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       omem, conhece a ti mesmo e conhecerás o Universo inteiro! – Afirmava Sócrates, 

assertiva que muitos outros Grandes Iluminados posteriormente repetiram, inclusive Jesus o Cristo, 

quando reiterava o convite à demanda do Reino dos Céus no imo do próprio Homem, ou seja, o 

sétimo estado de Consciência Espiritual de pura Beatitude ao qual os sábios orientais chamam 

Nirvana, o estado de não-forma (arrupa) de Felicidade absoluta consequência da Integração na 

Mónada Divina. 
 

 Isso significa que possui em POTÊNCIA nele mesmo todas as qualidades do Universo, posto 

ser Microcosmos do Macrocosmos, que é dizer, a PARTE feita à semelhança do TODO. 
 

 No entanto, o universo orgânico do Homem com o Mental preenchendo o Emocional e este o 

Físico, ainda que possua a potência é óbvio que na maioria das gentes ela está longe da PATÊNCIA. 

Consequentemente, há o potente ausente de patente… Por isso o Cristo, apesar da sua afirmação 

primaz, prosseguiu a sua semeadura avatárica, pois se Espírito patente houvesse no Homem ela seria 

dispensável, e tal não era e nem é o caso. 
 

 Quando às vezes alguns dizem nada haver a aprender porque tudo está em nós, sentimo-nos 

impelidos a retorquir: nesse caso, por que continuam a ler e a frequentar círculos literários e afins? 

Se já se sabe tudo, descarece-se ler e ouvir outréns… Pois sim, afinal essa é uma meia-verdade: 

quando se lê ou ouve algo parecendo familiar, é porque já foi lido ou ouvido em alguma vida 

anterior e a impressão mental (chitta) ficou. Isto também vale para a afinidade ou desafinidade com 

determinadas correntes de pensamento, espiritualistas ou não, e que só a Lei da Reencarnação e 

Karma pode explicar conveniente e convincentemente. 
 

 Para que o potente se manifeste como patente, necessário se torna a afiliação a algum 

Colégio de Tradição Iniciática devidamente credenciado pela mesma e o afiliado vá, paulatinamente, 

aprendendo e realizando os ensinamentos e as práticas outorgados pelo mesmo; assim, de maneira 

subtil mas eficaz e segura, vai amadurecendo a sua Alma até ao ponto do Espírito potente se revelar 

patente nos actos, nas emoções e nos pensamentos. 



PAX - N.º 83 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

4 

 

 Até lá, prossegue a verdadeira TEURGIA, isto é, a OBRA DIVINA de Transformação de si 

mesmo rumo à Superação e consequente Metástase do Espírito com a Alma e o Corpo, e vice-versa, 

do Corpo com a Alma e o Espírito. Por isto, o processo chama-se METÁSTASE AVATÁRICA. 
 

 Isso consegue-se desenvolvendo a Inteligência pela Instrução; a Emoção pela Educação; a 

Vontade pelo Trabalho. 
 

 Trabalho negligenciado por muitos hoje em dia, preferindo a preguiça «justificada» pelo mais 

ilusório autoconvencimento de já saberem tudo porque tudo está neles, só lhes bastando «canalizar» 

ou «auto-mediunizar» não a quaisquer Seres de grandeza espiritual, ao contrário do que pretendem, 

por isso ser impossível na mais elementar lógica (como é possível Jesus Cristo, Maria de Nazaré, 

Maria Madalena, etc., manifestarem-se por uns ou umas quaisquer criaturas vulgares espiritual ou 

iniciaticamente desqualificadas, cuja órbita de consciência não ultrapassa o emocional?), mas à sua 

própria personalidade, logrando a si mesmos e a outréns, arrostando-se todos no marasmo imenso 

dos erros sobre ilusões, assim atrasando sobremaneira a sua verdadeira evolução toda e qualquer 

criatura que se deixe arrastar pelos facilitismos dos ficcionismos do absoluto irrealismo animista ou 

psíquico. Os silogismos lógicos e bonitos nem sempre são sinónimos de reais e verdadeiros. A bom 

entendedor… 
 

 Psiquismo é termo de significado genérico que em Teosofia e Ocultismo emprega-se para 

designar mediunidade, sensibilidade psíquica, receptividade anímica, etc. Abrange, de maneira geral, 

o conjunto de manifestações físicas e extrafísicas da personalidade humana, as quais findam com a 

morte corporal. De maneira que essas faculdades não são permanentes nem se transmitem de uma 

para outra reencarnação, excepto, por motivo kármico, como reminiscências ou tendências, o que irá 

gravemente o decurso normal da próxima reencarnação, sendo a origem das doenças 

psicossomáticas que muto bem poderiam ter sido evitadas já na presente vida. 
 

 Não se pode, ou não se deverá, comparar uma coisa mortal com outra imortal, ou uma coisa 

morta com outra viva, tal qual o singular perfeito é alheio ao plural imperfeito; portanto, é sempre 

erro grave chamar de espiritual ao psíquico, só pela exibição de faculdades forçadas, inaturais, 

precoces que não vão além de mais uma existência, ou tão-só de alguns anos de existência. Não se 

quer dizer que não existam pessoas psíquicas com espiritualidade de vida, mas sempre com vida sem 

Sabedoria; ademais, não se deve chamar espiritual a alguém só por causa dos seus dotes psíquicos. 
 

 Espiritualidade é, de maneira sumária, a realização da vivência espiritual, e com isso a 

tomada de consciência da Unidade da Vida. Nisto assenta a noção do Ser Superior, do Ego Divino 

na criatura humana. Equivale a Yoga ou União do Humano com o Divino, com o mesmo sentido de 

Religião, isto é, Religio, Religo ou Religação, como seja a da Alma com o Espírito ou Centelha 

Divina. Para alcançar essa Suprema Realização logicamente que se deve construir o edifício da 

Consciência Espiritual pela base e não pelo telhado.  
 

 Na sua Primeira Epístola aos Coríntios, Paulo de Tarso faz a clara distinção entre psiquismo 

e espiritualidade. Segundo ele, onde há dons sem altruísmo não existe espiritualidade. O sábio 

Apóstolo não condenou os “dons” (sidhis, faculdades psíquicas), porém, aconselhou “desejar 

ardentemente os dons maiores” da Sabedoria em “um caminho sobremodo excelente”, o da 

verdadeira Iniciação, que inevitavelmente desfechará na verdadeira Realização Espiritual. 
 

Por ser inerente à personalidade perecível, o psiquismo não deixa de ser um exercício 

materialista, mas muito mais perigoso e insidioso que o somente dialéctico por ser invisível aos 
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olhos ordinários. Pelo contrário, a espiritualidade é uma condição permanente adquirida, mercê da 

Sabedoria e das virtudes desenvolvidas pela mesma, acompanhando o desenvolvimento da Mente ao 

lado do Coração, dessa maneira indo estreitar o elo de ligação entre o Ego Superior e a 

personalidade, aumentando nesta a Luz daquele, auxiliando a Alma à libertação do seu jugo kármico 

pessoal através do domínio e desenvolvimento do Mental, antes, do Psicomental (Kama-Manas), 

indo unir-se cada vez mais à Centelha Divina, a Mónada, e cada vez mais acercando-se 

conscientemente do seu Mestre até finalmente se unir com Ele, momento supremo da Libertação. 
 

 Para mais e melhor a personalidade humana vibrar conscientemente em uníssono com o 

Espírito Divino, deverá procurar manter o mais possível em equilíbrio as suas vibrações físicas, 

emocionais e mentais. Deverá procurar manter um corpo são, as emoções equilibradas e o mental 

aberto às impressões do mundo, para que o Espírito em formação as assimile e aumente em potência 

e patência. Os Grandes Seres, os Excelsos Iluminados ou que patenteiam a Luz Divina, cuja 

personalidade é formada pela Vontade da sua própria Mónada (por já não possuírem karma algum a 

esgotar), e que tomam corpo apenas voluntariamente para auxiliarem na evolução da restante 

Humanidade, como verdadeiros Bodhisattvas ou Seres de Compaixão, de maneira alguma são 

criaturas psíquicas, de acepção ordinária do termo, e sim tipos altamente evoluídos onde a Vida-

Consciência (Jivatmã) envolve a Vida-Energia (Jiva) exclusivamente dotados de noção do colectivo 

e não do individual de qualquer personalidade humana. Julgam e consideram os aptos e inaptos pelo 

desenvolvimento do seu Corpo Causal ou Mental Superior. Participam da VIDA UNA. 
 

 Votamos pela prestação útil deste Editorial acaso podendo trazer o necessário esclarecimento 

a alguns leitores menos informados e formados na Ciência da Vida que é a Sabedoria Iniciática das 

Idades, desta maneira impossibilitados de distinguir tanto o Ilusório do Real como o Espírito potente 

do Espírito patente. 
 

Vossa, a 
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ORDEM DO SANTO GRAAL 
 

– Representante de Agharta na Face da Terra – 
 

 

 
Grão-Mestre da Ordem do Santo Graal, 

Professor Henrique José de Souza, ao lado de sua 

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

Mestrina da Ordem das Filhas de Allamirah, 

ambos tendo as suas Colunas na razão das duas 

Colunas do Templo de Salomão, mais conhecidas 

nos ritos maçónicos do GrT OrT pelos nomes 

Jakim e Bohaz, e nos do Antigo Egipto pelos de 

Menfins e Maisim, sendo que ao centro o próprio 

Grão-Mestre, Misraim.  

À mesma pertenciam os dois misteriosos 

Personagens conhecidos pelos nomes de Conde de 

São Germano e Cagliostro. 
 

Na Maçonaria Aghartina dos Traichus-

Marutas (ou Marus), as três referidas Colunas 

tinham os nomes Agnaim, Asgardim (para o Grão-

Mestre) e Agamim, nomes estes derivados dos 

termos Asgard, Agharta, etc. 

Era Chefe ou Dirigente da referida 

Maçonaria na Face da Terra, o último ou 

13° Dalai-Lama da Série dos Representantes do 

Rei do Mundo (conhecido pelo nome de “Senhor 

de Ermedi” nas tradições transhimalaias, do 

mesmo modo que Akdorge, etc., o mesmo que nas 

tradições do Ocidente, inclusive na Bíblia, já trazia 

o precioso nome do Rei-Sacerdote Melki-Tsedek, 

para o vulgo, simplesmente Melquisedeque, ou o 

“Senhor de Glória e Justiça”, por isso mesmo 

representando, ao mesmo tempo, o Poder 

Temporal e a Autoridade Espiritual sobre todos os 

seres da Terra). 
 

Tendo terminado o ciclo espiritual do 

Oriente em 1924, passou tal Governo ou Direcção 

ao Ocidente. 

Podemos afirmar, com a responsabilidade 

espiritual que nos cabe, e isto de acordo tanto com 
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o Vishnu-Purana, como um dos mais antigos 

livros do mundo, do mesmo modo que com a 

própria H. P. Blavatsky, ao dizerem que “quando 

os mlekshas (estrangeiros) invadissem o Tibete, o 

papel espiritual do Oriente estaria terminado”. 
 

Por tudo isso, foi que surgiu, com a nossa 

Obra, o Grande Ocidente Brasileiro, e que hoje é 

a parte esotérica da Sociedade Teosófica 

Brasileira. 
 

Como consta dos seus Estatutos, a 

primeira parte cuida da educação da infância, para 

fazer jus ao nosso lema desde o começo: Spes 

Messis in Semine, “A esperança da colheita reside 

na Semente”. 
 

E a segunda, da reeducação dos adultos, 

cuja comprovada inteligência possa sujeitar-se a 

uma Iniciação de acordo com o Novo Ciclo, mais 

conhecido pelo nome de Era do Aquário. 
 

De facto, “o Brasil é o Santuário da 

Iniciação do Género Humano a caminho da 

Sociedade (ou Civilização) futura”. 
 

Não foi para outro fim que o Grande 

Iniciado que se chamou Pedro Álvares Cabral, o 

descobriu. Sim, desde o começo do nosso Cultural 

e Espiritual Movimento, que o aclamávamos como 

Ex Occidens Lux! Pois, de direito e de facto, 

substituía o Ex Oriens Lux de Emmanuel 

Swedenborg. 
 

Finalmente, os dois emblemas ou 

condecorações que figuram tanto no pescoço do 

Grão-Mestre da Ordem do Santo Graal como da 

Grã-Mestrina da Ordem das Filhas de Allamirah 

(esta Ordem composta apenas de senhoras), têm a 

seguinte alegoria: uma Pomba de Prata (a Ave de 

Hamsa, segundo as escrituras teosóficas e 

ocultistas) desce sobre um Cálice de Ouro (o 

mesmo que figura no Altar do nosso Templo), este 

cercado pelos raios de um Sol também de Ouro. 
 

Tanto nas lendas do Rei Artus e de 

Lohengrin como de outros Cavaleiros que vêm de 

um País maravilhoso situado no seio da Terra 

(Agharta, Shamballah, etc.), fala-se nesse Cálice e 

“na Pomba que todos os anos desce do Céu para 

renovar o Mistério contido no referido Cálice”… 
 

A fita donde prende o emblema do Grão-

Mestre é de cor vermelha, correspondendo a Tejas 

(o Fogo) mas também ao Poder de Kundalini, e a 

da sua contraparte ou “aspecto feminino” é de cor 

verde, correspondendo a Vayu (o Ar) mas também 

à Força complementar entre as duas que se 

encontram em sentido de descida e subida, isto é, 

Fohat. 
 

No discípulo, quando as mesmas se 

encontram (Fohat vindo da cabeça ou Chakra 

Sahasrara, Brahmananda, etc., e Kundalini vinda 

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

no Chakra Umbilical (metade do corpo) ou 

Manipura, o mesmo se torna um Adepto ou 

“Homem Perfeito”. 
 

E logo duas pétalas das mesmas cores se 

apresentam no coração ou Chakra Cardíaco, isto 

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

dos 14 pedaços de Osíris das tradições egípcias, 

mas que até hoje ninguém as soube interpretar, 

porque em verdade servem de alegoria ao mistério 

dos Avataras, por sua vez representados nos 12 

signos do Zodíaco e mais dois... ocultos. 
 

O Chakra Cardíaco, como os demais em 

língua sânscrita, tem o nome de Anahata. Os 

chakras em número de sete, como os astros ou 

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

do que as “forças subtis da Natureza”.  
 

Para os conhecer e manejar é preciso ser 

um Adepto. 
 

O Vishnu-Purana refere “os dois 

esperados Deva-Pis portadores dos oito Poderes da 

Yoga”, que deveriam vir para implantar uma Nova 

Vida sobre a Terra, melhor dito, uma Nova 

Civilização como é aquela para a qual trabalha a 

mesma Teosofia desde o ano de 1924, senão muito 

antes, pelos dois referidos Seres... 
 

Como fecho (broche, etc.) na capa de 

ambos (na do homem, amarela, e na da mulher, 

azul) vê-se a cabeça de um leão, símbolo de Leo 

ou signo do Sol, sob cuja égide nasceu a nossa 

Obra (fundação material aos 10 de Agosto de 

1924, num domingo, por sua vez, dia do Sol). 
 

O mapa do Brasil apresenta visivelmente a 

cabeça de um leão. E sua boca é justamente a 

capital baiana, que passa por ser a terra do 

nascimento do Homem em questão... A Ilha de 

Itaparica, que lhe fica fronteiriça, além de berço da 

civilização brasileira, também foi o lugar onde a 

nossa Obra fez a sua eclosão espiritual, qual loto 
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sagrado nascido das águas. Itaparica, em língua 

tupi, quer dizer: Ita (pedra ou pedras) parica 

(anteparas), neste caso, como “anteparas de 

pedras”, forma um Aquário ou o signo da Nova 

Era, para o de Piscis ou Peixes, dentro do qual os 

mesmos vivem ou se acham. 
 

Peixes foi o ciclo anterior, que se concluiu 

com o aparecimento do Avatara Cristo... Com 

vistas às suas palavras quando lhe apresentaram a 

mulher faltosa: “Aquele que estiver isento deste (e 

não apenas “de pecado”) que lhe atire a primeira 

pedra”, isto é, “aquele que, em meu ciclo, estiver 

isento deste pecado”, etc. A interpretação de que 

fosse Ele pescador é das mais absurdas, a menos 

que fosse como “pescador de almas”, do mesmo 

modo que o de “pastor”, como ao próprio papa se 

dá, e aos sacerdotes de outras religiões, inclusive a 

protestante. 
 

Gotama, o Buda, outro Avatara da mesma 

Essência Divina, tem por significado: Gotama = 

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

Quanto ao termo pontífice, quer dizer 

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

aquele que constrói a ponte que deve conduzir as 

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

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

O mesmo acontecia com a “barca de Osíris”, o 

Sol, que conduzia as almas de um lado para outro. 
 

Voltando à boca do leão geográfico, não 

foi aí o berço daquele que nasceu cercado de 

poderes que assombravam todo o mundo, 

inclusive os médicos da família, Drs. Nina 

Rodrigues, Alfredo Brito, Director da Faculdade 

de Medicina, etc.? Nesse caso, a boca, como órgão 

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

Solar”, por isso mesmo o único capaz de construir 

pontes, e de conduzir o gado humano ao seu 

destino celeste. 
 

Sim, “porque viemos da Divindade e a ela 

haveremos de ir (ou voltar)”, segundo 

St.º Agostinho, mas por aquela outra Boca: “Deus 

dividido em homens. E homens unificados em 

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

comum, ou da mesma origem, jamais os homens 

deveriam viver em lutas uns contra os outros. 

Trabalhar pela Paz universal é dom dos homens 

inteligentes e dignos. Como tal, verdadeiros 

Adeptos ou Homens Perfeitos. 
 

Quanto ao leão, ainda, da capa dos dois, o 

do homem é de ouro (metal do Sol), e o da mulher 

de prata (ou Lua). 
 

Abre-se uma nova página, tanto na 

História do Mundo como na nossa própria Obra, 

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

processa a evolução espiritual da Humanidade”. 

 

(Revista Dhâranâ n.º 01 – Ano XXII) 
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ODE A AGHARTA 
 

 

VITOR MANUEL ADRIÃO 
 

 
A Voz do Logos ecoa desde o Centro da 

Terra vibrando em notas, acordes e escalas por 

toda a Natureza desde Si mesmo à Face da Terra 

que é o Seu Corpo de Manifestação, resultando 

numa sinfonia a mais grácil em uma polifonia de 

sons, cores e perfumes trescalando o divino Poder 

de Agharta em toda a Vida visível e invisível 

como Omnipresença de Deus. 
 

Falando de Agharta, as suas sete Cidades, 

Cantões ou Lokas cerceando a oitava como 

Capital – Shamballah, Sol Oculto do Globo – 

correspondem aos estados de consciência que a 

Humanidade deve realizar para alcançar a meta da 

sua construção integral, como seja o 

desenvolvimento pleno dos seus sete estados de 

consciência (do Espiritual ao Físico), 

matematicamente compassados nas escalas 

sonoras e cromáticas, onde os tons maiores ligam-

se ao Mundo Celeste. Assim, de Dó Menor a Dó 

Maior estar-se-á sucessivamente alcançando um 

degrau, sem fugir do tom fundamental que se irá 

desdobrar em 7 notas por 7 escalas, resultando 49 

sons. Cada Cidade Aghartina afim a um Planeta 

representativo da respectiva Constelação cujas 

energias encadeia, vem a corresponder a uma 

Tónica onde possui os seus tons harmónicos. Toda 

escala sendo setenária corresponde a uma Força, a 

qual atrai a Força da escala anterior e igualmente a 

Força da escala posterior. São três, portanto, as 

escalas executadas. Os tons em “b” (bemol) maior 

representam o Mundo Humano.  
 

Desse modo, na escala de Dó “b” Maior 

quando a Alma Humana se exalta em estado de 

Sublimação, é quando se acha mais próxima do 

Celestial ou Divino pelo Samadhi, o Êxtase 

Espiritual. Dó é a tónica do Sol no Plano Terreno, 

que como Elemento Físico (Pritivi-Tatva) possui a 

nota fundamental Ré. Existe permutação dos 

planetas e notas consoante o Plano em que o ser se 

disponha. Assim, sendo essa a tónica do Sol ela 

altera-se na sua subida sempre em espiral. Vem a 

ser o segredo dos 49 sons vocálicos do Odissonai, 

“Ode ao Som”, o Canto do Logos, nas 

permutações dos 7 Planetas Sagrados (Sol, Lua, 
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Marte, Mercúrio, Júpiter, Vénus, Saturno = Dó, Ré 

Mi, Fá, Sol, Lá, Si). É o Poder do Som (Mantrika-

Shakti) do Terceiro Logos, o Espírito Santo, a Mãe 

Divina evocada em Ré “b” Maior (Lua) e Sol “b” 

Maior (Sol na Terra), expressando estados de 

Arrebatamentos, de Fugas, de Prelúdios... Bach 

escreveu uma Fuga em Ré Maior, a da Alma 

partindo da Terra para o Divino. Nela todo o 

Universo canta, em vozes sobre-humanas e sons 

supra-terrenos. 

 

Por falar em Johann Sebastian Bach 

(21.3.1685 – 28.7.1750), ele ocupa o vértice 

superior de um triângulo de musicólogos mestres 

entre os mestres na Arte Musical da combinação 

dos sons, como sejam Ludwig van Beethoven 

(17.12.1770 – 26.3.1827) e Wilhelm Richard 

Wagner (22.5.1813 – 13.2.1883), ocupando 

Wolfgang Amadeus Mozart (27.1.1756 – 

5.12.1791) o centro desse triângulo. Assim e para 

os Yokanans ou Arautos musicais de quem depois 

se revelaria como JHS, tem-se que os três 

Excelsos Luzeiros (4.º, 5.º, 6.º) estão reflectidos 

nessa “excelsa trindade musical” que tomou forma 

humana na Terra, como seja: Bach (Harmonia – 

Sol – Satva = Teodiceia na Harmonia), Beethoven 

(Melodia – Mi – Rajas = Cosmogénese na 

Melodia), Wagner (Ritmo – Dó – Tamas = 

Antropogénese no Ritmo), ficando Mozart como 

síntese ou Jina dos três (Theotrim Musical – 

Triguna = Mistérios da Iniciação na Síntese). 
 

Definindo esses verdadeiros arcontes 

musicais como Yokanans do Mestre Vivo que 

sulcou a face da Terra entre 1883 e 1963, adianto 

que as Revelações de JHS não são só as Literárias, 

há também as Revelações Musicais, músicas, 

hinos e mantrans como um bem maior Tesouro, 

todas elas compostas em tonalidades para 6 

sustenidos ou 6 bemóis na clave, como 

homenagem ao Ishvara Akbel do 6.º Sistema, 

expostas em harmonia, melodia e ritmo afins às 

vibrações da Mónada, da Tríade e do Heptacórdio. 

 

Se a Música descreve o Mapa da Evolução 

Universal como arte de tornar o éter audível no 

Terceiro Trono ou Logos importando-o do 

Segundo onde o Silêncio Móvel é a sua Vibração, 

a Vibração, Harmonia ou “Música das Esferas” 

para Pitágoras, o Mestre JHS assim revela, sob o 

pseudónimo Laurentus, em sua obra Ocultismo e 

Teosofia: 

 “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 a mesma seja repetida (digamos 7 x 7 = 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 opiniões contrárias… É o LUGAR 

onde elaboram as chamas do Fogo Sagrado, ou 

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…” 

O Universo acaba revelando-se uma escala 

cromática. Na Música, na escala geral formada de 

semitons constam os sons musicais, possuindo 97 

sons, 57 notas naturais e 40 alterados, dividindo-se 

em 8 oitavas que correspondem aos Planos da 

Natureza e toda a Criação, como escala geral dos 3 

Mundos Celeste (Sol), Humano (Mi) e Terrestre 

(Dó). Possui ainda as 5 regiões sonoras que na 

escala geral, são:  

A região subgrave, que no Mundo 

Subterrâneo corresponde ao Inferno (Talas). 

A região grave, que no Mundo 

Subterrâneo corresponde ao Céu (Lokas). 
 

A região média, que corresponde aos 

Mahatmas e Agharta. 
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A região aguda, que corresponde aos 

Manasaputras e Shamballah (Terceiro Logos). 
 

A região superaguda, comparada aos 

Matra-Devas e o Mundo Celeste (Segundo Logos). 
 

Cada Cidade Aghartina possui uma 

tríplice manifestação e 7 menores, correspondendo 

aos seus três Templos Lunissolar (Assura – 

Imperador incarnando o Luzeiro no Seio da Terra), 

Solar (Agnisvatta – Rei de Edom) e Lunar 

(Barishad – Rainha de Edom) e sete 

Secções habitacionais. A região central 

da escala geral equivale a Shamballah – 

Agharta, e as restantes aos extremos 

Infernal e Celestial, os Terceiro e 

Segundo Logos. 
 

Desse modo, a escala central, 

que começa de Dó-1 até Dó-5, compõe-

se de 4 oitavas e 49 notas, expressivas 

dos 49 Fogos de Kundalini, o Fogo 

Criador do Espírito Santo, sendo que as 4 oitavas 

representam-se nas 4 Linhas de Adeptos 

representativas dos 4 Maharajas ou Lokapalas 

(incarnados no Seio da Terra como Devas-Lipikas 

ou regentes do Karma Planetário) coordenadores 

das 4 Hierarquias Criadoras em função neste 4.º 

Globo da Cadeia Planetária, igualmente a 4.ª do 

Sistema de Evolução, por isso mesmo marcado 

pelo compasso quaternário que rege os seus ciclos 

de vida. 
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A escala geral, cabalisticamente falando, 

possui 8 escalas, as 8 escalas cromáticas do 

Universo. É na região central onde estão dispostas 

todas as vozes humanas. Na região superaguda as 

vozes das Hierarquias Planetárias e de toda a 

Natureza, enquanto na região subgrave ronca o 

ruído das entidades infernais da Zero Dimensão. 

As sete Cidades de Agharta, com suas 

tónicas fundamentais, equilibram na escala natural 

os 7 degraus da escala evolutiva. Com efeito, cada 

Cidade possui uma nota da gama musical que 

transborda em luz, cor e perfume manifestando no 

Seio da Terra a Harmonia das Esferas, um estado 

de consciência a alcançar pela Humanidade sobre 

a Terra em seu itinerário pela escala cromática da 

Evolução Eterna. 

1.ª Cidade de Agharta 

 Jambu (“País de Inverno”) 

 Veste do Eterno: Ag-Zin-Muni 
 

 Possui a cor da aurora, ou seja, o laranja, e 

possui a particularidade de conter as Essências 

Imortais dos melhores e mais aptos da Hierarquia 

Jiva. Sobre esta Cidade ou Loka é onde primeiro 

fulgem os raios alaranjados do Sol Central do 

Sistema Solar fluindo pelo Tubo Cósmico (Tubu-

Shin, em aghartino) no Seio da Terra indo 

alimentar o seu Núcleo Interno. Neste Lugar a 

matéria é protoplásmica e protoplástica, verdadeira 

Mulaprakriti ou Matéria Prima Cósmica sobre que 

incide permanentemente a nota Ré na escala 

diatónica de Dó Maior. 
 

2.ª Cidade de Agharta 

 Plaska (“País das Águas”) 

 Veste do Eterno: Mag-Zin-Muni 
 

 A sua cor branca geral contrasta 

com o violeta suave da galeria akáshica 

ou etérica de nome Luz de Chaitânia que 

a liga ao Duat e a Badagas, na qual se 

ouve um som comparável aos rumores da 

Natureza cristalina, som que aos próprios 

animais encanta. Possui por totem uma 

corça dourada de nome aghartino Yanka, 

representativa de todas espécies de raças 

desaparecidas, em vigência e por 

aparecer, desde homens a animais, 

pássaros e plantas. As Dhyanis-Barishads 

têm aqui a sua residência, que é também 

o Lugar de repouso dos Imortais Jivatmãs 

que na face da Terra se cobriram de 

Glória. Aqui ressoa permanentemente a 

nota Si na escala de Ré natural.  
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3.ª Cidade de Agharta 

 Shalmali (“País dos Tempos Incertos”, 

Paraíso Perdido) 

 Veste do Eterno: Tur-Zin-Muni 

 O seu Sol é o Olho de Lohitanga (Marte) 

que no Antigo Egipto tinha a sua representação e 

aqui os seus raios tomam não a cor fulgurosa 

vermelha mas a suave carmesim, preenchendo 

todo o ambiente onde reinam os Dhyanis-

Agnisvattas. As Essências Imortais dos Kara-

Murus e das Kara-Maras (que animaram os 

antigos ciganos entretanto redimidos do seu karma 

passado) de volta ao Paraíso Perdido, aqui se 

encontram. Aqui se conservam em custódia os 

tesouros de toda a Evolução passada, presente e 

futura da Humanidade, constituindo o Museu 

Aghartino dos mais altos valores de Bhumi, a 

Terra, sob a manutenção dos Marutas, as Forças 

Vivas da Natureza, sobretudo os gnomos cujo 

Chefe é Gobi, o Jina do Deserto mongol batizado 

com o seu nome. O ouro e demais metais da Terra 

são aqui fabricados e aqui a sigla V.I.T.R.I.O.L. 

encontra a sua plena confirmação. A sua fauna e 

flora astro-etéricas são herança da 3.ª Raça-Mãe, 

excluída as espécies monstruosas que eram formas 

primárias, grotescas na fase de serem moldadas e 

apuradas pelas Hierarquias Criadoras incumbidas 

dessa tarefa. Diga-se que cada Raça em seu 

apogeu, em continentes de formas diferentes, teve 

uma fauna e flora próprias, sendo as suas cores e 

formas adequadas às raças e ciclos vigentes. Aqui 

ressoa incessante a nota Dó na escala de Mi 

natural. 
 

4.ª Cidade de Agharta 

 Kusha (“País do Outono”) 

 Veste do Eterno: Aki-Muni 
 

 Esta é a Cidade equilibrante, onde refulge 

augusto o amarelo ouro de Mercúrio a tudo 

inundando, repassando a sensação viva de 

sabedoria, serenidade e beatitude dos seus 

habitantes e da Hierarquia Olhos e Ouvidos Alerta 

nela fixada. Morada dos grandes Arhats ou 

Chrestus, aqui o Rei do Mundo – Java-Agat – 

vibra o seu 4.º Raio de Harmonia Universal para 

toda a Terra como Soberano Pontífice das 4 

Hierarquias manifestadas (Assuras, Agnisvattas, 

Barishads, Jivas) e das 3 Imanifestadas (Leões de 

Fogo, Olhos e Ouvidos Alerta, Virgens da Vida). 

Aqui os Quatro Reis Universais (Maharajas) se 

projectam ladeando o Soberano Pontífice ao 

centro, assim corporificando o Pramantha da 

Evolução sob a forma de Cruzeiro Luminoso. Esta 

Loka expressa ao Sol Oculto do Sistema Solar 

representado pelo planeta Mercúrio, pelo que a sua 

nota é o Mi na escala de Fá natural. 
 

5.ª Cidade de Agharta 

 Kraunka (“País de Verão”) 

 Veste do Eterno: Astar-Muni 
 

 A cor do crepúsculo ou sol poente, o 

púrpura-vivo, brilhante, preenchendo o ambiente 

desta Cidade expressiva da mais elevada 

espiritualidade para toda a Terra, confunde-se com 

a da Hierarquia Leões de Fogo com que se cria a 

Sétima Veste Divina destinada ao Sétimo Luzeiro. 

Aqui o Som Eterno – Om – ou o Verbo Eterno 

toma Forma Viva como centro da Roda da 

Evolução em que se posta o Divino Rotan, Arabel, 

Sanat ou Sat-Berum por que dá projecção a Ardha-

Narisha (o Varão Celeste, o Andrógino 

Primordial), como Quinto Ishvara criando o 

Quinto Kumara, que no Mundo ficou conhecido 

como Excelso Lorenzo ou São Germano. Por isto 

também se o conhece como Jehovah Júnior, o 

favorito do Logos, e de Kraunka se liga ao seu 

Retiro Privado no seio da Serra Sagrada de Sintra, 

donde comanda os 111 Adeptos Independentes da 

5.ª Linha do Pramantha. Nesta Cidade ressoa 

solene, na perenidade do Tempo que parece não 

existir, a nota Sol – nota maior de Shamballah – na 

sua escala natural. 
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6.ª Cidade de Agharta 

 Shaka (“País dos Destemidos”) 

Veste do Eterno: Ara-Muni 

 Vénus inunda com seu azul celeste o 

ambiente desta Cidade, tudo nela é grácil, vibrátil, 

brilhante. Residência da Hierarquia Virgens da 

Vida, aqui se contém a Quintessência do Todo no 

Tudo, o Éter Sonoro, O Manto Azulado da Mãe 

Divina que separa o Divino do Terreno, mas 

também o une. Aqui tudo é Harmonia e Renúncia, 

Amor, Beleza e Sabedoria. Aqui a Estrela 

Luminosa do Logos da Terra leva à 

Transfiguração do Iniciado Nele mesmo e à 

Transformação do Homem na Harmonia da 

Beleza, no maior e mais sublime dos 

destemores. Arabel na 5.ª Cidade como Lei é 

nesta 6.ª o Esplendor – o Deus da Luz, o Deus 

da Ara Iluminada. Nesta Cidade contêm-se os 

Registos Akáshicos da Terra desde o primeiro 

Sopro com que o Eterno a criou. Por eles se 

compreende que a Terra não é somente o solo no 

seu estado grosseiro e sobretudo o elemento 

subtil que o anima, como Matéria Prima. Que a 

Água, como grande Oceano do Pensamento 

Divino, é o estado líquido da Natureza como elo 

que une Espírito e Matéria. Que o Fogo, como 

estado vital da Natureza, é a Vida e a Morte, a 

origem e o fim de todas as coisas manifestadas. 

Enquanto o Ar é o estado gasoso da Natureza, 

incluindo toda a substância sem forma como 

aspecto visível do invisível com qualidades 

espirituais específicas. O Éter ou Akasha é o 

agente espiritual semelhante à Alma do Mundo, 

por ocupar toda a vacuidade sendo a sua 

propriedade o Som. Como a Água também ele é 

o grande Oceano Akáshico, Sonoro, Trepidante. 

O Éter Reflector é o meio do Pensamento 

Divino registar todas as mudanças ocorridas ao 

longo da Evolução nos Anais da Natureza. Aqui 

vibra incessante a nota Lá na sua escala natural. 
 

7.ª Cidade de Agharta 

 Pushkara (“País da Eterna Primavera”) 

 Veste do Eterno: Rabi-Muni  
 

 O verde brilhante desta Cidade fá-la 

parecer e ser uma Eterna Primavera. Nela tudo é 

risonho, nela tudo é feliz e os seus habitantes 

gozam de idades que excedem as centenas de anos, 

como é próprio da natureza superior de Saturno. 

Morada dos Assuras, aqui os Traichus-Marutas 

constroem e mantêm a ligação entre os Três 

Mundos Celeste, Humano e Terrestre dando 

solução de continuidade ao Futuro do Mundo, 

assim estreitando a ligação entre Shamballah e a 

Face da Terra através do seu divino Guardião 

Akdorge, Senhor dos divinos Andróginos deste 

Lugar onde incessantemente vibra a nota Fá 

(Fiat…) sustenido na escala maior de Si. 
 

8.ª Cidade de Agharta 

 Shamballah (“Cidade Eterna”) 

 Veste do Eterno: Ishvara-Muni 
 

 Constitui o Centro Espiritual do Globo, o 

seu Núcleo ou Sol Oculto onde o Terceiro Logos 

elabora todas as energias e matérias que depois 
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flui para os seus sete Centros ou Lokas 

Aghartinas (que lhe respondem em 

refluxo), as quais encarregam-se da 

distribuição por todo o Orbe pelos 

Centros de Duat, Badagas e os 

consignados Montes Santos sobre a 

Terra. Por isso também é chamado 

Laboratório do Espírito Santo. O 

“lago” que separa o Reino de Agharta 

da Cidade Eterna é figurativo do manto 

protoplasmático que envolve o Núcleo 

Electromagnético no centro do Globo, 

o mesmo levando de nome páli e 

tibetano Shamballah. Este Sol 

Planetário vem a ser o Corpo Físico do 

Logos em seu Terceiro Aspecto. Aqui 

vibra a Essência Cósmica de Maitreya 

sob a forma de Mitra-Deva, o Budha 

Terreno. Aqui permanecem em sono 

paranisphânico (paranirvânico, moná-

dico) as divinas Vestes Eucarísticas dos 

Adeptos Vivos chamadas Manasa-

putras ou “Filhos (Criações) da Mente 

Universal”, projecções vivas dos 

Matra-Devas do Segundo Logos ou 

Mundo Celeste através do Tubo 

Cósmico alcançando o Mundo de Duat 

onde estão os Adeptos Vivos 

(Mahatmas). Protegem os 777 Vasos 

de Eleição (Manasaputras) 608.000 

Devas dirigidos por Maliak, um Deva 

de Além-Akasha ou do Segundo 

Logos. A Luz que aqui vibra é tão 

intensa que parece escuridão absoluta, 

mas não é: a sua cor é a púrpura de Júpiter, e a sua 

nota natural é o Sol Maior na escala. 

Tem-se assim as sete Cidades Aghartinas 

mais a oitava que é Shamballah onde se fixa o 

Aspecto Tríplice do Logos Único, no todo 

perfazendo os 10 Aspectos de Deus manifestados 

pelos Elementos da Natureza de que se reveste 

cada um dos Sete Planetários em projecção no 

Seio da Terra, Matéria ou Mater-Rhea, esta cuja 

tríplice natureza (Satva – Rajas – Tamas) vai dar o 

tónus vibratório, cromático e sonoro a cada um 

dos Elementos naturais (Tatvas). No todo, 

descendo do agudo ao grave com intervalo no 

médio da quarta linha, e novamente voltando do 

grave (Seio da Terra) ao médio (Face da Terra) 

indo tornar-se agudo (Seio do Céu), resulta as sete 

escalas irem compor a grande Pauta da Música das 

Esferas que vem a ser a Ode ao Som, o Odissonai 

de que participam todas as Hierarquias Celestes, 

Terrestres e Inferiores na mais esplêndida 

Harmonia envolvendo desde o átomo próximo à 

estrela distante. 

Dessa maneira, cada Cidade Aghartina 

corresponde a um acorde perfeito através das sete 

escalas da gama musical desferida no Heptacórdio 

Divino. Cada um dos sete Planetários plantados no 

seio da Terra vibra com a tónica que lhe 

corresponde no Mundo Celeste, na razão de um 
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acorde perfeito formado por três notas 

repetidamente desferidas nas sete escalas, mais um 

acorde síntese ou oitava coisa expressiva do 

Andrógino Celestial. Assim se constitui a 

Harmonia das Esferas no Seio da Terra, aí onde o 

Céu toma formas apoteóticas e que o peregrino da 

vida em seu caminhar sobre Globo procura 

finalmente alcançar em gloriosa integração 

tornando-se também ele um deus, um partícipe da 

Tebaida dos Deuses, do Paraíso Oculto a que 

soube chegar triunfalmente vencendo a sua selva 

da concupiscência e do vício. 
 

Até lá, ilumina o pensamento e aquece o 

coração a laudatória cheia de esperança no Porvir 

risonho, que o Professor Henrique José de Souza 

um dia proferiu: 
 

– Ó SHAMBALLAH, País Sagrado, onde o 

Amor Puro tem o seu verdadeiro Trono, guardado 

por aqueles que levam o nome de Bhante-Jaul. 

Berço Divino de Jesus, o Cristo, de Zoroastro, de 

Maitreya, de Hermes, de Ramakrishna, de 

Sakyamuni e de todos esses Reis Divinos que de 

tempos em tempos vêm iluminar as mentes 

humanas, ou melhor, “nascerem em uma nova 

Yuga para restabelecimento da Lei”, sê bendita 

por toda a Eternidade! 
 

 Já que não me foi dado transpor as 

grandes barreiras que me separam de Ti, 

consente, ao menos, que eu possa conservar em 

todo o meu Ser o perfume suave do Loto Sagrado 

que ocultas com tanto zelo e carinho, dentro do 

teu Santuário de Amor. E Tu, Maha-Choan, o 

Maior de seus Filhos, perdoa a minha profanação 

pronunciando o Teu nome, ou se as minhas 

palavras, por um instante, foram perturbar o teu 

grande sonho de Amor pelos homens, prestes a ser 

realizado. A Tua Guarda avançada, o Senhor 

Teshu-Lama, no seu Retiro Privado, pressentindo 

a minha presença profana, fez com que o caminho, 

até então esclarecido pela melhor das esperanças, 

fosse obscurecido, por não ser eu digno nem 

merecedor de tamanha graça. Loto Sagrado, abre 

as tuas pétalas perfumosas e belas e deixa cair, 

sobre o Mundo, a Pérola Divina desprendida dos 

Olhos de Parabrahma, pela Sua eterna Dor pelos 

homens, para que estes sejam benditos com a Tua 

presença. 
 

 Permite, ao menos, que na Tua descida do 

Nirvana ao Mundo, eu possa reconhecer-Te entre 

os muitos que virão em Teu nome, pelo Perfume 

que um dia aspirei perto da Tua Morada e por 

aquela Música transcendente, que os meus 

ouvidos jamais cessarão de ouvir. 
 

BIJAM 
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OS AVATARAS 
 
 

DR. CLÓVIS DE LUCA 
 

 

(O autor deste trabalho conviveu com o Professor Henrique José de Souza de 1955 até 1963) 

 
I 

 

OS CICLOS DA HUMANIDADE 
 

Os Ciclos da Humanidade são estudados 

extensamente e com grande profundidade através 

da Geologia, da Mineralogia, da Paleontologia (a 

evolução dos Reinos Mineral, Vegetal, Animal e 

Humano), da Arqueologia e dos conhecimentos 

deixados pela Tradição Iniciática das Idades. 
 

O conhecimento da origem cósmica, a sua 

distribuição e a conformação das suas leis, nos 

vêm através da Astronomia. Estudos intrigantes 

nos vêm através da Astrologia. Mais importante 

que acreditar é pesquisar. Astronomia e Astrologia 

estão em constantes modificações. 

Para nós, é de capital importância a 

Manifestação Cíclica do Espírito de Verdade. 
 

A MANIFESTAÇÃO CÍCLICA DO ESPÍRITO 

DE VERDADE 
 

Tudo o que ocorre no Plano Formal do 

Universo, vem da programação efectuada no Plano 

Informal. 

O Plano Informal ou Arrúpico contém 

todos os protótipos de Manuantaras anteriores, que 

se organizam para dar vida e forma a um novo 

Universo. 

A Manifestação Cíclica do Espírito de 

Verdade é a comunicação entre o Plano Informal 

(Deus, Supremo Arquitecto) e o Plano Formal, a 

manifestação tal como a conhecemos, estudamos e 
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procuramos entender, assimilar, para cumprirmos 

a Lei fundamental da Evolução, o conhecimento, o 

movimento, o acompanhamento do Som 

Primordial, a realização. 
 

MANIFESTAÇÃO CÍCLICA DO ESPÍRITO DE 

VERDADE NA ACTUAL HUMANIDADE 
 

Ela ocorre para todos os Reinos – Mineral, 

Vegetal, Animal, Humano, Angélico, Arcangélico, 

Estátuas de Baal-Bey. 
 

Para nós, humanos, isso torna-se evidente, 

pois ora passamos do 4.º Sistema de Evolução para 

os 5.º, 6.º e 7.º Sistemas de Evolução. 
 

Quando se abrem as comportas do 

Imanifestado/Manifestado, pode-se observar, na 

visão panorâmica da Eternidade, os Sistemas que 

se descortinam. 
 

Torna-se evidente a passagem do 4.º para 

o 5.º Sistema de Evolução, pelo desenvolvimento 

das 6.ª e 7.ª Sub-Raças. 
 

Quem traz para a Humanidade a 

Revelação da Manifestação Cíclica do Espírito de 

Verdade é o Pai Celestial no Filho Terreno, de 

origem aghartina. 
 

No caso particular deste estudo, são os 

Gémeos Espirituais, Henrique José de Souza e 

Helena Jefferson de Souza, que receberam a 

Chave de Pushkara. 
 

PREPARAÇÃO DE UM NOVO CICLO PARA A 

HUMANIDADE 
 

Uma nova Humanidade, um novo 

Presente, um novo Passado e um novo Futuro, 

surge com a preparação de um novo Ciclo. 
 

O novo Ciclo se agiganta com o advento 

das 6.ª e 7.ª Sub-Raças da 5.ª Raça-Mãe. 
 

O protótipo de tudo o que existe é 

zelosamente guardada na Arca da Aliança, 

Agharta. 
 

ARCA DA ALIANÇA, AGHARTA 
 

Agharta é a Alma Gloriosa do Sol. 
 

Nela são guardados todos os segredos do 

Presente, do Passado e do Futuro. 
 

É a eterna Arca da Aliança, que une os 

Filhos de Ísis com o Pai Celestial, o Sol Oculto do 

Sistema. É a união de Agharta e Shamballah no 

Governo Oculto do Mundo. 

Os Seres que conquistam a Sabedoria / 

Virtude, vão para Agharta. São os Deuses da Vida 

e da Forma, a Família Espiritual JHS. 
 

No ciclo actual os 5.º, 6.º e 7.º Reis de 

Edon estiveram com o nosso Mestre Henrique 

José de Souza, para planejarem, edificarem e 

cristalizarem o advento das 6.ª e 7.ª Sub-Raças. 
 

Esse trabalho se coaduna com o trabalho 

do Avatara Maitreya, expressão do Sol Oculto do 

Universo, que ilumina eternamente a Alma 

Gloriosa do Sol. Sol do interior da Terra, que 

vivifica a existência do nosso Globo. 
 

O Sol Oculto sustenta o Governo Oculto 

do Mundo, de que fazem os 777 Manasaputras, os 

Vasos de Honorífica Devoção. 
 

SHAMBALLAH E OS VASOS DE 

HONORÍFICA DEVOÇÃO – O POTENCIAL 

DOS 777 MANASAPUTRAS 
 

Entre Agharta e Shamballah existem 

altíssimas muralhas, isto é, são como a parte 

côncava da nossa caixa craniana que abriga o 

sistema nervoso oculto, os nossos “antepassados” 

e onde vão se colher as experiências do Presente e 

do Futuro. 
 

Shamballah é a parte convexa da nossa 

caixa craniana que protege o córtex cerebral, a 

parte consciente dos nossos órgãos dos sentidos, 

toda a parte elaborada do sistema psicomental, a 

memória, a projecção para o futuro inabarcável e 

imprevisível, mas também a parte mais activa da 

imaginação / consciência, as aspirações da nossa 

alma, a imortalidade percorrida pelo “tapete 

mágico” no caminho do Universo. 
 

Quem olha sempre para o Futuro, assume 

Shamballah. É Imortal. Constrói novos Universos, 

novas possibilidades. É aliado fiel do Governo 

Oculto do Mundo, do Planetário da Ronda. 
 

Caminha de Globo em Globo até chegar 

ao 8.º Sistema. 
 

Está em gozo contínuo com a Família 

Espiritual JHS, os Gémeos Espirituais Henrique e 

Helena, a 7.ª Sub-Raça da 5.ª Raça-Mãe. 
 

É a Obra do Eterno na Face da Terra que 

caminha do 4.º para o 5.º Sistema de Evolução, do 

5.º para o 6º. Sistema de Evolução sob a direcção 

dos Gémeos Espirituais. 
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ASTRONOMIA, ASTROLOGIA – AGHARTA, 

SHAMBALLAH 
 

Astronomia é o conhecimento científico 

do Universo de acordo com as possibilidades das 

concepção modernas, conseguidas através do 

conhecimento das leis da óptica e mais 

recentemente das leis do som. 
 

Astrologia é o conhecimento do Universo, 

adquirido através dos ensinamentos da Tradição 

Iniciática das Idades. 
 

Essa se assenta principalmente num 

conhecimento mais aprimorado da natureza do 

Homem, os pontos de união Homem – Cosmos, os 

ensinamentos dos reservatórios da consciência, os 

arquivos do Globo Terra, os livros que apressam o 

que foi, é e será, pelo despertar da nossa 

consciência nos ensinamentos ali contidos, que 

possibilitam uma nova vivência no Universo. 
 

É o Mundo das Leis, o Submundo do 

Globo Terra, citado no Livro dos Mortos como 

Mundo de Duat, onde o nosso encéfalo revela 2/3 

da consciência. 
 

A síntese é o Caijah, onde se tem 

consciência dos nossos veículos, o ponto de união 

com a Consciência Cósmica, onde se origina a 

Pedra da Lei que estabelece os preceitos da 

Virtude. 
 

Dentro e acima dela, o Espaço Cósmico 

delineia uma consciência supra-humana, origem e 

arquivo das consciências anteriores. 
 

Nela se percebem os valores do Tubo 

Cósmico que não tem Princípio nem Fim, não tem 

Entrada nem Saída, mas que permite a percepção 

do limiar entre o Imanifestado / Manifestado, a 

presença constante do Futuro, dos valores 

cósmicos reais, que estiveram, estão e estarão em 

todo o lugar ao mesmo tempo, a Omnipresença, a 

Omnisciência, a comunicação perfeita com o 8.º 

Sistema de Evolução. O seu Portal, a sua Porta de 

Entrada é Shamballah, onde se encontram e se 

reúnem os Avataras, os Kumaras, os Senhores da 

Vida, os Senhores do Bem e do Mal, onde as suas 

Bocas bebem na mesma Taça. 
 

A Taça Eucarística é a Alma Universal, 

Mente – Intuição – Espírito, forjada pelos 

Senhores da Vida. 
 

A Taça, Físico – Alma – Espírito dos 

Avataras, os quais se firmam em Shamballah – 

Agharta – Duat. 
 

A Alma da Agharta adquire o Físico 

vivente na Face da Terra em Duat, mais 

precisamente no Caijah – síntese de Duat –  e no 

Mekatulan, síntese da formação do Novo 

Pramantha a Luzir. 

É no Mekatulan, síntese do Mundo de 

Badagas, que se dá a confecção dos Valores dos 

Avataras. 

É precisamente no Mekatulan onde os 

Valores de Shamballah – Agharta – Duat se 

fundem para concretizar a Vida do Avatara, o 

Imanifestado/Manifestado nos ciclos da 

Humanidade e no presente ciclo da Humanidade: o 

Avatara Maitreya, o Buda Terreno e o Buda 

Celeste. 

Os nossos Irmãos de Obra Divina deverão 

perceber pela presente exposição que estamos 

tratando em detalhes de um novo Céu, de uma 

nova Terra, de um novo Passado, de um novo 

Presente, de um novo Futuro, descritos conforme o 

apreendido junto dos Gémeos Espirituais, 

Henrique e Helena. É o testemunho de quem 

viveu, vive e viverá com o Senhor da Vida, do 

Bem e do Mal. O meu testemunho é bem menor, 

alicerça-se na participação dos conhecimentos 

impregnados pelos Gémeos Espirituais. Os 

Mestres ensinaram-me a reconhecer a Taça 

Eucarística. 
 

TERRA E SÍNTESE SOLAR 
 

Do ponto de vista astronómico, o Sol é o 

centro do nosso Sistema. De dentro para fora, 

segue-se Mercúrio, Vénus, Terra, Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano e Neptuno. As pesquisas modernas 

mostram outras novidades, mas não é o momento 

para comentá-las. A Lua é satélite do Globo Terra. 

Do ponto de vista astrológico, dos 

ensinamentos esotéricos, a Terra é o 4.º Globo e 

não o 3.º. 

A Lua é o 3.º Globo e nela se desenvolveu 

a 3.ª Cadeia Planetária. Da Lua, os transbordos da 

Vida da 3.ª Cadeia Planetária vieram ter ao Globo 

Terra. 

A Lua, actualmente dependente da Terra e 

complemento da vida na Terra, desempenhou o 



PAX - N.º 83 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

20 

 

seu papel importante nas épocas longínquas do 

início do Sistema organizado, tal como hoje 

presenciamos nos Reinos Mineral, Vegetal, 

Animal, Humano, visíveis na Face da Terra. 
 

A interiorização da Alma Universal 

(Agharta), da Vida sensível mais subtil (Duat) e da 

Vida Universal (Espírito do Universo, 

Shamballah), tem como Centro de Vida o Sol. 
 

No interior do Sol, o Sol Oculto, a chama 

do Universo no Sistema Solar. Este comunica-se 

directamente, pela Omnipresença e Omnisciência, 

com o Sol Oculto do Universo. 
 

Agharta com as suas 7 Cidades e os 7 

Aspectos do Deus Único e Verdadeiro, as 7 

Estátuas de Baal-Bey, consentâneas com a queda 

da Estrela Baal e a interposição dos aspectos mais 

subtis do Universo, do Sistema Solar, é a Alma 

Gloriosa do Sol, isto é, a que vivifica, dá vida e 

forma a tudo o que existe no Globo Terra. Ela 

vivifica, dá vida e forma, e recebe os frutos do seu 

trabalho durante Eternidades. 
 

II 
 

OS SISTEMAS DE VIDA 
 

Do ponto de vista especulativo na 

matemática, e aceite pela Tradição Iniciática das 

Idades, existem 8 Sistemas. O 8.º Sistema é a 

síntese dos demais. Em torno dele giram os 7 

Sistemas como estrelas iluminadas pelos eternos 

Manuantaras (Cadeias). 
 

Teoricamente, cada Sistema Planetário 

representa um Manuantara com os 7 Sistemas de 

Vida (Rondas). Esta é a visão linear do 

conhecimento proposto pela Sabedoria Iniciática 

das Idades. 
 

Na realidade, tanto os Sistemas como os 

Manuantaras são Pramanthas. 
 

Todo o Sistema é finito, mas cada Sistema 

tem possibilidades infinitas. 
 

O grau de avanço nessa sistemática é 

apresentado de maneira espectacular pelos 

ensinamentos da nossa Obra: a passagem 

imperceptível mas considerável do 4.º para o 5.º 

Sistema, do 5.º para o 6.º Sistema; a passagem do 

6.º para o 7.º Sistema do Avatara Maitreya. 
 

Muito ainda se falará, escreverá e gravará 

da doutrina ensinada e explanada pelos Gémeos 

Espirituais. Mestres, orientadores e condutores dos 

seus discípulos através dos 4.º, 5.º e 6.º Sistemas 

de Evolução, inspirando a aspiração dos discípulos 

para o Mundo Sem Forma, da origem 

vibração/movimento para provar as verdades da 

forma, som/palavra, palavra/escrita, escrita 

/revelações, revelações que assumem o controle do 

campo de batalha, alma humana/Alma Universal, 

campo de Kurukchetra que o nosso muito amado 

Krishna, como Senhor do Céu e da Terra, o 

Senhor do Destino, e Buda, a Sabedoria Síntese do 

conhecimento do Céu e da Terra, o carismático 

Jesus de Nazareth, Senhor da Virtude, a síntese 

dos anteriores, Henrique e Helena como Alma e 

Espírito dos Avataras antecedentes, descortinaram 

objectivamente como verdades do Globo Terra, do 

Sistema Solar e do Universo. 
 

É muito pouco o que sei e posso explanar, 

mas é muito o que consta dos nossos Arquivos. 
 

AS RAÇAS HUMANAS 
 

A estação cósmica, Solar/Globo Terra, 

humana no 4.º Globo de Evolução na 5.ª Sub-

Raça, aguardou o desembarque dos Gémeos 

Espirituais em 15 de Setembro de 1883, já 

anunciados anteriormente na Serra de Sintra em 

1800. 
 

As epopeias por que passaram os Gémeos, 

poderão ser consultadas na nossa revista Dhâranâ. 
 

Começo por narrar os factos ocorridos no 

presente ciclo, quando os Gémeos Espirituais 

receberam o Bastão de Comando da Obra, na 

Montanha Sagrada de São Lourenço (MG), em 28 

de Setembro de 1921, tendo se formado como o 

início material da mesma Obra em 10 de Agosto 

de 1924. 
 

Os Gémeos Espirituais representaram a 

continuação da Obra do 31.º Buda Vivo do 

Oriente, dando sequência às Taças do Eterno, às 

vidas existenciais/realizações do 32.º e 33.º Budas 

Vivos, representando respectivamente os 5.º e 6.º 

Senhores do Universo, a epopeia resumida nos 

eventos das duas Bocas (Agharta / Shamballah) 

beberem na mesma Taça. 
 

Tornaram-se, assim, as 6.ª e 7.ª Sub-Raças 

do 4.º Sistema. Pelas razões expostas acima, essas 

são também as 6.ª e 7.ª Raças-Mães dos 5.º e 6.º 
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Sistemas (Rondas), pois estão em função os 5.º e 

6.º Planetários. 
 

As 5.ª e 6.ª Sub-Raças receberam o auxílio 

dos 4.º, 5.º, 6.º e 7.º Reis de Edon (Agharta), onde 

são guardados, arquivados e apresentados os 

protótipos dessas 5.ª, 6.ª e até 7.ª Sub-Raças. 
 

É justamente a 7.ª Sub-Raça com o 

potencial dos 777 (Shamballah) que serve de 

apoio, no Mekatulan, para a manifestação integral 

do Avatara Maitreya, bafejada pelo potencial dos 

777 Vasos de Honorífica Devoção, integrados 

pelos 222 Anjos do Além-Akasha de Shamballah 

projectados no Caijah. 
 

Como se pode depreender, os Avataras se 

evidenciam por um exaustivo e sacrificial trabalho 

de eternidades sem conta. São expressões salientes 

a Estação de Embarque/Desembarque, Imani-

festado/Manifestado, Shamballah (o “tapete mági-

co” da Omnisciência e Omnipresença) / Agharta 

(as reservas da consolidação do Passado, Presente 

e Futuro), o sistema de interpretação dos Mundos 

Interiores representado por Duat. 
 

O Sol Oculto revela-se no aspecto 

Universal, Solar e Humano, este cuja a imagem e 

semelhança representa, expressa e concretiza o 

Universo. 
 

Sabedoria/Virtude, Virtude/Condução é a 

expressão do Rei do Mundo. Traduz, 

perceptível/imperceptível, o Manifestado/Imani-

festado. A Sabedoria, a Virtude desses Seres, dos 

quatro Senhores (4.º Senhor, Krishna, Buda, 

Cristo, JHS) e o Avatara Maitreya, estão além dos 

conceitos e descrições pela escrita. Pois estes são 

sistemas que exprimem a Lei que a tudo e a todos 

rege, polaridades que abarcam todo o conheci-

mento, complementos que abarcam a Sabedo-

ria/Virtude, que dá vida e forma a tudo que existe. 

A escrita expressa a gravação do Mundo da 

Forma, a existência manifestada, conforme me foi 

revelado, acima e abaixo e dos lados, dentro e fora 

da Natureza que em nós é manifesta. 
 

SOM – PALAVRA PERDIDA 
 

É o que precede a Manifestação. Está no 

limiar Imanifestado/Manifestado. Na Taça do 

Sacrifício, da Eterna Vítima, vibra a Palavra 

Perdida. É a expressão de Shamballah no Homem. 

É o Adam-Kadmon, o Homem Cósmico que se 

acopla ao Deus Homem, o Adam-Heve. 
 

ADAM-KADMON – ADAM-HEVE 
 

Os nossos Irmãos, pela presente exposi-

ção, podem valorizar a voz, a escrita e a gravação 

como testemunha do Anjo da Palavra, como 

testemunha da iniciação e comprovação das 

aspirações da Alma Humana, que recebe como 

prémio da aceitação ser tomado como discípulo do 

insigne professor António Castaño Ferreira, que 

preparou o discípulo que vos escreve para 

acompanhar, presenciar e seguir através da trilha 

dos calores dos 5.º e 6.º Aspectos da Consciência 

Cósmica dos nossos Excelsos Mestres Henrique 

José de Souza e Helena Jefferson de Souza. 

Consciências Cósmicas em Adam-Kadmon são as 

Consciências de Akbel e Arabel. 
 

Adam-Heve são Consciências Cósmica 

/Humana em Henrique e Helena, sinteticamente 

representados pela sigla JHS. 
 

Os Princípios Henrique e Helena também 

são representados pelos 5 dedos de cada mão, que 

revestem a 5.ª Expressão Cósmica e Humana, 

assinalados nos números 5 e 10. 
 

O número 55 (5 e 5) representa o valor da 

Taça que contém a Essência, a 5.ª Essência do 

Universo. Na mesma Taça existe a 6.ª Essência do 

Universo. Duas Bocas bebem na mesma Taça. É o 

Poder-Sabedoria, associado ao Poder-Sabedoria-

Virtude. São os condutores que nos levam aos 5.º e 

6.º Sistemas de Evolução. Em síntese, os mesmos 

se integram no Avatara Síntese Maitreya, o 7.º 

Sistema de Evolução. Este é um belíssimo 

exemplo de Integração dos Sistemas de Evolução. 
 

Esse é o ponto alto da nossa exposição, 

que somente foi possível graças aos nossos 

Mestres que nos conduziram pelos 4.º e 5.º 

Sistemas de Evolução através da Alma Universal, 

Essência Átmica e Búdhica cedida pelo Supremo 

Amoroso na condução da Raça Humana. 
 

É nosso escopo preparar a Humanidade 

para o Futuro Presente, na participação do ciclo de 

esplendor da vida avatárica no Sistema 

Solar/Globo Terra. 
 

É a chave do ciclo de realizações, em 

consonância com o Sol Oculto do nosso Sistema, 
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Sol Oculto de todos Sistemas, Sol Oculto do 

Universo, “Buraco Negro” do Universo que recebe 

todas as realizações e as emite novamente para 

formar um novo Sistema. Este é um pequeno 

exemplo do término de reinício dos Manuantaras. 
 

De maneira muito especial, o nosso Mestre 

nos revelou, preparou e concretizou todos estes 

mistérios da Vida Energia – Vida Consciência, 

Vida Imanifestada – Vida Manifestada. 
 

Tal como Shamballah, o “Buraco Negro” é 

o excesso de luz. Ele como origem de todo o 

movimento, do protótipo do som e consequência 

do movimento calor/luz, do início ao fim e 

reinícios de todos os Universos. 
 

Na Agharta, as 7 Estátuas de Baal-Bey 

representam os 7 Kumaras que dirigiram, dirigem 

e dirigirão a Vida no Globo Terra. 
 

Na Face da Terra, devemos valorizar a 

expressividade de JHS: “A Sabedoria do Pai e o 

Amor da Mãe, firmarão no Filho a Omnipotência 

do Eterno”. Por o Pai e a Mãe se expressarem nos 

Gémeos Espirituais, o Filho se expressa no 

Avatara Maitreya. 
 

OS AVATARAS 
 

Maitreya abarca “o Buda Terreno, 5.º 

Senhor do Universo, e o Buda Celeste, 6.º Senhor 

do Universo”. 
 

PRAMANTHA 
 

É o termo criado por JHS para expressar a 

realidade cósmica e humana, o Adam-Heve / 

Adam-Kadmon, na vertical e na horizontal, 

igualmente expressando a Mãe dos Avataras nos 

Mundos Internos e na Face da Terra. Os Avataras 

têm três Aspectos Femininos na sua formação: 
 

1 – Helena da Silva Neves, na Agharta. 

2 – Helena Iracy, no Duat. 

3 – Helena Jefferson de Souza, na Face da 

Terra. 
 

Horizontal e vertical é a Cruz do 

Pramantha. É onde se acende o Fogo da Mansão 

do Eterno nos Mundos manifestados. É no 

Pramantha que se faz visual o Adam-Kadmon e o 

Adam-Heve. É no Pramantha que se assume o 

compromisso com a Evolução Humana. No 

Pramantha se manifesta a Essência Crística ou 

Búdhica dos Kumaras. Os factos se delineiam na 

horizontal e vertical, ao mesmo tempo. 

A sublime Canção do Bem-Aventurado, 

Bhagavad-Gïta, desenvolve a luta no campo de 

Kurukchetra, a Alma Humana / Alma Universal, 

como a essência da Queda dos Anjos. 

Buda é a essência da Sabedoria, o caminho 

para a Vitória. 

Cristo é a essência da Virtude, o sacrifício 

pelo Amor. 

JHS é a síntese, o resumo de todos os 

acontecimentos, o partido do Bem contra o Mal, 

ao mesmo tempo no Cosmos e no Homem, a 

redenção dos Anjos, a redenção do Espírito, o 

equilíbrio das Polaridades (como síntese de todo o 

conhecimento, o esmiuçamento da estrutura do 

Globo Terra, do Sistema Solar, do Sol Oculto do 

Universo). 

Forçados pela Directriz da Evolução, 

cumprindo a função do Mental-Sexo (Anjos 

caídos) caminhamos para o Mental Bhúdico ou 

Mental Crístico, expressivo da Sabedoria/Virtude, 

das duas Bocas bebendo na mesma Taça, revelada 

e assumida como realização para os Avataras pelos 

Gémeos Espirituais. 

Segundo a Sabedoria Búdhica Aghartina, 

o Karma equilibra as duas conchas da Balança. 

Com o novo Presente, desaparece o 

Karma; com um novo Passado, a realização do 

Futuro no Presente é mais importante. O que 

forma no Passado é o que podemos ser no Futuro, 

acompanhando os Avataras nos 5.º e 6.º Sistemas, 

trilha da Imortalidade, berço da Gratidão. 

Uma nova Vida Energia caminha para 

uma nova Vida Consciência. É um novo caminho 

para a Eterna Vítima, a Eterna Aliança 

Criador/Criatura, Eterna Vida onde repousam os 5 

Vayus, fontes da Vida e do Som; da Eterna Luz 

que emana do Sol Oculto do Universo; dos 4 Rios 

Sagrados que alimentam a Vida. 

É nosso escopo divulgar e preparar, em 

consonância com os nossos Mestres, a organização 

da Família Espiritual JHS, Futuro Presente, Buda 

Terreno e Buda Celestial, a conquista da 7.ª Sub-

Raça, o Esplendor do Globo Terra / Sistema Solar 

no presente ciclo da Humanidade. 
 

Jornal Integre-se, Outubro/Novembro 2004 
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SISTEMAS GEOGRÁFICOS 
 

 

GABRIEL ARANTES ZANIN 
 

 

 
O objectivo deste artigo é fazer com que 

se tome conhecimento do que são os Sistemas 

Geográficos, mas sinteticamente, por ser um tema 

bastante complexo que exige base em outros 

estudos divulgados pela Sociedade Teosófica 

Brasileira, como os de natureza histórica, 

geológica, telúrica, ecológica e, principalmente, os 

de natureza cosmogenética e antropogenética, ou 

seja, ligados a Génese dos Universos e das 

Hierarquias. 
 

Para explicarmos o que são os Sistemas 

Geográficos recorremos, inicialmente, a um trecho 

do artigo Fundamentos Cosmogenéticos, 

Antropogenéticos e Históricos, da autoria do 

fundador da S.T.B., o Professor Henrique José de 

Souza: 
 

“O Tempo, o Espaço e a Causalidade são 

as três características de um Universo em 

manifestação. No seio do Infinito onde reina a 

Eternidade, a Imutabilidade, não existe Espaço, 

nem Tempo, nem a relação entre Causa e Efeito. 

Existe, sim, a cristalização do Perfeito, a 

Imobilidade, um Sistema Estático, onde não há 

energia em acção mas o equilíbrio, portanto, nada 

existe, existindo tudo.” 
 

Esse Sistema Estático ou Causa das 

Causas, é o Plano Substancial donde tudo emana e 

para onde tudo volve. É um Sistema Neutro, sem 

forma. Quando é quebrado o equilíbrio desse 

Sistema, as forças ou energias que lhe são 

imanentes entram em movimento, produzindo 

então, ao longo da manifestação do Todo, uma 

série de Sistemas específicos, os Sistemas de 

Evolução. 
 

A Lei de Evolução, uma das Leis 

Universais, fundamentalmente é a da transfor-

mação da Vida-Energia em Vida-Consciência. 

Desse modo, do Sistema Original surgem os 

Sistemas de Evolução desenvolvendo um trabalho 

de concretização, isto é, do geral para o particular, 

da Energia para a Consciência, do Abstracto para o 

Concreto. 
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A Evolução ainda está se processando no 

4.º Sistema de Evolução (com três Sistemas já 

realizados, que formaram os três primeiros Reinos 

da Natureza – Reinos Mineral, Vegetal, Animal – 

sem o que não seria possível a Evolução do 4.º 

Sistema), e neste Sistema ela chegou ao máximo 

do Concretismo, ao ponto axial da Manifestação 

do Todo. 
 

O Conhecimento Teosófico mostra-nos 

que a Evolução nos Planos manifestados faz-se de 

forma setenária, de acordo com a Cosmogénese e a 

Antropogénese: a Mónada (Espírito de Deus no 

Homem, Centelha Divina, Unidade de 

Consciência) deve peregrinar por 7 Sistemas 

Planetários e desenvolver 7 estados de consciência 

que se reflectem em 7 Raças-Mães, finalmente 

correspondendo cada uma a um estado de 

Consciência a ser desenvolvido pela Humanidade. 
 

O caminhar da Mónada faz-se obedecendo 

ao chamado Itinerário de IO (de Oriente para 

Ocidente, de Norte para Sul), fixando-se 

periodicamente em locais determinados pela Lei e 

que objectivamente podemos reconhecer como 

civilizações, com os seus períodos de ascensão, 

apogeu e declínio. 
 

Esse local que vai surgir como berço de 

uma nova civilização é um Sistema Planetário em 

miniatura, ou seja, corresponde a um conjunto de 7 

pontos ou lugares, considerados sagrados pela sua 

função, em torno de um 8.º lugar, agindo este 

como poder coordenador. A esse conjunto de 7 

locais ao redor de um 8.º na Face da Terra, 

escolhido por Lei (entendamos por Lei a Lei 

Divina ou a “Lei que a tudo e a todos rege”) para o 

desenvolvimento da Consciência, dá-se o nome de 

Sistema Geográfico. Assim, toda a vez que um 

novo estado de Consciência é exigido por Lei, um 

novo Sistema Geográfico é criado, como Núcleo 

irradiador desse estado de Consciência para o 

Mundo. 
 

O Sistema Geográfico funciona como 

accionador da Evolução no presente Ciclo. Para 
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tanto, cada Cidade do mesmo está ligada a um 

ramo da Ciência a ser desenvolvido pela 

Humanidade, o que representa um novo estado de 

Consciência a ser conquistado. 
 

Pelos Sistemas Geográficos fluem as 

Energias Espirituais do Centro da Terra para a 

Face da mesma, fluindo e impregnando a 

Humanidade com a Tónica de Verdade. Portanto, 

os Sistemas Geográficos são pontos de interseção 

entre o Divino e o Terreno, pontos de irradiação de 

Cultura e Espiritualidade. Isso ocorre pela ligação 

das Cidades na Face da Terra aos Mundos Internos 

ou Subterrâneos, um assunto de extrema 

transcendência que não cabe reduzir a sua 

complexidade a uma simples citação. Diremos 

apenas que os Mundos Subterrâneos 

correspondem aos Chakras da Terra, da mesma 

forma que os Sistemas Geográficos mas em 

condições diversas. 
 

A Humanidade em sua História evolutiva, 

que não se limita ao que a Ciência “oficial” 

conhece, teve inúmeros Sistemas Geográficos. No 

decorrer do desenvolvimento desta 5.ª Raça-Mãe, 

a Raça Ariana (mas não a mesma de Hitler), 

existiram inúmeros Sistemas Geográficos em 

muitas partes do Globo Terrestre. Citaremos 

alguns exemplos. No Brasil, houve o 

desenvolvimento do Sistema Geográfico de 

Teresópolis. Houve também o Sistema Geográfico 

de Jerusalém, que foi preparado para a vinda do 

Avatara (manifestação do Espírito de Verdade) de 

Piscis (ou Peixes), Jeffersus, ou Jesus, o Cristo. 

Outro Sistema foi o Sistema Geográfico Tibetano, 

cujo Governo era realizado por uma Tríade: 

Budha-Vivo, Traichu-Lama e Dalai-Lama. 
 

Já vimos que toda a vez que um novo 

estado de Consciência, um novo impulso 

evolucional para um novo Ciclo é exigido por Lei, 

um novo Sistema Geográfico é criado, como 

Núcleo irradiador desse estado de Consciência 

para o Mundo. 
 

Todo o aproveitamento evolutivo colhido 

através dos ciclos e dos tempos, foi fixado no 

Brasil. Por esta razão, foi formado e está sendo 

preparado o Sistema Geográfico Sul-Mineiro, 

como local por Lei determinado para a irradiação 

desse estado de Consciência e também para dar 

condições para a manifestação do Avatara do 

Ciclo de Aquarius, a partir do ano 2005 da nossa 

Era. 
 

O Sistema Geográfico Sul-Mineiro, no 

Estado de Minas Gerais, Brasil, é constituído pelas 

cidades: Pouso Alto, Itanhandu, Carmo de Minas, 

Maria da Fé, São Thomé das Letras, Conceição do 

Rio Verde e Aiuruoca, tendo como Centro a 

cidade de São Lourenço, como poder coordenador, 

situada aos 23 graus de latitude Sul, trópico de 

Capricórnio. 
 

E qual é o nobre trabalho da Sociedade 

Teosófica Brasileira quanto ao Sistema Geográfico 

Sul-Mineiro? O pivot do nosso trabalho no 

presente Ciclo é a preparação do Sistema 

Geográfico Sul-Mineiro, por ser ali o Núcleo por 

Lei escolhido, como irradiador do novo estado de 

Consciência para o Mundo. 
 

Para a realização desse trabalho é 

importante que frequentemos o Sistema 

Geográfico Sul-Mineiro de forma consciente e 

constante, a fim de mantermos viva a semente do 

novo estado de Consciência exigido por Lei. Ora, 

se não temos recursos para construirmos 

materialmente as cidades de acordo com as futuras 

necessidades quanto à vinda do Avatara, temos a 

responsabilidade e o dever de preparar psíquica e 

mentalmente o Sistema Geográfico. 
 

A nossa frequência ao Sistema Geográfico 

vai permitindo a troca de informações com os 

indivíduos que habitam essas regiões, e a vibração 

do nosso corpo preparado e da nossa mente 

consciente dá condições, através da Ritualística, a 

que o potencial dos Mundos Internos vibre na Face 

da Terra através de nós. Dessa forma, estamos 

criando um ambiente favorável à Lei que ali se 

manifesta. 
 

Jornal Sol do Ocidente, 

n.º 19, Agosto e Setembro de 2005
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VITOR MANUEL ADRIÃO 
 

 
Há jogos tão conhecidos de todos que na 

sua vulgarização levou à perda do seu significado 

oculto, iniciático, assim como da sua origem e 

finalidade primeira, como seja o dominó, as damas 

e o xadrez. Este último, como jogo de estratégias 

aparentemente militares, no todo indicia o 

desenvolvimento e evolução de uma sociedade em 

meio a lances vitais à sua ordem e progresso, 

perseguindo a derradeira vitória de um mais amplo 

desenvolvimento psicossocial afim a um maior 

estado de consciência relativo ao anterior, vindo 

também a marcar o intercâmbio ideológico entre a 

Escolástica e a Mística, entre a Catequese e a 

Gnose, entre a Maçonaria e a Igreja, motivo de 

estar presente em ambas como jogo hermético de 

interrelações tanto simbólicas como sinergéticas, 

afins à Alma Colectiva ou Egrégora de cada uma 

dessas correntes de Tradição. 
 

 O flagrante disso mesmo avista-se na 

fachada dianteira da igreja paroquial de Vico 

Pancellorum, em Bagno di Lucca, Toscana, que é 

uma das mais antigas do Val di Lima mas devido 

aos sucessivos restauros sofridos ao longo dos 

tempos torna-se difícil situar com certeza a data da 

sua edificação, apesar da primeira notícia 

documental sobre ela datar do ano 873, quando o 

presbítero Alpari comunica a Gherardo, bispo de 

Lucca, a intenção de fundar aí a cabeça paroquial 

sob a evocação do Apóstolo São Paulo. Num outro 

documento posterior, de 18 de Março de 942, o 

bispo de Lucca, Corrado, dirige-se ao presbítero 

Lamperto de Vico Pancellorum em termos que 

identificam esta igreja já como sede paroquial. 

Aparecem também muitos outros documentos 

posteriores ao ano Mil que referem esta paróquia, 

um deles, emitido pela diocese de Lucca em 1260, 

descreve haver nesta sede paroquial de São Paulo 

uma dependência onde viveria um ou mais 

eremitas. Seria, pois, um eremitério, o que estaria 

em conformidade com o cristianismo eremítico 

que marcou a Idade Média europeia. Finalmente, 

outros comprovativos documentais igualmente 

medievais fazem referências à presença da Ordem 

dos Templários em Vico Pacellorum. 
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Esta igreja de implantação basilical, com a 

sua torre campanária, apesar das reformas 

recebidas no século XVI mantém a traça românica 

fortemente geometrizada, destacando-se sobre o 

pórtico de entrada o insólito friso decorado com 

figuras sacras permeio a um escaqueiro de jogo de 

xadrez, o mais antigo de Itália, e que tem sido 

motivo de especulações e debates mas mantendo-

se a incerteza de quem o terá mandado esculpir e 

qual a finalidade ou sentido dessa estranha 

inscultura. 
 

No friso sobre a entrada, da esquerda para 

a direita, vê-se um Cristo Crucificado, uma árvore, 

um homem com uma espada, um escaqueiro e a 

Senhora com o Menino, parecendo ser obra 

medieval coeva da época dos templários (início do 

século XIV) e cuja disposição das figuras 

pressupõe de imediato conter uma mensagem 

esotérica ou hermética, por certo relacionada a 

algum tipo de Iniciação Templária onde Cristo e 

Maria sobre o escaqueiro ou xadrez do Templo 

terão tido função axial, como Rei e Rainha da 

Cristandade, jogada pelos templários que tinham 

São Paulo como o fundador intelectual ou 

espiritual da Igreja, enquanto São Pedro teria sido 

o fundador social ou temporal da mesma. 
 

A figura do cavaleiro central está picada, 

terá sido apagada propositadamente em tempos 

idos quando a Ordem Templária se acercava do 

seu final dramático sob as mais torpes acusações, 

mas ainda assim nota-se bem os seus contornos e 

apesar de ser identificado a um cavaleiro templário 

poderá ser antes o Apóstolo São Paulo, Orago 

deste templo, motivo de estar centralizado sobre o 

pórtico, portando a espada com que 

tradicionalmente é descrito na iconografia cristã. 
 

Essas figuras sugerem alegorizar aquelas 

outras peças do jogo de xadrez. Assim sendo, 

poderá relacionar-se Cristo ao Rei, a Virgem à 

Rainha, o Apóstolo com a espada ao Bispo e ao 

Cavaleiro, a Árvore à Torre, o Escaqueiro ao 

Peão representativo da assembleia dos fiéis, 

movendo-se sobre o chão sagrado da Igreja. 
 

Considerado um jogo intelectual ou 

mental de estratégia, defesa e ofensiva, tanto 

militar quanto religiosa, e por ambas as vertentes 

agiu a Ordem dos Templários ao procurar 

implantar uma sociedade nova, mais justa e 

perfeita, no tabuleiro geopolítico e espiritual da 

Europa, o xadrez foi uma invenção sagrada, apesar 

do motivo recreativo, da religião védica do Norte 

da Índia, destinada reproduzir os movimentos 

cósmicos e ctónicos dos deuses celestes e infernais 

à face da Terra, sendo aplicado como método 

lúdico de reflexão mental pelos intervenientes ou 

jogadores; a sua fama e uso logo se estendeu ao 

Tibete, à China e à Pérsia, chegando depois à 

Arábia até se espalhar por todo o Médio Oriente, 

donde os cruzados trouxeram-no para a Europa no 

século XIII, apesar de já ter entrado nela antes 

(século X) por via arábica no Al-Andaluz, indo 

introduzir-se com grande êxito nos hábitos cultos 

da nobreza cristã, ponto inicial de adaptação das 

figuras e seus nomes às das classes principais da 

época. 
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Acerca do nome xadrez, a analogia das 

palavras échec, scacchi, chess, scaphspiel e 

zatrichion, pelas quais franceses, italianos, 

ingleses, alemães e gregos modernos designam 

este jogo, inspirados no termo persa schah, “rei, 

real”, indica suficientemente a sua origem oriental. 

Os próprios persas afirmavam ter recebido este 

jogo da Índia, de onde o teriam importado no 

século VI da nossa Era sob o reinado de Cosróis, o 

Grande. Os chineses, por sua vez, também 

atribuem origem hindu-tibetana ao xadrez, e fontes 

tradicionais chegam mesmo a apontar o primeiro 

Vyassa dos 28 dessa linhagem e nome como o seu 

criador, a despeito da lenda firmar ter sido o 

brahmane Lahur Sessa quem inventou o 

chaturanga, predecessor mais antigo do xadrez, a 

pedido do Raja hindu Balhait, mas dizendo outros 

que teria sido antes o Rei persa Ardshir, como 

descreve o autor árabe Al-Sephadi. 
 

O xadrez joga-se sobre o tabuleiro 

quadrado chamado escaqueiro, o qual divide-se 

em 64 quadrados ou casas, 32 brancas e 32 negras, 

alternando-se e formando oito fileiras iguais 

chamadas tiras. Cada jogador tem 16 peças: 1 Rei, 

1 Rainha, 2 Loucos ou Bispos, 2 Cavaleiros 2 

Torres e 8 Peões. O valor 16 indica a manifestação 

do Espírito na Matéria e o jogo estratégico que 

aquele tem de realizar para triunfar da mesma que 

por ele se iluminará, o qual, por sua vez, 

conquistará maior consciência na trama da Vida 

Universal. Desta maneira, no jogo reproduz-se a 

batalha cósmica entre Purusha e Prakriti, Espírito 

e Matéria, representada pelos adversários, e essas 

as forças em acção e oposição estão em pé de 

igualdade ao início, pelo que as possibilidades de 

vitória são iguais para os contendores. Resta-lhes a 

destreza mental nas estratégias que ditarão as suas 

sortes. 
 

No Tarot Sacerdotal de Agharta, o Arcano 

16 assinala a Rebeldia Celeste que marcou o final 

precoce da anterior Cadeia Lunar e o início 

antecipado da posterior Cadeia Terrestre, com os 

Deuses celestes caindo na Geração Humana, 

momento marcante onde o Homem passou a 

evoluir pelo atrito que o Karma impôs. Passou a 

conquistar o “pão diário”, ou seja, a sua evolução 

paulatina, com o “suor do rosto”, isto é, pelos seus 

próprios esforços. Acompanhando a Evolução 

Humana, os Deuses caídos também eles 

procurando a Redenção final por terem sonegado a 

Ordem do Eterno. Isso já o conseguiram, dizem as 

Revelações do Novo Ciclo pela Boca do Anjo da 

Palavra (Deva-Vani), encoberto na sigla JHS. Por 

isso, vêem-se dois Reis, um coroado, Epimeteu 

(Akbel), e outro descoroado, Prometeu (Arabel), 

caindo de uma torre na lâmina 16 do Tarot de 

Marselha. O Celeste em auxílio do Terrestre, o 

Amoroso apiedado do Revoltado… “Porta aberta 

aos Três Reis pelo Arcano Dezasseis”, canta a 

estrofe da Exaltação ao Graal. O Arcano 16 é a 

Rebeldia Celeste, sim, indo desfechar na Ruína do 

Trono, no nível imediato sendo o trono de todos os 

dirigentes humanos, de todos os vigentes sistemas 

político-religiosos mais que falidos, sem soluções 

douradoras para o progresso e felicidade da 

Humanidade. Os Três Reis do Oriente – Akdorge, 

Akadir, Kadir – já vieram para o Ocidente em 

1963, devido à Ira de Deus (Dies Irae) por imperar 

entre os homens Adharma, a Lei injusta e 

imperfeita. Neste Arcano Aghartino, um Deva 

gesticula com uma espada e faz apagar todo o 

quadro à sua frente. É a ideia do Destruens et 

Construens, a preparação do terreno social para a 

Nova Semeadura, a Nova Era, a Nova 

Jerusalém… no Ocidente. 
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“Mas (diz ainda JHS)… aí estão os Três 

Reis Magos do Oriente em busca do Ocidente, 

para renovar as consciências e firmar os alicerces 

da Nova Era. E então novamente se diz, embora 

que em sentido mais amplo: – Em verdade, em 

verdade vos digo que amanhã (um futuro próximo) 

estaremos todos juntos ao redor do Trono Celeste. 

Este Trono não é senão o do Avatara, o do 

Redentor do Mundo no presente Ciclo. Até lá, 

muitas coisas terão acontecido. Os homens 

enlouquecerão e morrerão, 

agarrados às suas religiões, aos 

seus credos políticos, à sua ciência 

materialista, aos seus próprios 

destinos kármicos…” 
 

Esses “Três Reis 

solicitadores do Ciclo” vieram 

accionar o Karma Planetário pela 

afirmação da Lei Justa e Perfeita, 

Dharma, a fim de efectivar a 

limpeza do Ciclo para a 

implantação final da Sinarquia ou 

Concórdia Universal, pois que 

todos os sistemas de governação, 

como todos vêem, mostram-se 

completamente falidos… ante o 

problema magno da Felicidade 

Humana. A limpeza ou purificação 

kármica vem sendo realizada 

através da guerra, da fome, da 

miséria e da doença, logo, da 

Natureza revoltada, ao par das grandes crises 

psicológicas trazendo a Humanidade num estado 

de paranóia e neurastenia impondo-lhe as maiores 

aflições em constantes crises interiores. Enfim, se 

o Homem não quis evoluir pelo Amor, resta-lhe 

evoluir pela Dor!… Os “Reis solicitadores do 

Ciclo” projectam a sua influência em vários seres 

socialmente destacados na face da Terra: 

religiosos, políticos, militares, autoridades em 

geral e qualquer outra entidade que a Lei exija 

servi-La. Eles se incumbem de realizar a 

necessária depuração kármica dos seus respectivos 

povos, afectando os vizinhos, mas sendo, muitas 

vezes, quando abusam dos poderes que lhes foram 

confiados, eles mesmos aniquilados. Previne JHS: 

“Não esquecer que a Lei, na sua originalidade, é 

uma, mas os homens a podem fazer outra”. 

 

Sendo as cores das casas do escaqueiro 

brancas e negras, elas não deixam de ser 

expressivas das primordiais verde e vermelha afins 

às duas Energias Universais de Fohat e Kundalini, 

respectivamente, Luz e Força, Electricidade e 

Electromagnetismo, Fogo Frio Celeste e Fogo 

Quente Terrestre, que procedem ao jogo vital da 

evolução de tudo e todos no maior escaqueiro ou 

esquema do Universo cujas peças são as Mónadas 

em desenvolvimento. 
 

O tabuleiro do xadrez vem a representar o 

Plano da Evolução Universal, onde tudo e todos 

progridem, com destaque para o Género Humano 

em sua Iniciação Colectiva de transformação da 

Vida-Energia (Jiva) em Vida-Consciência 

(Jivatmã), segundo a definição magistral de Kut-

Humi, através das cambiantes casas brancas e 

negras expressivas dos dias e das noites, dos 

manvantaras e dos pralayas como períodos de 

“actividade” e de “repouso”. Também o número 

de casas do escaqueiro tem o seu significado 

esotérico, pois o valor 64 indica o cubo de 4 

(4x4x4) e o quadrado de 8 (8x8) vindo expressar o 

quaternário do Mundo formal constituído de 

quatro elementos (Ar, Fogo, Água, Terra) 

harmónicos entre si; donde dizer-se que o número 

64 expressa o Presente elevado à sua terceira 
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potência que é a máxima, isto é, à plenitude da sua 

expansão, o que na Geometria Sagrada dos antigos 

cabalistas e maçons operativos representava-se 

pelo octonário como desdobramento do 

quaternário, revelando múltiplos sentidos 

iniciáticos sendo que um deles é o da Cruz tendo 

ao centro Cristo-Rei como Rosa de Salvação, facto 

remetendo para o emblema da Rosa+Cruz 

designativa da Pedra Filosofal e chave do 

“absurdo” da Geometria: a Quadratura do 

Círculo, formando o octógono como forma 

mediadora entre o quadrado e o círculo, que é 

dizer, entre a Terra e o Céu, dispondo-se o círculo 

dentro do quadrado, pois é o Espírito (Purusha) 

quem anima de dentro para fora a Matéria 

(Prakriti). 
 

Ainda acerca do desdobramento do 

quaternário em octonário (4 x 8 = 32), levando à 

Rosa+Cruz assinalada ao par da Estrela 

Flamejante, ambas sob o nome cabalístico 

Tetragramaton como afirmação da Lei do 

Quaternário, tem-se que os verdadeiros Iniciados 

possuem desenvolvidos 32 Poderes espirituais ou 

Sidhis correspondentes aos 32 Portais da 

Sabedoria, cujos Caminhos estão expressos nos 

tramos da Árvore da Vida (Otz Chaim) os quais 

unem entre si as Esferas Divinas ou Sephirots, 

sendo o 33.º Poder sintético dos anteriores 

assinalado no 33.º Portal – Caijah ou Haiah – 

conforme os Iniciados cabalistas. 
 

Para Louis Claude de Saint-Martin, o 

símbolo numérico 64 é o “complemento do círculo 

octonário, onde o número poderoso, depois de ter 

percorrido todas as profundezas das regiões e da 

existência dos seres, restabelece a unidade em seu 

número simples, onde ela estava dividida, e a 

acção onde reinava o nada e a morte”. Assim, 

ainda para esse insigne Iluminado, o algarismo par 

64 vem a ser o da realização estática da Unidade 

Cósmica na plena manifestação da Beatitude. Mas 

também vem a expressar o valor de Samsara, a 

Actividade Universal onde a natureza humana 

actua em consonância com a natureza espiritual. 

Segundo a tradição budista, a mãe do futuro 

Budha Gautama nasceu em uma família dotada de 

64 atributos, tendências ou skandhas. A tradição 

chinesa afirma que Confúcio nasceu 64 gerações 

depois de Hoang-Ti, fundador da sua dinastia, 

assim como, segundo S. Lucas, Jesus teria nascido 

64 gerações depois de Adão. Na teologia hindu, 

existem 64 Devas da classe Abhavara, os Deuses 

do Som, da Luz e da Cor dos três Planos 

Superiores do Esquema Planetário: Nirvânico, 

Búdhico e Manas Arrupa, ou seja, Espiritual, 

Intuicional e Mental Superior ou Causal, 

princípios de que se reveste a Unidade da Mónada 

Imperecível. 
 

Como disse Francisco Feitosa em seu 

estudo O Jogo de Xadrez e o Tabuleiro da Vida 

(revista “Dhâranâ” digital, n.º 13, Fevereiro a 

Maio de 2016), o número 64 é o mesmo que 82 ou 

8x8. Sobre isto, adianta o ilustre autor: “O n.º 8 

está ligado ao Arcano da Justiça, e assim sendo 

temos (8x8): a Justiça Divina e a justiça dos 

homens. Quando conseguirmos basear as acções 

da segunda na primeira, encontraremos o Perfeito 

Equilíbrio. A quantidade de casas brancas é de 32. 

O n.º 32 é igual a 5 (3+2 = 5), ligado à Lei do 

Dharma. O n.º 32 também está ligado aos 32 

Portais da Sabedoria, que no corpo humano estão 

expressos pelos dentes. Os 32 dentes estão na boca 

de onde sai o som, a vibração, ligado ao Chakra 

Laríngeo, ao poder da criação do Verbo (Jesus 

afirmava que o mal não está no que entra e sim no 

que sai da boca do homem!). Esse mesmo número, 

na Kaballah, relaciona-se às 10 Sephiroth da 

Árvore da Vida e os seus 22 Caminhos da 

Sabedoria, os quais as interligam. Em linguagem 

mística da Luz, quando nos iniciamos no tabuleiro 

da existência somos recebidos pelas forças 

brancas, ou seja, os peões com suas forças 

brancas. Eles nos dão as boas-vindas, indicando 

que começamos a evoluir. Como nada na Natureza 

é estático, poderá chegar o momento em que, por 

descuido, possamos ser tomados pelas garras das 

forças involutivas. A quantidade de casas pretas, 

que também é de 32 (3 + 2 = 5), está ligada à Lei 

do Karma. Na linguagem mística da Treva, as 

casas pretas são a decadência, a disfunção e a 

morte, formando a polaridade.  Tem-se também a 

Guarda de Honra ao Santo Graal com os seus 32 

Membros e os 32 Munis da Montanha Sagrada 

Moreb. Há ainda os 32 Raios Primordiais e tantos 

outros significados cabalísticos para esse 

enigmático número 32, os quais estão muito bem 

alegorizados em nossa Obra”. 
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Esses 32 Raios do Sol Oculto ou 

Primordial do nosso Universo como Siget ou 

Essência Única, vêm a repercutir no Sol Central da 

Terra, por sua vez irradiando-os a todo o Globo já 

como Raios Planetários, o que perfaz a quantia 64 

de casas no escaqueiro ou esquema da Evolução. 

Esses Raios Primordiais do Seio da Terra 

ascendem pelo cóccix dos 32 Membros da Guarda 

de Honra do Santo Graal (Goros – Cavaleiros – 

Arqueiros) como Fogo do Espírito Santo 

(Kundalini), animando a potência endócrina do 

seu organismo, estando um Raio para cada Guarda 

numerado. Por sua vez, os Raios do Seio do Céu 

projectam-se através dos 32 Munis, que assim 

vibram sobre a corona de cada um dos 32 Guardas 

numerados indo vivificar a potência cerebral, 

tornando-a patente, nisto como ideias superiores 

dirigindo a acção física que, em consequência, 

também será de intenção superior, verdadeira-

mente espiritual. 
 

Com efeito, o Mental dinâmico do 

Homem fá-lo Rei da Criação manifestada, por 

possuir potencialmente os sete princípios e 

naturezas expressos em síntese na sua própria 

cabeça, o ponto mais elevado do corpo humano, o 

pico do seu Monte Místico que de caveira ou 

gólgota pode muito bem arremessar o mesmo 

Homem para a ascese e união ao Divino por via do 

mesmo Mental Iluminado, juntando o patente ao já 

potente, o que os Iniciados orientais designam pelo 

termo místico Manas Taijasi. É pela Mente que a 

Evolução se processa, sem descuidar de lhe unir o 

calor do Coração. “Quando a Mente e o Coração 

estiverem em Perfeito Equilíbrio, o Homem 

alcançará na Terra as maiores venturas do Céu”, 

afirmava o Professor Henrique José de Souza. 

Nas peças do jogo de xadrez, o Rei é a 

peça principal e os hindus mantiveram o seu nome 

original de Raja, enquanto os persas adaptaram-na 

à figura do seu chefe de Estado, o Xá ou Shah. 

Esta adaptação veio a originar a expressão xeque-

mate, que é a transliteração de shah mat, 

significando “rei emboscado, encurralado”. 
 

A Rainha ou Dama no chaturanga era a 

peça chamada Mantri, derivada do sânscrito Matri, 

com o sentido óbvio de “mãe, genitora”, mas 

interpretada como “conselheira real”. Entre os 

persas, esta peça foi primeiro denominada pharz 

ou farzin, e depois ferz ou firz, “general”. Sendo 

peça inicialmente masculina, no 

século X os árabes transliteraram 

ferz para alfferza, “porta-bandei-

ra” (alfferz), e mencionam pela 

primeira vez a Dama no poema 

Versus de Scachis (cerca do ano 

997), descrita em latim como 

Regina, “Rainha”. No Libro de 

los Juegos (1238), é detalhada a 

função do alfferz. Na Itália a peça 

foi denominada ferzia ou fercia, e 

na França fierce ou fierge, indo 

trocar de sexo devido à 

homofonia francesa entre fierge e 

vierge, significando “donzela” ou 

“virgem”. A sua posição no 

tabuleiro ao lado do Rei, elevou o 

seu status à realeza, sobretudo 

nos países onde havia presença 

marcante de rainhas na Monarquia. Isso coincidiu, 

a partir dos meados do século XII, com o culto à 

Virgem Mãe e o cultivo do amor cortês. Assim, 

nos países católicos passou a utilizar-se o 

vernáculo correspondente de Domina, evocativo 

de Nossa Senhora, enquanto na Alemanha e 

Inglaterra protestantes, por recusa do culto 

mariano, optou-se pela utilização do termo secular 

Rainha. É assim que aparece até hoje. 
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O Bispo ou Louco tinha no 

chaturanga o nome fil, “elefante”, cujas 

presas vieram depois a lembrar o 

formato da mitra dos bispos, donde 

derivou o árabe alfil que entrou no 

espanhol alfiln, presente do baixo-latim 

arphillus e que aparece no francês 

arcaico auphin ou dauphin, tendo 

passado para o moderno delfim. É no 

Romance da Rosa (escrito em três 

fases, 1230, 1275 e 1280) que se vê 

pela primeira vez esta peça chamada 

pelo seu nome actual. Mas no Grande 

Acedrez do rei Afonso X de Leão e 

Castela, de 1283, a peça aparece 

identificada como cocatriz ou “croco-

dilo”, atribuindo-lhe origem oriental, 

predispondo-a ao lado do Rei e da 

Rainha. Enquanto na Espanha árabe 

reteve-se o nome original alfil, na Itália 

foi modificado para alfieri, “porta-

estandarte” (alferes, em português), 

enquanto em França tem o nome inicial 

de aufin e depois fou, “louco” (bobo da 

corte), que permanece até hoje. Na Alemanha e 

Dinamarca toma o nome läufer e looper, “corre-

dor”, e finalmente na Inglaterra é chamado bishop, 

“bispo”, provavelmente pela influência da peça ao 

lado do Rei no tabuleiro e do status da Igreja como 

principal conselheira da Monarquia. 
 

O Cavalo ou Cavaleiro aparece no 

chaturanga como forma representativa da 

cavalaria e do seu papel crucial, como é descrito 

das obras épicas hindus Ramayana e 

Mahabharata, onde o exército montado é 

chamado hasty-ashwa-ratha-padatam, no qual a 

palavra sânscrita ashwa designa o “cavalo”. No 

idioma persa, esta peça designava-se asp, e em 

árabe faras, ambas com o mesmo significado que 

em sânscrito, assim se mantendo na Península 

Ibérica (Portugal e Espanha). No entanto, em 

França, Inglaterra e Itália o seu significado foi 

alterado de modo a representar a cavalaria, o 

cavaleiro modelo de perfeição, em conformidade à 

moral medieval, que utilizava o jogo como 

metáfora para retratar a sociedade. Só na língua 

alemã a peça adquiriu uma nomenclatura diferente, 

onde é denominada springer com o significado de 

“saltador”. 

A Torre figura no chaturanga com o 

nome sânscrito ratha, designativo de biga ou carro 

de guerra movido por cavalos. Quando os persas 

assimilaram o xadrez, o nome desta peça foi 

traduzido como rukh, sendo representada por um 

elefante carregando uma fortificação na qual 

estavam homens armados, e até ao século XV era 

a peça mais forte do jogo. Os árabes que 

aprenderam com os persas mantiveram o nome 

rukh, mas substituíram esse animal por um pássaro 

mítico gigante, o rokh, sendo desta palavra que se 

tira o verbo (francês) roquer, que serve para 

designar uma manobra do jogo. Rokh conhece-se 

na língua portuguesa como roca, que os italianos 

transliteraram para rocco com sonoridade 

semelhante a rocca, termo com que designam 

“fortaleza”. Isto levou a maioria dos países 

europeus a denominarem a peça com o significado 

de Torre, excepto na Inglaterra que transliterou 

novamente o significado da palavra para rook, 

ainda assim sendo conhecido como castle, entre os 
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leigos ao jogo, devido à sua representação como 

uma torre ou turret. Em francês a peça é chamada 

de tour, em alemão de turn e em holandês de 

kastell. 

O Peão aparece no chaturanga como 

forma representativa da infantaria sob o nome 

sânscrito padatam, “soldado”. Na Pérsia foi 

chamado de piyada, “soldado apeado”, e piyon, 

“valete”, que na Arábia tem o nome de baidaq, 

“soldado a pé”. De piyon derivou o italiano 

pedina, o espanhol peon e o português peão, sendo 

em inglês pawn e em alemão bauer, mantendo-se 

em todas as línguas o significado comum de 

“homem a pé”, “soldado raso”, sempre ligado à 

ideia de infantaria. 

Cada peça tem um movimento diferente 

no xadrez. O Rei move-se em todos os sentidos, 

mas só pode ocupar uma das casas imediatamente 

vizinhas à sua. Mesmo representando o “Senhor 

do Universo” ou Escaqueiro da Evolução 

Universal, na Matéria só pode conquistar esta casa 

a casa, degrau a degrau ou grau a grau. A Rainha 

move-se em todas as direcções, e como Senhora 

da Matéria pode transferir-se, caso nada a impeça, 

de uma extremidade à outra do escaqueiro. Os 

Loucos só se movimentam pela diagonal, 

representando a medida perpendicular entre a 

Terra e o Céu, ou seja, a de serem pontífices ou 

medianeiros entre os dois Mundos. As Torres 

movem-se nos sentidos vertical e horizontal, como 

expressivas da Iluminação Celeste e da Iniciação 

Terrestre. Os Cavaleiros movimentam-se, por 

assim dizer, em quadrado, expressando a Iniciação 

dinâmica dentro da quadratura da Matéria. Os 

Peões só podem passar por cima das casas 

imediatamente às suas, representando terem 

galgado uma etapa do Jogo da Iniciação. O Rei, 

como peça principal, nunca pode ser tomado, 

destronado e profanado, posto ser representativo 

do Eu Real. Em consequência, quando ele está em 

xeque, ou seja, numa posição em que qualquer 

outra peça seria tomada, é obrigado a mudar de 

lugar. Assinala a crise da Iniciação que 

inicialmente invade o neófito. Mas quando o Rei 

não pode mover-se sem se expor a novo perigo, 

indicativo de fracasso moral e intelectual do 

neófito à Iniciação, diz-se que ele é mat (do árabe 

math, “morto”) e a partida termina. 

De maneira que transpondo as peças do 

xadrez para o simbolismo iniciático do que elas 

realmente representam como afins aos 7 Princípios 

de Vida e Consciência do Universo e do Homem, 

do Macrocosmos de que o Microcosmos é parcela 

reflectora dele, tem-se que: 

 O Rei é o Espírito (Atmã) que não pode 

desaparecer, que não se pode aniquilar, que “não 

pode ser posto em xeque”. Mas ao descer na 

Matéria e encarcerado num corpo sólido, as suas 

possibilidades ficam reduzidas, e embora ele se 

“desloque em todos os sentidos”, que é dizer, seja 

omnipresente, nem mesmo assim pode afastar-se 

do seu ponto inicial. Ele é o Eu Real, o Homem 

Verdadeiro, a Estrela Interna fulgindo em embrião 

minúsculo no homem comum e sendo Sol de 

Sabedoria no homem superior. 

 A Rainha é a Intuição (Budhi) que na 

Matéria tem possibilidades mais amplas que o Rei, 

mas cuja veracidade pode “ser posta em xeque”. 

Estando a Rainha ao lado do Rei, expressam o 

Homem e a Mulher trabalhando na Grande Obra 

do Eterno a fim de conquistarem o Androginismo, 

o de se tornarem Parelha Manúsica (Deva-Pis) 

como Gémeos Espirituais. 

 O Bispo é o Mental (Manas) Superior e 

Inferior, aquele representado pela lança e este pela 

gadanha com que a peça por vezes se apresenta. 

Nisto é representativo da Mãe Divina (Maha-

Shakti) fabricando corpos (lança) e desintegrando 

defeitos (gadanha). Os Lanceiros da Guarda de 

Honra do Santo Graal (Ordem) porventura serão o 

maior exemplo ilustrativo da Actividade Universal 

assinalada por essa mesma Deusa grega Vénus-

Urânia. Como peça desloca-se em “diagonal”, 

apreendendo com o Mental Superior e 

apercebendo pelo Mental Inferior, no que se revela 

o Génio ou Jina. 

 O Cavalo é o Astral (Kamas) que “salta” 

por cima dos obstáculos. Como diz Francisco 

Feitosa (ob. cit.), “o Cavalo é a única peça que dá 

saltos sobre as outras. Representa a Ousadia e o 

Valor, para eliminar o Medo; os seus movimentos 

descrevem o esquadro, tão importante nos estudos 

maçónicos. Simboliza a força que se vai 

adquirindo através do trabalho, com a energia 

sexual transmutada, sublimada. Simboliza, 

também, a Inteligência, a Amizade e o Triunfo”. 
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 A Torre é o Duplo Etérico (Linga) que se 

desloca “perpendicularmente” ao Corpo Físico, 

animando a este como Físico Superior. Representa 

o estado de perceção e alerta como “vigilância dos 

sentidos”, isto correlacionado à energia sexual 

devendo ser regrada pela força mental, facto 

representado pelo cimento da torre, que na Idade 

Média extraía-se da própria pedra com que era 

feita, material que assim veio a representar 

tradicionalmente a própria energia da líbido, ao 

início dominante (torre negra) da natureza do 

neófito e depois dominada (torre branca) pelo 

mesmo através da disciplina iniciática. 
 

 O Peão é o Físico (Sthula), os sentidos 

que se podem enganar e aos quais é proibido 

recuar, isto é, negar a sensação, sendo obrigados 

sempre a avançar. Sobre isto, diz ainda Francisco 

Feitosa: “Os Peões simbolizam os soldados do 

Rei, que é a base dos planos para que avance. O 

seu movimento é sempre para a frente e não 

podem recuar. Os oito Peões são as oito Virtudes 

da Mãe Devi-Kundalini, que são: Compreensão, 

Vontade, Verbo, Reto Pensar, Reto Sentir, Reta 

Maneira de ganhar a vida, para que haja Paz e haja 

Amor”. 
 

Os próprios jogadores, agindo sobre o 

escaqueiro, são análogos ao Demiurgo, que 

governando o Mundo contudo não comparticipa 

dele. Impessoal, exerce a influência constante de 

Destruens et Construens no tear da evolução dos 

seres criados, mas mantendo-se acima como Ser 

Criador. É o Chakravartin, o Melkitsedek ou “Rei 

do Mundo”, o mesmíssimo Rotan dos antigos 

Rosacruzes que a Maçonaria Antiga chamava de 

Superior Incógnito, descrevendo-se pelas iniciais 

ST IT 
 

O caríssimo MT MT Francisco Feitosa 

não deixa de reconhecer tudo isso, quando 

descreve no seu precioso estudo citado: 
 

“O Tabuleiro é o Jogo da Vida e não 

sabemos se estamos jogando a última partida. Os 

Quadrados Brancos e Pretos. Positivo e Negativo. 

O Equilíbrio em tudo. O Pavimento em Mosaico e 

a Dualidade. Dizia o nosso Mestre JHS: “O que 

mais desejava dos discípulos é que entendessem a 

Lei da Polaridade”. 
 

“Todo o jogo do xadrez consiste em 

colocar o Rei em uma situação tal que não possa 

mover-se, quando se lhe dá a morte, o xeque-mate. 

É sabido que, terminada uma partida de xadrez, 

pode-se iniciar 

mais uma vez, 

segundo os acordos 

dos jogadores, po-

rém, o Rei segue 

sendo o Rei e este 

não muda; assim é 

o nosso Ser Real. É 

o que foi, o que é e 

o que será. 
 

“A Rainha 

não poderia faltar 

no Tabuleiro da 

Existência, e no 

xadrez é o elemen-

to feminino, o 

Princípio Universal 

da Vida, o qual 

resplandece em 

toda a Obra, o 

próprio Deus; o Rei 

desdobrado em 
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Mulher, o Eterno Amor que flui e reflui em todo o 

ser criado. Desde criança pedimos as suas 

ternuras, porque Ela é a outra metade do nosso 

Ser, e vice-versa. Sem a Dama, a Rainha, em uma 

partida de xadrez, sentimo-nos sem o Poder 

Supremo, estamos perdidos. A liberdade de 

movimentos da Rainha, num tabuleiro de xadrez, é 

formidável. 

“Os valores fundamentais do xadrez são o 

Tempo, ou seja, a Rapidez, para realizarmos, os 

planos, o espaço, o domínio do maior número de 

defeitos. Se as jogadas no xadrez serem bem-feitas 

e com força suficiente, se o desenvolvimento e as 

circunstâncias forem maravilhosos, o resultado 

será a Vitória. 

“Na vida, o Homem depara-se com 

inúmeros problemas; cada pessoa necessita saber 

como resolver cada um desses problemas. 

Inteligentemente, todo xadrezista sabe que a 

solução está no próprio problema. É mister que 

haja tranquilidade e equilíbrio perfeitos entre a 

Mente, a Emoção e o Centro Motor para encontrá-

la. 

“No mundo existe uma enorme quantidade 

de pessoas a quem se proporcionam elementos 

para triunfar na vida, porém, carecem de hábitos e 

de capacidade para raciocinar logicamente. 

Podemos assegurar que todos os seres humanos 

são como pedras de xadrez no Tabuleiro da Vida. 

Cada um de nós está, em todo o momento, 

repetindo acções, movimentos de partidas 

anteriores, de vidas passadas. O somatório dessas 

acções, boas ou más, é o que vale, para que, 

quando iniciarmos uma nova partida, estejamos de 

facto mais bem preparados para a Vitória. 
 

“Somos jogadores, até então incons-

cientes, que não aprenderam a jogar inteligen-

temente. Os lances das nossas peças são as nossas 

acções, que no final de cada jogo, ou de cada vida, 

serão pesadas, contadas e medidas, para que 

tenhamos, ou não, a oportunidade de iniciarmos 

um novo jogo, muito bem alegorizada no 

Julgamento do Tribunal de Osíris, na tradição 

egípcia. 

“A criatura humana sem um Ensinamento 

Superior é como uma partida de xadrez sem 

Peões, curta de inteligência e com muitas 

limitações, ignorando que dentro de si há 

tremendas possibilidades que, devidamente 

desenvolvidas, a levariam à Vitória Final. 
 

“Os Excelsos Ensinamentos da Sabedoria 

Iniciática das Idades convidam-nos, mediante o 

jogo-ciência, a vir a ser jogadores inteligentes e 

conscientes, fazendo-nos Homens Reais e 

Verdadeiros. 
 

“O objetivo é, ao longo de cada partida, 

transformar a Vida-Energia em Vida-Consciência, 

requisito fundamental para vencermos a Roda de 

Samsara, a Roda da Vida. Com isso, passaremos a 

ser orientadores e não mais jogadores incons-

cientes. 
 

“E assim segue a Humanidade, 

tropeçando, caindo e levantando, até que desperte 

e tome consciência do seu Deus Interior 

(Iniciação), para que, através de um Trabalho 

Interno, consiga cruzar o Tabuleiro da Vida 

(Pavimento Mosaico), realizando os Doze 

Trabalhos de Hércules para que, de facto, possa 

encontrar o seu Mestre Interno, e posteriormente, 

auferindo méritos, ascender ao Oriente, para 

receber de um Querubim a Espada Flamígera, 

símbolo do despertar de Kundalini, dos sete 

princípios evolucionais, fazendo-se Uno ao Pai.” 
 

 Desta maneira, desfecho este estudo do 

xadrez, inspirado nos mosaicos do chão templário, 

nada mais pretendendo do que incentivar outros ao 

estudo e desenvolvimento dos “vulgares” jogos 

tradicionais que, sob a capa inocente de lúdicas de 

expressões recreativas, encobrem páginas 

brilhantes da Excelsa Tradição Iniciática das 

Idades. 
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O DIA DOS IMORTAIS 
OU 

A VINDA DEFINITIVA DO MESTRE 
 
 

SALVIO ALBENOR DE OLIVEIRA 

 
 
 

Muita Glória, Luz e Esplendor ao Excelso 

John King ou Rei dos Jinas, que no dia 28 de Abril 

de 1928 veio directo da Montanha Moreb ao 

Santuário da Obra do Eterno em Niterói, na Rua 

Otávio Carneiro, n.º 9. Os Jinas de Arariboia que 

vieram em aspecto transcendental do Morro Cara 

de Cão, Rio de Janeiro, depois de secretamente se 

disfarçarem no meio da população como pessoas 

normais e através da Sub-Embocadura da Glória, 

foram ao Excelso Santuário da Obra do Eterno 

para dignificar cada vez mais o Culto de Melki-

Tsedek na Face da Terra, e para isto o Rei dos 

Jinas agiu na integração do Discípulo Pithis à 

Consciência Cósmica, sendo doravante conhecido 

como o nosso Mestre JHS.  

Assim, Munindras, o nosso Excelso 

Senhor e Mestre JHS nesse dia assumiu a 

dignidade do Rei-Sacerdote MELKI-TSEDEK. 

Passou a dirigir sozinho os combates contra os 

magos negros, a luta contra os Assuras sombrios, 

tornando-se Senhor do TETRAGRAMATON. 

Assumiu a responsabilidade das Duas Faces: 

internamente como SATURNO, e externamente 

como JÚPITER. Passou a ser o JEOHVAH. 

Passou a ser o PLANETÁRIO (Senhor das Duas 

Faces) MELKI-TSEDEK – Melki = Bem, Tsedek 

= Mal. JHS e RABI-MUNI. Os Excelsos Munis de 

Moreb começaram a vibrar juntamente com os 

Jinas no Santuário e o nosso Excelso Senhor, o 

“Discípulo”, repentinamente ergueu-se da cadeira 
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e pela entonação da voz reconheceu-se a “vibração 

do Mestre”, que assim falou: 
 

“Do Ilusório conduz-me ao Real! 
 

“Das Trevas à Luz!  
 

“Da Morte à Imortalidade!” (das tradições 

vedantinas) 
 

“Ó vós, Dharanis, que desejais perscrutar a 

Sabedoria Eterna dos Deuses! 
 

“Ouvi, pois, a Voz de DEVA-VANI (“A 

Voz Divina” ou “La Bocca de la Vocce de la 

Veritá”), dirigida aos Heróis da Imortalidade! 
 

“Venho para fazer cumprir a LEI, embora 

não Me compreendam aqueles que dela se acham 

afastados! 
 

“Trago uma espada de dois gumes: um que 

ama e outro que é obrigado a ferir! Contrariamente 

a alguns outros que vieram antes de Mim, de há 

muito me encontro destruindo, mas não somente 

os falsos ídolos como erva daninha que viceja por 

sobre os últimos vestígios do Bem! Para depois, 

então, reconstruir toda a OBRA valiosa do 

Passado EXECUTADA PELOS REIS DIVINOS, 

MEUS AMADOS E VENERÁVEIS IRMÃOS 

DA MESMA HIERARQUIA! 
 

“Abrirei um sulco de lágrimas qual rio 

fluente banhando toda a superfície do Globo, cujo 

murmúrio é o eco ou súplica plangente partida da 

“Grande Dor Humana”, mas que, dia virá, pelo 

metabolismo universal do Amor, da Verdade e da 

Justiça, através do Sacrifício e da Renúncia, 

transformar-se-á em um “Lago imenso coberto de 

Lotos erguidos ao Sol”, em adoração à mais bela e 

elevada dessas flores simbólicas, pela sua alvura e 

beleza incomparáveis! 
 

“Meus tesouros materiais? Jazem no 

esquecimento do Passado, ou antes, através das 

múltiplas gerações que se foram! Hoje tais 

tesouros serão os vossos... porque mendigo que 

somos dessa dor imensa de que sofre o mundo, 

nenhuns tesouros nem glórias podem existir 

comparáveis à da sublime e eterna Morada dos 

Budas, como Lugar daqueles que a tudo 

renunciaram menos ao seu grande Amor pela 

Humanidade!  
 

“Abençoados sejais, ó Filhos meus 

amados, EM NOME DE MEU PAI, para que as 

vossas pegadas impressas na Vereda dos Seres de 

Compaixão, possam servir de Rumo certo aos que 

ousarem seguir a Luz alvinitente e bendita, que as 

vossas almas desprenderão na Grande Jornada até 

aos pés do Grande Senhor a quem estamos 

servindo!” 
 

Finalizando essa oração em nossa língua, 

pronunciou outras em pali (ou língua jina... talvez) 

e arrancando a venda dos olhos, disse: 
 

“Lux Benedicta est in Coeli et in Terra! 

Occulus meus viderunt! Veni, Vidi, Vincit!” 
 

Parando em frente ao Santuário, 

acompanhado dos seus Dois Ministros – Irmãos 

Maiores Tancredo de Alcântara Gomes (como 

Coluna B) e António Castaño Ferreira (como 

Coluna J) –, disse: 
 

“No Portal deste Templo onde se cultua a 

Verdade, o Amor e a Justiça, a Ísis Imaculada e 

Vitoriosa vai ser desvendada pelas mãos de 

Serapis Bey aos Heróis da Imortalidade!” 
 

E retirando o véu que cobria a Sacerdotisa 

da cabeça aos pés, Sacerdotisa esta que se achava 

em frente à Coluna do Fogo, disse mais ou menos 

o seguinte: 
 

“Sacerdotisa de todas as Eras e Templos 

sacrossantos dedicados à AGNI! Eu vos convido a 

acender o deste incomparável (Templo) a fim de 

que, ao ser entoado o Mantram ao FOGO 

SAGRADO, Ele se manifeste para sempre nesta 

parte do Globo!” 
 

Encaminhando-se para perto do Trono (de 

antemão ali erguido), onde se encontrava o Pupilo 

VALTER (VOS), disse o seguinte: 
 

“Sombra de longínquo Futuro! Espelho 

onde se reflete a Grande Luz que há-de um dia 

iluminar a todos os homens da Terra, quando 

livres das férreas cadeias da ignorância, Eu Te 

saúdo. Deste Trono improvisado pelas mãos de 

Mara – o Tentador – procura vislumbrar nas 

dobras dos véus do Infinito... a grande Apoteose, 

de que és o seu Esplendor... como um Sol de “Sete 

Raios de Luz” banhando toda a superfície do 

Globo. Sim, Excelso Ser finalizador da presente 

Ronda! Porque desde hoje aquele esplendoroso 

Trono foi erguido na Nova Canaan ou Terra da 

Promissão, ou antes, a Nova Jerusalém (nascida 

das “Muralhas de Jericó”, dizemos hoje) onde 

farás – em tão auspiciosa Era – a Tua verdadeira 
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Entrada... seguido de Teu Povo ou a Tua 

incomparável Família. E então, os “Filhos de 

Is...rael” (“Reino de Isis”, dizemos) aclamar-te-ão 

como seu REI ou o verdadeiro Messias 

Prometido!” 
 

O Leão da Tribo de Judá venceu! Aleluia! 

Aleluia! Aleluia! 
 

Segundo o Grão-Templário Sebastião 

Vieira Vidal, em explanação no Salão do Graal no 

dia 27 de abril de 1970, “nesse dia JHS assumiu a 

dignidade do Rei-Sacerdote MELKI-TSEDEK. 

Passou a dirigir sozinho os combates contra os 

magos negros, a luta contra os Assuras sombrios. 

Os Adeptos que O auxiliaram na defesa da Obra 

deixaram de fazê-lo (os 49 Adeptos 

Independentes, os Dhyanis-Kumaras, as Plêiades, 

etc., que tinham auxiliado à Fundação da Obra, 

desapareceram). Houve a luta, o embate entre os 

666 e os 777 no Norte da Índia, com repercussão 

na América do Norte e na América do Sul. JHS 

venceu, tornando-se Senhor do TETRAGRAMA-

TON. Assumiu a responsabilidade das Duas 

Faces: internamente como SATURNO, e 

externamente como JÚPITER. Passou a ser o 

JEOHVAH. Passou a ser o PLANETÁRIO 

(Senhor das Duas Faces) MELKI-TSEDEK – 

Melki = Bem, Tsedek = Mal. JHS e RABI-MUNI”. 
 

Nesse Ritual, a Veste inferior de Mikael 

avatarizou-se no nosso Dirigente, começando 

desde então a dirigir a Obra do Eterno na Face da 

Terra, como a Face radiosa de Baal Bey. De modo 

que dessa época para cá, Baal Bey, com a sua Face 

radiosa, começou a glorificar o Mundo, 

glorificando assim a própria Lei, cujo ponto 

magnético para todo esse trabalho tem sido 

Mahimam. 
 

EXALTADOS SEJAM OS MUNIS, 

JINAS DE TODAS AS ÉPOCAS E DE TODAS 

AS MONTANHAS VIBRANDO ENTRE 

ARARAT E MOREB, DIGNIFICANDO O 

CULTO DE MELKI-TSEDEK NA FACE DA 

TERRA!  
 

EXALTADO SEJA MELKI-TSEDEK, 

REI DO MUNDO E DA NOVA CANAAN!  
 

ITAPARICA, NITERÓI-RIO DE 

JANEIRO, SÃO LOURENÇO – NOVA 

XAVANTINA! 
  

QUE SEJA SEMPRE GLORIFICADO O 

MESTRE JHS COMO REI-SACERDOTE 

MELKI-TSEDEK, REI DA BRASÍLICA 

CANAAN AGHARTINA COM O NOME 

SECRETO DE LADAK! 
 

SALVE SÃO LOURENÇO, ITAPARICA 

E NOVA XAVANTINA, POIS SERÃO 

GLORIFICADAS POR TODA A ETERNIDADE! 
 

CADA VEZ CAVAR MAIS FUNDO 

PARA SERVIR O REI DO MUNDO! 
 

MELKI-TSEDEK! MELKI-TSEDEK! 

MELKI-TSEDEK! BIJAM!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


