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       presente número 88 de PAX segue ao trimestre que abrange o mês de Março no qual, em 

20/21, teve início o Ano Novo astrológico com a entrada do Sol no signo do Carneiro, dando começo à 

Primavera, ao ciclo das Mayas. De Março a Dezembro transcorrem nove meses, período necessário à 

gestação de um ser humano e como número lunar sendo precisamente o simbólico indicador da geração, 

marcando a desta Cadeia Terrestre herdeira dos complexos biológicos da sua predecessora, a Cadeia 

Lunar, donde os deuses tombaram enredando-se em fatais consórcios amorosos com as “filhas dos 

homens”. 
 

 Três vezes três é igual a nove, como seja esotericamente o valor da formação de uma nova 

entidade humana que irá manifestar-se no Mundo das Formas: a primeira tríade para Atmã – Budhi – 

Manas Arrupa, correspondendo à Mónada encarnada, ou melhor, manifestada, projectada no Plano 

Físico; a segunda tríade para Manas Rupa – Kama-Manas – Kamas, isto é, o Mental Concreto, o 

Psicomental e o Emocional, Psíquico ou Astral; a terceira tríade para Linga-Sharira, Sthula-Sharira, 

Deva-Sharira, como seja o Vital ou Etérico, o Somático ou Físico Denso e o Elemental, Biológico ou 

Orgânico, em que consiste a “Tabela Periódica dos Elementos”, que mantém coesa a forma física do Jiva 

ou “Vida-Energia” como criatura humana manifestada, com as suas limitações e debilidades, mas 

igualmente com os seus “pontos fortes”, em conformidade à natureza do seu karma pessoal determinador 

do tipo de samskaras, “impressões psicomentais”, que lhe propiciarão, além das tendências pessoais, 

maiores ou menores possibilidades de acção, reacção e realização, sempre conformadas ao livre-arbítrio 

que assiste a um e a todos. 
 

 Desde os finais dos anos 60 do século passado até hoje, observa-se em parte da juventude actual 

e igualmente nos mais idosos sobreviventes das vivências alternativas nesses anos idos, o interesse 

acentuado por artes oníricas travestidas de feição “orientalista”, exóticas, garridas e folclóricas que 

dispensam qualquer entendimento aprofundado do seu por que, bastando-lhes existir e sentir no 

particípio “esotérico” de um notável “paganismo urbano”, neste “estado poético” entrando danças e 

cantares “sagrados” acompanhando novos gostos e costumes gastronómicos, indumentários, não 

dispensando as novas maneiras de encarar a sexualidade, a sociedade, o emprego, etc. O interessante de 
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toda essa coreografia “new age” da nova vaga hippie, no tocante a Portugal, é a sua órbita em volta e 

dentro da Serra Sagrada de Sintra, dando colorido juvenil à sua ambiência humana no louvável respeito à 

Natureza-Mãe em modalidades parecendo querer alavancar para o espaço social uma espécie de novo 

Romantismo como regresso do Homem ao campo, à Natureza.  
 

 A imaginação colada à sensibilidade férteis, deixam aperceber uma nova geração mais eugénica, 

ainda muito embrionária mas que por certo haverá de figurar no biótipo daquela Humanidade Futura 

constituinte da Raça Dourada, caracterizada pela autossuficiência, a imaginação criadora e a intuição 

como espiritualidade inata então desenvolvida. 
 

 É importante entender e acompanhar esta geração nova que se empertiga contra todas e quaisquer 

filiações sociais, mormente iniciáticas, a Colégios de Sabedoria Tradicional, desentendendo o por que da 

sua existência e finalidade, rebelando-se contra os grilhões dos convencionalismos propostos no ciclo 

pisciano já morto, podre e gasto; assim, sem colidir com a mesma geração, o Colégio Iniciático deve ir 

ajustando às sensibilidades e novos interesses a noção da importância da Sabedoria Divina, e pela mesma 

tomar noção correcta e entendimento não disperso das Leis que regulam a Natureza e dos Poderes que a 

assistem. 
 

 Dessa maneira, ao caos aparente das imagens e sensações desordenadas (astral) acrescenta-se a 

ordem das ideias e intuições ordenadoras (mental), geradoras da ordem com regra nascida da necessidade 

colectiva, sempre afim às apetências da nova geração indo responder e satisfazer as suas necessidades 

gerais. 
 

 Também esta Obra Divina nasceu do Teatro, incluindo danças e cantares sagrados que vêm até 

hoje. Denota-se isso, sobretudo, na coreografia do Odissonai, onde o movimento e o canto dos 

participantes reproduzem os Mistérios do Céu na Terra e as Excelsitudes de Agharta, o Gan-Éden como 

Paraíso Terreal, na Face da mesma Terra, sobretudo quando os protagonistas principais se encontram na 

Quarta Linha dos Andróginos Mercurianos, vindo a fincar a Vontade de Deus na sublimidade do maior 

dos Teatros, reunindo por inteiro ao Teatro da Vida onde Deuses e Homem se fazem Um só. 
 

Vossa, a 
 

COMUNIDADE TEÚRGICA PORTUGUESA 
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O PAPEL DAS YOGAS NO ORIENTE 

 
HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 

 
São Lourenço – São Paulo, 17 de Abril de 1958 
 

 
Sim, o papel das Yogas no Oriente tinha 

fatalmente que vir ter no Ocidente, embora que 

adulteradas, lá mesmo já o estando de certo modo. 
 

 Quando nas velhas regras da Sudha-

Dharma-Mandalam estava estipulado “cinco 

discípulos para um Guru”, e que eu modifiquei 

para sete discípulos, não foi por outra coisa senão 

para manter o equilíbrio em cada grupo de seres 

equivalentes entre eles, ou com os seus “centros de 

força” (chakras) todos harmónicos entre si. 

Expliquei ontem ao Venerável Irmão Dr. Ermelino 

Pugliese, que nos veio visitar, e a outros Irmãos 

presentes, que eu mesmo agi de acordo com a Lei, 

ou antes, com a Razão, procurando examinar os 

chakras de cada membro da Obra. Por isso mesmo 

é erro grave dar-se uma Yoga só para todos, 

quando neste ou naquele o chakra tal ou qual está 

em desequilíbrio com os demais. Finalmente, fiz a 

dádiva preciosa da Yoga Universal, ou, como se 

diria no Cristianismo, como confirmação do 

baptismo na Obra, no crisma de todos os Irmãos... 

O facto dos mesmos continuarem em 

desequilíbrio, está na razão de nem em todos os 

chakras estarem equilibrados. Que culpa tenho eu 

desse desequilíbrio? Quando alguém entrava e 

entra ainda na Obra, não se manda fazer a Yoga do 

Globo Azul com a palavra PAX no centro, a fim 

de que logo na cabeça desse indivíduo comece a 

haver o equilíbrio entre Mercúrio e Vénus, como 

futuro Andrógino? Ao Adepto se denomina de 

Mercuriano Perfeito. Este termo vale por tudo. A 

segunda Yoga ou complementar era e é a dos 

Cinco Elementos. Do mesmo modo para que o ovo 

áurico fique na razão do perfeito equilíbrio, da 

mesma maneira que os chakras. Com outras 

palavras, eu desejava que cada um ficasse em 
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equilíbrio com a Obra e, consequentemente, todos 

entre si. O termo PAX significa “comunhão de 

pensamento”, isto é, todos pensando e agindo 

igualmente. 
 

 Pelo que se vê, Ramakrishna, figura 

decorativa dos Gémeos, por isso mesmo um 

homem de pêlos e uma mulher de seios grandes, 

como ele era, é o padrão andrógino num distinto 

Yogui, mas... não sendo ainda, como também 

Vivekananda e outros mais, um Guru como se 

exige nos tempos actuais. Eles não ligavam 

importância ao equilíbrio... dos chakras em todos 

os seus discípulos, senão “por portas e travessas”, 

como se diz em linguagem popular. Estavam 

certos e errados ao mesmo tempo. O seu amor 

pelos discípulos bastava para que esses os 

acompanhassem. Vieram e continuam outros, 

inclusive vindo dali para o Ocidente, e o erro 

continua certo para o Passado, e errado para o 

Presente. Eles deviam trabalhar pelo Futuro, e não 

o fizeram. Só um Yogui estava, tanto quanto 

possível, com a razão, anunciando o fim da Kali-

Yuga e dizendo que o papel era agora do Ocidente. 

Não falemos na sua Yoga particular, que era uma 

espécie de psicanálise espiritual e não apenas 

sexual, embora ele abordasse esse doloroso 

problema mas necessário para a encarnação da 

Mónada. “Crescei e multiplicai-vos”, dizem os 

livros de todas as religiões, inclusive a Bíblia. 
 

 Mais uma vez, se vos identificardes, ou 

melhor, lembrardes de todas as Yogas que 

aconselhei aos que me acompanhavam, vereis que 

todas elas vos preparavam para o Grande Dia 

Avatárico. 

 Quem diz “nada ter realizado na Obra”, 

comete um crime de lesa-Divindade, ao mesmo 

tempo se considerando, sem o saber, ignorante, 

faltoso e outras coisas mais, inclusive, traidor e 

perjuro por abandonar a Obra. Hoje os 4 Graus 

Iniciáticos reclamam Yogas especiais para cada 

um deles. Só nos 3.º e 4.º se deve incluir os seus 

membros na Yoga Odissonai. Se eu vivo ficasse 

dirigiria essas Yogas, etc., mas que se faça o 

mesmo que foi feito no começo: Yoga do Globo 

Azul, dos Cinco Elementos, a do percurso dos 

Chakras de cima para baixo e vice-versa, que foi o 

motivo da primeira Yoga Universal, para acabar 

no Odissonai, que é o encontro dos dois sexos, 

através de Fohat e Kundalini, para chegar ao 

verdadeiro Androginismo latente e, um dia, ao 

Androginismo real. 
 

 Pelo que se vê, repito, os que descrêem em 

nossa Obra, porque não realizaram coisa alguma, 

antes de tudo deveriam estudar os seus novos 

mestres ou gurus, todos eles sem Missão alguma 

na Terra, estrangeiros até nos nomes e nas suas 

acções, inclusive, contra o Berço da Civilização 

Brasileira. Nesse caso, indesejáveis nesta mesma 

Pátria. São os falsos messias e profetas. Todos nos 

odeiam pelo facto de nos temerem, de terem inveja 

de nós. Eles sabem que “a Inteligência ou o 

Espírito, está connosco, e com eles, o Psiquismo 

ou a Alma”. Todos, portanto, vivendo e obrigando 

os seus discípulos a recuar aos tempos remotos das 

consciências não mais em função na Terra. Todos 

esses estados de consciência estão armazenados 

por debaixo dessa Inteligência, que é a da Raça 

Ariana, ou de Manas-Taijasi para Budhi-Taijasi, 

dirigida por Budha Mercúrio. Mas quem é esse 

Ser? Uma das maneiras de alegorizar a referida 

Raça. Todos os Avataras são esse Ser. E todos 

esses Avataras nasceram e nascerão ainda Daquele 

que é o seu Bijã. Nesse caso, Melki-Tsedek, o 

nascido sem Pais, de tão má interpretação por 

todas as religiões, principalmente a judaica. 
 

 Se os rabinos de outrora, com raras 

excepções, não conheciam a Verdade na sua forma 

integral e passavam o tempo a discutir entre eles 

(vide o próprio Zohar, como o mais interessante 

livro até hoje na face da Terra), quanto mais os de 

hoje, que só visam, como o resto da sua raça, com 

raras excepções, o BEZERRO DE OURO. Razão 

pela qual dividi essa raça em três sectores: a elite 

ou os salvos, os prováveis e os completamente 

perdidos, dando eu mesmo as suas razões.  

 Em resumo e voltando ao caso da Yoga, 

cada homem precisa ter a sua própria Yoga, 

devido ao seu maior ou menor atraso em alcançar 

o Adeptado. A própria Medicina do Futuro liga a 

sua atenção à glândula pineal e, consequen-

temente, aos chakras ou “centros de força”. 

Outrossim, às sete qualidades de matéria que 

envolvem o Globo Terrestre em relação, do 

mesmo modo, com as Idades, e também com o 

mistério da Estrela Polar, ou céu das estrelas fixas, 

etc., etc. 
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 Creio que de hoje em diante sabereis 

responder a todos aqueles que saíram da Obra por 

não terem achado a sua realização. Isso é o mesmo 

que querer encontrar Deus ou a Verdade fora e não 

dentro de si. Pelo que todos aqueles que seguem os 

tais yoguis da época, principalmente no Brasil, 

onde vêm comer das nossas migalhas como aves 

de arribação, não passam de indivíduos sem 

inteligência, sem amor e sem coragem bastante 

para enfrentar os ditames da Lei. Querem vencer 

pelo lado do interesse pessoal, e não do geral ou 

colectivo. Que sofram os outros, que nada sejam 

na vida, mas sim apenas eles e tudo vai bem, 

pouco importando as suas palavras estudadas, em 

tom de misticismo, jesuítas que são ou traidores da 

sua consciência e de todos os seus irmãos em 

Humanidade. Irmãos é modo de dizer, porque 

todos esses indivíduos que estiveram na Obra e a 

abandonaram, sofrerão muito mais do que aqueles 

que nem sequer a conhecem. “A quem muito foi 

dado, muito será pedido”... Como outrora na 

Grécia e no Portal do Templo, dizia o Sumo-

Sacerdote, ou quem as suas vezes fizesse: 

ESKATO BEBELOI! Sim, “fora daqui os 

profanos”, justamente porque assim se fizeram 

para a Obra. Não falemos do Julgamento do ano 

1956, que não acreditando eles em tal Julgamento, 

desafiam-no até pela palavra dos seus gurus, serão 

os primeiros a ser conduzidos para o horrível 

castigo do dantesco Portal que é o Cone Sombrio 

da Lua. Não esquecer que o próprio Rudolf Steiner 

foi ter ao Cone Sombrio da Lua, donde foi tirado 

por mim. 

 Yogas, Yogas, não passam de drogas, de 

drogas em mãos de inábeis, de gurus que não 

possuem clarividência para constatar os chakras 

dos seus discípulos... 
 

 Repito, o ODISSONAI é termo integral 

cantado por Ulisses e Ulissipa no Tim-Tim por 

Tim-Tim, mas, em verdade, no Delta egípcio pelos 

dois depois da Batalha de Tróia, onde os foi 

resgatar o Sumo-Sacerdote Aghartino, o mesmo 

que esteve no meu gabinete, e portador depois, no 

dia da Coroação, da Chave de Pushkara, a mesma 

que em cima é de cobre e em baixo de ouro ... Os 

referidos Sacerdotes mudam de Cidade em 

Cidade, de acordo com os Ciclos. Agora, por 

exemplo, o primeiro está no sétimo Lugar, e o 

deste no primeiro. A Bandeira da Agharta, eu já o 

disse, é azul clara, primeira Cidade (a sua cor), e 

bordada de ouro (amarelo-ouro como os 

crepúsculos actuais de São Lourenço), 

alegorizando o Aquário... Cores, números, tatwas, 

planetas, etc., agindo nas 7 Cidades Aghartinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E chega, porque, se eu melhorar, direi 

coisas mais assombrosas ainda. Em caso contrário, 

somente a Espiritualidade, incluindo a Honra de 

cada um, concorrerá para a Obra continuar o seu 

papel na face da Terra. 
 

 Glória aos Makaras e Assuras! 
 

AT NIAT NIATAT 
 

SUPLEMENTAR 
 

 “Melki-Tsedek é Aquele que é desprezado 

pelos pecadores”. Logo, quem O despreza 

despreza a si mesmo, por ser filho da Terra e não 

do Céu. Céu que está em baixo, como diz o 

próprio ZOHAR. Jesus descendo aos Infernos, 

como Elias, também, em seu Carro de Ouro, como 

o Último Budha-Vivo da Mongólia, como é voz 

corrente naquele lugar, todos eles iam para o 

Nirvana, para o Céu. Por Lei de Causalidade, em 

frente à Vila Helena se acha uma quadra de 

terrenos que se chama Portas do Céu (Beith-El) e, 

do outro lado, Jardim Nirvana. 
 

 Sempre e sempre Melki-Tsedek, quando 

em função na face da Terra, é o Mártir, o 

Sacrificado e outras coisas mais. Não se deve 
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esquecer aquela telefonista-chefe que, da outra vez 

que estivemos em São Paulo, me telefonou 

chorando para dizer que “na noite anterior 

apareceu em seu quarto, na parede, o mistério de 3 

letras, a fogo, que eram JHS. Por baixo as palavras 

que lhe pediam que ajudasse ao portador das 

referidas letras, PORQUE ELE EM TODAS AS 

VIDAS ERA O GRANDE MÁRTIR DA 

HUMANIDADE”. 
 

 E eu continuo na faina de ornar a Obra 

com os seus próprios TESOUROS. 
 

 O Homem é uma Estrela embrionária. 

Quando com ela se funde é a própria Estrela. Deve 

fazer tudo para passar à qualidade de Sol, de 

Logos, equilibrando os seus 3 Corpos, para ser 

igual, também, a Deus... A U M. 
 

Continuação da SUPLEMENTAR 
 

 A YOGA UNIVERSAL, abrangendo os 

dois Sistemas, por força de LEI tem a propriedade 

de Unir (Yoga) em 3 Mundos os 7 estados de 

Consciência que, multiplicados por si mesmos, 

dão o precioso número 49. 
 

 Vejamos: o Ritual de Fohat e Kundalini, 

levado a efeito por DOZE TRIBUTÁRIOS, e a 

seguir, os Sete Mantrans dos Pupilos (o 5.º 

Sistema se ligando ao 6.º. No Roncador, essas 

vibrações chegam como auxílio aos que lá se acha, 

além de representarem a Semente ou Bijã do 5.º 

Sistema, como acontece com os dois que dali 

vieram...). Templo, pessoas, etc., que firmarão no 

Brasil esse mesmo Sistema, com o seu Templo e 

tudo o mais. Finalmente, a Yoga Andrógina ou das 

7 Linhas com os seus 7 Bijãs, encontrando-se 

homens (Kundalini) com senhoras (Fohat) na 4.ª 

Linha ou Terra, que é o F para o referido encontro. 

E tudo isso agora, no primeiro dia da Lua Nova de 

cada mês, que é o de maior vigor prânico para a 

própria Terra. Por isso mesmo, para os chakras de 

todos quantos ali se encontram. Não falemos na 

obrigatoriedade daqueles que não cantam, irem 

percorrendo os chakras no mesmo sentido da 

Yoga: as senhoras descendo e os homens subindo 

nesses mesmos chakras. Na mesma razão das 

cores, dos tatwas, dos chakras, das substâncias 

existentes em torno da... Terra e na glândula 

pineal. 
 

 Sabem tais coisas os tais messias e 

profetas a quem me referi no estudo de hoje, do 

mesmo modo que os verdadeiros, nos Yoguis do 

Oriente? 
 

 Não, absolutamente não, porque só há um 

Homem na Terra que é a Revelação. Este Homem 

é o Rei de Salém, a Cidade da Luz ou do Sol 

(Agharta), e Sacerdote do Altíssimo, na Face, no 

Meio, em Baixo e mais que isso, em Shamballah, 

Morada de Deus ou dos Deuses em Seu redor. Não 

se liga o Chakra Coronal, pelo Fio de Sutratmã, ao 

8.º Princípio, àquele mesmo Pai de quem Jesus 

dizia: “O meu Pai e o vosso”? E não, “nosso 

Pai”... 
 

 Eis aí a razão pela qual aqueles mesmos 

messias e profetas nos querem roubar a primazia 

da Única e Verdadeira Obra existente na face da 

Terra. Defendei-a, queridos Irmãos, a esta mesma 

Obra, até à última gota do vosso sangue, que de 

ser da Ronda Animal corre em vossas veias para 

sustentáculo do vosso Tabernáculo Interno, como 

o são da Vegetal e da Mineral os sistemas nervoso 

e ósseo. 
 

 O próprio símbolo da Agharta revela o 

mistério dos 7 estados de Consciência. 
 

JHS 
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SIMBÓLICA DA  
FLORESTA “MÁGICA” SINTRÃ 

 

(LOCUS AMOENUS) 
 
 

 

 
 

VITOR MANUEL ADRIÃO 
 

 

 

 
Sintra – “Um Jardim do Paraíso Terreal” 

 

Gil Vicente (sécs. XV-XVI) 
 

“Sintra, Glorioso Éden” 
 

Lord Byron (séc. XIX) 

 

 

 
Com essas expressões encomiantes, os 

dois famosos autores, fazendo parte dum rol de 

tantos e tantas que encomiaram esta serra mais 

ocidental da Europa, dispõem Sintra como Jardim 

do Paraíso Terreal, assim lhe dando foros de 

sagrada que já era desde evos que a memória traz 

ignotos.  
 

Sintra, Serra Sagrada. Por que? Por tudo 

quanto já disse e o mais que se seguirá, de seguida 

repassando palavra a Manuel J. Gandra que diz 

com muita justeza (1): 
 

“A serra de Sintra é uma montanha 

sagrada, em qualquer das acepções correntes: um 

mons sacer, Segundo Varrão e Columela; um 

locus amoenus, seja ele o Paraíso terreal ou a 

Arcádia, consoante a sensibilidade de místicos e 

poetas de todos os tempos; ou um dos principais 

centros jinas do planeta, na abalizada opinião do 
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polígrafo e hermetista espanhol Mário Roso de 

Luna. Ora, um lugar é sagrado apenas na medida 

em que se assuma como manifestação de uma 

trifuncionalidade: 1. supramundana; 2. mundana 

(i. e., à face da terra); 3. submundana. E, com 

efeito, a serra de Sintra é, consabidamente, uma 

expressão lídima do afirmado. Desde, pelo menos 

a 1.ª metade do III milénio a. C. (Vera Jane Gilbert 

sustentava que desde data anterior), a região de 

Sintra e, designadamente, a sua serra foram palco 

de cultos siderais e mistéricos. Cenário 

privilegiado do mito da fecundação das éguas pelo 

vento ocidental (Zephyrus ou Favonius), clara 

referência, para os nossos antepassados, à sua 

localização sob o signo de Ganimedes (Aquarius), 

topos ao qual alude igualmente o mito da fundação 

de Lisboa por Ulisses, ambos remetendo para a 

predestinação quinto-imperial da nação lusíada.” 
 

A haver Paraíso Terreal há o seu Jardim, 

desde logo no intocado estado original de floresta 

virgem. O percurso na floresta selvagem indo ao 

bosque sagrado, deste conduz ao jardim, isto é, a 

uma porção da Natureza organizada e cuidada de 

modo artificial, à qual a simbologia tradicional 

atribui um valor positivo. O Jardim do Paraíso 

remonta ao Criador, que assegurou aos primeiros 

seres humanos um lugar bem cuidado e despro-

vido de perigos (2). 

Como cabeleira da montanha, a floresta 

centrada sobre si mesma é no dia sombreante e na 

noite sombras de mistério, induzindo imagens de 

terror na psique e a sugestão de ideias de pânico na 

mente de quantos, na impuberdade da aventura 

onírica, aventuram-se no seu adentro, sujeitos aos 

assaltos dos homens selvagens, isto é, das forças 

cegas primárias ou elementais da Natureza. Nisto, 

no feminino da sua natureza própria, faz-se a 

floresta negra, obscura, sinónima da personalidade 

desalinhada, em conflito consigo mesma. Por isto, 

conforme narram as escrituras religiosas do 

Oriente e do Ocidente, os grandes conflitos 

interiores – a luta entre nidhanas e skandhas, o 

entrechoque das tendências para o bem e das 

inclinações para o mal – de ascetas e eremitas 

acontecem sempre em florestas densas povoadas 

de sombras. Aí reinam os devatas e demónios, 

criações dos seus agitados criadores humanos. Os 

salteadores, segundo esta visão, correspondem a 

personificações “de componentes primitivos e 

perigosos de nosso ser, pois a nossa natureza não 

é, como se sabe, exclusivamente positiva”. Nisto 

entra o factor “ilusão dos sentidos”, espelhismo ou 

maya-vada onde o irreal se toma por real com 

todas as consequências danosas que daí resultam, 

sobretudo por confusão do psíquico com o 

espiritual como é próprio da inteligência 

emocional.  Assim, do ponto de vista da psicologia 

profunda, a floresta é, tanto para o impúbere 

psicofísico como para a impuberdade do jovem 

adolescente, o símbolo da feminilidade que ele 

deve explorar, embora lhe pareça inquietante. O 

jovem parece assim, em geral, dominado pelo 

“verde crepúsculo do inconsciente, ora iluminado, 

ora obscuro, uma vida oculta para o mundo 

exterior”; a floresta como símbolo onírico, 

psíquico, é rica “em variados seres, de natureza 

contraditória, ora inocentes, ora ameaçadores: nela 

se coleciona aquilo que um dia poderá aflorar aos 

níveis conscientes da nossa existência civilizada” 

(3). 

Os devas e anjos vivem, pelo contrário, no 

bosque iluminado, ensolarado, masculino na sua 

própria natureza, que é onde os místicos vivem 

apartados do mundo profano e das suas 

preocupações mundanas, em solidão realizam o 

seu solilóquio espiritual indo ao supremo encontro 

do Divino a quem se unem, como aconteceu com 

Krishna, Rama, Budha e inclusive Jesus no bosque 

do Monte Tabor ou no jardim do Monte das 

Oliveiras, dentre outros mais Grandes Iluminados. 
 

A floresta-bosque, principalmente entre os 

celtas, constituía um verdadeiro santuário em 

estado natural, de que é exemplo a Floresta de 

Brocéliande na Bretanha, ou a Floresta de Dodona 

na Grécia. Na Índia, os sannyasa, ascetas, fazem 

os seus retiros nas florestas, tal qual os anacoretas 

budistas: “As florestas são tranquilas”, lê-se no 

Dhammapada ou “Caminho do Dharma”, de 

Sidharta Sakya Muni Gotama, o Budha, “desde 

que o mundo se mantenha longe delas; nas 

florestas, o santo encontra seu repouso”. 

Acerca da época antiga, há uma estreita 

equivalência semântica entre a floresta céltica e o 

santuário: nemeton, “espaço sagrado”. Na 

qualidade de símbolo da vida, a árvore pode ser 

considerada como um vínculo, um intermediário 
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entre a terra, onde ela mergulha as suas raízes, e a 

abóbada do céu, onde ela alcança ou toca com a 

sua copa. Nisto, tem-se o tronco como fundamento 

da Criação, os ramos a sua projecção e a ramagem 

a sua frutificação. Nisto é afim, respectivamente, 

ao menir (tronco), à anta (ramo) e à mamoa 

(ramagem); todos juntos representam-se no tholos, 

enquanto a floresta no cromeleque, seja quadrado, 

seja circular. 
 

Poetas e místicos são mais sensíveis ao 

mistério ambivalente da floresta, que gera, ao 

mesmo tempo, angústia e serenidade, opressão e 

simpatia, como todas as poderosas manifestações 

da vida (4). “Menos aberta que a montanha, menos 

fluida que o mar, menos subtil do que o ar, menos 

árida do que o deserto, menos escura do que a 

caverna, porém cerrada, enraizada, silenciosa, 

verdejante, umbrosa, nua e múltipla, secreta, a 

floresta de faias é ventilada e majestosa, a floresta 

de carvalhos, nos grandes abismos rochosos, é 

céltica e quase druídica, a de pinheiros, sobre os 

declives arenosos, evoca a proximidade de um 

oceano ou origens marítimas; e, no entanto, é 

sempre a mesma floresta” (5). 
 

Da floresta ao bosque e deste ao jardim. O 

jardim é símbolo edénico do Paraíso Terrestre, 

como tal localiza-se geograficamente no centro de 

um lugar sagrado como é Sintra, tal qual o centro 

do Cosmos indicado pela Estrela Polar expressa o 

Paraíso Celeste, representativo dos estados 

espirituais alcançados correspondendo às vivên-

cias paradisíacas no glorioso Jardim do Éden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabe-se que o Paraíso Terrestre do 

Génesis era um Jardim, e que a primeira parelha 

humana – Adam e Heve – cuidava dele. Na 

iconografia alquímica, o Jardim do Paraíso é 

representado por um campo florido ao qual se tem 

acesso apenas por uma porta estreita – “estreito é o 

Caminho da Salvação” ou Libertação Espiritual 

(Mateus, 7:13-14) – com a condição de terem sido 

superados, pelos próprios esforços do candidato, 

as dificuldades das provas que antes teve de 

vencer na floresta sombria do mundo profano. 
 

Os mosteiros medievais levantavam em 

seu redor uma cerca dentro da qual plantavam um 

bosque sagrado, chamando-lhe Paraíso. Também 

a zona aberta dos claustros era cercada de jardins 

idílicos entendidos como uma cópia do Éden. Era 

aí o lugar predilecto para os monges/monjas 

realizarem os seus exercícios espirituais na 

demanda e retoma do Paraíso perdido. Na 

iconografia cristã, o jardim bem-cuidado simboliza 

a virgindade em geral e a Virgem Maria em 

particular (“Maria no jardim de rosas”). O muro da 

cerca circundante do mosteiro ou o muro envol-

vente do claustro ajardinado, conserva intactas as 

forças internas que florescem, sendo a porta de 

acesso só encontrada depois do muro ter sido 

contornado. É a expressão simbólica da evolução 

psicomental que chega a notável riqueza interior, 

espiritual. Trata-se de uma representação particu-

larmente significativa, sobretudo quando é possí-

vel encontrar no Jardim da Alma, como no 

Paraíso, uma fonte ou uma nascente e uma árvore 

da vida, alegoria do mais íntimo cerne da criatura 

humana, do Eu Espiritual, o Centro mais profundo 

da Alma. 
 

A arquitectura dos jardins do Renascimen-

to, especialmente do Barroco, é concebida muitas 

vezes como expressão definitiva da vida refinada, 

culminante no “jardim francês”. Em contraposi-

ção, o “jardim inglês” representa o retorno à 

Natureza ainda não dominada pela mão do 

Homem, correspondendo melhor à sensibilidade 

romântica que caracterizou o século XIX. 
 

 Também os jardins das casas árabes, com 

a sua fonte central, são imagens do Paraíso. Aliás, 

Abu Ya´qub Sejestani, pensador iraniano do 

século X, observa que a palavra árabe jannat, 

“paraíso”, tem no bojo o termo persa pardes que 

significa jardim, além daquele de paraíso: “Da 

mesma forma, os altos conhecimentos e os dons da 

Inteligência e da Alma são o jardim da clara 
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percepção interior” (6). Desses jardins que são 

moradas paradísiacas, diz-se no Islão, Allah é o 

Jardineiro. O próprio Deus é um Jardim, escreve 

São João da Cruz: “A esposa lhe dá esse nome por 

causa da agradável morada que encontra nele. Ela 

entra nesse jardim quando se transporta em Deus” 

(7). A Esposa é a Alma e o Divino Esposo é o 

Espírito, unidos na mais perfeita Metástase ou 

União Real – tanto valendo por Raja Yoga – como 

Eros e Psique. 
 

 “Os Eleitos estão na vizinhança do Trono 

de Deus, e os seus rostos, nesse Dia, são brilhantes 

ao contemplarem o Senhor” (Alcorão, 75:22-23). 

O Paraíso é um Jardim, e o Jardim um Paraíso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Shantara (Sintra), Jardim do Paraíso 

Terreal (Janna Al-Âdan) plantado pelo Eterno 

à Eternidade (Allah Janna Al-Khuld), Refúgio 

envelado dos Puros (Râbita al-Gayb Ikhlâ Marij 

Janna Al-Ma´wâ) 
 

O mais belo canto do jardim, e o mais rico 

em símbolos, é também o mais comentado pelos 

autores místicos, o Cântico dos Cânticos: 
 

– És jardim fechado 

 minha irmã, noiva minha, 

 és jardim fechado, 

 uma fonte lacrada… 

 … A fonte do jardim  

 é poço de água viva 

 que jorra, descendo do Líbano! 

– Desperta, vento norte, 

aproxima-te, vento sul, 

soprai no meu jardim 

para espalhar seus perfumes. 

Entre o meu amado em seu jardim 

e coma de seus frutos saborosos! 
 

         (4:12-16) 
 

– Já vim ao meu jardim, 

minha irmã, noiva minha, 

colhi minha mirra e meu bálsamo, 

comi meu favo de mel, 

bebi meu vinho e meu leite.  

              (5:1) 
 

Ainda que o jardim designe, muitas vezes, 

para o homem comum, a parte sexual do corpo 

feminino, no entanto, através dessa alegoria do 

pequeno “jardim das delícias”, os cânticos 

religiosos dos místicos significam muito mais que 

o simples amor carnal ou passional: são expressa-

mente dirigidos ao Amor espiritual, e com eles 

louvam e procuram ardentemente o mais íntimo da 

Alma, o Espírito que é Deus. 
 

Arcádia Primaveril a que se recolhem 

poetas, artistas, vates, sibilas, enfim, Paraíso 

Terreal, Horto das Origens frutífero Locus 

Amoenus sintrão, retrata-se ímpar no bosque-

jardim conhecido do comum como Parque da Pena 

(na parte sul da serra ocupando uma área de 200 

hectares). Obra do Rei Iluminado D. Fernando II 

(século XIX) soerguida sobre a anterior da freiria 

eremita Jerónima (século XVI), quis ele que esse 

fosse um bosque sagrado em jardim encantado, 

para tanto impondo-lhe programa coreográfico em 

monumentalidade inspirada nos símbolos da 

Tradição do Santo Graal ao par da Mariana, sem 

descurar aspectos importantes arqueoastronómi-

cos. 

Vê-se assim, por exemplo, Parsifal 

retratado na estátua do “Guerreiro”; a Cruz Alta 

como se fosse a penha encantada onde o rei Artur 

cravou a lâmina da espada mágica caliburna ou 

excalibur; o monóptero do Alto de Santo António, 

vulgo “templo das colunas”, espécie de áxis onde 

o Crescente do Islão (Oriente), ornando o cume 

exterior, e a Cruz de Cristo (Ocidente), ornando a 

abóbada interior, se aproximam e unem, em guisa 

de Rosa+Cruz como está em medalhões no tecto 

nervurado na capela vizinha das Feteiras da 

Rainha D. Amélia; vizinha do monóptero, a mesa 

larga de pedra simbólica da távola redonda, ao 
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lado do poço afim à ladainha mariana; a Fonte 

dos Passarinhos a expressar a Fala dos Pássaros 

ou Língua dos Anjos; também as grutas 

sinaléticas de mistério em jeito de assinalarem a 

parte oculta da vísivel da Serra Sagrada, esta 

exteriorizada com o seu pico apontando ao céu 

para aquela interio-rizada nas cavidades abissais 

no seio da Terra. Etc. Sem esquecer a presença 

celeste, incidindo na geográfica, da Estrela Polar 

da Ursa Menor plasmada na geométrica planta 

quadrático-serpentina do Palácio da Pena, o 

“Palácio do Santo Graal” como lhe chamou 

Richard Strauss, o “Castelo Quadrangular” (Caer 

Pedrivan), já que a Ursa Maior erguida guarda a 

sua própria praia, junto ao Promontório da 

Serpente, seja a telúrico do seio da Terra, seja a 

celeste no constelado das estrelas. Tanto vale por 

Fogo Celeste Frio (Luz, Fohat) e Fogo Quente 

Terrestre (Força, Kundalini), aqui unidos em 

Núpcia Flogística. Ao lado da Praia da Ursa tem-

se a da Adraga ou de Al dàrqa, “a tartaruga”, 

animal simbólico do Universo por que se 

representa a Manifestação Universal, isto apesar 

das semelhanças dos vocábulos Adraga e Dragão, 

o que é muito significativo, tanto quanto ainda 

mais além a Praia das Maçãs, os famosos pomos 

d´ouro que as Hespérides ou Plêiades conser-

vavam na Ilha das Maçãs afim ao tema artúrico de 

Avalon, remetendo para o enigma de Agharta, a 

Terra da Felicidade predicado comum ao Paraíso 

Terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se Sintra é sobre a Terra “pedaço”, 

extensão visível do Jardim do Paraíso Terrestre, a 

Tradição Iniciática das Idades localiza esse no seio 

mesmo da Mãe-Terra, inclusive descrevendo como  

seja pelas palavras reveladoras do Professor 

Henrique José de Souza, com as quais encerro 

brindando o respeitável leitor anónimo com o 

inédito: 

 – Neste Cantão subsiste uma Cidade Jina 

perfeitamente construída, vendo-se aqui e além 

restos ou ruínas das primitivas habitações dos 

Kurats atlantes, tudo entremesclado harmonica-

mente com lindos lagos sobrevoados por aves 

selvagens e neles vogando lindos cisnes brancos. É 

a Pátria Encoberta de Parsifal e Lohengrin. Um 

Par dos mais sábios e amoráveis governa esta 

Região: o Homem é alto, espaúdo, moreno ou de 

tez cor de ouro, e a Mulher é ligeiramente mais 

baixa, alva e loura. Dizem as Revelações do Ciclo 

que José de Alencar (o Jina de Além-Mar…) se 

teria inspirado nesse Insigne Casal para os 

protagonistas Pery e Cecy do seu romance imortal, 

“O Guarani”, apesar do rosto imberbe de Pery 

contrastando com a barba longa e negra do 

Coordenador da Quinta Embocadura Universal. 

 Salve o Ano 1500 da nossa Era! 
 

 Glória à Quinta Cidade do Sistema 

Geográfico Sul-Mineiro, com o nome de São 

Thomé das Letras! Exaltado seja o ano em que 

Pedro Álvares Cabral houve, por bem, descobrir 

para o Mundo a Terra que mais tarde seria a Pátria 

do Avatara da nossa Obra Divina – El Rike! 
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Glorificado seja o sublime Povo que habita no seu 

interior, contemplando belíssimos lagos com aves 

selvagens e lindos cisnes brancos! Salve o Excelso 

Imperador, representando o Manu Primordial, que 

sendo alto, espaúdo e moreno ou de pele d´oiro, 

expressa a pujança do Povo dessa Cidade! Glória à 

Sublime Imperatriz, sua Mãe e Irmã, Esposa no 

Espírito que gera, alta, alva e loira, expressão 

terrenal perfeita da Mãe Divina! Exaltado seja o 

Santuário das Relíquias ou Santuário das 

Riquezas! Salve, o Dhyani-Budha Eduardo José 

Brasil de Souza! Salve, o Dhyani-Kumara Saquiel! 

Que permaneça sempre na nossa memória a 

apresentação dos Gémeos Espirituais, em 1800, 

pelos divinos Jeffersus e Moriah na Serra Sagrada 

de Sintra – em Portugal! Luta Pelo Dever! 

 
NOTAS 
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O DISCÍPULO DE JHS 

  TEM A OBRIGAÇÃO  

      DE SABER MAIS 

 

 

                     
 

 

      PAULO CARDOSO NUNES 

 

 

 
Isto é um privilégio? Sim, é um privilégio, 

mas não nos torna melhores do que ninguém. 

“Somos apenas diferentes”, como inúmeras vezes 

nos ensinou a Sr.ª D. Helena Jefferson de Souza, 

companheira de Missão do Prof. Henrique José de 

Souza.  
 

 Enquanto os sábios do mundo, os 

pesquisadores, os professores, os estudantes, não 

importa de que matéria, ou ciência, levam anos e 

mais anos para concluírem sobre determinado 

assunto, e terem a inspiração, ou a intuição que os 

levam a alguma descoberta (?), invenção (?), ou 
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seja, atingir o Futuro, para os Discípulos de JHS – 

aqueles que levam a sério o que aprendem na 

nossa Escola Iniciática – a situação é bem 

diferente. 
 

 Sim, porque temos um tesouro inesgotável 

que são as Cartas-Revelações do nosso Mestre. 

Através delas tomamos conhecimento das 

directrizes do Avatara para o Novo Ciclo. Aqui 

surgem duas questões: o Avatara ainda não se 

apresentou; e, o que é “Novo Ciclo”? Eis o 

privilégio a que nos referimos. Mesmo o Avatara 

não tendo ainda se apresentado, já conhecemos as 

suas directrizes e já sabemos como agir e como 

nos comportar no “Novo Ciclo”.  
 

 O Novo Ciclo para um Discípulo de JHS 

significa, pelo menos, mil anos pela frente. 

Estamos, pois, no Presente lidando com o Futuro. 

 Não foi por acaso que o Prof. Henrique 

José de Souza usou a expressão: Escola, Teatro, 

Templo. A Escola é a assimilação e a transmissão 

dos conhecimentos adquiridos através da leitura 

das Revelações. O Teatro é a vivência desses 

mesmos conhecimentos, que cada um de nós 

necessita, para poder falar da Sabedoria do 

Avatara. E o Templo é a sublimação, é a 

realização interna que cada um vai adquirir, 

através de uma participação e de um 

comportamento consciente, conseguida através das 

práticas diárias. Somando tudo isto, naturalmente 

o Discípulo de JHS estará participando, 

conscientemente, dos objectivos da Lei e 

trabalhando para a Lei, com a Lei e pela Lei. É um 

privilegiado. 

 Mas não é tudo assim tão simples. Aquele 

que se dispõe a servir à Lei, deve ter absoluta 

consciência do que está fazendo, ou seja, só 

porque no passado alguém fez algo de diferente, 

de interessante, não significa que devemos fazer 

agora a mesma coisa, só porque é interessante. 

Não é bem assim. Os Discípulos de JHS devem 

adoptar um comportamento de sábios, justos e 

bons, permanentemente atentos com relação às 

inovações, pois elas são necessárias pela própria 

Lei da Evolução, mas sabendo que há um rumo a 

seguir, que há uma directriz traçada pelo Avatara e 

esta não pode se desviar do rumo. 

 Devemos inovar, sim, mas com 

responsabilidade, com conhecimento pleno do que 

fazemos e de acordo com os ensinamentos da 

Obra. “Não se brinca com as coisas da Obra”, já 

dizia um Ser de altíssima Hierarquia, o Excelso 

Senhor R. B. 

 O Discípulo de JHS não adopta, na sua 

vida diária e no nosso meio, os conhecimentos que 

nada têm a ver com a Filosofia do Avatara, que 

nada têm a ver com a Doutrina de JHS.  

 A partir do momento em que nós 

supormos que estaremos inovando o nosso 

trabalho, a nossa missão com o enxerto de coisas 

externas, estranhas à Obra, nós estaremos 

neutralizando e combatendo a Filosofia do nosso 

Mestre, a Filosofia do Avatara. Estaremos traindo 

o Mestre. 
 

 Isto significa que, em primeiro plano, 

antecipando qualquer outra ideia, devem 

prevalecer: a Doutrina da Obra, a Filosofia de 

JHS, os Conhecimentos que Ele nos legou, as suas 

Revelações. 

 Toda a base do nosso Trabalho e da nossa 

Missão deve ser esta, e, assim, estaremos levando 

ao mundo o que o mundo precisa saber. Estaremos 

melhorando os conhecimentos do mundo, sem 

necessidade de trazermos tais conhecimentos para 

o nosso meio. 

 Todo o conhecimento que herdámos do 

Prof. Henrique José de Souza é de fácil aplicação. 

Basta a vontade, a coragem e a dedicação. Sim, 

pois Ele não nos deixou fórmulas complicadas. A 

complicação está no despreparo daqueles que têm 

pressa em chegar ao fim. Julgam que já conhecem 

o suficiente e vão ao passo seguinte. Comem a 

fruta e atiram fora as suas sementes, cujo processo 

de germinação não pode ser interrompido. 

 Tudo tem um princípio, um meio e um 

fim. Não podemos atingir o fim sem passarmos 

pelo meio. A pressa é a inimiga da perfeição. Este 

adágio é o que mais se encaixa nos conceitos 

iniciáticos. Não tenhamos pressa, mas sim 

“caminhemos firme para atingir os mais elevados 

graus da Disciplina”, como nos ensina o primeiro 

dos Sete Mantrans Sagrados, mostrando que a 

Alma, através da vaidade, do orgulho, da 

intolerância e da inveja, pode conduzir-nos a 

caminhos nunca desejados. 

 

Jornal Integre-se, Ano 4, N.º 46, Janeiro/2004 



PAX - N.º 88 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

16 

 

MISTÉRIO JINA EM SÃO THOMÉ DAS LETRAS 
 

(EM TRÊS FOTOS) 

  

– ANOTADAS E COMENTADAS POR HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Foto de Gil Faria)  

 

 

 

 



PAX - N.º 88 – Propriedade da Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

APOCALIPSE 

 

 

ANTÓNIO CASTAÑO FERREIRA 

 

 

 

A tradição judaico-

cristã está baseado no Sepher 

Zohar (o Livro do Esplendor), 

no Sepher Ietzirah (o Livro da 

Criação), no Sepher Bereshit 

(o Livro de Génesis) e no 

Novo Testamento, atingindo 

este o ápice no 4.º Evangelho 

de João, nas Cartas de Paulo de Tarso e no 

Apocalipse que representa a Revelação do Futuro, 

bem como os Graus Iniciáticos cristãos para a 

Perfeita Iluminação. 
 

 O Cristianismo possuía esotericamente 7 

Graus Iniciáticos, dos quais somente 3 Graus eram 

do conhecimento comum ou exotérico. 
 

 Os 3 Graus inferiores constituíam, 

respectivamente, os Ouvidos, Companheiros e 

Fiéis, e os 4 superiores formavam os Sacerdotes 

Iniciados. 
 

 O Clero obedecia a esses 7 princípios que 

se relacionam com as Cartas às 7 Igrejas do 

Apocalipse. O cristão comum no máximo atingia o 

3.º Grau. Daí para a frente, afastava-se do povo, 

tornando-se um dos seus condutores, chamados 

sacerdotes, bispos ou vigilantes. 
 

 O Apocalipse é um apanhado sintético que 

nos dá toda a profundeza da doutrina e previsão 

dos Tempos, sendo, pois, chave hermética para 

factos acontecidos no Passado e no Presente com a 

antevisão do Futuro. 
 

 Tinham as Cartas às 7 Igrejas da Ásia (7 

Templos Iniciáticos) o objectivo de avisá-las de 

que as cerimónias que aí se praticavam eram para 

a formação de Adeptos Perfeitos, Santos e Sábios. 

Essas Mensagens ou Cartas às 7 Igrejas estão 

estreitamente relacionadas com os dizeres das 

Epístolas de Paulo quando falam no Cristo Interno, 

na semeadura, no corpo corruptível, para a 
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colheita, no corpo incorruptível, isto é, vencer a 

morte no sentido de consciência imortal, 

continuidade da consciência, donde a sua 

exclamação: “Ó morte! Onde está a tua vitória?”, 

para dizer que o Iniciado venceu a própria morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 O Apocalipse ensina-nos que para essa 

Iniciação precisamos: 
 

 1.º – Comendo dos frutos da Árvore da 

Vida perceber etapas já vividas, podendo colher os 

frutos do passado conscientemente no presente; 

sentir a eternidade percebendo os primeiros 

vislumbres da vida interior, princípio luminoso 

que foi chamado por Paulo de “o Cristo Interno”. 

A grande visão ainda custará a aparecer; até lá, 

vitórias e derrotas. Pressentindo esta glória e 

vencendo esta etapa, então ele vê face a face o Ser 

Divino que nele habita. 
 

 Apc. II-7. “Quem tem ouvidos, ouça o que 

o Espírito diz às Igrejas: Ao que vence, dar-lhe-ei 

a comer da Árvore da Vida, que está no meio do 

Paraíso de Deus”. 
 

 A tradição hindu diz-nos que no 1.º Grau 

Pratma-kalpika (“o que está no primeiro período”) 

a Luz espiritual começa a iluminar a consciência 

física do homem. Nesta etapa já deve ter vencido 

os grandes entraves representados pela dúvida, 

pela falsa noção do eu e pela impureza dos 

costumes e dos pensamentos. 
 

 Procura aquilo que é excelente – subha-

ich´ha – tal como nos afirma o vedanta Siddhânta 

Dharshana, e o desejo da Libertação que resulta 

da discriminação entre o permanente e o transitó-

rio que dura até que o fim seja atingido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portanto, nesta etapa o homem adquire a 

primeira imortalidade, a imortalidade do físico, 

para que possa alcançar o seu desiderato supremo. 

É neste sentido que prova do fruto da Árvore da 

Vida. Da primeira Igreja de Éfeso, passa a seguir 

para a segunda etapa, ou para a segunda Igreja, a 

Igreja de Esmirna. 

 

 2.º – Se no 1.º Grau Iniciático ele prova da 

Árvore da Vida, só na 2.ª Iniciação ele vencerá a 

segunda morte. Então, começa a ver aquilo que 

fez: visões terríficas ou angelicais. Nem este 

inferno ou purgatório ou céu perdurará: a energia 

física, psíquica e mental vai se esvanecendo, e as 

visões desaparecendo como imagens fugazes. A 

alma caminha aos limites deste mundo, limiar das 

impregnações terrenas. Surge então um mundo 

mais subtil, mais real; o mundo astral é substituído 

pelo mundo das formas mentais puras. A alma não 

pode entrar com o pesado veículo astral no mundo 

das causas do mais elevado mental. Aquele 

cadáver psíquico fica abandonado. Mariposa que 

se eleva para o Mundo de Luz e de Repouso, passa 

por uma transformação semelhante à morte física, 

abandonando a alma os seus princípios grosseiros 

e glorificada passa para o Mundo de Repouso. 

Agora é uma nova existência em que alguns 
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podem ter experiência em vida. Ao alcançar o 2.º 

Grau o homem não passará pela 2.ª morte, porque 

já provou na 1.ª os frutos. Não se desfaz no orbe 

lunar e repousa no superior, porque esta alma 

repousa junto ao Pai Celeste. Seguem-se novas 

peregrinações estabelecidas pelo princípio anímico 

– nova reencarnação. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Apoc. II-11. “Quem tem ouvidos, ouça o 

que o Espírito diz às Igrejas: O que vencer não 

receberá o dano da segunda morte”. 
 

 A segunda etapa, segundo a mesma Escola 

de Pensamento Oriental, é conhecida por 

Vichârana – o conhecimento discriminativo. 
 

 Nesta etapa o homem conhece o campo da 

Individualidade. Resta-lhe o verdadeiro Conheci-

mento Espiritual, cuja posse só pode ser alcançada 

pelo Super-Consciente, e o fim da Iniciação é 

levar o homem a esse ponto. A salvo da morte 

psíquica, ou parcialmente liberto, passa ao 3.º 

Grau ou à 3.ª Igreja, a Igreja de Pérgamo. 
 

 3.ª – Nesta fase o Iniciado continuará com 

a sua consciência individual. Saberá então o nome 

da Essência Espiritual que o anima; então, pela 

primeira vez vai ver quem realmente ele é, 

recordando qual o som divino (nome iniciático) 

que há-de individualizá-lo, nome esse que é tirado 

do próprio Nome de Deus numa das suas múltiplas 

combinações, e do qual ele tem conhecimento. 
 

 Apoc. II-17. “Quem tem ouvidos, ouça o 

que o Espírito diz às Igrejas: Ao que vencer darei 

eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma 

pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual 

ninguém conhece senão aquele que o recebe”. 
 

 O 3.º Grau Iniciático está sempre ligado ao 

mistério do Nome. Todas as tradições antigas 

falam-nos do segredo do Nome. De acordo com 

Moret, notável egiptólogo, os egípcios faziam uma 

ideia bastante singular da Criação do Mundo: o 

Demiurgo, a Emanação Divina, criou o Universo 

pelo Olho e pela Voz. Quando viu os seres, estes 

se manifestaram; quando pronunciou os seus 

nomes, os seres existiram. A Vida, para os antigos 

egípcios, é uma emissão de Luz fecundante e 

Verbo criador. 
 

 Conforme Jean Marquès-Rivière, “o co-

nhecimento do verdadeiro nome” é absolutamente 

essencial; a tradição que afirma que as coisas que 

não têm nome não existem e que as coisas 

adquirem existência porque um Deus pronunciou 

os seus nomes, é universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 A tradição hebraica é pródiga em afiançar 

a necessidade do conhecimento dos nomes dos 

seres e das coisas. Os primeiros Padres da Igreja, 

como Orígenes e outros, diziam que os nomes, 

contrariamente à opinião de Aristóteles, não eram 

dados por simples convenção (thesei), mas que 

apresentavam uma relação profunda e misteriosa 

com as próprias coisas. 
 

 Na Índia, inúmeros sábios alcançaram o 

pináculo da evolução pela prática da repetição do 

nome sagrado; japâ-yoga é o nome técnico, e 

como nos diz Frithof Schuon, Swami Rândás é um 

exemplo da importância actual e frisante do 

conhecimento do nome. 
 

 De acordo com os conhecimentos 

tradicionais, o verdadeiro Princípio do Homem, a 

sua real Essência, é da mesma natureza da Palavra 

que o expresso. Conhecer uma, é automaticamente 

reconhecer o outro. Quando o discípulo conhece o 

seu verdadeiro nome, o que lhe é facultado na 

terceiro Grau Iniciático, entra em comunhão 

directa com aquilo que, impropriamente, é 

conhecido pelo nome genérico de Eu. 
 

 O sentido popular do apelido, ainda que 

remota e transfiguradamente, representa o sentido 
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exotérico e esotérico do nome do discípulo e do 

Mestre. Penetramos, assim, no domínio transcen-

dental da individualidade do homem, entendendo 

aqui por individual o princípio subtil que constitui 

a verdadeira essência do ser, termo que se opõe ao 

de personalidade, que representa o veículo grossei-

ro do homem, o que habitualmente chamamos de 

eu. Com esta distinção, o sentido de personalidade 

vem a ser o tradicional derivado de persona, 

significando a máscara que caracteriza o actor, 

através do qual ecoa a voz do homem real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 É o ilusório, a fantasia que envolve e 

cerceia o Real. É, portanto, no terceiro Grau que se 

manifesta o Eu Real, que o discípulo se encontra 

consigo mesmo, para a realização do Grande 

Mistério Iniciático. 
 

 Uma vez vencida essa etapa, o candidato 

dirige-se para a quarta Igreja, a Igreja de Tiatira. 
 

 Na quarta Igreja receberá um ceptro de 

ferro para governar as nações, a sua missão será a 

de governar os povos. É exemplo desta fase a 

Dinastia dos Faraós, onde se verifica que alguns 

foram sábios e iniciados, bem como ocorreu na 

Assíria, babilónia, Índia e China. Grande é o 

número de Adeptos que têm passado por esta 

Missão, surgindo então misteriosos Imperadores 

como Numa Pompílio – profeta que mantinha 

contacto com os Mestres da Sabedoria; Assoka, 

que criou o Império dos Moryas – Mestres 

Perfeitos, Mahatmas da Linha Morya ou dos Sete 

Adeptos Perfeitos de todos os tempos. Vemo-los 

também como Fo-Hi – o Filho do Dragão – e 

Kunaton – o Amado de seu Pai Aton. Os acádios e 

os sumérios são próprios da presença desses Seres. 

 Por isso, lemos no Apocalipse II-26: 
 

 “Ao vencedor, e ao que guarda minhas 

obras até ao fim, lhe darei autoridade sobre as 

nações. Ele as regerá com vara de ferro, 

quebrando-as como são quebrados os vasos de 

oleiro, assim como eu as recebi de meu Pai. Eu lhe 

darei a estrela da manhã.” 
 

 Nesta etapa, diz-nos a Tradição Oriental, o 

discípulo já tem consciência de quem é, surgindo 

nele os poderes, ou sidhis, que podem constituir o 

principal empecilho para a realização transcen-

dental, pelo que devem raramente ser utilizados e 

de forma espontânea, ficando como jóias preciosas 

à ordem da radiosa Estrela que é a Alma desperta e 

plenamente activa. Uma vez atingida e ultra-

passada a prova ou o estágio dos poderes, o 

possuidor da estrela da manhã, que é Vénus, estan-

do estreitamente relacionado com os Senhores de 

Vénus ou Kumaras, encaminha-se à próxima 

Igreja, a Igreja de Sardis. 
 

 Na quinta Igreja, não pode mais conviver 

com os homens vulgares, é o Adepto na fase 

secreta, é o Superior Incógnito, passando entre 

nós, procurando guiar a Humanidade ser ser 

reconhecido. É o Adepto Secreto, com as suas 

vestes brancas, Espírito Luminoso cujo nome 

inscrito no Livro da Vida lhe permitirá ligar-se aos 

Grandes Mistérios da Tríade Superior no seu 

aspecto de Beatitude. É o Amor Universal, que 

não se cinge a um ser, a uma coisa, mas que 

universaliza e plurariza. Já consciente do seu Eu, 

da sua verdadeira Essência, funde-se agora com 

um dos Aspectos do próprio Verbo Criador. A Ele 

se liga, se une, para a eternidade. Nesta etapa é que 

se diz que a alma contempla face a face a 

Divindade, ou a Divindade que se contempla.  
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 Faz parte agora do mecanismo intrínseco 

do próprio Universo. A Potestade Suprema não 

mais o reconhece como parte do Todo, mas o 

vislumbra com entidade consciente do Todo. 
 

 É nesta fase que o Apocalipse III-5, diz: 
 

 “O vencedor será assim vestido de vestes 

brancas; não se apagará o seu nome do Livro da 

Vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai 

e diante dos seus Anjos.” 
 

 Atingindo o estado interior de Ananda, 

segundo as Escolas Orientais, segue o Iniciado 

para a próxima Igreja que é a de Filadélfia. 
 

 Na sexta Igreja desenvolve o Conheci-

mento Puro que se equilibra com o Amor Puro da 

etapa anterior, na realização mística das duas 

Colunas do Templo. Recai sobre ele o Mistério do 

Santo Nome de Deus. É a Palavra Perdida, o Shen-

Ha-Meforash dos antigos cabalistas, a expressão 

inefável do AUM das tradições hindu-tibetanas. 
 

 Em uma obra de grande valor esotérico, a 

Pistis Sophia, “A Sabedoria da Fé”, obra funda-

mental dos gnósticos, há uma referência a este 

Santo Mistério: “Rabi Jeoshua, certa vez interro-

gado por um discípulo sobre o valor das 7 vogais 

da língua grega que se achavam gravadas nas 

cabeças da serpente Ofis, respondeu: este é o 

maior de todos os Mistérios. 
 

 “Quem conhecer o segredo que faz vibrar 

as 7 vogais e os seus 49 poderes, é o Senhor de 

toda a Luz. Nem o próprio Barbelo, o guardião dos 

mundos intermediários, poderá detê-lo na sua 

marcha gloriosa. Se envolto em trevas entoar esta 

Palavra Santa, logo a Luz se fará.” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 São João, o Evangelista, confessa-nos que 

“no Princípio era o Verbo e o Verbo estava com 

Deus, e o Verbo era Deus” (João I-1). 
 

 “E o Verbo se fez carne e habitou entre 

nós…” (João I-14). 

 Logo, tudo dimana do Som Primordial e, 

portanto, pela marcha inversa, tudo se relaciona e 

directamente depende da Palavra Criadora. 
 

 O Céu se manifesta, o homem se une 

eternamente com o Logos, quando pronuncia a 

Palavra Inefável. 
 

 É nesta fase que o Iniciado entende a Carta 

dirigida ao Anjo da Igreja de Filadélfia e que diz 

(III-12): 
 

 “Ao vencedor fá-lo-ei Coluna do Santuário 

de meu Deus, donde jamais sairá; escreverei sobre 

ele o Nome de meu Deus e o Nome da Cidade do 

meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do Céu da 

parte do meu Deus e também o meu novo Nome.” 
 

 O último rebento místico no Oriente, Shri 

Ramakrishna, não hesita em dizer: “Deus e seu 

Nome são idênticos”, e precisa a sua sentença: 
 

 “Quando se crê na potência do Santo 

Nome de Deus e nos dispomos a repeti-lo 

constantemente, nem discernimento, nem 

exercícios piedosos de nenhuma ordem, são mais 

necessários. Todas as dúvidas se esgotam, o 

espírito se torna puro. Ele mesmo se realiza pela 

pujança do seu Santo Nome.” 
 

 Terminando esta fase, se dirigirá o 

Iniciado para a última etapa, a Igreja de Laodiceia. 
 

 Nesta sétima Igreja atingirá a consagração 

final, o pináculo da evolução. O homem se unifica 

com o Todo, alcança a Seidade. Esta identificação 

é conhecida no Oriente com o nome de Samadhi; 

pela isenção absoluta, pela renúncia ao uso dos 

poderes extraordinários que alcançou, consegue 

destruir todas as sementes mentais, de há muito 

subjugadas mas ainda latentes em seu órgão 

interno. Pode, então, alcançar a Consciência do 

Permanente, do Eterno, a qual, para a consciência 

relativa dos que vivem nos mundos contingentes, 

representa a absoluta Inconsciência. Somente 

agora é um Liberto, na plena 

acepção do termo. 
 

Esta consagração 

está contida na Carta ao 

Anjo da Igreja de Laodiceia 

(III-21): 
 

 “Ao que vencer lhe 

concederei que se assente 

comigo no meu Trono; 
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assim como eu venci, e me assentei com meu Pai 

no seu Trono.” 
 

 Tendo o Iniciado nas etapas imediata-

mente anteriores atingido o que as Escolas Orien-

tais chamam de Ananda e Chit, nesta última torna-

se um Turyaga e através do Samadhi atinge o 

atributo de Sat. 

 

 Realiza assim o SATCHITANANDA ou 

os três atributos do Pai, no seu interior, através das 

7 Igrejas ou estados de Consciência, perfazendo os 

21 mais 1 Arcanos Maiores, pois ele é o 22.º 

Arcano Maior ou Laurenta, ou aquele que sabe 

quem é, donde vem e para onde vai. 
 

*Jornal Tim-Tim Por Tim-Tim, Abril-Maio 1970* 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

A VIDA OCULTA DE SINTRA 
(Estudo Teosófico) 

 

 

VITOR MANUEL ADRIÃO 

 

 
Fevereiro de 2003 

 
A Intuição é mais atrevida que a Inteligência. 

 

Prof. Henrique José de Souza 

  
 

A Vida Oculta, psicomental e espiritual, é 

um “Véu de Ísis” que se desvela apresentando 

maravilhosa e maravilhada realidade que queda a 

palavra humana ante a vastidão e abrangência que 

perpassa os limites dos cinco sentidos comuns da 

criatura humana; é o mundo das infinitas 

possibilidades e das mais gratas surpresas ao 

homem e à mulher consagrados de mente e 

coração ao seu aprimoramento interior, espiritual, 

consequentemente, ao desenvolvimento da sua 

vida-consciência, mas isso sem forçar coisa 

alguma, quer em si mesmos quer perante o 
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próximo, procurando viver o melhor que souberem 

e puderem em conformidade com as Leis da 

Natureza, percebendo na essência do fenómeno 

universal da mecânica dos efeitos o nómeno 

espiritual em que estão as suas causas, estas que na 

mais prístina expressão são Bem, Bom e Belo, 

nisto a Beleza da Mãe Universal cuja Divindade 

desvela-se nos vários Planos em que a Natureza se 

apresenta, cada vez mais amplos e abrangentes 

numa vibração indefinível de Amor envolvente do 

Todo no Tudo. 
 

Sei bem que este estudo (realizado muito 

antes da data assinalada, pois recua aos anos 80 da 

centúria passada tendo sido publicado várias 

vezes, inclusive enviado para edição na revista 

Dhâranâ da ex-S.T.B., no Brasil) foi aguardado 

com expectativa por larga plêiade de discípulos, 

estudantes e pupilos da Obra do Eterno na Face 

da Terra, esta mesma Teurgia de Akbel, mas, 

caríssimos amigos e Veneráveis Irmãos de Ideal, 

revela-se bem pouco quanto tenho a oferecer sobre 

a Vida Oculta de Sintra, tema tão vasto que 

perpassa largamente a minha humilde pessoa… 

muito mais por não ser de maneira alguma um 

Adepto, Mahatma, Guru ou coisa que o valha. 

Tão-só me tenho na conta de Munindra ou 

Discípulo de Bhante-Jaul, algures no trilho do 

Caminho da Iniciação, membro efectivo de uma 

comunidade espiritualista de que tenho sido eco 

nesta parte do mundo, e por estar aqui à dianteira 

da mesma sou quem mais fica exposto ao juízo 

público por via da comunicação social e outros 

meios de informação. Mas não sou nem actuo 

como “caso isolado”, antes sendo parcela activa de 

um colectivo cultural-espiritualista de que tomei a 

dianteira em Portugal, nesta função representativa 

o propagado desde 1978, ciente de ter contribuído 

muitíssimo na divulgação do já chamado, 

impropriamente, “Ocultismo Português”. Essa 

Instituição fonte de minha iniciação espiritual, é a 

antiga Sociedade Teosófica Brasileira, cujo 

programa de informação e formação actualmente é 

prosseguido pela Comunidade Teúrgica 

Portuguesa. 
 

Quanto sei ao Pensamento Iluminado, 

Manas Taijasi, do Professor Henrique José de 

Souza (para teúrgicos e teósofos, o Mestre JHS) o 

devo, inclusive a eventual possibilidade de alguma 

vivência junto ao mundo encantado da 

decantada Maya astral, esse mesmo dos deuses 

Jinas… Mas como quereis este pobre decanto de 

letras astrais, antes, psicomentais, pois seja, 

prossigamos avante, não sem antes advertir que o 

Astral, Psíquico ou Anímico é uma coisa e o 

Espiritual, bem outra. Tanto como os dotes 

psíquicos, sidhis, jamais foram sinónimo de 

espiritualidade, muito pelo contrário, vezes 

imensas revelam-se empecilhos do desenvolvi-

mento da verdadeira espiritualidade e levam a 

confundir o ilusório com o real. 
 

Posto isso, inicio com duas premissas 

básicas acerca da constituição sinergética, 

psicomental, da velhinha Kurat-Avarat, Kala-

Shista ou Sishita, hoje Sintra: as influências 

energéticas planetárias do raio púrpura de Júpiter 

(como Luzeiro ou Princípio Celeste, a Divina 

Essência – Adi) e do raio azul de Vénus (como 

Planetário ou Princípio Terrestre, o Chakra – 

Vishuda). Estas são as linhas de forças 

fundamentais deste Quinto Posto Representativo 

Internacional, todo ele ligado ao Mistério dos 

Assuras ou Arqueus – Senhores do Mental – e ao 

correspondente Arcano “A Casa de Deus”, assim 

também vinculando-se aos Mistérios do Quinto 

Bodhisattva Jepher-Sus (Jesus) e da Mãe Divina 

Moriah (Maria), o que me faz reverter à carta da 

saudosa Grã-Mestrina (desta Obra Divina) D. 

Helena Jefferson de Souza (avatara da Budhai 

Adamita), endereçada aos teósofos portugueses em 

28 de Janeiro de 1977. 

Nela a Venerável Grã-Mestrina refere as 

Ordens de Avis e de Cristo como antigas colunas 

de apoio e guardas avançadas, protectoras ou 

“Escudo de Resistência”, da Quinta Rama do 

Governo Oculto do Mundo (G.O.M.), a mesma 

Excelsa Fraternidade Branca dos Sete Raios de 

Luz (Shuda-Dharma-Mandalam), ou seja, a 

Ordem de Mariz chancelada e soberana no 

território português, e isto em relação ao Passado. 

Reportando-me ao Presente, de acordo com as 

prerrogativas do Venerável Mestre JHS para a 

Obra Divina, ter-se-á como se apresenta no 

esquema na página seguinte. 
 

Pelo Quinto Centro de Vida, por outra, 

pelo Quinto Sol que alumiará o futuro Quinto 

Sistema ou Ronda de Evolução sob a égide do 
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Senhor do Esplendor (Arabel) geograficamente 

incidindo por esta Embocadura de Sintra – a Sura-

Loka relacionada à Fala, ao Verbo Criador como 

Âmbula de Evolução Universal escoando-se a todo 

o Mundo – no final de contas por ele se escoa o 

vapor ígneo ou purpúreo de Kundalini, cuja 

natureza interior ou feminina expressa a venusta 

Mãe Divina da Criação e a quem a fecundou, 

cosmogonicamente falando: o poderoso Thor, 

Zeus ou Júpiter, o que leva a rematar em modo de 

saudação: Ave Mariz Nostra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tudo quanto se passa na Obra, no Brasil, 

tem a ver com Portugal, e vice-versa”, afirmou 

repetidas vezes o Professor Henrique José de 

Souza, palavras corroboradas naquelas outras em 

carta datada de 1956 que endereçou aos teósofos 

portugueses de então: 

“A Obra, no Brasil e em Portugal, 

corresponde a duas Ramas da mesma Árvore, que 

devem desenvolver-se em harmónico equilíbrio,  

como os braços de uma Balança, na qual o Fiel é a 

Grande Fraternidade Branca, vibrando no peito do 

Monarca Universal, de cujo centro mesmo 

irradiam para as quatro direcções os quatro 

Animais da Esfinge, expressão ideoplástica da 

Suprema Hierarquia Assúrica. Eu estou em 

Verdade e Espírito nessas plagas (Portugal), 

origem da Obra, porque, aí, sou exaltado com fé e 

amor. Eu sempre estou onde Me amam e com 

aqueles que crêem em Mim…” 

O Venerável Mestre Henrique, El Rike ou 

Maha-Rishi sempre teve o grupo teosófico 

português na maior das considerações e nele 

apostou fortemente, sei-o de fonte segura e a mais 

próxima dele. O que o futuro depois trouxe, essa já 

é outra história!… Acabado de se firmar nesse já 

afastado ano de 1956, logo no ano imediato, em 14 

de Abril de 1957, o Quinto Senhor Arabel 

inaugurou o Quinto Sistema de Evolução e após 

Ritual Nobre no Templo do Mekatulam, capital do 

Mundo de Badagas, desceu a Agharta e peregrinou 

por todas as suas cidades, da 1.ª à 7.ª, volvendo 

depois à superfície (em Badagas, o mundo semi-

subterrâneo) pelo Templo de Jara-Khan-Lhagpa, 

em diminutivo Jara-Lagpa, a 50 graus de latitude 

norte a oeste do Tibete, passando a visitar os 7 

Postos Representativos da Sistema Geográfico 

Internacional avatarizado nos principais 7 Adeptos 

das 7 Linhas do Pramantha ou Ciclo de 

Manifestação. 
 

No 5.º Posto de Sintra esteve três dias, 

desde o dia 23 a 26 de Maio de 1957, na pessoa do 

Muito Venerável Thomas Vaughan (Ara-Amu-

Cabayu, seu nome esotérico), representante do 

Teshu-Lama, antes, de Takura-Bey, Supremo 

Dirigente da Maçonaria Universal Construtiva dos 

Três Mundos ou a dos Tachus-Marus ou Traichus-

Marutas. Ora, o Excelso Deus do Pentalfa 

Flamejante, Arabel, aqui deixou um Tode da Corte 

de Samael ou Luzbel: Jina-Maruth. Também aqui 

deixou um Muni da Corte de Akbel representada 

em Rabi-Muni, “Senhor das Sete Montanhas 

Sagradas”: Apta-Muni, expressando a Quinta 

Veste Mental Superior ou Venusiana do Eterno – 

Astar-Muni – de quem o mesmo Rabi-Muni é a 

Sétima Veste Nirvânica ou Jupiteriana. Apta-Muni 

é o Guardião da Obra Divina em que se cria o 

Novo Presépio (Apta, Família Espiritual) em 

plagas lusas. Jina-Maruth é o Guardião da 

Embocadura Sagrada e da Instituição Maruta, 

Maçónica no sentido de “Construtiva” (mas 

também “Destrutiva” das formas velhas, podres e 

gastas do despreparo do Passado ante o Presente 

projectando o Futuro), agindo com as forças 

elementares e elementais da Natureza, ou seja, 

com almas humanas e com “espíritos” naturais. 
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Mas também, como disse, no sentido de 

“Destrutiva”, ao remeter para as Talas sombrias ou 

regiões demoníacas e infernais do “Cone da Lua” 

(Baixo Astral) todos quantos por Sintra, neste 

particular, ousam afrontar a Sentença de Deus 

(Karma) e a Realização de Deus (Dharma), 

pretendendo impor às Cidades ou Lokas luminosas 

de Agharta a presença das sombras nefastas das 

astralinas cavernas tenebrosas sob elas, e por aí ao 

mundo inteiro. É assim que a Loja Negra e os seus 

maiorais dos curros astrais agem secretamente nos 

cérebros e nos peitos dos alucinados psíquicos 

transviados, vítimas desvairadas na constante 

agitação mental e psicomotora envoltas no crepe 

mortal da Maya serrana. Por isso, entre 1998-

2000, usando da Face do Rigor em Nome da 

Grande Loja Branca, em Nome da Lei impus-me 

às trevas destruidoras, e bem se vê hoje as coisas 

estarem muitíssimo melhores na Serra Sagrada de 

Sintra. Também muitos impúberes psíquicos se 

salvaram dessa maneira, quase boçal (e que quase 

me custou a vida), a que fui obrigado a fazer 

recurso, cuja intenção última bem poucos 

compreenderam e menos ainda me ajudaram numa 

batalha declarada e decisiva aos olhos do mundo, 

cuja vox populi já desde muito antes profetizava: 

“A 2000 chegarás, de 2000 não passarás”… Mas 

se passou, mesmo sem o apoio desses que se 

dizem “discípulos dos Mestres de Luz, quando não 

eles mesmos os próprios Mestres”. Dizem-se? 

Deixe-se que digam… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda assim, algo mais tenho a dizer: na 

Estremadura ou o Portugal Central existe um 

triângulo de forças psicomentais composto por 

Sintra – Mafra – Lisboa. A primeira está para as 

Lokas, a terceira para as Talas, a segunda para o 

jogo equilibrante entre elas, tal qual Fohat e 

Kundalini no “diabolô” verde-vermelho entre 

Akbel e Arabel. Tanto que se a hindustânica 

Mahara, “Grande Altar”, é hoje Mafra, este 

topónimo revela-se antítese de Rafak, se se deitar 

ou prostrar o M, por extenso Arfak, a sede mundial 

da Loja Negra, na Papua, Nova Guiné. Em Mafra, 

neste particular do triângulo de forças, tanto se 

pode encaminhar o Mental para o “Cone do Sol” 

(Evolução) quanto para o “Cone da Lua” 

(Involução), este tão bem representado na lenda 

das “ratazanas nos subterrâneos do convento”, o 

que ocultamente exprime as almas em extinção… 
 

De maneira que foi graças a Arabel que 

firmaram presença em Sura-Loka um Muni e um 

Tode, expressando a Quinta Veste Divina, e 

firmando mais ainda, ante o Novo Ciclo que já 

despontou (às 15 horas de 28 de Setembro de 

2005), a ligação deste Quinto Posto ao Quinto 

Sub-Posto de Tassu (São Thomé das Letras, Sul de 

Minas Gerais, Brasil), por via de um Cabayu 

(Linha Morya) e de um Gará (Linha Kut-Humi) aí 

instalados montando guarda lateral ao Templo 

Sedote vou Badagas sob o Pico do Leão 

(Leo…nel) reflexo geográfico do de aqui, sob o 

Pico do Graal (Cruz Alta).  
 

De maneira que se tem a exposição 

seguinte das 7 Linhas do Novo Pramantha e dos 7 

Postos Representativos assinalados nos respectivos 

países por onde o Augusto Senhor Arabel 

transitou, em guisa de antecipar a abertura do 

Mundo Jina a este mesmo novel Ciclo de 

Evolução Universal.  
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Nota: – Os Dhyanis-Kumaras (Deuses) estão para 

os Raios Planetários (provindos do Logos Solar ao 

Logos Planetário) e os Dhyanis-Jivas (Adeptos) 

para a adaptação dos mesmos Raios a Tatvas ou 

“estados de vibração subtil da matéria”, os quais 

irão determinar as vibrações particulares dos 

respectivos Chakras e estados de Consciência, 

tanto do Globo como do Homem. 
 

*** 
 

Sabido é que nestes lugares serranos 

luxuriantes de flora, de água, vento e sol, os devas 

menores ou elementais, vulgo “espíritos da 

Natureza”, encontram neles ambiente perfeito para 

habitarem e se reproduzirem. 
 

Os elementais da Terra, são os gnomos; da 

Água, as ondinas; do Fogo, as salamandras; do Ar, 

os silfos; do Éter ou Quinto Elemento 

(Quintessência), os Anjos. Os primeiros actuam no 

corpo físico do Homem; as segundas no corpo 

etérico; as terceiras no corpo astral; os quartos no 

corpo mental concreto; os quintos no corpo mental 

abstracto ou causal, ou seja, o encausador dos 

elementos à contextura do quaternário inferior 

humano, como expressão ou reflexo microcósmico 

do processo idêntico ou macrocósmico com o 

quaternário inferior do Logos. Os elementais 

agregados aos veículos de manifestação do Jiva 

(Homem) chamam-se, precisamente, devas 

encadeados; os demais, subjacentes à Natureza, 

devas libertos. 
 

 O Quinto Sol produz e alimenta os 

elementos da Natureza sintriana. Este Sol chama-

se Avarat, termo que se traduz cosmogonicamente 

como “Força Maior”, e antropogonicamente como 

“Tradição dos nossos Maiores”, e o bijam é Krol 

entoado de maneira especial ou secreta de maneira 

a atrair e encadear o Fogo Criador do Espírito 

Santo (Kundalini). 
 

Acerca da origem do Reino Elemental, não 

tenho senão que passar a palavra à consideração 

sábia da Coluna CAF do Venerável Mestre JHS, o 

Eng.º António Castaño Ferreira, numa aula 

realizada no Rio de Janeiro, em 1948, destinada à 

antiga Série D da Sociedade Teosófica Brasileira: 
 

“Antes da Vida manifestar-se na Forma e 

expressar o estado de Consciência que chamamos 

Mineral, ela atravessou um outro que poderemos 

chamar de Elemental. O próprio tipo de Evolução 

do nosso Sistema conduz a que, no seu desenvol-

vimento, apenas possam existir consciências do 

tipo Elemental nos três últimos Planos (Mental, 

Astral e Físico). Isso força a consciência elemental 

a surgir apenas nesses mesmos Planos. No entanto, 

vimos que existem sete tipos de Consciência, 

sendo a Mineral a menos evoluída. Como 

compreender, então, a existência de um estágio 

paralelo? A resposta poderá ser dada nos seguintes 

termos: as consciências elementais não são 

consciências individualizadas como as outras, mas 

antes forças vivas da Natureza, plenamente cegas e 

inconscientes, orientadas pelas Consciências mais 

elevadas que para tal possuem aptidões. Elas são, 

no fundo, o resultado da animação da actividade 

dos três Planos inferiores pelas Energias 

Cósmicas que dimanam dos Três Logos ou 

Tronos.” 

 

 

 

 

 

 

 

Pela regularidade dos exercícios espiritu-

ais prescritos para o Munindra pelo Mestre JHS, 

visando o aprimoramento corporal (mental, emo-

cional, vital, físico), ele vai, vector a vector, grau a 

grau num processo de Iniciação verdadeira, 

subtilizando os seus devas encadeados indo 

influindo nos soltos ou libertos – assinalados no 

meio-ambiente que o rodeia, assim cada vez mais 

a Natureza lhe obedecendo… – de maneira a 

alcançar, por seus próprios esforços permanentes 

na transformação da vida-energia em vida-

consciência, esse estado de Superação a que 

alguns chamam Reino Angélico, outros Quinto 

Reino Espiritual, sempre representado na Terra 

pelo próprio Reino de Agharta, o Mundo dos 

Seres Viventes. 
 

Sintra, consignada “Serra da Lua” 

(astrosoficamente elevada a Vénus), é uma lomba 

que se distende do Algueirão / Rio de Mouro até 

ao Capum Lunarum ou Serpens, hoje da Roca 

(Rocha), o ponto mais ocidental da Europa, como 

é do conhecimento geral. 
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Poderei assemelhar esta lomba a uma 

cordilheira (semelhante à que cerca a cidade de 

São Lourenço do Sul de Minas Gerais, Brasil, 

conforme confirmei in situ, como sendo a extensão 

da Serra da Mantiqueira, mas aí como Montanha 

Sagrada Moreb, “Montanha que Fala” para aquela 

“Montanha que Ruge”, Ararat), cujo ápice é o 

pico da Cruz Alta, o Pico do Graal ou Pico dos 

Kurats, onde em tempos remotos aí se levantou 

grandioso templo de culto matriarcal ou feminino 

por sacerdotisas atlantes afins à Hierarquia 

Angélica ou Barishad e que era consagrado ao 

lunar astro nocturno (Chandra ou Chendra), do 

qual hoje mesmo sobeja a memória repleta de 

lenda e resta o testemunho arqueológico solto ou 

esparso. 
 

Pois bem, diz a Tradição que quando um 

pico é parte de uma cordilheira toda esta, por sua 

vez, é presidida por um Ser de bem maior 

evolução, da mesma ordem dos Deuses dos picos 

isolados, só que mais evoluído ainda. É o Anjo da 

Montanha, o Deva Regente de todos os elementos 

que nela vivem como corpúsculos celulares de Seu 

corpo de expressão, a mesma Montanha… Ele 

influi em toda a sua natureza: terra, água, etc., etc., 

e mesmo nos humanos que junto ou dentro da 

Aura de Sintra (que é o seu Ovo Áurico) habitam, 

assim influenciando com o seu carácter e 

particularidades as dos sintrenses, estes com 

comportamento semelhante ao dos Todes e 

Badagas da Nilgiria e do Ceilão, ou seja, pessoas 

pouco ou nada nocturnas, caseiras e um tanto 

taciturnas, no sentido de pouco faladoras, como se 

uma parte sua estivesse permanentemente 

recolhida sobre si mesma. 
 

Ora, essas são particularidades lunares ou 

de alma, de expressão interiorizada tal qual a Lua 

que só surge, timidamente, quando tudo se recolhe 

ao descanso do Sol. 

A própria serra se feche em si mesma e 

necessita-se muito da consciência superior 

feminina, a intuitiva, para aperceber a sua natureza 

real. Tudo nela é mistério, sortilégio, magia… Os 

sussurros do vento nas copas das árvores, o 

borbulhar dos riachos, os templos perdidos entre 

as sombras fantásticas das folhagens, as mansões 

principescas ocultas ou coroadas pelas penhas 

verdejantes, enfim, tudo, mas tudo possui um quê 

de sibilino e fugidio, como se os deuses se 

escondessem na esquina de qualquer fraga ou 

árvore à aproximação do homem ignaro… 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Deva da Serra Sagrada de Sintra, diz a 

Sabedoria Divina pelos olhos e a boca de quem 

sabe, possui uma deslumbrante Aura púrpura rósea 

e, onde se situa a sua cabeça, parece rodear a 

fronte um hausto de luz clara azul marinha, 

salpicada de pontos estrelados dourados, estes os 

seus “devas” ou formas-pensamento espécie de 

“abelhas” douradas projectando-se na serra. Como 

criação do Segundo Logos em evolução Dévica 

paralela à Humana, é um Ser enorme com cerca de 

17 metros de altura, maravilhosamente esbelto, e 

se bem que pareça masculino a sua contextura 

interior é bem mais feminina, denotando-se pelos 

movimentos esguios, lânguidos e centrípetos. 
 

Os serranos o têm como aquela cultuada 

na parte oriental da serra, St.ª Eufémia (isto é, 

Eu+Fêmea = a Boa Fêmea, a Boa Mulher, a Boa 

Mãe), mas o intuo como Ab-Sin – “Filho da 

Lua”… alimentada por Vénus… fecundada por 

Júpiter. O que vale dizer: a Energia Flogística do 

Centro da Terra e a Energia Luminosa do Segundo 

Logos ou Seio do Céu ao Centro da Terra, 

formando a Cruzeta Ígnea (Pramantha) sobre a 

Face da mesma. 
 

Possui às suas ordens uma corte de Anjos 

de tons púrpuras e de Anjos de tons azuis, os quais 

dirigem as obras dos elementais de Sintra (“os 

obreiros silenciosos do Templo de Salomão”). Os 

Anjos “púrpuras” são mais perceptíveis nas zonas 

do Castelo dos Mouros, Cruz Alta e Capuchos. Os 

Anjos “azuis” na Torre do Lago dos Passarinhos, 

Lagoa Azul e já nas proximidades do mar oceano. 

Silfos e ondinas estão às ordens dos Anjos “azuis”; 

salamandras e gnomos dos Anjos “púrpuras”. 

Estes maravilhosos Anjos possuem de três a cinco 

metros de altura e os seus aspectos, embora graves 

e profundos (mais nos “purpurados”), igualmente 
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demonstram alegria e felicidade (mais nos 

“azuláceos”). 
 

São eles que intuem o viandante solitário 

pelos trilhos incógnitos da serra, verdadeiro 

Peregrino da Vida se Iniciado for, o protegem e o 

conduzem pelo maravilhoso Mundo de Aladino, 

Allah-Djin ou dos Jinas, graças ao despertar das 

suas adormecidas virtualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Um breve parêntesis. O Professor 

Henrique José de Souza dá o termo aura como 

verbo masculino, o que não deixa de ser singular 

mas, como ele disse, originalmente era assim 

considerado. O termo aura provém do grego αύρα, 

“sopro”, exportado ao latim aura, “brisa”. Em 

espanhol o termo é aplicado muitas vezes como 

masculino “un aura”, mas em português aparece 

sempre no feminino como expressivo de “ar vital”, 

oriundo da raiz indo-europeia awer, “envelar, 

envolver”, e wer, “vento, ar”, portanto, “ar 

envolvente”, podendo ser este o motivo do 

Professor Henrique lhe dar o sentido masculino. 
 

Os silfos têm a seu cargo a direcção dos 

ventos, das correntes aéreas, distribuindo pelo 

éter-ambiente as partículas douradas do Prana 

vitalizador, a Energia Vital que torna os “bons 

ares” da serra os melhores do país e da Europa. 
 

Por sua vez, as ondinas captam, por 

afinidade simpática, grande parte dessas partículas 

para seu alimento, vitalizando de tal modo as 

águas de riachos e fontes que as tornam quase (ou 

mesmo) medicinais. 
 

Os silfos de Sintra são de cor branca 

leitosa de 5 a 6 centímetros de altura, e geralmente 

manifestam-se através do sussurro da ramagem, 

até então quieta, ao viandante que passa. Ou então 

como fugazes flashs de luz adiante dos olhos. São 

criaturas simpatizando com os sábios e repelindo 

os ignorantes e cruéis dos seus territórios. Esses 

últimos ficam sujeitos aos caprichos das súbitas 

variações climáticas: à ramagem que se agita 

furiosa, às lufadas violentas de vento no rosto, aos 

assobios arrepiantes, enfim, é ver tais indesejáveis 

escapulirem-se nem sabem por e para onde… 

As ondinas serranas são deveras graciosas, 

de azul claro com laivos marinhos, emanam uma 

coloração cristalina e é vê-las deslizarem dolentes 

nos riachos e nascentes onde nascem, vivem e 

morrem, sintoma este reflectindo-se no apodreci-

mento, enlameamento e secagem desses mesmos 

riachos e nascentes. Inspiram melodia, melancolia, 

saudade, romance, amor e paixão. De 2 a 3 

centímetros de altura, movimentam-se em grupo e 

tendem a acercar-se dos de firme carácter e forte 

vontade em bem fazer, dos que respeitam e amam 

a Natureza-Mãe. Fogem aterrorizadas ao impacto 

com a aura dos que vibram em emoções violentas 

e passionais. Ou então, se com estes se afinizam, 

vampirizam as suas energias psíquicas e físicas 

indo desenvolvem-lhes a mediunidade com todas 

as suas mayas-vadas sensoriais e consequentes 

prejuízos psico-orgânicos. 
 

As salamandras movimentam-se em 

cascatas turbilhonantes pelo éter-ambiente da 

serra, principalmente nas zonas altas e ensolaradas 

durante os meses de Verão. São criaturinhas 

ígneas de cor vermelha purpurada, por vezes com 

laivos dourados, medindo entre 8 a 10 centímetros 

de altura. Se provocadas e agitadas, desencadeiam 

incêndios que rapidamente se descontrolam, ainda 

assim, na finalidade última, indo purificar essas 

zonas da serra onde foram provocadas e 

afrontadas. Já diz o povo: “Quem brinca com o 

lume, acaba… queimando-se”! Vezes imensas se 

reparou haver um intercâmbio estreito entre elas e 

os silfos, originando correntes de ar frias e quentes 

destinadas a vitalizar e purificar determinados 

pontos da floresta. Quando as salamandras e os 

silfos, através da atracção magnética dos ventos, 

atraem as ondinas dos lagos e riachos, formam-se 

vapores, nevoeiros que são autênticas cortinas 

dimensionais por que se podem manifestar os 

misteriosos Traichus-Marutas (cujas iniciais, T. 

M., também as podem ser de Tributários de 

Melkitsedek), etéreos Guardiões dos Lugares e 
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Templos Sagrados pertencentes à Agharta, os 

quais sendo de natureza masculina e feminina, 

Arcangélica e Angélica, que é dizer, Agnisvatta e 

Barishad, ficam os Arqueus ou Assuras permeio, 

demonstrando assim a natureza andrógina desta 

Hierarquia Jupiteriana. Ainda que raras, as 

salamandras são a projecção do chákrico Sol 

Interior de Sintra (o Quinto dentre os Sete que o 

Logos Planetário possui em seu Corpo que é a 

Terra) e agem como servidoras fiéis dos Anjos 

“púrpuras”. Ocorrem à ordem divina dos Quatro e 

Um Maharajas pronunciados no Ritual Teúrgico, 

sendo elas quem purificam com a sua radiação o 

ambiente serrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquando em rituais, yogas e meditações 

comunicam com o executante através do seu 

chakra frontal possibilitando-lhe, assim, adentrar 

clarividentemente a luz astro-mental, isto se a 

vibração entre ambos for simpática e o considerar 

de ousada mas nobre intenção, em sintonia com os 

ritmos naturais da Natureza-Mãe. 
 

Se, pelo contrário e contrariando esses 

mesmos ritmos ou pulsares naturais, for um 

feiticeiro de alguma das muitas seitas mais que 

tenebrosas que faziam da serra (ainda há pouco 

haviam casos esporádicos no cruzamento para o 

Convento dos Capuchos e em São Saturnino da 

Peninha… mas que a breve trecho acabarão, 

porque as Forças da Lei não dormem) palco de 

mixórdias macumbeiras, aí as salamandras unem-

se às ondinas – que por sua natureza linfática e 

bioplástica, como todo o Reino Elemental, são 

verdadeiras imitadoras de tudo quanto vêem nos 

humanos, seja bom ou mau – e desencadeiam nele 

estados febris de ansiedade e neurastenia, podendo 

até mesmo provocar a cegueira e o cancro, como 

soube ter acontecido a alguns… Por outras 

palavras, vampirizam-no até ao completo 

esgotamento sanguíneo e nervoso, linfático e 

bilioso. 
 

Como ilustração e exemplo de triste 

memória, para que doravante se aprenda com os 

erros alheios a no passado próximo não os 

cometer, narro dois casos de que tive 

conhecimento directo. Certa vez, um desses 

ajuntamentos feiticistas eivado da mais pura e 

anímica fantasia mórbida, misturando práticas de 

Escolas diversas sem serem de nenhuma pois que 

as apreenderam exclusivamente em literatura 

pública, foi surpreendido em pleno acto ritualístico 

por um grupo de escuteiros que passeava na serra. 

Estes acharam tanta piada, em sua santa 

ingenuidade, ao que viram que, dias depois, foram 

eles os surpreendidos, dessa vez por mim. Que 

estavam fazendo? Simplesmente a dar a iniciação 

da praxe escutista a um novato (“lobito”) dentro de 

uma gruta, seguindo “a rigor” os preceitos de um 

ritual… franco-maçónico!!! 

O outro caso é o daquele impúbere 

psíquico, já de si possuído dos dotes congénitos 

dum mago negro, que, acompanhado do amigo de 

nome homónimo, pegou nuns quaisquer grimórios 

de magia invocatória, dirigiram-se à serra, 

acenderam umas velas e, ele de espadalhão em 

riste que dava “um vistão”, não a fez por menos: 

apontou-o ao céu e ordenou a aparição submissa 

dum… Arcanjo. A resposta não se fez tardar: em 

plena noite fria, estrelada, de súbito um raio 

trovejante irrompeu das Alturas e arremessou-o 

pelo ar, velas, grimório e espadalhão juntos, contra 

uma árvore, donde foi recolhido inconsciente pelo 

amigo de índole igual à sua. Conclusão: durante 

mais de um mês sofreu de absoluta insanidade 

mental – de que nunca se curou inteiramente, 

mantendo-se a obesidade mórbida que o arrasta na 

penúria d´corpo e alma – e com tudo não tenho a 

certeza se acaso terá aprendido a dura lição, pois 

apesar de conseguir enganar pessoas de boa-fé o 

mesmo já não acontece com… um Arcanjo! 

Esses episódios lastimáveis podem muito 

bem servir de ilustração para alguns tresloucados 

d´hoje que, querendo imitar-me in argumentum ad 

nauseam, ficando-se pela aparência que a essência 
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é inimitável por ser condição natural do possuidor, 

intransmissível e inalcançável a outrem que não o 

próprio, tal qual uma operação ao cérebro não 

devolve o juízo a quem nunca o possuiu, porque o 

juízo não é físico mas produto da consciência 

diversa do órgão físico veículo daquela, se os vê 

arrastarem outros tantos afins por perigosos 

atalhos na negra floresta da existência, levando-os 

a perder-se em dores e infortúnios ou “azares de 

vida” desnecessários. 
  

Os gnomos são seres bem pequenos hostis 

a quase todos os humanos. São eles quem 

originam os estados de tensão e, mais que medo, 

terror, em determinados pontos e épocas na serra, 

podendo, no curioso profano que afronta e insiste 

em desafiar com o afloramento das suas energias 

internas, nidhanas, pondo-as em conflito com as 

exteriores, descambar em crise nervosa, histeria e 

até mesmo num eventual colapso cardíaco. 
 

Só o Iniciado pode captar a sua simpatia e 

até mesmo amizade, o que não é fácil. Várias 

vezes se os viu, com contornos faciais semelhantes 

aos do humano, actuarem através de uma penha 

gigante ou de uma simples pedra musgada, nisto 

também estando na origem dos famosos 

fenómenos psicológicos de pareidolia. De cor 

castanha terrosa, possuem de 4 a 6 centímetros de 

altura, aspecto atarracado e envelhecido. Têm uma 

propensão natural para os fenómenos psíquicos, 

para eles estados naturais de ser, originando as 

alterações climáticas e os bem famosos estados de 

tensão ou quebra da mesma na criatura humana. 

Habitam nas cavernas, poços, minas e 

demais lugares subterrâneos, havendo uma grande 

movimentação de gnomos junto a esses lugares 

quase sempre de natureza hidrotelúrica. Tenazes e 

perigosos guardiões de Embocaduras, não raro 

recorrendo a “ilusões dos sentidos” (as ditas 

mayas-vadas ou mayas budistas, por outra, 

espelhismos) e a outras formas de manifestação, 

incluindo até répteis venenosos, para as defender, 

protegem as suas entradas feroz e ferreamente, 

dessa maneira sendo a guarda elemental (sob a 

direcção de Jina-Maruth) da Fraternidade Oculta 

de Sintra. Muitos curiosos e magos de índole mais 

que duvidosa têm sido vítimas dos gnomos ou 

Povo Gob(i) que os faz cair nas mais variadas 

armadilhas, algumas delas resultando fatais, ou, 

quando com sorte, apenas ridículas, como 

aconteceu com aquele exótico personagem que à 

dianteira dos seus próximos, todos juntos, 

entraram numa gruta que era “caminho directo 

para Agharta”. As suas lanternas tremulando nas 

mãos nervosas apontaram brilho ao fundo e, 

felizes, três vezes felizes, apressaram o passo para 

caírem, todos juntos, os infelizes… num imenso 

lodaçal subterrâneo. 
 

Mas Agharta, fixe-se bem, não é física… 

tampouco o Duat! Os pormenores… os Iniciados 

da Obra do Eterno os conhecem, sempre 

conformados, sem poluições ou ingerências de 

correntezas alheias à mesma Obra, aos ensina-

mentos do Mestre JHS. 

Os gnomos simpatizam com os fortes de 

carácter decidido, franco e honesto, atentos e 

sinceros buscadores dos espirituais tesouros da 

Mãe-Terra. Dos que sabem ouvir mais e calar 

muito, porque o silêncio é d´ouro. 

Durante a Primavera os silfos acasalam 

com as ondinas e nascem as fadas. É vê-las 

esvoaçar em bando multicolorido e airoso pelas 

faldas da Serra Sagrada como lusco-fuscos 

graciosos. As fadas sintrianas são muito belas, de 

matiz azul céu parecendo revestidas de uma capa 

branca rósea. São elas quem vão trabalhar as 

sementes a fim da Natureza germinar e brotar a 

sua vegetação prodigiosa, policrómica e 

multivariada. Não medem mais que 3 a 3,5 

centímetros de altura. Quando o Verão atinge o 

pino as fadas começam a fenecer e a desvanecer-se 

nos ares, isto é, integram-se na natureza dos silfos. 

Quando caem as primeiras chuvas, é 

deveras fascinante observar o bailado mais grácil 

das ondinas em doce sinfonia caindo como 

“lágrimas” policrómicas do regaço dos Anjos 

“azuis”, indo fecundar as fontes, regatos e solos, 

alimentando aos gnomos e aos devas das árvores, 

portando consigo o éter líquido necessário à vida 

da Natureza. 

Como cada região possui o seu tipo 

particular de “espíritos da natureza” que é próprio 

ao clima e características da mesma, no século 

XIX o Rei Iluminado D. Fernando II de Saxe 

Coburgo-Gotha pretendeu acasalar elementais de 

todos os géneros do mundo com os sui generis 

sintrãos, e para tanto mandou plantar no parque 
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florestal do Palácio da Pena exemplares da flora de 

todas as regiões do Globo. Daí resultou uma 

simbiose alquímica-natural originando tipos bem 

singulares de elementais, inéditos em todo o 

planeta, fazendo do Mundo Oculto Sintrão o alter-

ego do Mundo Elemental Planetário. 
 

Não se deverá ignorar que D. Fernando II 

era um Iniciado no Conhecimento Hermético e 

reconhecido preclaro Membro da Fraternidade 

Oculta de Sintra, juntamente com a sua esposa 

morganática, D. Elise Hensler, a Condessa de 

Edla. 
 

Também no sentido de simbiose vegetal 

mandou, na sua Quinta da Torre da Regaleira, o 

Dr. António Augusto Carvalho Monteiro, o último 

reminiscente Lusignan de tronco português e 

igualmente Grande Iniciado nos Mistérios de 

Mariz, nos inícios do século XX plantar uma 

exótica “árvore-serpente” escandinava à entrada 

do seu palácio. As folhas em ponta dessa árvore só 

caem quando outras novas ocupam o seu lugar, 

algo semelhante à muda de pele da serpente, que, 

neste particular iniciático, pode muito bem ser 

indicativa da “Serpente Irisiforme” – 

KINEMELAROTOZUS – de que já falava o 

Professor Henrique José de Souza quando definia 

“Sintra como uma Serpente composta de sete 

substâncias” (Tatvas). Essa árvore é um reserva-

tório natural, também catalisador, da Energia 

Kundalini, como Fogo Terrestre, da qual Carvalho 

Monteiro se servia para as suas operações 

espagíricas e alquímicas. Aliás, ele era um 

profundo conhecedor da flora, sabendo de 

botânica aos mais ínfimos pormenores, conforme 

atestam os testemunhos de seus netos, António 

Potiers e Maria Nazaré Carvalho Monteiro van 

Daun Lorena e Lusignan, Marquesa de Pombal, 

com os quais me entrevistei em pessoa. 

Sintra hoje é algo parecida com São 

Thomé das Letras, no tocante a instalar-se no 

“roteiro turístico esoterológico”, com muitíssima 

bizarria exótica característica hippie dos movimen-

tos “new age”, cuja última moda é a de destituir o 

Homem do antropocentrismo e desclassificar as 

espécies naturais mandando às urtigas a evolução 

das mesmas, parecendo incapazes de perceber o 

elementaríssimo dos animais só raciocinarem e 

falarem como gente na banda desenhada. Assim, 

observa-se o fenómeno psicossocial de agrupa-

mentos, mais ou menos numerosos, dotados de 

misticismo animista francamente impúbere – 

recordo o encontro com uma dessas pessoas que 

forçou a entrevista comigo na serra, e após lhe ter 

perguntado o que fazia na vida, respondeu-me com 

a maior das ingenuidades que “tinha a honrosa 

profissão de… falar com os mortos”!!! – 

concorrerem para pontos diversos da serra onde, 

imitando os seus líderes medianímicos ou 

clarividentes involuntários manobrados a bel-

prazer pelos silfos, inventam teorias as mais 

extravagantes, desconexas e fantásticas, do tipo 

haver em dado sítio uma “base de óvnis”, um 

“templo de espíritos superiores”, o “túmulo 

encantado dum mago atlante”, de que “em dada 

data e hora ali e acolá vai ocorrer um evento 

mundial, que até pode redundar no fim do 

mundo”, etc., etc. Mesmo que acaso possa haver 

algum fundo de verdade no mínimo disso, já é 

descaso ser a aparência verdade… porque tudo 

isso deve-se à influência psico-anímica dos 

elementais, dispondo as receptivas mentes agitadas 

num estado febril propenso à invenção das mais 

variadas (e tresloucadas) fantasias (próprias da 

inteligência emocional mais afim aos folclores 

astrais que ao estudo sério e criterioso das Leis da 

Vida e da Natureza), por isto mesmo sendo a 

realidade e a consciência psicofísica imediata 

afogada pelos turbilhões psicomentais, kama-

manásicos, infundidos do exterior ao interior do 

receptor. 

Dessa maneira, tais pessoas – independen-

temente da boa índole e boas intenções que as 

possam dotar – revelam-se simples escravas das 

forças primárias da Natureza. Confundem-se e 

confundem tudo, e o eventual bem-estar que 

possam sentir acaso se deverá tanto à auto-catarse 

do fenómeno de grupo como, sobretudo, à evasão 

mental pelo preenchimento fenoménico, mesmo 

que não haja fenómeno algum e tão-só se o 

imagine, algo assim a “ver o mundo cor-de-rosa” 

sob alcoolemia ou quaisquer outros entorpecentes 

dos sentidos, estropiando a realidade. 

A atracção que sentem pela serra, pode 

dever-se a dois factores básicos: 
 

1.º –  Sendo médiuns ou sensitivos de 

escasso mental e muito emocional, dirigindo-se 
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mais por imagens do que por ideias, por curtas 

frases poéticas sem outro significado profundo 

senão o básico colorido das imagens que 

transmitem, dizia, vivendo perto da serra o seu 

mundo elemental atrai-os para aí, a fim de se 

satisfazer com as energias kama-manásicas que o 

psíquico ou sensitivo pode facultar por via dos 

seus chakras inferiores (abaixo do cardíaco), 

anormalmente desenvolvidos mercê de alguma 

doença no passado, de algum acidente que lhe 

aconteceu ou, então, por patologia congénita do 

seu próprio karma, que o terá feito nascer com tais 

anomalias psíquicas, para todo o efeito, um 

doente. Essas energias são muito apreciadas pelos 

elementais, podendo ser comparadas ao chocolate 

que se oferece à criança gulosa. 
 

2.º – Foram em vidas anteriores residentes 

em Sintra, amantes da sua terra mas ignorantes da 

sua Vida Oculta. Ou, então, simples pessoas que 

viveram nos dias atlantes de Sintra (Kurat) 

comparticipando do seu dia-a-dia. Mercê das suas 

samskaras ou “impressões mentais”, resíduos 

kármicos do Passado gravados no seu átomo-

semente búdhico ou intuicional, a que não têm 

acesso por sua parca evolução interior, instintiva-

mente são psiquicamente atraídas para aí e logo 

misturam tudo numa algaraviada sem ordem nem 

regra, vendo-se claramente o recurso a bizarrias de 

psicologia e metodologia infantis no utilizo de 

métodos mais que incorrectos, sem sentido 

algum, com a ausência total do mínimo resquício 

de disciplina iniciática capaz de ordenar “cada 

coisa no seu devido lugar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os elementais comunicam com os 

humanos por sons naturais: sopros para os silfos; 

borbulhar para as ondinas; crepitar para as 

salamandras; batuques ou toques para os gnomos; 

zumbidos para os Anjos. A todos une uma fórmula 

única de comunicação com os homens: a música, 

de preferência exclusiva a de conteúdo erudito, 

espiritual. 
 

Os Anjos comunicam, ainda, por ideias e 

imagens como símbolos coloridos projectados na 

mente humana. 
 

Há uma linguagem própria da Natureza 

que os homens desconhecem, e até se pode dizer 

que poucos deles realmente sabem falar. Os sons 

emitidos por um indivíduo palrador projectam-se 

no Astral numa catadupa de formas desconexas e 

absurdas, o que faz lembrar as vibrações emitidas 

pelo canário e pelo papagaio. 
 

Os Anjos irradiam uma Paz profunda e um 

Amor permanente, ao par daquela Sabedoria que 

só de Deus pode advir directamente, e um Poder 

inexcedível próprio dos que Nele vivem. 
 

Certa vez, numa “conversa” entre um 

Munindra e um Barishad “púrpura”, este assim 

falou: 
 

A Montanha sempre foi o símbolo da 

elevação do Homem a Deus. Os Mestres vivem em 

seu topo, longe dos olhares perniciosos dos 

humanos conspurcados por si mesmos, usufruindo 

das energias suaves e puras do Deus da Montanha 

que lhes fornece os elementos necessários à sua 

vida e obra. 
 

É bom que todos venham à Montanha, 

melhor seria que todos vivessem a Montanha. 

Todos recebem as nossas Bênçãos, Graças do 

Divino, e ai daqueles que ousam as macular. O 

Raio de Deus os fustigará. 
 

Nós somos os conservadores da Glória da 

Mãe Divina. Queremos comungar com a 

Humanidade, mas sabemos que tal só é possível 

quando ela comungar de inteiro com a Mente de 

Deus. 
 

Do Pico do Graal estamos prontos a levar 

a gema divina ao pico mental de cada homem. 

Rogamos, destas etéreas plagas, à Abundância 

Suprema Paz, Amor e Fraternidade para todos 

quanto se encadeiam nos quatros princípios: os 

homens, nossos irmãos, diferentes, mas nossos 

irmãos. 
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Já deve se ter percebido que as palavras 

deste estudo são válidas não só para Sintra mas 

também para São Lourenço e quantas mais 

Montanhas Sagradas brilham sobre a Terra como 

Jóias iridescentes da Coroa ou Cabeça Coroada do 

Logos Planetário. 
 

Volvendo a Sintra – Portugal e aos seus 

três misteriosos Arcanjos ou Arcanos XIII, XIV, 

XV (“A Grande Mãe”, “O Equilíbrio”, “A Grande 

Luz”), dos quais o Dhyani Bey Al Bordi (Mikael) 

fazia sentir que “estavam no Seio da Terra, por 

debaixo do Fogo Sagrado em nosso Santuário”, 

logo, em correspondência com a Quinta Cidade 

Universal do Mundo de Badagas, com os seus dois 

Templos laterais para um terceiro central, na razão 

de um Coordenador, um Governador e um 

Sacerdotal, isso mesmo é sibilinamente apontado 

pelo nosso Venerável Mestre JHS na sua Carta-

Revelação datada de 28.01.1953, escrita em São 

Paulo, com o título sugestivo: Sintra e seus 

Mistérios (para ser lido com os Olhos do 

Espírito), inserida no Livro-Revelações Chuva de 

Estrelas – A. É com um precioso trecho dessa 

carta que dou o arremate final a este estudo, 

oferecendo-o humildemente ao respeitável leitor e, 

especialmente, a todos os meus Irmãos da Obra 

Divina no Mundo, e se acaso pequei ou omiti algo, 

peço desculpa, mas, como disse ao início, grande é 

a Obra e pequeno é o obreiro. 
 

– Para quê irmos mais adiante para provar 

que Portugal está repleto de mistérios, ao mesmo 

tempo, Atlantes e Ários?... Há um verso, basta 

dizer tal coisa, chamado Sendro-Vajra. E outro 

chamado Arya… Não falemos no termo 

Venestabela, para lembrar a Bela Vénus… já em 

outro idioma, que não o sânscrito. E assim por 

diante. Pelo que se vê, repetimos, Portugal, 

principalmente em Sintra, conserva vestígios 

indeléveis de várias civilizações, desde a Atlante à 

Ária, até chegar à Romana indo ter na Árabe. 

Principal razão, pois, de os Gémeos (Espirituais, 

Henrique-Helena) estarem ligados a Portugal. 
 

 Falam, em primeiro lugar, Três Anjos ou 

Arcanjos Cumáricos, prestando Homenagem à 

Mãe Divina: 
 

 Primeiro Anjo 
 

 Como apoz ruidosa porcella 

 Vem um dia sereno e formoso, 

 Apoz annos de horrores e crimes 

 Portugal é, enfim, venturoso! 

  Porque nos Céus, por elle 

  Orava a Mãe de Deus; 

  E um Anjo de Bondade 

  Davam à Terra os Céus; 

  E este Anjo, como a Virgem, 

  Maria se chamava; 

  E a Mão da Providência 

  Num Throno a colocava, 

  E esse Throno augusto, 

  De Glória rodeado, 

  Da Fé amparo e abrigo 

  Por nós é proclamado. 

 Honra e Glória à Rainha dos Anjos, 

 Que é nos Céus efficaz Protectora! 

 Glória à Imagem mais bella da Virgem, 

 A Maria da Fé salvadora! 
 

 Segundo Anjo 
 

 E vós, Excelso Esposo, que nascido 

 Longe de nós, a Terra do Occidente 

 Aceitastes por Pátria, e ser quizestes  

 Irmão e Pai da Lusitana Gente; 

 Vós, que entre nós não tendes Sceptro 

herdado, 

 Mas que sois, mais que Rei, amigo nosso,  

 Tendes Reino de Amor que vale muito, 

 E em nossos corações o Império vosso. 
 

 Terceiro Anjo 
 

 Tenro Príncipe, que um dia 

 Cingireis a antiga Cr´oa,  

 Cuja Glória ainda ressoa 

 Pela Europa, e além do mar, 
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 Possais vós nunca esquecerdes 

 Que essa Herança vos tocou, 

 Porque Deus sempre a salvou 

 Para a Fé eternizar; 

 Que onde as Quinas tremulavam 

 (Desses reis que já lá vão) 

 Das conquistas por padrão 

 Uma Cruz se via alçar; 

 Pela Virgem conduzidas, 

 Nossas Armas se estenderam; 

 Foi assim que elas fizeram 

 Longes povos accurcar. 
 

 Possais vós a crença avita, 

 Nosso amor, nossa esperança, 

 Pura sempre, e sem mudança, 

 Entre nós fazer reinar. 

 Todos Três (formando a Divina Tríade, 

dizemos nós) 
 

 Consolação dos afflictos, 

 Virgem Pura e Immaculada, 

 Que nunca pelos humanos 

 Debalde sois invocada, 

 Alcançai para este Povo 

 A Divina Misericórdia. 

 Alcançai para Portugal 

 União, Paz e Concórdia. 
 

AVE MARIS NOSTRA! 

ADVENIAT REGNUM TUUM! 

BIJAM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ERMELINDO PUGLIESE – H. M. PORTELLA 
 
 

Diário de São Paulo, s/d 
 
 

Ninguém ignora que o nosso Mundo 

Físico é construído sobre três dimensões: altura, 

largura e comprimento, mas que sendo três já 

denota haver uma quarta coisa. Chamemo-la de 

Cruz ou Pramantha, pois que aparentemente fixa, 

no entanto, está sempre em movimento. Nesse 

caso, vemos aí a quadratura do círculo. 
 

 As quarta, quinta, sexta e sétima 

dimensões – ligadas às precedentes – constituem 

os Mundos Superiores de quatro dimensões 

(Astral), de cinco (Mental), de seis (Espiritual) e 

não podem ser representadas Senão por meio de 

figuras em nosso espaço, pois os nossos sentidos 

não as conseguem perceber. E o nosso cérebro, 
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que só possui as três dimensões da matéria física 

(aparte o que de secreto nele existe, inclusive a 

hipófise em relação à Alma e a epífise ao 

Espírito…), por sua vez é incapaz de as perceber. 
 

 Que dizer da sétima, ligada a uma oitava 

dimensão que poderemos chamar de UNIDADE 

PERFEITA, aquela onde não existe a forma ou 

onde a mesma cessa de existir, cujo verdadeiro 

símbolo é o PONTO, obscuro pela sua 

luminosidade, demonstrando, portanto, que aí é 

onde está o ESPAÇO SEM LIMITES? Se uma 

esfera a fosse, nesse lugar continuaria a limitação 

de um espaço. 
 

 O PONTO é a esfera retraída até ao seu 

centro, símbolo do SEM FORMA, ou melhor, é o 

centro de uma esfera que se distendeu até alcançar 

o Universo por inteiro, símbolo da UNIDADE – 

mas como se fôra um repuxo, as águas volvem 

sobre si mesmas. Com outras palavras, o UM 

manifestado no TODO, o TODO manifestado no 

UM. 

 Os nossos leitores já deverão ter 

compreendido que a maior razão de ser deste 

estudo é demonstrar a possibilidade da existência 

dos MUNDOS SUBTERRÂNEOS, compreendem 

três locas ou lugares mais conhecidos por 

MUNDO JINA ou de DUAT, AGHARTA e 

SHAMBALLAH, como reflexos no seio da Terra 

dos três Mundos Superiores, ficando a face da 

Terra como “ponte” que liga e desliga, ao mesmo 

tempo, os três Mundos Superiores aos três 

Inferiores, esquematizada no Hexágono, o seis, o 

VAU (Arcano deste número), estreitamente ligado 

ao SEGUNDO LOGOS. 

 Dessas regiões é que os Seres lá 

existentes, sem necessidade de se locomoverem 

fisicamente em virtude das faculdades e princípios 

de que são possuidores, podem agir “tulkuistica-

mente” onde quiserem, ou simplesmente vibrar 

onde lhes aprouver, pois que tudo sabem e tudo 

vêem por estarem mergulhados na própria 

Unidade. 

 Vemos assim que no problema do 

Hiperespaço, da Metageometria e da Metafísica é 

que está a chave de todos os fenómenos chamados 

espíritas (referimo-nos aos verdadeiros), telepáti-

cos, hipnóticos, etc., além de outros fenómenos 

JINAS da maior transcendência. 

 

 Depreende-se, ainda, da citação acima a 

justeza da Chave de Hermes, o Trismegisto, 

quando diz: “O que está em cima é como o que 

está em baixo, e o que está em baixo é como o que 

está em cima, para a realização dos mistérios da 

Causa Única”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Diante do exposto, essa Chave deixa de ter 

significação apenas simbólica para se tornar 

realmente efectiva. 
 

 A face da Terra é o lugar da Evolução, 

onde a Mónada (Centro de Consciência ou 

Centelha na Chama) evolui, transformando a sua 

vida-energia em vida-consciência, através do 

Itinerário de IO, ou de Ísis-Osíris até atingir o 

máximo da sua evolução. 
 

 O Mundo de DUAT, ou Mundo da 

Tradição, dos Museus e das Bibliotecas, é onde se 

encontra arquivada toda a História da 

Humanidade, sendo constituído de sete regiões 

subterrâneas que partem de uma oitava, onde se 

acha um Templo que tem o nome de CAIJAH. 
 

 Nessas galerias subterrâneas é onde se 

encontram enormes bibliotecas, onde se conserva 

íntegro o tesouro bibliográfico da Humanidade. 
 

 A AGHARTA é o lugar ligado às 

sementes humanas do Passado, sendo uma espécie 

de “reserva” para quando os ciclos entram em 

declínio, como está acontecendo agora. Por isso 

ela é chamada de “celeiro” das novas civilizações. 
 

 Nas tradições, além do nome de Belovedie 

(Bela Aurora), Arca ou Barca que tem a 

AGHARTA, possui também o nome de Dragão 

das Sete Escamas, cuja cabeça coroada é 

SHAMBALLAH como Mansão das Hierarquias 

Criadoras da Terra. 
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 Foi para a Barca ou Agharta que Noé, por 

exemplo, conduziu o seu Povo ou família 

Espiritual, para o salvar do Dilúvio. 
 

 Como reflexo de um Sistema Solar, a 

AGHARTA possui sete Cidades, cada qual com os 

seus habitantes representativos, o seu estado de 

consciência, o Tatwa (cor de elemento natural) e o 

seu planeta dirigente. 
 

 Cada Cidade aghartina tem um Templo 

Central e dois Laterais, constituindo o seu 

Governo uma SINARQUIA UNIVERSAL, 

segundo o Sacerdócio de Melki-Tsedek (Epístola 

aos Hebreus, 7:1-4). 
 

 Contrariamente à face da Terra, como 

todos sabem, em que os dias de 24 horas se 

sucedem, sendo 12 para dia e 12 para noite, em 

DUAT há 2/3 de luz para 1/3 de sombra, e em 

AGHARTA a eterna Luz., razão dos tripulantes 

dos “discos-voadores”, quando interpelados acerca 

da sua procedência, responderem Clarion, 

Belodevie, etc., ou seja, a Bela Luz, a Bela Aurora. 
 

 O Marquês Saint-Yves d´Alveydre teve 

ocasião de se encontrar, certa vez, com um desses 

Seres extraordinários, que o pôs ao corrente dessa 

região misteriosa. Legou-nos uma obra literária 

em 1910, A Missão da Europa na Ásia e a Missão 

da Ásia na Europa, onde narra o que ouviu. Foi a 

primeira versão que correu no Ocidente acerca 

desse estranho lugar, cujo hierograma sânscrito é 

AGHARTA, com o significado de “inatingível 

pela violência e inacessível à anarquia”. 
 

 Diz ele que manteve convívio no Oriente 

com criaturas que, pelas posições que ocupavam 

em cargos de responsabilidade, mereciam inteira 

fé, as quais afirmaram que de facto há uma região 

misteriosa, onde as forças da Natureza são de 

outra ordem, um verdadeiro mundo a 4 dimensões. 

E acrescentaram que os subsolos das Américas 

pertenceram a Agharta numa recuadíssima Era da 

Humanidade, e que somente meio milhão de 

asiáticos conheciam este mistério. 
 

 Muitos anos depois, em 1921, Ferdinand 

Ossendowsky escreveu um livro também dedicado 

ao tema, depois de fugir à ira dos bolcheviques 

que o perseguiam e se refugiado nas terras da 

Mongólia, e daí, depois de passar pelo Mosteiro de 

Narabanchi-Kure e outros, chegou à cidade de 

Urga onde teve o privilégio de falar com o chefe 

da religião lamaísta, o Augusto e Venerável Buda-

Vivo, como é denominado um dos três Chefes 

Supremos da Igreja Amarela – religião que era das 

que melhor expressavam os segredos da 

AGHARTA. Nessa sua obra, Animais, Homens e 

Deuses, fala-nos do Rei do Mundo, o Monarca 

Universal, Chefe Supremo de todas as Ordens 

Secretas de valor no Mundo, chamado na Índia de 

Jagrat-Dwipa, no Tibete de Rigden-Djyepo, na 

verdade, o Rei Melki-Tsedek a que a Bíblia faz 

referência (Hebreus, 7:1-4) como Sacerdote 

Supremo do Altíssimo. “Mais tarde – diz 

Ossendowsky – continuando as minhas investiga-

ções, conversei com uma das criaturas mais sábias 

do Oriente: Kampo Ghelung, o bibliotecário do 

Buda-Vivo, e essa criatura amável pôs-me ao par 

dessa tradição, que é a maior de todas as 

verdades”. 
 

 Esse Ser mostrou-lhe também documentos 

de uma Ordem Secreta chinesa, famosa em todo o 

Oriente, a Ordem do Dragão de Ouro, os quais 

faziam referência ao Chefe Supremo da Ordem, 

aos Mundos Subterrâneos e aos homens que neles 

viviam. Disse-lhe que esse Mundo misterioso era 

realmente a famosa SALÉM, a Cidade Luz das 

tradições hebraicas e de vários outros povos. 
 

 René Guénon, no seu livro le Roi du 

Monde, baseado nos autores acima, conclui ser a 

AGHARTA o Centro Oculto durante a Kali-Yuga 

(Idade Negra) de todos os Movimentos filosóficos 

e verdadeiramente espiritualistas na face da Terra. 
 

 Quem tiver a curiosidade de visitar o 

Templo da Sociedade Teosófica Brasileira na 

cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, 

poderá ver vários documentos de Fraternidades 

que outrora estiveram directamente ligadas à 

AGHARTA, e apreciar no Museu do Templo* 

alguns objectos que são provenientes desses 

Mundos Subterrâneos. 
 

* Aos sábados e domingos, das 14 às 16 horas, o 

Museu do Templo da ex-STB fica aberto para 

visitação pública. 
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AOS QUE ME COMPREENDEM 
 

(Palavras de um Mestre àqueles que procuram perturbar a Obra do Bem) 
 

 

 

Luz, sempre Luz.  
 

 Dois caminhos estão abertos aos olhos do 

mundo. Um, é estreito e cheio de espinhos; o 

outro, é largo e liso. São as duas Veredas do Bem 

e do Mal, de acordo com a sublimidade de muitas 

consciências ou da estreiteza de outras. 
 

 Os Tempos são chegados. As correntes do 

Bem e do Mal, em choque terrível, são como duas 

nuvens carregadas de electricidade, fazem 

desencadear sobre o mundo a horrível tempestade 

que se vê por toda a parte. A Sombra quer 

empanar o brilho da Luz; os pequenos satélites, 

disfarçados em estrelas de primeira grandeza, 

querem ofuscar a própria Luz do Sol. 
 

 Rechaçados por todos os lados, espoliados 

dos buracos onde se ocultavam avaramente, os 

representantes da Sombra fogem e espalham-se 

por todo o Globo, mas nós não lhes daremos 

tréguas. Eles procuram guarida, aqui, ali, acolá, na 

certeza da posse de terrenos férteis. Porém, 

cuidado, eles contaminam cidades, vilas e aldeias 

inteiras, com o vírus pestilencial de uma epidemia 

oculta. Judas encontrou émulos fiéis, que muito 

bem têm sabido reproduzir a Tragédia do Gólgota. 

 Aproxima-se o Representante do Bem para 

salvar o Mundo. Os sabedores disso, empregam 

todos os esforços ao contrário. As estradas estão 

floridas e os jardins ostentam-se em cores 

multiformes, emprestando um cenário festivo à 

Vinda do Senhor. Toda a Natureza em festa 

procura saudar essa aproximação grandiosa do 

Filho de Parabrahm.  
 

 Mas, desgraçadamente, os formigueiros 

espoucam de todos os lados, como brechas 

vulcânicas, e deixam sair das suas entranhas 

húmidas e escuras os animais daninhos e 

perversos, que desejam destruir todo o trabalho do 

Bom Jardineiro. 
 

 O lobo faminto, disfarçando-se em ovelha, 

vem se rastejando em busca do redil, para devorar 

as pobres ovelhas indefesas. 
 

 Como outrora, na Última Ceia do Senhor, 

nós poderíamos apontar com o dedo todos os 

traidores. Mas, por misericórdia, preferimos 

silenciar a palavra acusatória. Se eles tivessem a 

estultice de perguntar-nos: “Serei eu o traidor?”, 

então nós o diríamos: “Tu o dizes”… Porém, os 

Judas modernos apanham, simplesmente, o saco 
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de “trinta dinheiros”, e deixam-se ficar impávidos, 

tranquilos e disfarçados, nas suas cadeiras, embora 

remoendo-lhes a consciência, se é que eles a 

conhecem. 
 

 Ei-los a penetrar nos lares, nos santuários, 

nos templos de todos os credos, repetindo e 

profanando a sua razão com esse proceder infame. 

Hipócrita e ridícula intrepidez, digna de um 

castigo imediato. Eles espalham germes, dores e 

aflições, prometendo tesouros e riquezas, o seu 

único deus, o seu único bem. São conhecedores 

das riquezas divinas, mas preferem as riquezas 

terrenas. Nós plantamos boas sementes, eles 

colhem os frutos, desperdiçando-os, esmagando-os 

com os pés, ou atirando-os ao monturo da sua 

consciência. Flagelo humano, eles passam como 

um cometa, cuja cauda, ao invés de bela e 

inofensiva, é um cortejo de infâmias, de formas 

satânicas e indignas, verdadeiro rasto de lama que 

emporcalha o caminho por onde passam.  
 

No momento mais doloroso para o mundo, 

fase terrível que obriga o próprio Criador a enviar 

para o mesmo a Sua própria Centelha, a fim de o 

resgatar do compromisso tomado inconsciente-

mente com a deusa Maya, eles, os representantes 

da “Mão Esquerda”, formam um exército à parte 

para apupar o próprio Deus, por ser Justo e Bom, 

formando, portanto, causa comum com o Mal 

existente, retirando, enfim, ao Homem o último 

raio de Esperança. 
 

 Vilania tremenda. Injusta e inconcebível. 
 

 Porque agis desse modo, quando um só 

gesto de vossa parte, uma só ideia, um só desejo 

bastaria para que fosseis tocados por esse Raio de 

Luz, que transformaria as trevas que vos 

ensombram, e então uma Nova Aurora viria 

iluminar os vossos dias futuros? Sois bons e vos 

fingis de maus. Sois deuses pequenos e vos fingis 

de demónios gigantescos, sem vos lembrardes que 

a queda será mais elevada. 
 

 A Missão gloriosa que nós, os Apóstolos 

do Budha moderno, o Novo Senhor das Raças e 

das Religiões, levamos a termo, jamais será 

desviada do Caminho em que desliza docemente, 

apesar de todos os obstáculos que se nos 

antepõem. 
 

 Satan aponta-nos as belezas e riquezas do 

mundo, mas nós preferimos o Caminho do 

Gólgota. 
 

 O nosso último gesto será uma Bênção 

para vós outros, a nossa última palavra, o eterno 

perdão às vossas injúrias e torpezas. 
 

JUSTUS 

 
(Mensagem entregue pelo Adepto Justus et Perfectus ao Mestre JHS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


