema e 

brincos Shiva exibe quatro luas, e isto traz à 

memória aquelas palavras maravilhosas nas 

inscrições lapidares de Somnath-Patane, Índia, 

que no século XVI D. João de Castro trouxe para a 

sua Quinta da Penha Verde em Sintra, já de si a 

tradicional “Serra da Lua”: 
 

 “O Deus Shiva, que nos mostra parte da 

sua cabeça resplandecente com o brilho da Lua de 

que está ornado, tem a mão posta sobre uma fiada 

de folhas de almiscar, as quais cobrem uma parte 

do coração de Parvati, como se esta estivesse 

sobre um tapete de flores de lótus. 
 

 “O Deus Ganesha vos conceda muita 

felicidade, riqueza e paz. Ganesha é a alegria dos 

três Mundos, é filho de Maha-Deva, é formoso 

com esse único dente que mostra, é o causador do 

júbilo de Kapardi, e é quem nos livra de todo o 

mal.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kapardi, um dos nomes de Shiva, deriva 

do sânscrito kapárd, “trunfa de cabelos”, e 

efectivamente o Deus apresenta-se com um alto 

penteado sinalético da abundância e da força, 
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elementos presentes no Hércules grego e no 

Sansão semita. 
 

 Na Cosmologia hindu, a Lua indica o 

Caminho de Descenso do Espírito à Matéria (Pitri-

Yana), na qual as Mónadas Humanas manifestadas 

ficam sob a rigorosa influência de Chandra, filha 

da Terra, e para encetaram o seu volvimento ao 

Sol ou Caminho de Ascenso da Matéria ao 

Espírito (Deva-Yana) necessitam que as suas 

formas grosseiras de manifestação se dissolvam na 

esfera lunar do Plano Etérico e sem se deixarem 

paralisar no mesmo, nisto intervindo o papel 

transformador de Shiva, Senhor das Libações 

assinaladas no crescente lunar. 
 

 Também o touro branco anda associada à 

montada tradicional de Shiva, simbolizando a sua 

Shakti Parvati, assim mesma aparecendo em 

inúmeras ilustrações. Indicativo da Força Criadora 

da Matéria, Mater-Rhea ou Mãe-Terra, Nandi, o 

touro de Shiva, igualmente assinala a Coragem e a 

Justiça. Como tal, é branco, nobre; a sua corcova 

evoca a montanha nevada de Kailasa. Também 

representa a energia sexual, e montar o touro, 

como faz Shiva, é já dominar e transmutar essa 

mesma energia física em força mental ou 

espiritual. Assim e em suma, cabe-lhe simbolizar o 

Dharma, a Ordem Cósmica, e por isso se diz ser 

ele insondável.  
 

 Emblema libatório incontestável de Shiva 

é o Linga ou “Signo”. Expressivo da Força Motriz 

Masculina (Kartri), só o consegue ser quando está 

unido ao Yoni ou “Matriz” de Parvati, expressiva 

da Força Criadora Feminina (Shakti). O Yoni é o 

altar, a cuba que cerca o Linga (com características 

e funções idênticas às do bétilo ou “pedra sagrada” 

dos proto-semitas na qual se encerrava um “deus” 

ou génio tutelar), sendo o receptáculo do sémen 

representado pelo leite de vaca derramado sobre a 

pedra erecta. A base do Linga, escondida no 

pedestal, é quadrada, a parte mediana é octogonal 

e a parte superior é cilíndrica. Correspondem, 

respectivamente, a Shiva, Vishnu e Brahma, e 

assim mesmo aos Mundos Divino, Celeste e 

Terrestre, este sob a guarda de Rudra, um dos 

nomes do Deus aqui abordado. 
 

 Em diversos templos (pagodes) shaivas o 

Linga central é cercado por sete Lingas 

secundários, indo corresponder aos oito atributos 

(astamurti) de Shiva e aos pontos cardeais e 

secundários, assim como aos oito desígnios 

(graha) emanados de Surya – o Logos do Sol. Este 

não é o único caso em que Shiva, geralmente 

associado à Lua, assume um papel efectivamente 

solar, porque, vendo bem, juntamente com Parvati 

Ele é lunissolar.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Outro simbolismo axial: no Yôga, no meio 

do Centro Vital Raiz (Chakra-Muladhara) que 

corresponde a Yoni, é visualizado um Linga 

luminoso no qual se enrosca a serpente iridescente 

de Kundalini, a Energia Electromagética da Terra. 

Esse Linga expressa o Poder do Conhecimento; a 

união do Linga e de Yoni gera a Sabedoria 

Universal, representada em Ganesha e no Vishnu-

Trikuna, o hexalfa ou estrela de seis pontas (), 

produto do entrosamento dos triângulos masculino 

(vertido) e feminino (invertido). Ao longo da 

experiência yogui, o fogo ascendendo pela coluna 

vertebral vai transformando-se em luz até ao topo 

da cabeça (Chakra-Sahasrara) indo além dela: dá-

se a identificação ao Supremo Shivalinga, 

confirmador da Realeza Divina de todo o 

Iluminado em que tempo e lugar seja, 

acontecimento algo semelhante à realização 

bíblica do Pentecostes. 

 A grande festa consagrada a Shiva é a 

Shivaratri ou Maha-Shivaratri. Recai a 27 de 

Fevereiro, ou melhor, no 14.º dia do mês de 

Magha (entre Janeiro e Fevereiro no calendário 

gregoriano), quando a Lua Cheia está próxima do 

asterismo de Magh (Janeiro-Fevereiro) e o Sol 

entra no signo de Capricórnio (Makara ou 

Kumara). A Shivaratri é, pois, uma festa móvel. 

 Nesse dia e noite não se pode dormir, 

beber nem comer; a mais rigorosa vigília e o mais 
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rigoroso jejum são exigidos. De três em três horas, 

de dia e de noite, oferecem-se pujas (orações) a 

Shiva, e todas as castas, inclusive as mulheres, se 

juntam na adoração ao Shivalinga. Frente a este, 

os vários nomes de Shri Shiva são repetidos e a 

cada mantram coloca-se um folha de bilva 

(margosa, tipo hortelã-pimenta) sobre ele. Nesse 

dia e nessa noite, o Linga é banhado com leite de 

vaca e adornado com as melhores jóias do pagode 

ou templo.  
 

 Dessa maneira, a celebração do Shivalinga 

torna-se a da elevação da Matéria ao Espírito, 

consequentemente, da iluminação espiritual dos 

crentes, facto representado na iluminação dos 

Nagas possuidores dos 8 Poderes de Kundalini, 

representada pela serpente real (naja) de oito 

anéis. 
 

 Trata-se, enfim, da conquista da 

Consciência Solar, Divina, a partir da Terrena, 

Humana, o que me leva a encerrar com as 

seguintes palavras do Isa-Upanishad: 

 “A face da Verdade mentém-se oculta por 

detrás der um círculo de ouro. Desvenda-a, ó Deus 

da Luz, para que eu, que amo o Verdadeiro, a 

possa contemplar! 
 

 “Ó Sol, dador de Vida, produto do Senhor 

da Criação, profeta solitário dos céus! Derrama a 

Tua luz e retira o esplendor que cega, para que eu 

possa ver a Tua forma exultante: esse Espírito 

longínquo que está dentro de Ti é também o meu 

mais interior Espírito. 
 

 “Pelo caminho do bem conduz-me à Bem-

Aventurança final, ó Fogo Divino, Tu, Deus, que 

conheces todos os caminhos. Livra-me de vaguear 

pelos mais caminhos. Prece e adoração ofereço a 

Ti.” 
 

OM SHANTI! 
 

(PAX UNIVERSAL) 
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MISTÉRIOS DO CONVENTO DE CRISTO: 
O ALQUIMISTA E A ROSA+CRUZ 

 

 

HUGO MARTINS 
 
2015 
 

 

SOB O SILÊNCIO DA PEDRA 

 

Analisando a natureza controversa do 

processo da extinção da Ordem dos Templários, 

podemos aferir que as suas “práticas estranhas”, 

denominadas como heréticas, constituiriam em si 

mesmas as praxes exclusivas da Ordem à 

finalidade iniciática, as quais por conveniência do 

cenário político entre Filipe, o Belo, e Clemente 

V, seriam utilizadas como “bode expiatório” para 

a sua extinção. Por conseguinte e em sequência, 

sendo a sua continuadora a Ordem Militar dos 

Freires de Cristo, através da protecção dispensada 

por D. Dinis, torna-se quase impossível não 

assumir que essa não apresentasse os seus próprios 

Rituais de Iniciação baseados, extrapolamos nós, 

nos inquisitorialmente controversos Mistérios 

Cristãos, já conhecidos e possuídos pelos 

templários desde longa data, praticamente desde a 

sua fundação em 1128 no Concílio de Troyes, 

senão mesmo desde a sua apresentação ante 

Balduíno II de Jerusalém em 1118 antes de se 

constituírem oficialmente como Ordem. 
 

O tema da Iniciação e a Ordem de Cristo 

foi apresentado publicamente através do magnífico 

trabalho editado do filósofo e maçom António 

Telmo, Portugal Secreto. O autor brilhantemente 

comprova que os medalhões existentes no claustro 

do Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa, representam a 

Iniciação de Nicolau Coelho (Felgueiras, c. de 

1460 – Costa de Moçambique, Janeiro de 1504), 

navegador que acompanhou Vasco da Gama à 

Índia e Pedro Álvares Cabral ao Brasil. No 

entanto, o actual cepticismo positivista pesando 
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sobre o tema poderá caracterizar esse facto como 

algo de somenos ou nenhuma importância…. 

Contudo, o que nos dias de hoje poderá constituir 

mera curiosidade, um fait divers como algo sem 

valor efectivo, não encontra justificação no 

contexto e mentalidade da época em que foi 

criado. Devemos compreender que uma catedral 

representava o ideal ou arquétipo máximo da ideia 

espiritual e cultural de um povo em determinado 

contexto social, facto que qualquer académico 

medievalista poderá confirmar sem pestanejar. É 

unânime que o chamado estilo Manuelino (que 

alguns chamam de “Gótico tardio”) assenta 

claramente no figurino alusivo aos mares e à 

celebração das “conquistas” ou descobertas 

marítimas. Nesse sentido, o ideal do povo 

português e os seus arquétipos maiores estão 

demarcados na pedra silenciosa da arquitectura 

vigente em Quinhentos e Seiscentos. Isto mesmo 

comprovou magnificamente a filósofa Dalila 

Pereira da Costa, na sua inaugural obra, a Nau e o 

Graal, mergulhando nos ditames profundos da 

ancestralidade e evolução da História Lusa 

balanceada sob o pendão desses dois símbolos. 
 

Já que falamos de símbolos e arquitectura, 

vale a pena aqui referir o símbolo 

interessantíssimo da chave encoberta que se 

apresenta na planta arquitectónica do Mosteiro de 

Santa Maria da Vitória, vulgo Batalha, desenhada 

sobre o conjunto da Capela do Fundador, Corpo da 

Igreja e Capelas Imperfeitas (antes, Inacabadas, 

por interrupção após 1533 no reinado de D. João 

III), vindo assim a expressar no esquisso a 

Santíssima Trindade cristã. Edificado como 

celebração da apoteótica vitória portuguesa na 

Batalha de Aljubarrota (14.8.1385), o imóvel por 

si só expressa na pedra a importância que foi o 

sacrifício bélico na manutenção da independência 

nacional. No entanto, a sua mensagem não é só 

referente à memória do Passado mas também à 

missão que se rebate para o Futuro. Sabendo que 

uma chave recambia sempre para um “segredo”, 

apelamos às palavras do professor Manuel J. 

Gandra, no seu ensaio Portugal, Terra Lúcida. 

Porto do Graal, para explicar-nos essa disposição 

oculta como base escatológica do destino de 

Portugal e da Missão Portuguesa sob a inspiração 

do ideal Joaquimita relativo às três Idades do 

Mundo: Idade do Pai (Capela do Fundador), que 

“tivera por centro Jerusalém e o Templo de 

Salomão, síntese de todo o Mundo Oriental”; 

Idade do Filho, que “sediara-se em Roma e 

expressava-se pela Igreja Católica”; Idade do 

Espírito Santo, que “representaria o culminar da 

História, constituindo o período de apogeu do 

Espírito Santo, de Avis ou de Siva, o Paracleto. 

Este novo momento da História, foi caracterizado 

pelo sincretismo religioso e pela fraternidade 

universal de que Portugal se fazia Arauto (…)”. 

Além disso, essa “Chave dos Mistérios” repercute 

a “arquitectura” do plano a atingir na forma 

organizada do espaço: “Todavia, a Igreja Romana, 

e isto de acordo com o plano da Batalha, parecia 

ter perdido o vínculo com o Pai, visto não existir 

qualquer comunicação entre a Igreja e as Capelas 

Imperfeitas. Daí a necessidade de demandar o Pai, 

na forma do Preste João das Índias, rodeando o 

continente africano pelo sul, tal como acontece 

com o visitante que da Igreja pretende deslocar-se 

às Capelas Imperfeitas, cujo único acesso se abre a 

norte”. No mesmo sentido da pressuposta Missão 

de Portugal, verificamos que a pedra e a memória 

colectiva do povo fazem o seu trabalho sincrético 

através das lendas circundantes. Conta a vox 

populi que a pedra do brasão nacional encimando 

o topo do pórtico principal da igreja do Mosteiro 

Santa Maria dos Jerónimos, caiu após a derrota 

portuguesa na Batalha de Alcácer-Quibir, e a qual 

quando for novamente restituída ao seu lugar será 

quando for alcançada a maior Glória de Portugal, 

com o respectivo regresso do “Rei Desejado”. 
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No entanto, essa relação arquitectónica e 

social não se prende apenas à antiguidade 

medieval e/ou renascentista. Em pleno século 

XVIII, a restauração de Lisboa após terramoto de 

1755 foi vítima do mesmo discurso, mas 

debruçado num contexto político particular. O 

ideal reformista do Estado e a oposição ao Clero 

congeminados pelo Ministro Sebastião José de 

Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal (Lisboa, 

13.5.1699 – Pombal, 8.5.1782), constituem um 

testamento que ainda hoje podemos constatar sub-

repticiamente nas ruas largas e rectas que 

desenham a Baixa Pombalina1. Inclusivamente, 

como ponto de clímax dos intuitos do Ministro, 

desenvolveu-se um secretismo intransigente que se 

fez sentir na inauguração da estátua equestre de D. 

José I. Inaugurada no dia 6 de Junho de 1775, data 

em que o rei fazia 62 anos de idade, a peça foi 

trazida da fundição no Arsenal Real do Exército 

para o lugar central do Terreiro do Paço, em 

Lisboa, dentro de uma caixa fechada montada 

numa grande zorra com a estranha frase latina, em 

grandes letras de ouro: “A nuvem não cobre o 

Sol”. É óbvio que o “Sol” era o rei, e a “nuvem” a 

caixa. A zorra era puxada por trezentos 

carregadores protegidos por duas colunas de 

Infantaria acompanhadas pelo Juiz do Povo, com 

os representantes da Casa dos Vinte e Quatro e os 

Procuradores dos Mesteres – uma clara expressão 

do que ainda restava da tradição municipal. No 

local, o secretismo não foi menor. A colocação da 

estátua de bronze no pedestal realizou-se em volta 

de um conjunto de mastros de nau enterrados no 

solo a preencher os espaços vazios das velas de 

navio. A salvaguardar toda a operação colocou-se 

ainda um cordão de tropa em volta, de maneira a 

impedir qualquer aproximação e eventual 

                                                 
1  O poder do Estado era recto e claro, não existiam 

dúvidas. A oposição clerical está demarcada na 

“ocultação” das igrejas aí existentes. Tanto que foi no 

período do Marquês de Pombal e por influência do 

próprio, que a Companhia de Jesus, a dos jesuítas, ficou 

temporariamente inactiva. O Estado domina o Clero, é a 

mensagem que se traduz na formatação arquitectónica 

da baixa ribeirinha da capital do país. O caríssimo leitor 

ao deambular pelas ruas da Baixa Pombalina, 

certamente por vezes nem se aperceberá da quantidade 

de igrejas por que passa junto tal a discrição em que 

espreitadela para o seu interior. O rigor foi de tal 

ordem que nem sequer o autor da estátua, 

Machado de Castro, pôde aproximar-se, 

acarretando à obra um decaimento da figura do rei 

sobre o lado esquerdo até aos dias de hoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse episódio leva-nos a questionar: por 

que razão houve tanto secretismo nessa 

inauguração? A resposta surgiu exactamente oito 

dias depois, em um documento dado ao rei pela 

própria pessoa de Sebastião José, explicando o 

simbolismo das festas da inauguração. O 

documento em causa foi designado como 

Observações Secretíssimas. No fundo, o acto de 

“cair o pano” durante a celebração expressava o 

mote simbólico da consagração efectiva de todas 

as reformas levadas acabo pela geometria política 

de Pombal e o retrato memorial do Portugal 

grandioso de outros tempos, novamente 

conquistado e recapitulado sobre o bronze imperial 

do rei2. Portanto, mais uma vez, apresenta-se na 

pedra (neste último caso, no bronze) o Ideal 

                                                                             
estão recolhidas, precisamente por esta delineação 

arquitectónica intencional. 
2  O topo do Arco da Rua Augusta ostenta a frase latina 

“VIRTVTIBVS MAIORVM VT SIT OMNIBVS 

DOCVMENTO”, que significa: “Às Virtudes dos 

Maiores, para que sirva a todos de Ensinamento”, 

ressalvando a memória patriótica dos grandes homens 

que fizeram Portugal. 
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máximo da nação e seu povo em predeterminado 

contexto social, deixando aperceber ao 

entendimento o sentido para onde caminha ou a 

que se propõe esse povo, no caso, o português. 

Assim, e tendo por premissa o “discurso 

silencioso” da pedra como testemunho dos ideais 

maiores da nação, resta analisar as marcas, os 

esquissos e os símbolos deixados pelos nossos 

antepassados esclarecidos, procurando interpretá-

los e elucidá-los à luz dos mistérios em que 

vagavam. 
 

 Para tanto, dirigimos a atenção para o 

Convento de Cristo, em Tomar, que por si só 

torna-se um imóvel bastante peculiar ao ser 

estudado com maior minúcia, por constituir uma 

síntese arquitectónica de diversos períodos 

históricos desde a implantação da Sede-Mãe da 

Ordem dos Cavaleiros Pobres de Cristo e do 

Templo de Jerusalém em Portugal, através da 

doação de terrenos por D. Afonso Henriques em 

1126, registada como a primeira3; continuada com 

a mesma estrutura, apenas com a alteração do 

nome para Ordem Militar de Nosso-Senhor Jesus 

Cristo, no seguimento da protecção dispensada por 

D. Dinis durante o processo do julgamento dos 

templários em França; a expansão temporal na 

missão das Descobertas Marítimas portuguesas no 

período Manuelino e a reestruturação interna 

durante o reinado de D. João III, com as reformas 

de Frei António de Lisboa, até à sua total extinção. 

O primeiro momento é constatado arquitecto-

nicamente na Charola templária, feita à imagem e 

semelhança da Cúpula do Rochedo de Jerusalém; 

o segundo nos claustros imponentes com a 

belíssima e famosa “janela manuelina”, e por fim 

o corpo circundante do convento, construído para 

a vivência em clausura dos freires de Cristo. O 

visitante, quando passeia sobre o eco e ao mesmo 

tempo o silêncio dessas pedras, está a pisar um 

testemunho de História soberbo. Na realidade, o 

                                                 
3  Isto conforma-se ao que nos conta Sousa Viterbo em 

Dicionário Histórico e Documental dos Architectos, 

Engenheiros e Constructores Portugueses ou a serviço 

de Portugal, vol. I, Lisboa, 1899: no tempo de 

Henrique de Borgonha e de Dona Teresa existiam 

templários ou “tempreiros” em Portugal, com terrenos 

doados, ainda antes de a Ordem ter sido fundada 

oficialmente em 1128. 

primeiro espaço caracteriza na História o 

nascimento de Portugal com a Cruzada aos 

Mouros; o segundo, a maturação ou crescimento 

do país na Cruzada dos Mares, e por terceiro o 

recolhimento e conseguinte morte ou 

encobrimento espiritual, justificando de certa 

forma a afirmação pessoana na Mensagem: 

“Cumpriam-se os mares, o império se desfez. 

Senhor, falta cumprir-se Portugal”! 
 

O Espírito não morre, apenas encobre-se 

sob os mistérios e nevoeiros da ignorância do 

Homem. No entanto, qualquer “conquista 

temporal” é e sempre será precedida de uma 

“conquista espiritual”4. O mesmo aconteceu com a 

Ordem de Cristo, que num movimento de sístole e 

diástole, recolhimento e expansão, deu “mundos 

ao mundo”, e posteriormente desapareceu da face 

da Terra. A comprovação desse movimento 

antagónico no seu segundo aspecto, foi a da 

demanda espiritual que liderou os intuitos da 

Ordem de Cristo e para os quais o Infante D. 

Henrique sempre mobilizou os seus esforços – a 

do Reino do Preste João das Índias e Etiópia. As 

primeiras notícias sobre esse misterioso monarca 

cristão tinham-se feito sentir ainda na época da 

Ordem do Templo, por volta do ano de 1219, 

quando os templários participaram na ousada 

ofensiva com Jean I de Brienne, rei de Jerusalém 

de 1210 a 1225 e co-imperador do império latino 

de Constantinopla de 1231 a 1237, contra o 

Egipto, onde quase se reconquistou Jerusalém 

através da tomada de assalto de Damieta, a par dos 

inquietantes rumores que chegavam das fronteiras 

longínquas sobre um povo estranho que invadia a 

Pérsia e ao qual foi associado o misterioso Preste 

João das Índias, cujas lendas já corriam desde há 

algumas dezenas de anos. O terror no mundo 

muçulmano foi enorme, no entanto o povo invasor 

não seria do meio cristão e sim do meio mongol, 

sob o comando de Gengiscão (Ghengis Khan)5. 

                                                 
4  De certo modo podemos até especular que o 

conturbado século XIX, marco na História do início da 

ascensão do materialismo económico, pode ter sido o 

reflexo da morte ou “desligamento” do binómio 

“conquista espiritual – conquista temporal”. 
5 É interessante analisar como a Ordem de Cristo 

também teve um plano (ou manteve) delineado para 

reconquistar Jerusalém, especificamente pelo 2.º vice-
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Contudo, a lenda foi forte que não sucumbiu às 

leis do Tempo, a qual durante dois séculos ficou 

fechada em moratória até às missões secretas de 

Pêro de Covilhã e a posterior mobilização de 

recursos económico-financeiros para engendrar 

toda a Expansão Marítima, que a História oficial 

nos relata adiantando que acabou por ter graves 

consequências económicas para o país que, 

realmente, graças a essa mesma Expansão 

Marítima tornou-se a maior potência económica da 

Europa. 
 

 Portanto, em uma primeira análise à 

evolução arquitectónica do Convento de Cristo, 

podemos dizer que as obras do período Manuelino 

foram uma integração da Charola e suposta 

continuidade do Espírito Templário até ao 

Renascimento. Na fase posterior, já não podemos 

considerar uma integração mas sim uma absorção 

ou castração do que estava anteriormente 

construído, estando este aspecto bem demarcado 

no enovelamento estranho e até incongruente dos 

claustros manuelinos. Alguns historiadores, 

erroneamente, consideram que foi uma vingança 

de D. João III a D. Manuel I, por este ter 

desposado a sua pretendente, e como consequência 

querer “tapar” a obra de seu pai. Não podemos ser 

tão imaturos, sensacionalistas e imponderados a 

esse ponto. D. João III era um homem de Estado e 

de Inquisição, e não subjugaria facilmente os 

interesses nacionais apenas por um hiato de ordem 

familiar e conjugal. Conceber essa teoria é no 

mínimo infantil e insatisfatória do ponto de vista 

histórico. 
 

 Apresentada assim a “casca” da análise da 

arquitectura do Convento de Cristo e dos intuitos 

da Nação impressos nele, resta o convite do 

passeio ao “interior” do imóvel para tentarmos 

descobrir os mais belos tesouros encerrados no 

“discurso silencioso” da pedra. 
 

                                                                             
rei da Índia, Afonso de Albuquerque, o César do 

Oriente, incluindo o ponto estratégico da Abissínia 

(onde se localizava o reino cristão do verdadeiro Preste 

João das Índias) para a efectivação da estratégia militar. 

Infelizmente, os meios de comunicação falharam não 

tendo a informação chegado ao rei português no devido 

tempo tendo o plano acabado no esquecimento, como 

nos conta Elaine Sanceau no seu livro Em Demanda do 

Preste João, Livraria Civilização Editora, Porto, 1939. 

A ROSA NA CRUZ ANTES DA ROSA+CRUZ 

 

O mito da viagem de Christian 

Rosenkreutz e o seu encontro com os sábios de 

Damcar, não deixa de ser a recapitulação do 

paradigma ocidental que belissimamente 

Cagliostro sintetizou na sua afirmação: “Toda a 

Luz flui do Oriente, toda a Iniciação provém do 

Egipto”. Uma das grandes epopeias na salvação da 

Europa das “trevas” em que estava mergulhada e 

do consequente cataclismo psicossocial, fez-se 

através da actuação oculta da Ordem dos 

Templários entre os séculos XII e XIV. Os 

cavaleiros do Templo estabeleceram secretamente 

relações muito próximas com o mundo 

muçulmano, detentor do conhecimento místico e 

cientifico largamente difundido na Península 

Ibérica desde o século IX, e após a sua missão 

cumprida a Ordem acabou oficialmente descartada 

pela Igreja de Roma. A viagem do Cristão 

Rosa+Cruz é a mesma recapitulação mítica ou 

então só simbólica da caminhada da Ordem do 

Templo, com a permanência desse misterioso 

personagem da Alemanha em Damcar, Egipto, o 

seu embarque para Marrocos indo a Fez (ou o Fim 

da Iniciação) e finalmente o retorno à Europa por 

Espanha (marco geográfico referencial de fixação 

da cultura árabe na Idade Média europeia), no 

cumprimento da sua missão de trazer a Luz do 

Oriente ao Ocidente iluminado por ele. No fundo, 

o mito extracontinental é sempre o mesmo, só as 

directrizes da narrativa e as personagens mudam. 

Aliás, todos os grandes sábios e místicos da 

Humanidade fizeram tal caminho, directamente da 

Antiguidade até pleno século XIX! 
 

A Mística Rosa+Cruz surge, pois, como 

descendente directa da Mística Templária, após a 

extinção desta Ordem na Europa Central indo 

formar-se um outro Movimento Místico, misto de 

cátaro e arábico, nos meados do século XIV e que 

chegou ao século XVII: o do Cristão Rosa+Cruz. 
 

 A Rosa+Cruz, emblema hermético da 

Pedra Filosofal, tanto valendo por Iluminação 

Mística, já era conhecida dos templários, como se 

verifica pela cruz achada nos finais de Agosto de 

1993 no lado nascente do castelo dos templários 

em Tomar, bem como em diversas das suas 

lápides tumulares e mesmo medalhões de abóbada. 
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Rosa+Cruz em estela funerária templária (século 

XIII) na igreja-matriz de Loures, primitiva 28.ª 

Comenda da Ordem do Templo em Portugal 
 

Semelhante ao fim dos templários foi a 

Ordem dos Assacis fundada no Cairo em 1090, 

que pouco menos tempo durou. No entanto, 

ficaram os sufis, místicos islâmicos xiitas ou 

“livres”, anteriores ao Movimento Assaci e os seus 

directos influenciadores que se constituíram nos 

meados de século VIII, cuja pragmática e mística 

eram semelhantes aos posteriores Rosa+Cruzes 

com quem mantiveram relações próximas de 

cultura e espiritualidade, nomeadamente no 

período Henriquino. 
 

Em Portugal, o Sufismo brilhou sobretudo 

através da cultura moçárabe, e sem dúvida alguma 

terá influenciado a pragmática 

espiritual da Ordem do Templo no 

território nacional. De entre os sufis 

mais famosos no país, figuram os 

nomes incontornáveis na cultura 

arábiga de Abû Al-Walid Al-Bâjî 

(de Beja, século XI), Ah´Med Ben 

Qasî (de Cacela, século XII) e de 

Al´Uriâni (de Loulé, século XIII), 

este um dos mestres espirituais de 

Ibn Arabi de Múrcia. 
 

Portanto, a Mística Sufi e 

posterior Rosa+Cruz adquirem 

equivalência espiritual, onde até alcançar o estado 

ou grau supremo de Iluminação Crística ou a Ayat 

Allah como “Presença de Deus”, considerava-se 

Rosacruciano ou Rosacruzista, no Sufismo 

equivalendo ao Taçawwuf, e só o Iluminado ou 

conquistador desse estado supremo, após árdua 

cruzada ou crescentada interior, era efectivamente 

considerado Rosa+Cruz, igual em natureza e 

consciência ao sufi Mutaçawwfin. 
 

Assim, o Rosa+Cruz e o Sufi (como 

também o Yogui) estão ao mesmo nível 

consciencial: o Crístico, Intuicional ou Búdhico, 

comparticipando por igual dos Mistérios Maiores 

da Vida-Consciência (afins à Cosmogénese) como 

Génios Iluminados ou Jinas Representativos do 

Centro Supremo do Mundo, a Agharta mesma, 

Seres Transcendentes ligados pela Intuição 

Espiritual à Mónada Divina – Anupadaka ou Noûs. 

Por sua vez, o Rosacruciano, correspondendo de 

modo imediato ao Taçawwuf, idêntico em natureza 

e consciência ao Ayatolah (e ao Yoguim), concorre 

para o nível da Tríade Superior, a Individualidade 

Espiritual, através do Quaternário Inferior ou 

Personalidade Humana afim aos Mistérios 

Menores da Vida-Energia (empáticos à 

Antropogénese), onde procura firmar o 

alinhamento psicomental (kama-manásico) com a 

divina Intuição, a Inteligência Espiritual que é a 

mesma do seu Cristo Interno, ainda no estado de 

“Ser Imanente” encarnado ou “crucificado na 

Matéria”, esta que já foi pelo Rosa+Cruz, o “Ser 

Transcendente”, superada e transformada em 

esfera solar radiando, tal qual a Rosa florescida no 

centro da Cruz. 
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A ligação entre o Sufismo e a Rosa+Cruz 

encontra o maior eco em Mohyid-Din Ibn Arabi, 

cujas obras, Kitâb el-Isrâ (“Livro da Viagem 

Noturna”) e Futûhât el-Mekkiyah (“Revelações de 

Meca”), possuem severas semelhanças com o 

plano traçado por Dante Alighieri, pressuposto 

cronista póstumo do Templo, na sua Divina 

Comédia. O número 99 ganha uma importância 

fundamental, no que diz respeito aos vários Nomes 

de Deus dos quais depende o Mundo, como 

descritos nas duas versões de Tirmiddhi e de Ibn 

Majda reproduzidos na ordem dos cantos da obra 

imortal de Dante. Aliás, o número 99 tem um 

valor profundamente místico, principalmente 

quando se atenta no facto de ser um múltiplo de 

11, que é um dos números-chave na interpretação 

dos Mistérios Celestes. O próprio Alighieri, que 

terá recebido a influência esotérica das correntes 

Sufi e Xiita ou Livre do Islão, veio a dividir a sua 

Divina Comédia em 99 cantos, 33 para cada uma 

das suas três partes: “Inferno”, “Purgatório” e 

“Paraíso”, já de si reproduzidos em três enormes 

painéis de azulejos na igreja do convento 

franciscano do Varatojo, Torres Vedras. O seu 

centésimo canto incluído na primeira parte, 

espécie de introdução, segundo alguns místicos do 

Islão pode referir-se a Allah ou a Al´ism el´a`z´am, 

“o maior dos Nomes”. Este constitui o Nome 

desconhecido dos homens, o que vem concordar 

com o que afirmam todas as tradições a respeito de 

alguma coisa que se ocultou da Humanidade e por 

ela foi perdida: a Palavra Perdida dos Maçons, o 

Haoma dos Persas, o Soma dos Hindus, o Santo 

Graal do Cristianismo céltico, o Grande Nome 

Divino dos Judeus. No fundo, revela-se nisso uma 

concordância religiosa, espelho da unidade 

transcendente, provinda de uma única Tradição 

Primordial, da qual só participam os que 

compreenderam e harmonizaram em si mesmos os 

99+1 Nomes de Deus. 
 

Transladada a Ordem dos Cavaleiros 

Pobres de Cristo e do Templo de Jerusalém, por 

intercessão do rei D. Dinis, para a Ordem Militar 

dos Cavaleiros de Nosso-Senhor Jesus Cristo 

(vulgo, Ordem de Cristo) no ano de 1319 e 

aprovada pelo Papa João XXII, durante o período 

Manuelino aproveitou-se a rotunda medieval do 

Convento de Cristo e marcou-se a intenção de 

reproduzir o esquema do Templo de Salomão mas 

já com outras bases “mítico-arqueológicas”. Em 

vez da Cúpula do Rochedo, em referência àquela 

octogonal de Jerusalém, aqui o templo deveria ter 

uma planta retangular. As dimensões da igreja 

manuelina fornecem pistas nesse sentido. A 

modelação do volume da nave da igreja com o 

coro seguindo a proporção 2:1, respeitou 

escrupulosamente a descrição bíblica do Templo 

de Salomão, conferindo-lhe proporções 

“quadradas” e “duplo-quadradas”. Ora, trata-se da 

recapitulação mítica do espírito iniciático da 

Ordem dos Cavaleiros Pobres de Cristo e do 

Templo de Salomão assumido pela sua 

continuadora, a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, 

onde o próprio rei D. Manuel I veio a ser Grão-

Mestre da mesma; e também recambiando à 

mitologia messiânica nacional remetendo para as 

profecias do A.T., por sua vez ajustadas ao 

nascimento, subida ao trono (por via indirecta) e 

ao Divino homónimo do rei D. Manuel, 

Emmanuel, “Deus connosco”. O corpo da igreja, 

construído durante a campanha Manuelina de 

1510-15 por Diogo Arruda, e numa segunda fase 

por João Castilho, inclui a nave, o coro alto e o 

coro baixo e foi ligado à charola por um grande 

arco rasgado nos muros do velho oratório, bem 

como o tambor interior da rotunda, convertido em 

capela-mor, apresenta um pormenor interessante 

no tecto. Verifica-se cinco besantes representando 

as chagas de Cristo e os restantes dezasseis 

instrumentos referentes à Paixão do Senhor, 

configurando o conjunto no todo as benditas Rosa 

e a Cruz. Além disso, não podemos deixar de 

considerar que D. Manuel poderá ter levado aqui 

em consideração a origem nacional antevista pelas 

profecias templárias-rosacruzistas desde o conde 

Henrique de Borgonha, que aliás tinha zelo 

extremado pelos tempreiros existentes em 

Portugal (1118) ainda antes da sua formação 

oficial (1128), como nos dá a conhecer Frei 

Joaquim Rosa Viterbo, e as doações de Soure pela 

rainha D. Teresa à Ordem, assinando sempre o seu 

nome com a Cruz sobre a Rosa Mística – a 

Rosa+Cruz. 
 

Por fim, relembramos as palavras de Lima 

de Freitas relativamente à tradição do “livro” e do 

“túmulo” oriunda dos finis terrae: “(…) emergir 
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quase ao mesmo tempo, como que surgindo de 

uma mesma nascente, o mito de Christian 

Rosenkreutz na Alemanha, e em 

Portugal a memória da lenda 

velha de dois séculos [antes] do 

Beato Amadeu, segurando no seu 

túmulo o livro contendo a 

“História do Futuro”, palpitante 

de mistérios, que seriam 

«brevemente» revelados segundo 

a Vontade de Deus (…)”. Não 

deixa de ser pertinente a chamada 

de atenção do professor Manuel 

J. Gandra sobre a trasladação 

dessa Mística Rosa+Cruz 

Templária para a Ordem da Freiria de Cristo, 

apontada em cruz florida num medalhão existente 

na adega do piso inferior do convento, juntamente 

com a hipótese desse local ter sido destinado a fins 

iniciáticos (o que suscita sérias dúvidas), bem 

como o facto da “migração” desses símbolos 

místicos para a Alemanha, num hipotético exílio 

dos freires de Cristo renegados pelas novas 

reformas da Ordem impostas por Frei António de 

Lisboa, passando a viver como os pastores no 

campo jucundo da fidelidade ao Amor Divino, 

como é relatado na Lusitânia Transformada de 

Fernão Álvares do Oriente: “(…) o Movimento 

Rosa+Cruz, como as fontes disponíveis afirmam e 

reafirmam, não obstante a alegada paternidade de 

Christian Rosenkreutz (1378-1481), só teve 

origem na Alemanha durante o século XVII, como 

a justificar a ocorrência no Convento de Cristo, já 

em 1535, dos símbolos que o ramo germânico só 

cerca de um século mais tarde havia de adoptar 

(…)”. Acrescentamos apenas, não querendo ser 

exaustivos, que toda a mitologia à volta do túmulo 

de Christian Rosenkreutz e das profecias daí 

decorrentes, terem-se baseado em estudos 

astrológicos entremesclados com teológicos do 

astrónomo e matemático possivelmente também 

rosacruciano alemão Johann Kepler (Weil der 

Stadt, 27.12.1571 – Ratisbona, 15.11.1630), 

nomeadamente sobre o cálculo da data do 

nascimento de Cristo, as quais haviam sido 

profundamente influenciadas pelas ideias do 

erudito astrónomo e alquimista judeu português 

Isaac Abravanel (Lisboa, 1437 – Veneza, 1508), 

também apelidado no século XVI de “Hermes 

Trismegisto” por dominar a Magna Scientia. 

 

O ALQUIMISTA DO “CRUZEIRO” 
 

No reinado de D. João III (13.12.1521 – 

11.6.1557), o Convento de Cristo, na sequência 

das reformas do referido Frei António de Lisboa 

tão mal aceites pelos freires conventuais de Cristo, 

até então administrados por Frei Diogo do Rego 

tanto a nível espiritual como secular, recebeu 

obras que lhe modificaram radicalmente a feição, 

ou antes, acrescentos ítalo-renascentistas 

concebidos em 1529 e executados a partir de 1531, 

com os claustros encostados às três faces do 

templo absorvendo boa parte do volume do imóvel 

existente. A Regra reformada dos freires de Cristo, 

composta por 36 capítulos, foi uma adaptação 

personalizada da Regra de S. Bento que conferiu 

nova fisionomia à Ordem, decisivamente 

alterando-a de claustral em clausural, o que ia 

contra a sua natureza própria em que fora fundada. 

Esta antiga Ordem da diáspora via-se agora uma 

Ordem de clausura, ou antes, enclausurada pela 

mão de ferro da Inquisição impositiva das 

Reformas de Trento, ficando assim coibida da sua 

missão última de atender ao anelo de fraternidade 

universal pelo ecumenismo multirracial e 

multiconfessional, característica da Igreja do 

Amor, sendo o seu espaço ocupado pelo anómalo 

fundamentalismo fanático que campeia entre 

paredes da Igreja de Roma. Apesar de tudo, ainda 

assim houveram freires de Cristo que acataram a 

nova Regra reformada tendo permanecido no seu 

convento de Tomar sob a divisa beneditina: Ora et 

Labora. 
 



PAX - N.º 78 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

25 

 

Apesar de todo o drama vigente na época 

para a Ordem de Cristo, não parece que a sua 

mística particular se tenha perdido de todo. Com 

efeito, na capela do Cruzeiro, na parte central do 

convento, cuja abóbada apresenta 91 caixotões 

decorados com temas tardo-renascentistas 

referentes ao Ecce Homo (no altar), vê-se, 

estrategicamente localizada e de apreensão difícil 

ao olhar comum, uma enigmática figura coroada 

de longas barbas emergindo de labaredas e 

ostentando gloriosamente o globo-mundi numa 

mão com a outra abençoando. Este imóvel da 

capela, situado na confluência dos três corredores 

que constituem o dormitório grande, apresenta 

uma decoração próxima do plateresco espanhol, 

talvez devendo-se a algum dos artífices biscainhos 

que trabalharam para o arquitecto João Castilho 

(afastado por Frei António Lisboa, mais por 

possível desacordo doutrinário do que por meras 

razões de ordem técnica e formal). A sua primeira 

fase foi terminada em 1533, e o remate da torre-

lanterna é já de 1544, com a novidade dos seus 

ornamentos inspirados em motivos triunfais 

antigos. Toda essa iconografia do alto-relevo em 

questão, apesar dos historiadores de Arte 

apontarem-na inscrita no tema do “concerto do 

Mundo”, mas tão-só sendo o Padre Eterno Criador 

na função de Demiurgo, catapulta-nos de imediato 

para o tema da Alquimia na sua visão mística 

ocidental consignada Rosa+Cruz. O personagem 

será o Alquimista, o Philosophus per Ignius, o 

“Filósofo do Fogo”, que tal como o Supremo 

Demiurgo criou o Macrocosmos ou Universo a 

partir do Fogo Original, também ele cria com o 

Fogo da Razão e da Fé o Microcosmos ou Mundo, 

por ele mesmo possuir o Segredo de Maria ou a 

Rosa nascida da Retorta, que é dizer, a própria 

Pedra Filosofal, a Rosa dos Sábios, a Rosa Mística 

símbolo maior do Homem Realizado, o Iluminado, 

o Filho de Maria feito Homem de Cristo, Ser 

Crístico, ele na alegoria escultórica de braços 

erectos (a cruz) elevando o globo (a rosa), 

portanto, trata-se do símbolo encoberto do próprio 

Adepto Rosa+Cruz. 
 

O nome Alquimia provém do árabe Al-

Khêmi, “Terra Negra”, ou mais precisamente 

Allah-Chêmia, “Química Divina”, sendo a sua 

origem atribuída a Hermes Trismegisto que a 

registou na sua “saturnina” Tábua de Esmeralda, 

obra publicada entre os séculos I e III d. C. e que 

foi a fonte de inspiração do pensamento hermético 

e neoplatónico medieval e renascentista. Esta 

ciência tradicional alastrou depois do Médio-

Oriente à Índia e a China, tendo sido trazida para a 

Europa na Idade Média pelos peregrinos que iam à 

Terra Santa e tomavam contacto com os sábios 

islâmicos recebendo as suas instruções nesses 

conhecimentos herméticos. Daí para cá, o estudo e 

a prática da Alquimia mantiveram-se até aos dias 

de hoje e a Igreja Católica, com mais ou menos 

reservas, tolerou mais a sua filosofia mística que a 

sua prática laboratorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O Demiurgo como Pater Rosea Crucis 
 

O Fogo e a Rosa são os símbolos da Opus 

Magnum, a Grande Obra dos Filósofos do Fogo no 

encalço da Lapis Philosophorum, a Pedra 

Filosofal. A Obra consiste em operar sobre os 

elementos da Matéria-Prima ou Substancial, 

eliminando ou separando as suas impurezas físicas 

(Morte) para os deixar purificados e reunidos 

(Ressurreição) através do Mercúrio e do Enxofre 

(Alma e Espírito) actuando sobre o Sal (Corpo), 

fixando assim os elementos voláteis ou etéreos na 

Matéria purificada com os quais, por doze fases 

graduais, vai se formando a Pedra Filosofal, 

sinónima de iluminação da Matéria pela libertação 

do Espírito encarcerado nela. Todo este magistério 
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respeita três fases principais na sua organização: 

Nigredo, Albedo e Rubedo. O Nigredo afim ao 

Fogo, corresponde à “Obra Negra” (Morte) – 

Dissolução e Putrefacção da Matéria; o Albedo 

aliado à Rosa Alva, é a “Obra Branca” – 

Purificação da Matéria pela Substância “líquida” 

(Purificação); e por fim o Rubedo assinalado na 

Rosa Rubra, corresponde à “Obra Vermelha” 

(Ressurreição) – estágio em que se fabrica a Pedra 

Filosofal. Todo o conjunto perfaz a Trindade 

Alquímica (Enxofre, Mercúrio, Sal) como 

expressão elemental das Três Hipóstases Divinas 

(Pai, Filho, Espírito Santo) na realização da Obra 

do Eterno na Face da Terra que é a da criação do 

Andrógino Perfeito (Rebis) aquando a Trindade se 

faz Unidade. 

 

O Alquimista sendo já o Adepto Realizado 

(assinalado pelo barrete frígio indicando-o como 

Liberto), isto significa que alcançou o elevado 

estado de Consciência Crística fazendo senhor das 

duas Rosas Rubra e Alva. Na terminologia 

hermética ocidental, tais “rosas místicas” são 

referentes às duas fases da Obra Alquímica – 

Albedo e Rubedo – como simbólicas da 

Purificação e Transmutação da Pedra, bem como 

dos processos da Argiopeia, “fábrica filosófica da 

Prata” (Lua, Mulher), e da Crisopeia, “fábrica 

filosófica do Ouro” (Sol, Homem), visando 

alcançar o estado final do Androginismo 

Primordial (Sol e Lua, Hermes e Afrodite), 

conquistando a Unidade Suprema ou União 

Divina. Além disso, também correspondem aos 

“centros de forças” (chakras, vórtices 

bioenergéticos) existentes no corpo físico superior 

do Homem, comummente chamado de Etérico ou 

Duplo Etérico, os quais estão ocultos ou 

“interiorizados” na sua natureza inferior ou física, 

emocional e mental e que permitem, por um 

processo de evolução lento e gradual da 

consciência, semelhante a uma laboração 

alquímica, a sublimação da matéria impúbere e 

imperfeita da mesma consciência e consequente 

elevação aos Princípios Divinos promotores da 

supraconsciência e com isso da condição supra-

humana. Esses “centros de forças”, são 

alegoricamente denominados de “lótus” ou de 

“rosas”, sendo, como dissemos, os chakras ou 

“vórtices bioenergéticos”, dos quais os superiores 

situam-se na laringe, fronte e o topo da cabeça – o 

Laríngeo (Chakra Vishuda), o Frontal (Chakra 

Ajna) e o Coronário (Chakra Sahasrara). Ora, o 

próprio alto-relevo assinala-

do do Demiurgo é ilustra-

tivo desta realidade particu-

lar, considerando que Seu 

corpo está submergindo do 

Fogo e que neste conspecto 

é simbólico do domínio dos 

“centros” inferiores afins ao 

Quaternário da Personalida-

de (o Nigredo), e da mani-

festação positiva dos 

“centros” superiores da 

Tríade da Individualidade 

(o Rubedo), como seja a natureza Divina do 

Homem, o Ego Superior, o Anjo Solar, etc., assim 

levando ao despertar do “sono letárgico” da 

Persona pelo Poder do Fogo Serpentino, Fogo do 

Espírito Santo ou Fogo Secreto alquímico 

assinalado na frase Ignis Natura Renovatur 

Integra (“Pelo Fogo se renova a Natureza 

inteira”), antiga santo-e-senha dos místicos 

Rosacruzes do século XVI, o qual é simbolizada 

na figura pela emersão dos braços e cabeça à 

superfície do Mar de Fogo parecendo configurar 

um tridente ou até uma flor-de-lis (como também a 

letra hebraica schin), indicativa de Iluminação 

Espiritual ou Crística ao caracterizar a Unidade da 

Trindade Corpo-Alma-Espírito como a Essência 

Real do Homem, marcando a verdadeira Realeza 

Divina, que é a Mónada, também esta Uno-Trina 

como Espírito-Intuição-Mente Superior, ou Atmã-

Budhi-Manas.  
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PORTUGAL E O GRAAL 
 

No entanto, o tipo de iconografia 

assinalada não surge só em Tomar, mas também 

em Vila do Conde através da figura esculpida 

presente na fachada da sua igreja-matriz de S. João 

Batista, o famoso “Homem do Caldeirão” (como 

também se vê esculpida na porta lateral da igreja 

de S. Sebastião, em Lagos, referente ao Primeiro 

Homem, Adão, saindo do Caldeirão ou Arquétipo 

Primordial), mas aqui sem as rosas e sim com duas 

pedras ao lado de uma nau, assim repercutindo os 

arquétipos maiores da Tradição Espiritual 

Portuguesa, belissimamente bem explicadas pelas 

palavras sapientes de Dalila Pereira da Costa em 

sua obra A Nau e o Graal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O “Homem do Caldeirão”, 

igreja-matriz de Vila do Conde 

 

A origem tradicional deste elemento (o 

homem com as pedras), utilizado no Hermetismo 

Nacional, havia sido herdada do Cristianismo 

céltico associado à Tradição do Santo Graal e às 

histórias do rei Artur e da Távola Redonda, como 

os principais enredos do romanceiro medieval 

espalhado por toda a Europa e tão caro à cultura 

literária portuguesa, posto a sua origem situar-se 

exactamente nas terras ocidentais da Estremadura 

ibérica donde migraria para a Bretanha. Sobre essa 

Tradição, Portugal muito está ligado a ela desde a 

sua origem Atlante-Asturiana na qual é 

consignado Orco-Gal ou Gadwen, “Paraíso Oculto 

ou Encoberto”, vocábulo hoje mítico mas referente 

ao Paraíso Terreal cuja memória mais ou menos 

efabulada foi prosseguida nas tradições celtas da 

Ibéria e da Hibérnia (Irlanda) onde tomou forma 

no fabuloso e mágico Caldeirão de Dagda/Bran, 

que o romanceiro medieval expressaria como 

Santo Graal, o Saint-Vaisel ou Santo Vaso 

correlacionado no missal cristão à Taça 

Eucarística. Na sua divulgação destacaram-se, 

durante a Idade Média em pleno ciclo literário 

arturiano, quatro correntes esclarecidas: Ordem de 

Cister, Ordem do Templo, Movimento Trovador e 

Jogral, Corte Luso-Aragonesa da Rainha Santa 

Isabel com a Ordem Terceira de São Francisco. 

Sobre as duas primeiras, destacamos a obra do 

cronista cisterciense português Frei Bernardo de 

Brito, Monarquia Lusitana, e o testemunho do 

selo rodado de D. Afonso Henriques na sua carta 

de doação de Tomar à Ordem dos Templários em 

1159, no qual se lê em anagrama Porto-Graal. 
 

Os episódios descritos nas crónicas 

perdidas no tempo mas evocadas na Monarquia 

Lusitana, fizeram com que os dois principais 

mentores da formação do País ficassem 

imortalizados como divinos, em episódios como o 

da visão da Pedra de Lúcifer pelo conde Henrique 

de Borgonha junto à raia luso-galega, ou o da 

aparição de Cristo no famoso milagre de Ourique, 
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no Baixo Alentejo, ocorrido com D. Afonso 

Henriques. O primeiro é realmente interessante 

pelo facto de ter ocorrido no início do século XII, 

anterior ao romance Parzival datado do primeiro 

quartel do século XIII, da autoria do cavaleiro e 

poeta épico alemão Wolfram von Eschenbach, que 

popularizou o mito do Graal como a Pedra caída 

dos céus, a Pedra ou Estrela da Coroa ou Fronte de 

Lúcifer, tendo o herói Parzival encontrado o dito 

Graal (Pedra) no Extremo-Ocidente do Mundo, 

também chamado o “Fim-do-Mundo”, neste caso, 

subentende-se como sendo Portugal. Acrescente-

se ainda a curiosidade de Wolfram von 

Eschenbach, praticamente no início da sua obra 

(página 36), não deixar de referir-se aos cavaleiros 

portugueses como os “Audaciosos”. O Selo de D. 

Afonso Henriques patente na carta de doação das 

terras de Tomar à Ordem dos Templários é 

ilustrativo do tema graalístico, por nele ler-se 

PORTUGRAL, isto é, o PORTO-GRAAL. Além 

disso, verifica-se que esse selo não foi construído 

de uma forma aleatória e sem significado. Esta 

afirmação justifica-se, em primeiro lugar, pela 

própria disposição das letras PORTUGAL e 

PORTUGRAL de uma forma muito bem 

estruturada que satisfaz um duplo sentido. Em uma 

primeira abordagem, verificamos que o nome 

PORTUGAL está exposto sobre a cruz, ou seja, a 

disposição das letras está em conformidade com a 

organização de quatro quadrantes. Podemos dizer 

que PORTUGAL ESTÁ CRUCIFICADO. Em 

uma segunda abordagem da mesma disposição, 

observamos o fenómeno bastante interessante de 

Cabala Gemátrica que mais uma vez 

nos permite afirmar que essa disposição 

não foi aleatória: todos os quadrantes 

apresentam apenas uma letra, excepto 

um deles apresentando duas, AL, o que 

desvia-se da organização geral. Surge a 

questão: Qual a razão para organizar a 

palavra PORTUGAL dessa forma? 

Além de colocar a palavra em forma da 

cruz à imagem e semelhança da de 

Cristo (Tragédia do Gólgota), temos a 

mesma palavra como um corpo 

(crístico) sacralizada através da 

disposição do valor místico do número 

sete, o número dos sacramentos. Assim, 

o interior do selo retrata PORTUGAL como um 

Corpo CRUCIFICADO e simultaneamente 

SACRALIZADO ou CONSAGRADO, conferindo 

a esta Terra Portuguesa a Salvação pela Graça de 

Deus no Milagre de Ourique através dos dotes 

taumatúrgicos de D. Afonso Henriques. Por fim e 

para confirmar a Imitatio Christi no selo rodado de 

doação dessa Terra Templária consagrada pela 

Ordem dos Cavaleiros Pobres de Cristo e do 

Templo de Salomão (assinalados nos antigos 

fólios, como já dissemos, como os tempreiros), o 

conjunto de todas as letras inscritas nos três 

círculos da imagem (expressivos das Idades do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo) completa o 

número místico 33 referente à idade da Paixão de 

Cristo. É assim que Portugal marca a 4.ª Iniciação 

de Chrestus ou Arhat a caminho da 5.ª, da 

Ressurreição do Adepto Perfeito que, em Tempo 

Novo de Primícias, é também a futura 

RESURREIÇÃO DE PORTUGAL. Nisto subjaz a 

Mensagem última do Graal. 
 

O significado geosófico aliado à epopeia 

da Távola Redonda e respectivo Santo Graal, 

pomo ou centro da demanda sagrada, conta com 

uma visão alegórica ou simbólica associada 

naturalmente às doze personagens principais da 

trama, cada uma respectivamente ligada a um 

signo do Zodíaco. À luz da anatomia oculta do 

Homem, igualmente o coração (távola) reparte-se 

em doze segmentos, pétalas ou raios, cada um 

relacionado a uma das figuras da Grande 

Aventura, que podemos analisar/meditar da 

maneira seguinte: 
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Remato assim finalizando com o sábio e 

augure conselho do vate Fernando Pessoa: “Que 

Portugal tome consciência de si mesmo. Entregue-

se à sua própria alma. Nela encontrará a tradição 

dos romances de Cavalaria, a Tradição Secreta do 

Cristianismo, a Sucessão Super-Apostólica, a 

Demanda do Santo Graal”. 
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JOÃO ROQUE GOMEZ 
 

 
 Iniciando o livro bíbico do Génesis, há 

uma expressão que condensa toda a tradição 

judaico-cristã e que a Vulgata latina fixou numa 

sentença bastante simples: In principio creavit 

Deus caelum et terram. A versão bíblica de 

Almeida, de Figueiredo e a Bíblia de Jerusalém 

traduziram como: “No princípio Deus criou o Céu 

e a Terra”, com a única diferença de que na versão 

de Almeida o vocábulo céu aparece no plural 

(céus).  
 

 Para a Teosofia, num visão cósmica-

humana de todo o Universo, o entendimento da 

sentença é no sentido de se perceber nela a 

expressão nítida da primeira das Leis Universais, 

qual seja a Lei da Polaridade: o que era uno se fez 

dual. E cada pólo, rebatido novamente sobre si 

mesmo, gera uma nova polaridade. A partir do 

ponto indimensional da manifestação, surgem os 

quatro pontos dimensionais no percurso cíclico da 

Evolução. Da mesma forma, o planeta Terra, nos 

dois movimentos mais conhecidos dos onze que 

possui, o de rotação e o de translação, apresenta 

nos dois pólos do primeiro, os dias e as noites, um 

perfeito entrosamento nos quatro pólos do 

segundo, que são as quatro estações que dele 

decorrem. Eis o Quadrante Terrestre. E vivendo 

neste quadrante planetário, o representante do 

quarto Reino da Natureza, o Homem, apresenta 

também a sua estrutura quaternária nos seus 

princípios componentes: o Físico, o Etérico, o 

Astral e o Mental. Como se vê, o Homem e a 

Terra são como duas engrenagens cujos dentes se 

entrosam perfeitamente, demonstrando a harmonia 

da Criação. 
 

 Esse arquétipo cósmico-humano 

quaternário está presente nas tradições religiosas e 

filosóficas de todos os tempos. Nessas últimas, 

encontramos simbolicamente representado tal 

arquétipo nos quatro animais da Esfinge, nas 

quatro faces da Pirâmide, nos quatro Rios do 

Jardim do Éden, nos quatro pontos de orientação 

horizontal, chamados cardeais, nos quatro 

temperamentos humanos, nos quatro Evangelistas, 

etc. 



PAX - N.º 78 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

31 

 

 Parece-nos que o Quadrante Terrestre se 

apresenta com insuperável nitidez na simbologia 

do Tarot, nos Arcanos Menores. Cada naipe 

apresenta quatro figuras: o rei, a rainha, o 

cavaleiro e o escravo do naipe. Como há quatro 

naipes, redunda o total de dezasseis figuras. 

Supondo-se um círculo cortado por duas retas 

passando pelo seu centro, uma vertical e outra 

horizontal, vamos ter quatro quadrantes do círculo 

compondo a unidade circular. O quadrante das 

figuras e o quadrante dos naipes são também as 

duas engrenagens que se movimentam 

harmonicamente entrosadas entre si. São os quatro 

Senhores da Evolução interagindo-se no 

Pramantha junto à Humanidade, que na sua 

diversidade apresenta a coesão do quarto Reino se 

perfazendo na unidade de Rabi-Muni. Também em 

cada ser humano as quatro naturezas se perfazem 

na natureza hominal, num Pramantha individual de 

cujo atrito brota a chispa da consciência nascente. 
 

 Assim, os quatro Senhores da Evolução 

participam de cada homem e de toda a 

Humanidade, ombro a ombro, e tomam parte nas 

suas labutas e nos seus padecimentos. A sua 

dificuldade consiste em, sendo Hierarquia, 

actuarem como se humanos fossem; tendo o 

potencial de Hierarquia, têm que restringir-se às 

limitações veiculares do Jiva, como se Jivas 

fossem. Daí dizer-se que os Senhores da Evolução 

são Seres bifrontes ou de duas faces, uma voltada 

para o Mundo Terrestre. 
 

 O Jiva, por sua vez, em sua caminhada 

evolutiva deverá, em suas meditações e esforços, 

elevar-se em consciência para ombrear-se aos 

Senhores da Evolução. Como se percebe, são 

sempre as duas engrenagens que se compõem num 

trabalho comum da Evolução Terrestre em cada 

Pramantha. É a cruz swástika com os seus quatro 

braços em movimento. 
 

 Todo o trabalho polar da Evolução 

consiste em trazer de volta, ao caminho de Nivriti-

Marga, o quaternário da Matéria para a unidade do 

Espírito. Este unidade original e final se expressa 

pelo número dez no simbolismo das dez Sephiroth, 

desde a primeira, Kether, o ponto no círculo, a 

unidade da manifestação, o início de Pravriti-

Marga, a unidade, até à última, Malkuth ou 

Malchuth, o Reino, a totalidade manifestada em 

Espírito e Matéria, o término do círculo com o 

ganho evolucional do processo evolutivo, 

representado pelo número dez. Cada Sephira 

(singular de Sephiroth, palavra hebraica que após 

transitar pelo grego sphaira e pelo latim sphaera, 

veio ter ao português esfera) constitui a Esfera de 

Acção do Eterno nm Ciclo de Evolução Universal, 

por nós concebida como um Atributo da 

Divindade. Dez é o número de Brahma e também 

o número de lãminas de cada naipe do Tarot que, 

vivenciadas, perfazem a lâmina dez dos Arcanos 

Maiores, a Divindade na Criatura, a Roda da 

Fortuna, o Reino de Deus, o Jiva tornado Jivatmã. 
 

 O decenário em relação aos dois Mundos, 

Celeste e Terrestre, contrapõe-se num coerência 

complementar. O Mundo Celeste com a constância 

dos dez Mandamentos que foram dados à 

Humanidade no início da Raça Ária, como 

também no início do ciclo israelita, por Moisés. 

São preceitos de conduta para que a Evolução 

Humana se processe da forma mais harmónica 

possível em relação às exigências cíclicas em 

curso no momento. O Mundo Terrestre, por sua 

vez, numa contraposição espetacular, procura 

cumprir o decenário das exigências mandamentais, 

ao pagar os seus dízimos kármico, até ao último 

centil, para a libertação da Roda de Samsara e 

redenção do Jiva. Sempre presentes os dois 

Mundos numa perfeita sincronia, como soem ser 

as divinas Criações. 
 

 O símbolo pictórico que H.J.S. nos deixou 

do decenário, é o seguinte: 
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 Essa simbologia está representada pelos 

dez vértices dos três polígonos, significando a 

totalidade manifestativa como continente, trazendo 

como conteúdo o septenário da Evolução que, no 

seu ponto axial de cada ciclo, desborda no 

quaternário da forma e exibindo tão evidentemente 

a constância da polaridade. Daí a contraposição 

pictórica dos dois Mundos Celeste e Terrestre, 

vista nos dois triângulos invertidos. Daí Vénus e 

Terra serem pictoricamente também representados 

invertidamente, abrigando no seu seio o fruto de 

seu ventre no quaternário: Marte, o Guerreiro 

bandeirante intrépido e, simultaneamente, o Mártir 

sofredor, o Varão das Dores, o Chrestus como 

discípulo posto à prova, como nos ensina H.J.S. O 

Mártir emerge do Quadrante Terrestre. 
 

 Para qualquer lado que lancemos os olhos, 

observamos, no exuberante panorama da 

manifestação do Uno-Trino, a mesma ordem e 

coerência significativas dos números, cuja 

linguagem traduz com nitidez a constante 

interacção do Espírito e da Matéria. 

Exemplificando: o Decálogo da Raça Ária fora 

escrito na Pedra de Asgardi. O Decálogo mosaico 

foi escrito nas duas Pedras da Lei. A Vulgata 

confirma-nos isto, quando diz textualmente em 

Deut. 4,13: 
 

 “… et decem verba, quae scripsit in 

duabus tabulis lapidae.” 
 

 Na tradução bíblica de Figueiredo para o 

português, temos:  
 

 “… e as dez palavras que escreveu em 

duas tábuas de pedra.” 
 

 Ficamo-nos perguntando por que razão as 

Leis Divinas são escritas na pedra e não em tábuas 

de argila ou em madeira, etc. parece-nos que se 

evidencia aqui, coerentemente ao ensino 

cosmogénico e antropogénico que aprendemos, 

que o primeiro Reino da Natureza a objectivar-se 

foi o Mineral, com a vibração do Tatwa Pritivi. E 

a exigência Divina para que se gravasse na pedra a 

Sua Lei, foi para evidenciar a constância da Sua 

presença desde o início do Manuântara, no 

desabrochar do primeiro Reino no pólo material da 

Manifestação. Isto quer dizer que a Divindade, 

como Lei, está impressa indelevelmente na 

natureza de todas as coisas, junto à estrutura 

primordial do seu acordar cíclico como 

consciência. E, por todos e todos os ciclos 

evolutivos, prossegue esta sublime presença 

interactiva dos dois pólos na unidade constante do 

Uno-Trino. No aspecto exclusivamente material, a 

Ciência colabora com esta linha de raciocínio ao 

informar-nos sobre a sucessividade e somatória da 

cadeia alimentar dos seres vivos dos três Reinos 

sequênciais ao primeiro, que é sempre a base, o 

Mineral. E assim, na simbologia das Sephiroth, 

vemos o ternário do Espírito adentrando o 

quaternário da Matéria, e esta na primitividade da 

Forma. 
 

 Mas esse chamando de cima, a partir de 

Kether, gera necessariamente a resposta de baixo, 

a partir de Malkuth, o Reino, que como raio 

deflectido inverte a direcção e ascende para o alto. 

É o filho pródigo que retorna à casa do Pai. 
 

 É o Quadrante Terrestre que, agora, 

responde em Consciência ao chamado veicular da 

Forma. 

 Para não nos alongarmos mais neste 

estudo, vamos concluí-lo justificando o seu título. 
 

 As Efemérides da nossa Obra dão-nos, em 

sua cronologia, a data de 24 de Fevereiro de 1962, 

que recebeu por título “A Formação do Primeiro 

Quadrante Cósmico”. Esta data se completa e se 

complementa com a data de 21 a 23 de Março de 

1963, portanto, no ano seguinte. O Novo 

Pramantha começava a luzir para toda a 

Humanidade. Todo o trabalho do Planetário e do 

Manu estava terminado. Em 9 de Setembro de 

1963, H.J.S. deixava a face da Terra. 
 

 E assim, na Obra Divina, o Primeiro 

Quadrante Cósmico e o Quadrante Terrestre se 

complementam numa unidade de trabalho. Nesta 

unidade se evidencia o Segundo Princípio de 

Hermes, o da Correspondência: “O que está em 

cima é como o que está em baixo”. E o título deste 

trabalho se justifica. 
 

Revista Dhâranâ n.º 9, Série Superação, 1993 
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Nesta excelsa data ocorreu  formação do 

Primeiro Quadrante Cósmico. Os dois Budas do 

Ciclo de Aquarius, conduzidos pela Excelsa 

Helena Iracy e Pietrus Christi, visitaram e 

defrontaram-se com Akbel na Vila Helena (São 

Lourenço, MG), formando o Primeiro Quadrante 

Cósmico. 
 

 Isso aconteceu durante 15 minutos, 

enquanto a Venerável Mestrina D. Helena J. Souza 

dirigia um Ritual no Templo de Maitreya, às 8:30 

horas. JHS pediu que fossem colocadas três 

cadeiras em fila horizontal, onde se sentaram 

Helena Iracy e os Dois Budas. Depois do evento 

transcendente, D. Helena Jefferson de Souza 

colocou uma fita amarela na cadeira do centro, 

onde estivera Helena Iracy. D. Consuelo Scalfaro 

colocou uma fita azul na cadeira da direita, onde 

se sentara o Buda Humano no corpo de Daniel, e 

D. Carmen Portella colocou uma fita vermelha 

onde estivera o Buda Terreno no corpo de Paulo. 
 

 Foi assim que JHS entregou o Bastão de 

Comando da Obra do Eterno aos legítimos 

Representantes do Ciclo de Aquarius, Dois em 

Três como Um só – Maitreya. 
 

 Em consequência desse facto da maior 

transcendência e importância para o Futuro 

imediato do Mundo, o Mestre JHS deu a Prece 

Evocatória Aghartina para ser proferida nos 

Rituais Mágicos da Ordem dos Tributários. 

VMA 
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ALBERTO PINTO GOUVEIA 
 

 

A ideia de estabelecer determinados 

pontos básicos como referência fundamental ao 

direcionismo do Homem nas suas deslocações pela 

superfície da Terra, data das mais primitivas Eras. 

Para isso, o ser humano recorreu a indicações mais 

ou menos firmes e permanentes da Natureza e 

designadamente àquelas que os astros, com todo o 

respeito e temor que inspiravam como supostas 

divindades, lhe facultavam. 
 

 Assim, o surgimento e o ocaso dos dois 

astros principais que diária e regularmente sulcam 

os céus, forneceram as duas primeiras direcções 

fixas: o Oriente e o Ocidente. 
 

 E porque a cruz sempre constituiu um 

elemento fundamental do símbolo da própria 

Terra, como Ser Quaternário que é no seu actual 

estágio evolutivo, logo o instinto humano 

discerniu que as outras duas direcções 

fundamentais, ou seja, o Norte e o Sul, resultariam 

da linha que cruzasse aquela que unia as duas 

primeiras já estabelecidas. 
 

 Desse modo se formou a primacial cruz 

direccional determinadora dos chamados quatro 

pontos cardeais Norte, Sul, Este e Oeste. Essa 

cruz, ao inserir-se na projecção geométrica da 

própria Terra, que é um círculo, acaba 

constituindo um símbolo que, além de ser o da 

Terra astrologicamente considerada, representa 

ainda a trinificada Manifestação Divina e é a 

expressão planisférica do próprio Globo Terrestre 

(), representando a haste horizontal da cruz o 

Equador, e a haste vertical um dos inúmeros 

meridianos que o cruzam. 
 

 Estabelecido assim o esquema de 

orientação com base nos já referidos pontos 

cardeais, o Homem procurou processos mais ou 

menos fáceis e expeditos para a sua determinação 

em qualquer circunstância. Nem sempre o Sol ou a 

QUADRANTES GEOGRÁFICOS 
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Lua, por se acharem ocultos ou invisíveis em 

razão das neblinas ou das nuvens, podiam servir 

de guias. Houve assim que encontrar no céu outras 

referências e surgiram então a Estrela Polar, como 

indicadora da direcção Norte, e o Cruzeiro do Sul, 

como indicador desse outro ponto cardeal. Vieram 

depois outras direcções intermédias mas também 

úteis e com tudo isso se baseou a bússola, a qual 

juntamente com o astrolábio estiveram na base das 

grandes navegações marítimas dos chamados 

Descobrimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Será curioso notar aqui que os referidos 

pontos cardeais, além do seu sentido inicial de 

direccionamento geográfico, passaram a fazer 

parte do nosso linguarajar com uma feição bem 

diferente, significando não mais uma direcção 

geográfica mas sim uma determinação psíquica ou 

mental do nosso comportamento. Assim, diz-se 

que alguém se desorientou ao praticar determinado 

acto e que a nossa vida se orienta em certo 

sentido. Por outro lado, quem de nós nunca se 

desnorteou, procurando depois nortear os seus 

passos na direcção certa?... 
 

 E não será menos curioso notar que só os 

pontos cardeais Oriente e Norte adquiriram esse 

significado simbólico, que não tem paralelo em 

relação aos outros dois pontos, o Sul e o Ocidente. 

Não deixará isso, todavia, de ter a sua razão de ser. 
 

 Com efeito, todo o tradicional 

embasamento da nossa actual civilização assenta 

em origens orientais que, por sua vez, foram se 

explanando pelo Hemisfério Norte do planeta, ao 

longo daquilo que esotericamente se designa como 

Itinerário de IO ou de ÍSIS. Tal como o próprio 

Sol no seu movimento aparente em redor da Terra, 

a luz civilizadora tem fluído da velha Ásia 

derramando-se por uma Europa primeiramente 

mediterrânica e depois predominantemente 

nórdica, acabando por atingir o Ocidente na 

fracção também nórdica do continente americano, 

onde alcançou fulgores que ainda hoje se 

consideram como expoentes da nossa actual 

civilização. 
 

 Com isso, o Hemisfério Sul, ainda que 

remoendo tradições multimilenares de extintas 

civilizações, quedou adormecido e envolto nas 

suas tenebrosas lendas das quais a audácia 

lusitana, ao dobrar o Cabo Bojador, acabou 

libertando-o para o trazer ao conhecimento do 

mundo civilizado de então. 
 

 Soara aí a hora da reversão civilizacional, 

hora que nos cronómetros cósmicos se poderá 

medir em séculos humanos. 
 

 Porque nada, neste imenso conjunto em 

que nos inserimos, é inteiramente extremo ou 

totalmente diferenciado, os pontos cardeais, 

embora representando direcções específicas, não 

deixam de se achar em íntima relação uns com os 

outros. Entre eles se formam assim quadrantes, aos 

quais correspondem determinadas tónicas 

vibratórias. 
 

 Tal como ficou dito atrás, tem prevalecido 

até aqui a tónica civilizacional que poderíamos 

designar por Oriente-Norte. Com a reversão 

civilizacional já em curso a tónica dominadora 

passará a ser a Ocidente-Sul, o que não significa 

de modo algum que o Hemisfério Norte (tal como 

anteriormente aconteceu ao aparentemente 

adormecido Hemisfério Sul) não tenha o seu papel 

significativo. 
 

 E porque a Luz fluirá então agora do 

Ocidente, será a porção meridional do continente 

americano que lhe estará na origem. 
 

 No reencontro desses novos caminhos, 

Portugal e Brasil, irmanados e complementares 

pela sua esotérica função nesse colossal 

movimento, irão ter algo a realizar em comum. 
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 Nesse sentido, permito-me transcrever 

trecho de um artigo vindo a lume no Boletim da 

Área Internacional da nossa Escola de Teosofia 

Eubiótica, intitulado Ocidente-Sul e editado em 

Portugal em Maio último, do qual parte é citação 

do grande Iniciado português Almada Negreiros: 
 

 “Se existe um pilar-mestre em torno do 

qual volteja a orientação de OCIDENTE-SUL, ele 

tem sido, mais ou menos exteriorizadamente, a 

teimosia de afirmar que se Portugal simbolizou ou 

cumpriu (talvez ainda hoje o faça) a ânsia de tantas 

vezes em busca de condições humanas mais 

condignas, o Brasil não menos simboliza e cumpre 

a missão de absorver e integrar toda a diversidade 

existente no Mundo que aí adquire, por força da 

sua poderosa gravidade continental, uma dinâmica 

de integração completamente insuspeitada, a 

caminho de uma Raça-Síntese que consiga erguer 

uma civilização mais perfeita e humana do que 

aquela que conhecemos até agora.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Não se trata de uma afirmação literária, 

épica ou duplamente patriótica, nem da declaração 

de princípios de uma nova religião ou filosofia 

criada para satisfazer um qualquer ideário luso-

brasileiro; nem ainda tendo por detrás os interesses 

mercantis hoje tão em voga, como o empresariado 

brasileiro visando o grande mercado comunitário 

através do seu estabelecimento em Portugal, aliás, 

sempre bem vindo desde que respeitando os sãos 

princípios económicos de “investimento sem cons-

trangimento” ou de “laboração sem exploração”. 
 

 “(…) o mundo não necessita de Divindade 

mas sim de Humanidade, pois que as religiões até 

hoje existentes no mundo, por tudo defenderem 

em nome de uma ou várias Divindades exteriores a 

si mesmas, mais não têm senão favorecido as 

próprias castas sacerdotais e temporais (por 

materialismo das primeiras ou do seu afastamento 

sistemático do Sagrado), nenhuma conseguiu criar 

um ambiente ou sistema social com verdadeira 

humanidade. O próprio Papa Paulo VI defendia 

que “sem verdadeira humanidade não há 

Divindade”, como pode ser apreciado nas suas 

encíclicas e no próprio Concílio Vaticano II, que 

preconizava uma orientação para a Igreja mais 

próxima do Cristianismo primitivo, e que por isso 

mesmo, ou seja, pelo materialismo de grande parte 

dos seus sacerdotes, bispos, cardeais, etc., não 

conseguiu completar o seu nobre trabalho. Outra 

coisa que não a humanização da civilização não 

esperaríamos do Brasil, que, no cumprimento da 

missão que há muito lhe está destinada, não 

poderia nunca utilizar os métodos de uma 

civilização caduca proveniente do Norte, cuja 

economia e sociedade se encontram na maior crise 

de sempre, precisamente por aqueles princípios 

não terem sido postos em prática, talvez ou não 

por ignorância das Leis que regem toda a Natureza 

e a Humanidade. É por isso que trabalhamos para 

uma Nova Civilização do SUL, a do OCIDENTE-

SUL, que emancipada dos erros da anterior e 

aproveitando o que de melhor ela nos legou, possa 

realmente contribuir para a realização completa de 

um Homem livre, digno e feliz.” 
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