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Mantende a Linha Intacta. 

Últimas palavras de HPB. 

Gostaríamos de frisar que faz hoje precisamente 131 anos, que faleceu Helena Petrovna Blavatsky, e 

não poderíamos deixar de celebrar esta efeméride, embora de forma digital, não nos focando, talvez, 

em aspectos demasiado históricos, pois outros irmãos já o têm vindo a fazer com alguma frequência. 

HPB, conseguiu alterar, substancialmente, o pensamento, em larga escala, da consciência humana, 

inclusivamente a nossa e, desse facto, gostaríamos, de forma humilde, dar testemunho.  

O nome ‘White Lotus Day’ veio de uma observação do Coronel Olcott de que, um ano após a morte 

de HPB, foram vistos lótus brancos a crescer, numa profusão incomum, em Adyar. Ela faleceu em 8 

de Maio de 1891. 

A “Celebração do Dia do Lótus Branco”, é uma homenagem a Helena Blavatsky, aquela excelsa 

discípula, que foi considerada a mensageira da Grande Fraternidade Branca, enviada por Shamballa e 

a quem devemos a fundação da Sociedade Teosófica. E que devemos ter a incumbência, por 

gratidão, de lhe prestarmos uma grande homenagem, neste dia, como já outros o fizeram. O Dia do 

Lótus Branco é celebrado todos os anos, em 8 de Maio, em homenagem a Helena P. Blavatsky, 

cofundadora da Sociedade Teosófica. É considerado o dia mais importante e glorioso do Calendário 

Teosófico e, por esse motivo, é celebrado em todo o mundo teosófico. A Sociedade Teosófica de 

Adyar comemora, usualmente, não só o dia 8 de Maio, dia da partida de HPB para os planos 

espirituais, mas também o dia 12 de Agosto de 1831, data do seu nascimento, e o mesmo acontece 

com a generalidade das Lojas e grupos teosóficos. Helena Petrovna Blavatsky nasceu na Ucrânia, e 

morreu em Londres. (Ekaterinoslav, 12 de Agosto de 1831 — Londres, 8 de Maio de 1891). 

Nos Estados Unidos, foi inspirada a edificar a mundialmente conhecida Sociedade Teosófica (The 

Theosophical Society), cujas metas estavam ancoradas nos princípios basilares, os seus três 

objectivos. Helena Blavatsky foi discípula avançada de certos raja-iogues dos Himalaias. Em 1875, 

ela criou o movimento teosófico moderno, cuja primeira meta é a Lei da Fraternidade Universal. 

Existem referências que falam que Blavatsky, nas suas viagens, conheceu a fraternidade egípcia, 

chamada Fraternidade de Luxor, e teve instruções de Mestres ligados àquela vertente dos mistérios. 

Mas, quando ela encontra o seu Mestre, que é um hindu, este estava vinculado a uma outra secção da 

mesma Fraternidade, a secção Trans-Himalaica, ou uma secção que envolvia a Índia, o Tibet, o 

Nepal e adjacências. 

 

Como todos sabemos a Sociedade Teosófica (ST) adoptou como lema: “satyât nâsti paro dharmah”. 

Esta frase sânscrita pode, muito significativamente, ser traduzida por “Não há religião superior à 

Verdade”; mas a palavra Dharma tem outras traduções e significados possíveis além de “religião”, 

nomeadamente os de “dever”, “lei”, “virtude”, “prática”… (Sobre o profundo conceito de “Dharma”, 

pode ler-se a belíssima obra, com esse mesmo nome, de Annie Besant). 
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Helena P. Blavatsky, Coronel Henry Steel Olcott, William Q. Judge 

 

Os ideais por que lutou têm vindo, progressivamente, a ganhar força, na altura, em que estava quase 

sozinha: desde a ecologia à ética animal, desde o multiculturalismo às iniciativas ecuménicas, desde 

a consideração respeitosa pelas tradições espirituais do Oriente ao estudo atento do Gnosticismo. 

Nunca expressaremos admiração nem gratidão suficientes por essa extraordinária mulher, nem pela 

imensa Sabedoria que nos deixou. 

OS MAHATMAS QUE INSPIRARAM A SOCIEDADE TEOSÓFICA 

Suficientemente honesta para não atribuir, a si mesma, o mérito do trabalho que levava o seu nome, 

Helena Blavatsky considerava-se uma escrava voluntária do seu próprio senso de dever. Foi leal às 

suas fontes de inspiração e destacou o facto de ser uma humilde discípula dos sábios imortais que 

zelam pela evolução humana. 

Mas, se essas pessoas se referem simplesmente àqueles Adeptos, que se dizem ter sido activos na 

fundação da “Sociedade Teosófica”, parecem esquecer que sem esses Adeptos, jamais teríamos tido 

essa Sociedade, nem a Ísis Revelada, o Buddhismo Esotérico, a Luz no Caminho, O Teosofista e 

outras valiosas publicações teosóficas já escritas; e se, no futuro nos fechássemos à influência dos 

Mahatmas, e nos entregássemos aos nossos recursos, haveríamos de nos perder imediatamente no 

labirinto da especulação metafísica. (Reminiscências de H.P. Blavatsky e da D. S., página 23) 

 

A árvore Banyan na Sociedade Teosófica Adyar. 
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A própria Madame Blavatsky, por volta daquela época, afirmou: “Sigam o caminho que eu mostro, 

com os Mestres que estão atrás: não sigam a mim nem o caminho.” Não gostamos de tratar HPB por 

Madame, pois, isso não aumenta a nossa reverência, o nosso amor e admiração, que sentimos por 

esta extraordinária Alma de Diamante, pura luz, carbono polido pelo tempo, sofrimento, injustiças, 

influências externas, experiências internas e pela sua enorme capacidade de serviço abnegado aos 

outros e lealdade aos Mahatmas, a quem plenamente confiava, obedecia e servia. Isto nos faria sentir 

mais distantes daquele círculo, onde se tem vindo a projectar, a receber e a expandir a Luz Divina, 

qual expansão do Universo, círculo que tem vindo a expandir-se para o coração da humanidade e 

para o qual tem sido irradiada toda a luminosa e sábia mensagem dirigida aos discípulos mais 

próximos e a toda a humanidade. 

Os verdadeiros Mahatmas que inspiraram a criação do movimento teosófico respeitam a autonomia 

de cada aprendiz ou discípulo. A filosofia esotérica alerta para o facto de que “o Mestre ajuda a 

quem se ajuda”. É verdade que “quando o discípulo está pronto, o Mestre aparece”. Em 

compensação, quando o discípulo perde o foco, o Mestre desaparece. O Mestre é, fundamentalmente, 

o Eu Superior, a voz da consciência búdica do próprio discípulo. Quem é levado por ilusões faz com 

que essa voz se silencie.   

A Teosofia como um sistema de pensamento, que H.P. Blavatsky, a mensageira credenciada pela 

Loja dos Mestres, lançou, permanece incólume e indestrutível. H.P. Blavatsky foi leal até à morte à 

Causa Teosófica (considerada por ela mais importante do que a lealdade à própria ST) e àqueles 

grandes Instrutores cuja filosofia é a única que pode unir toda a Humanidade numa Fraternidade. A 

Teosofia proclamada por H.P. Blavatsky sob a direcção dos Senhores da Sabedoria e Compaixão é a 

Verdade Viva. Os Mestres que trabalharam através dela são encarnações vivas da Sabedoria, e 

trabalham hoje pelas mesmas antigas e consagradas causas do Amor e Altruísmo. Eles são nossos 

Irmãos Mais Velhos, e, portanto, os Servidores da Humanidade. “É sempre mais sábio trabalhar e 

forçar a corrente de acontecimentos do que apenas esperar que o 

tempo passe”. O nosso Mestre Interno, a nossa intuição e 

vocação ensina com palavras de ouro:  

“Siga a Linha Recta dos Mestres de H.P. Blavatsky”. (Trecho 

da ‘Carta de 1900’.) 

Se sairmos das linhas, dos modelos primordiais e mostrarmos 

deslealdade em relação à Causa Teosófica e ao programa original 

da Sociedade ficaremos separados da Causa e dos Fundadores 

que a representam. Neste sentido, o elo que nos liga aos 

Mahatmas quebrar-se-á e a Loja ou a Secção que ocorrer em tal 

desvio ficará à deriva, qual banco de areia separada do continente que o originou. O programa 

original da Sociedade Teosófica, inspirado pelos impulsos originais que vieram dos Mestres, deverá 

ser levado em conta na Sociedade Teosófica. 
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CORONEL HENRY STEEL OLCOTT 

 

 

 

No dia 17 de Fevereiro homenageia-se Henry Olcott e relembra-se a importância de Adyar, como 

espaço privilegiado na história da Sociedade Teosófica e, consequentemente, na implementação e na 

expansão mundiais do movimento teosófico. 

“NÓS a enviamos para a América; fizemos com que se encontrassem – e o experimento começou. 

Desde o início foi dado a entender, claramente, tanto a ele como a ela, que a questão dependia 

inteiramente deles…” 

Muitas foram as dificuldades que este homem de bom coração teve de enfrentar, que trabalhava sem 

desfalecimento. Suportou com bravura e paciência o seu último e prolongado sofrimento na forma de 

doença física, enfrentando a morte com a mesma força com a qual enfrentara a vida, animado nas 

últimas semanas de vida pelas visitas dos grandes Sábios indianos, a quem devotara a força da sua 

virilidade e a dedicação da sua vida. Abandonou o plano físico a 17 de Fevereiro de 1907, deixando 

atrás de si uma esplêndida e monumental obra. 

Trecho da ‘Carta de 1900’: 

(…) “Isto está certo, como deveria ser, porém a poderosa mentalidade de H.P.B não está aqui para 

guiar e estabilizar, e a sua personalidade é perdida cada vez mais. Eu também partirei em breve, e daí 

todas as antigas influências que circundavam a Sociedade serão removidas…” (Trecho do diálogo 

entre o Cel. Olcott e Laura Holloway. Nova York, 1906)  

 ABVERTÊNCIAS 

Sejam Teósofos, trabalhem pela Teosofia; Teosofia em primeiro e último lugar” foi o brado de H.P. 

Blavatsky, e aqueles que ensinam a Teosofia que H.P. Blavatsky ensinou, são os seus verdadeiros 

sucessores. H.P.B. disse: “O mundo não precisa de nenhuma igreja sectária, seja ela de Buda, Jesus, 

Maomé, Swedenborg, Calvin, ou qualquer outro. Como há apenas UMA Verdade, o homem 

necessita apenas de uma igreja – o Templo do nosso Deus interno, cercado pela matéria mas 

penetrável por aquele que consegue encontrar o caminho – os puros de coração veem Deus.” [“Isis 

Unveiled”, Theosophy Co., volume II, p. 635.] 

Devemos manter uma mente aberta e uma atitude inteligentemente receptiva. (C. W. Leadbeater) 

“Não há autoridades absolutas e infalíveis na Sociedade Teosófica.” (Annie Besant) 

“Ó, que tolos somos por passar momentos dessa breve vida nossa em contendas, …” (Coronel 

Olcott) 
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HELENA PETROVNA BLAVATSKY 

 

 

 

O rosto jovem… é ela, como eu primeiro a conheci a linda donzela”. (Mestre M. carta 39) 

Dotada de um caráter e de uma sensibilidade extremamente fora do comum, foi uma das mulheres 

mais dinâmicas e influentes da sua época. Helena foi uma Alma toda “Coração”, Vontade – 

vitalidade expressa através do Amor à divulgação e ensinamento da Sabedoria Eterna. Helena foi 

uma Alma de 1º. Raio da Vontade e Poder e assim o demonstrou com a sua capacidade de governar e 

tomar decisões, a sua força, coragem, amplitude de critério e absoluta falta de medo; talvez como 

defeito, uma certa inflexibilidade. 

O próprio Mestre D. K. – Alice Bailey, em seu livro Astrologia Esotérica no final do parágrafo de 

Libra, faz uma clara referência à importância deste signo nas faculdades de Helena:  

“O sujeito evoluído de Libra tem o poder de projectar através da expressão física o propósito 

espiritual interno, ou a vontade intencionada. H. P. Blavatsky foi um exemplo disto; era uma pessoa 

que estava facultada para fazê-lo”.  

Vénus, no seu horóscopo, é claramente o regente da poderosa energia que mostra a cruz cardinal, a 

cruz dos céus que permitiu a Helena expressar no plano físico a sabedoria interna que entesoura a sua 

cruz fixa. 

O seu Mestre seria um Iniciado oriental do clã de Rajput, o Mahatma M. (ou Mestre Morya), como é 

conhecido entre os teósofos. 

“Nós, debaixo da aparência da excentricidade e a extravagância encontramos em seu Ser interno uma 

sabedoria muito profunda”. 

 “Vocês não vêm senão os impulsos, muitas vezes absurdos e disparatados e nada práticos de uma 

mulher. Nós, pelo contrário, percebemos diariamente a luz dos mais delicados e refinados traços da 

sua natureza interna…” (Mestre K.H carta 54) 
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Na visão tibetana todo o treinamento é direccionado para despertar os níveis mais internos da 

consciência. Os poderes veem depois como consequência desse desenvolvimento. Caso contrário 

seria muito perigoso. 

Um detalhe do seu elevado pensamento: 

“Consideramos a vida como a única forma de existência, manifestando-se no que chamamos matéria, 

ou que, separando-as incorretamente, denominamos espírito, alma e matéria, no homem. Matéria é o 

veículo para a manifestação da Alma neste plano de existência, e a Alma é o veículo, num plano 

mais elevado, para a manifestação do Espírito; os três são uma trindade sintetizada pela vida que os 

compenetra”. Acrescentamos: A matéria é a escola, não o objectivo. 

“… Cavalheiros, fiz apenas com isto um ramalhete de flores escolhidas e de mim mesmo nelas nada 

existe, excepto o laço que as une”. HPB 

HPB se considerava o instrumento e não o mestre. 

“Não deixem de continuar a dominar sistematicamente A Doutrina Secreta, e de colocar em suas 

próprias palavras os seus ensinamentos básicos, e as suas aplicações para os problemas da vida. Uma 

nova fase em vossos trabalhos se aproxima e deveis estar preparados para entrar nele de forma 

efectiva... Uma renascença da Teosofia original é desejada e o trabalho valioso de Sinnett deve 

alcançar preeminência outra vez. Tomem cada doutrina e elaborem as suas implicações, mantendo-se 

estritamente de acordo com o original. Dessa forma ireis construir uma sólida fundação para as 

vossas futuras funções.” (1.º de Fevereiro de 1944 - Um Adepto. O Diário Oculto de Geoffrey 

Hodson, página 150) 

Para esta Nova Era de Aquário os ensinamentos da Teosofia, além de outros dentro da área da 

Filosofia Esotérica constituem o corpo doutrinário, o pensamento, a matriz, o fundamento e o 

fermento do Movimento Teosófico actual, que extravasa a própria Sociedade Teosófica. Todos os 

teósofos que dedicaram as suas vidas a investigar, a viver e a difundir a Teosofia no mundo, devem, 

igualmente, ser lembrados no dia de hoje, através da ST eles serviram a Humanidade. 

“Helena Blavatsky afirmou: “A verdade é a busca de todo o teósofo.” 
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ANNIE BESANT E WILLIAM JUDGE 

 

 

Annie Besant – 2ª Presidente da Sociedade Teosófica de Adyar 

 

 (…) Isto é o que Annie Besant e William Judge estavam destinados a ser, se os elos tivessem 

permanecido intactos: 

27 de Março de 1891 – Madame Blavatsky escreve a respeito de Annie Besant para W.Q. Judge: 

DESAPEGO E ALTRUÍSMO é o nome de Annie Besant, mas comigo e para mim, ela é Heliodore, 

um nome dado a ela por um Mestre, e que eu uso com ela; ele tem um profundo significado. Ela 

estuda ocultismo há apenas alguns meses comigo no grupo mais interno da S.E. [Seção Esotérica] e 

já avançou muito mais do que todos os outros. Ela não é nem psíquica e nem minimamente espiritual 

– é toda intelecto, e ainda assim ela ouve a voz do Mestre quando está sozinha, vê a Luz Dele e 

distingue a voz Dele da voz de D___. Judge, ela é uma mulher maravilhosa, minha mão direita, 

minha sucessora, quando eu for forçada a deixá-los, minha única esperança na Inglaterra, 

como vós sois a minha única esperança nos EUA.  

(Fonte: Condessa Constance Wachtmeister, H.P.B. and the Present Crisis in the Theosophical 

Society [H.P.B. e a atual crise na Sociedade Teosófica], p.4.) – trecho de ‘Pequeno Resgate Histórico 

dos Rumos do Movimento Teosófico após H.P.B.’ Fernando Mansur. MST. Compilador.  

A busca e a vivência da Ética Universal e uma solidariedade global são capazes de unir os homens e 

levá-los a procurar a paz e a felicidade perene. A busca dessa linguagem ética comum concerne a 

todos os homens, e levar-lhos-á ao caminho de conhecerem os seus direitos e deveres e os 

corresponsabilize no respeito pela liberdade dos outros. A Liberdade não deve ser buscada per si ela 

surge da procura da verdade. 
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ANNIE BESANT 

 

 

 

Annie Besant, sua segunda Presidente, foi uma força activa no processo de independência da Índia. 

A própria Helena Blavatsky foi uma das primeiras mulheres a contribuir e a influenciar 

positivamente, com os seus escritos, a faceta intelectual e filosófica do mundo moderno. 

A sede internacional está em Adyar, na Índia. Depois da morte de H.P.B., a pessoa que se tornou 

mais proeminente nesta tradição foi Annie Besant, efectivamente uma líder notável. Lutou pelos 

direitos das mulheres e tornou-se membro da Ordem Internacional da Co-Maçonaria da Grã-

Bretanha, e “Le Droit Human” (Os Direitos Humanos), acabando por se tornar líder da secção da 

Grã-Bretanha, que admite, tanto homens, como mulheres. Envolveu-se na política na Índia, 

juntando-se ao Congresso Nacional Indiano. 

Annie Besant foi uma discípula sincera e dedicada de Helena Blavatsky, quando todos a 

desacreditavam e a vilipendiavam, quando ela teve de abandonar a Índia sem lhe darem, no mínimo, 

o direito de se poder defender. Quantos o fariam? Ela se comportou como uma benfeitora e colocou 

os seus talentos ao serviço da humanidade. 

Existem certos pontos mais sensíveis situados em nossa estrutura psíquica de natureza devocional ou 

da mais pura natureza emocional, que quando postos a vibrar por ressonância, acordam em nós 

estados, que em determinados momentos quase roçam a plena quietude. É sabido que o corpo 

emocional quando mais organizado e purificado mais reflecte o princípio e a Luz de Buddhi. 

“A palavra ‘devoção’ é a chave para todo o verdadeiro progresso da vida espiritual. Se, durante o 

trabalho, buscarmos o crescimento do movimento espiritual e não o sucesso gratificante, o servir aos 

Mestres e não a nossa autogratificação, não seremos desencorajados pelos fracassos temporários, 

nem pelas nuvens e desalentos que experimentamos em nossa própria vida interior.” (BESANT, 

Annie. “A Doutrina do Coração” – p.18. – Editora Teosófica) 
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APONTAMENTOS FINAIS SOBRE H.P.B. 

 

 

 

Existem palavras, frases, que ficam em nossas retinas e memórias, que ao serem constantemente 

repetidas, se transformam em axiomas, que se vão imortalizando e que definem não só quem as 

ditou, mas especialmente a quem foram dirigidas. Estamos a referir-nos a Folhas de Um Velho 

Diário” (Old Diary Leaves), livro muito importante para se conhecer a História Autêntica da 

Sociedade Teosófica até 1898 e foi escrito por Henry Steel Olcott. 

Na Introdução da sua obra Olcott faz uma síntese da natureza ímpar e dificilmente catalogável de 

Helena Blavatsky, perguntando-se: “Nunca houve uma criatura humana tão completa como esta 

misteriosa, fascinante e iluminadora H.P.B. Onde encontrar uma personalidade tão notável e 

dramática que mostrasse tão claramente a bipolaridade do humano e do divino?” Helena Petrovna 

Blavatsky [H.P.B.] nunca quis qualquer cargo directivo na Sociedade. 

Se as palavras chegassem para definir a intemporalidade o compilador desta singela homenagem a 

HPB, em 8 de Maio de 2022, poderia servir-se desta maravilhosa síntese. 

HPB foi uma portadora de luz para a Nova Era – a Era de 

Aquário, porque ela criou um impacto que ainda pode ser 

sentido na revolução mental. Ela deu uma visão holística da 

vida, na qual a ciência, a filosofia e a religião não estão 

separadas, mas fazem parte de um todo composto. Ela deu 

uma impressionante visão cósmica do processo evolucionário 

no qual os universos, os sistemas solares, as estrelas e os 

planetas se manifestam e desaparecem conforme as Leis da 

Natureza. Desde um minúsculo infusório até uma estrela distante – no nível macrocósmico para o 

nível microcósmico toda vida é conduzida pelas mesmas Leis da Natureza, sempre levando a níveis 

mais e mais elevados de expressão e maior perfeição sob o balanço das Leis cíclicas. A grande 

expiração e a grande inspiração da REALIDADE UNA movendo-se para o infinito – o UM se torna 

MUITOS e retorna então ao CENTRO que está em toda a parte, e com a sua circunferência em 

nenhum lugar. Tal é a vastidão dos seus ensinamentos que nos leva além dos parâmetros da mente – 

um SALTO QUÂNTICO no mundo da intuição. (In: The Theosophist, 05.2014) 
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(…) O Nosso Pai está dentro de nós “em Segredo”, o nosso sétimo princípio está na “câmara 

interior” da percepção da nossa Alma. “O Reino do Céu” e de Deus “estão dentro de nós”, diz Jesus, 

“e não fora”. (Helena P. Blavatsky) 

(…) Aqueles que adoram neste santuário devem fazê-lo em silêncio e na solidão santificada das suas 

Almas, cada um deve fazer do seu espírito o único mediador entre ele e o Espírito 

Universal, as suas boas acções, os únicos sacerdotes, e as suas intenções 

pecaminosas as únicas vítimas sacrificiais visíveis e objectivas, oferecidas à 

Presença.  

“Helena Petrovna Blavatsky deixou à posteridade o grande legado de alguns 

pensamentos dos mais sublimes que o mundo já conheceu. Ela abriu as portas, há 

tanto tempo cerradas, dos Mistérios; revelou, uma vez mais, a verdade sobre o 

homem e a Natureza; deu testemunho da presença, na Terra, da Hierarquia Oculta, 

que vela e guia o mundo. Ela é reverenciada por muitos milhares de pessoas 

porque foi e é um farol que ilumina o caminho para as alturas a que todos devem 

ascender”. (Josephine Ransom). 

H.P.B. nasceu e viveu num momento decisivo. A sua missão preparou o momento culminante da 

transição para a Era de Aquário. Através da vida e da obra de H.P.B., os Mestres terminaram de 

plantar as bases da consciência de uma Nova Era de Liberdade e de Fraternidade universal, que ainda 

levaria, necessariamente, mais de um século para florescer. 

A sua vida física, que se esgotou em 8 de Maio de 1891, foi um testemunho vivo da presença, na 

Terra, da HIERARQUIA OCULTA que vela e silenciosamente orienta a Humanidade. 

O Dia do Lótus Branco (8 de Maio), data em que a fundadora da Sociedade Teosófica Helena 

Blavatsky deixou o mundo físico em 1891, será lembrado em várias homenagens prestadas pelas 

diversas Lojas, presentes em 70 países do mundo. 

UMA CELEBRAÇÃO UNIVERSAL 

Consultaram-se os astros, e foi fixada a data de 8 de Maio — quando a Terra está sob a influência da 

Constelação de Taurus, símbolo do Poder Criador — para a comemoração, que desde épocas remotas 

se tem perpetuado através das idades. Foi espalhada esta comemoração por todos os países do Ocidente, 

e, em 1948, o dia 8 de Maio tornou-se o DIA DA PAZ.  

Tal como uma flor de lótus floresce para desabrochar de forma esplêndida em direcção ao Sol, 

também as nobres acções fazem com que a “Joia no Lótus” situada no coração espiritual do 

peregrino desabroche e dê os mais saborosos frutos. Em termos de simbolismo “os Lótus cresceram 

em profusão incomum” não só na Índia, mas, em todo o mundo teosófico neste Dia do Lótus Branco. 

Cabe-nos, no dia 8 de Maio, dia do Lótus Branco renovar os nossos votos de permanecer fiel aos 

ensinamentos legados por H.P.B. O dia 8 de Maio é universalmente consagrado pelos teósofos à 

recordação afetuosa dos trabalhadores da Sociedade, que já partiram para o além. É um dia para 

expressar a nossa gratidão a todos aqueles, que trabalhando junto dos Mestres de Sabedoria 

transmitiram ao mundo a Teosofia. Blavatsky queria que as pessoas tivessem lealdade em relação à 
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Causa, aos ensinamentos dos Mahatmas. Devemos agradecer todas as bênçãos, que por intermédio 

da Filosofia Esotérica temos recebido, e esse dia, 8 de Maio, foi reservado para que isso tivesse uma 

intensidade maior e pudesse beneficiar, inclusive outros Seres. 

 

 

 

Flor de Lótus: beleza, pureza e espiritualidade. O Lótus é o símbolo da transformação e da regeneração 

da alma humana. 

As suas últimas palavras: “Mantende a Linha intacta” – Este é o fio condutor primordial, que como 

as contas de um rosário liga, de forma ininterrupta a Teosofia Arcana à Teosofia Contemporânea. 

Mantê-lo intacto, original, luminoso e entregá-lo inviolável e puro nas mãos das gerações vindouras 

é nossa missão, nosso Dharma, aqui e agora. As nossas mentes e corações devem tornar-se puros, e 

os nossos braços e mãos como instrumentos estendíveis das nossas almas transportarão o facho da 

Luz da Teosofia. Helena Petrovna Blavatsky foi a ‘Portadora da Luz’ e a Grande Mensageira da 

Hierarquia da Compaixão. 

Que Beleza! O ponto do Eterno Agora em que o substrato do conhecimento se começa a transformar 

em Sabedoria Divina, será o momento exacto para na magnificência do nosso coração glorificar a Deus. 

Os ensinamentos vividos, as experiências superadas com todo o sucesso, é o que um dia transmutará 

conhecimento em sabedoria. Que a chama do fogo solar da Alma, que arde no coração do Peregrino se 

inflame cada vez mais e se transforme no Fogo Cósmico. 

Ao longo do mês de Maio, assim como na época da sua Lua Cheia amplia-se potencialmente sem 

grande esforço o contacto com a voz sem palavras da nossa consciência mais elevada, que é 

universal. Lembramos que em 16 de Maio, na Lua Cheia de Touro, celebra-se o Festival de Wesak 

em memória e homenagem do Senhor Buda. 

Pelo envolvimento das energias subtis mais disponíveis / abundantes, que chegam à Terra, na Lua 

Cheia de Maio, torna-se o momento ideal para fomentar o silêncio interior, promovendo uma ligação 

mais estreita com os Grandes Seres. O mês de Maio, pelos eventos que comporta, e pela 

singularidade das suas energias, torna-se num mês muito auspicioso para se estar atento e receptivo 

às bênçãos, que descem do Céu, envolvendo todos os Seres. 
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Movimento Teosófico é um termo amplo que indica organizações e filosofias da Era moderna 

influenciadas pelos ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky e a sua Sociedade Teosófica 

original, fundada em 1875. A Teosofia e as suas ramificações influenciaram profundamente a 

educação, a linguagem e as artes. Outros movimentos e filosofias associados incluem Novo 

Pensamento, Espiritualismo, Vegetarianismo, sociedades antivivissecção, direitos humanos, defesa 

dos direitos dos animais, atividades inter-religiosas, medicina alternativa e cultura moderna. Os 

teósofos estavam fortemente envolvidos na introdução de conceitos religiosos orientais (como 

reencarnação, karma, yoga) no Ocidente; cremação nos Estados Unidos; Educação budista no Sri 

Lanka; e mudança política e social na Índia. 

 

 
 

Imagens: – Sociedade Teosófica de Adyar 
 

A missão de HPB, actuando nos planos superiores da consciência, constituiu no século XIX um 

ponto de mudança do paradigma no processo civilizacional actual. Graças a ela, foi alterado 

substancialmente o rumo dos acontecimentos do século XX e do século XXI. Estejamos atentos ao 

que a Nova Era de Aquário nos traz, como reflexo da Sati Yuga, a Nova Idade de Ouro. 

Impelimo-nos, a colher e a compilar algumas flores que fomos encontrando no caminho, que outros 

mais sábios as plantaram para nós. A Teosofia foi um presente para a Humanidade. “Forças 

invisíveis” protegiam Blavatsky, ela tinha os seus auxiliares invisíveis bem sentidos por todos 

aqueles que acompanhava intimamente Upasika, quando ela se sentava à mesa para escrever na sala 

reservada ao seu trabalho. A nossa gratidão deve ser e permanecer Eterna. Eterna Gratidão! E não 

existem palavras no mundo temporal para quantificar ou qualificar a intemporalidade. 

Prestamos a nossa homenagem neste DIA DO LÓTUS BRANCO a esta grande yogini, esta 

Portadora da Luz, por nos conduzir do irreal ao Real, da escuridão à Luz e da Morte à Imortalidade. 

Temos com ela uma dívida de gratidão por nos dar a sabedoria que é a TEOSOFIA - a SABEDORIA 

DIVINA. 

A qualidade e importância do magnetismo superior que emana através de H.P.B. O trabalho de 

Blavatsky deriva do facto de que ela era um agente directo daqueles sábios que são chamados de 

Imortais pelo taoísmo, Rishis ou Jivanmuktas pelo hinduísmo, Arhats pelo budismo e Raja-iogues ou 

Adeptos pela filosofia esotérica. Ao comemorar-se todos anos, ‘O Dia do Lótus Branco’ não só se 

fortalece a egrégora colectiva da ST, mas também um jacto de energia e luz Divina é lançado sobre a 

Humanidade. 
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É sabido que a Verdade só se atinge pela união da Sabedoria com o Amor. O Peregrino se funde no 

próprio caminho pela expressão do Amor. Alimentados pelo amor que é a vida e guiados pela 

sabedoria que é o caminho, chegaremos à verdade, que é a nascente. Não podemos separar o Amor 

da Sabedoria, não existe Sabedoria sem Amor. O Amor é a mais elevada energia e substância que 

move o Universo. O verdadeiro Amor é um estado superior de consciência. A vida depende do amor 

e, quanto mais puro for o amor, mais a vida é rica, bela e imaculada. 

“Quando tiveres encontrado o começo do caminho, a estrela da tua alma mostrará a sua luz.” 

“Comtempla! Tu tornaste-te a Luz, tornaste-te o Som, tu és o teu Mestre e o teu Deus. És tu Próprio 

o objecto da tua busca: a ininterrupta Voz que ressoa através da eternidade, isenta de mudança, livre 

do pecado, os sete sons num só”. [A Voz do Silêncio de H. P. B.] 

 

 

Eu permaneço em um ponto de paz, e através do ponto o amor e a verdadeira luz podem fluir. 

 

 

MCN 

08-05-2022 

 


