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Arquivo mensal / OUTUBRO 2017  

“O Olhar Isento” – Alguns 
Teosofistas 

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-olhar-isento/ 

[01.10.17, Domingo] 

Arnalene Passos 

‘Uma placenta cármica sutil e a sua “bolsa amniótica” evitam que o nascimento da civilização 
fraterna do futuro ocorra antes que todos os elementos necessários estejam prontos para o 
acontecimento. 

Um dos sinais de que começa um trabalho de parto é a ruptura da bolsa amniótica e a perda do 
líquido que contém a vida na fase da gravidez e garante a sua preservação. Assim como no plano 
individual, o nascimento de uma civilização é uma bênção, e um perigo. 

Desde as últimas décadas do século 20, o elemento detonador central do nascimento de uma fase 
nova do desenvolvimento humano tem pelo menos quatro aspectos, que são, não 
necessariamente nesta ordem: 

1) O perigo provocado pela proliferação nuclear;  

2) A crise ambiental, climática e geológica; 

3) O processo socioeconômico e financeiro;  

4) A consciência ética-espiritual e o despertar da boa vontade em escala planetária. 

O ponto de ruptura que inviabiliza a continuação do egoísmo e da hipocrisia como princípios da 
organização social é um, e é múltiplo, ao mesmo tempo. Os seus quatro aspectos principais se 
aceleram de modo interligado.  

O aspecto interdependente desta aceleração, no entanto, está abaixo da superfície dos 
acontecimentos visíveis.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/o-olhar-isento/
http://www.filosofiaesoterica.com/o-olhar-isento/


 

 

“Para Agir Com Sabedoria” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/para-agir-com-sabedoria/ 

[01.10.17, Domingo] 

Silvia Almeida 

‘Desde a infância, somos ensinados a fazer o que os outros mandam e a não escutar nossa 
consciência. Deixamos a autenticidade de lado para não contrariar a quem nos dá ordens. Somos 
vítimas de chantagens emocionais diversas e os mais velhos ou mais poderosos impõem o modo 
como devemos pensar, sentir e agir. A obediência cega nos é apresentada como altruísmo e 
bondade, quando é apenas submissão servil, movida quase sempre por alguma forma de medo. É 
dessa maneira que muitos de nós aprendem a reprimir ou esconder seus pensamentos e 
sentimentos como o único meio possível de obter a aprovação da família e da sociedade, ou 
simplesmente de fugir ao castigo que aguarda aquele que pensa por si mesmo. Esse é o amplo 
caminho falso que leva aos desastres do conflito, da depressão e da hipocrisia. É assim que se 
provoca a decadência de toda uma sociedade. O filósofo clássico Epicteto ensinou: 

“Ao tentar agradar outras pessoas, corremos o risco de nos desviarmos para o que está fora da 
nossa esfera de influência. Agindo assim, perdemos o domínio sobre o propósito da nossa vida. 
Contente-se em ser alguém que ama a sabedoria, que busca a verdade. Volte quantas vezes for 
necessário para o que é essencial e valioso. Não tente parecer sábio aos olhos dos outros. Se quer 
viver uma vida de sabedoria, viva de acordo com suas próprias condições e procure ser sábio a 
seus próprios olhos.” [1] 

NOTA: 

 [1] “A Arte de Viver”, Epicteto, versão de Sharon Lebell, Ed. Sextante, RJ, p. 57.’ 

Sentimentos Valiosos 
[01.10.17, Domingo] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘O BRILHO DA INTELIGÊNCIA DA ALMA 

Para aprender sobre o que se refere ao mais elevado, o sentimento de devoção e de respeito é tão 
indispensável quanto a livre curiosidade da mente. 

A inteligência da alma é ao mesmo tempo intelectual e emocional, e é intensa e sincera nos dois 
aspectos. As formas de inteligência em que falta esta simultaneidade não pertencem aos aspectos 
avançados da filosofia esotérica. 

No entanto, o predomínio dos sentimentos nobres é preferível a qualquer forma intensa de 
pensamento desconectado dos sentimentos. A sede da sabedoria é o coração, e a mente sábia 
está a serviço dele. 

(Reproduzido de "O Teosofista", abril de 2015, pp. 4-5).’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/para-agir-com-sabedoria/
http://www.filosofiaesoterica.com/para-agir-com-sabedoria/


 

 

As Estrelas 
[01.10.17, Domingo] 

Joana Pinho 

‘Helena P. Blavatsky escreveu: 

“As estrelas ensinam além de brilhar, embora seus segredos ainda não sejam percebidos pela 

maioria dos seres humanos, incluindo os astrônomos.” [1] 

Cada vez que erguemos o olhar e pensamento até o céu estrelado vamos, ainda que 

intuitivamente, em busca de ensinamentos dos astros. 

NOTA: 

 [1] Do texto “The History of a Planet: Venus”, de Helena P. Blavatsky: 

http://www. carloscardosoaveline.com/the- history-of-planet-venus/’ 

“A Teosofia e a Crença em Deus” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-teosofia-e-a-crenca-em-deus/ 

 

[02.10.17, 2ª] 

Carlos Pasinato 

‘A ideia de Deus não é uma noção inata, mas adquirida, e nós só temos uma coisa em comum com 
as teologias – nós revelamos o infinito. Mas enquanto atribuímos causas materiais, naturais, 
sensíveis e conhecidas (por nós, pelo menos) a todos os fenômenos que procedem do espaço, da 
duração e do movimento infinitos e ilimitados, os teístas atribuem a eles causas espirituais, 
sobrenaturais, ininteligíveis e desconhecidas. O Deus dos teólogos é simplesmente um poder 
imaginário, un loup garou [bicho-papão] na expressão de d’Holbach – um poder que  até agora 
nunca se manifestou. Nossa principal meta é libertar a humanidade deste pesadelo, ensinar ao 
homem a virtude pelo bem da virtude, e ensiná-lo a caminhar pela vida confiando em si mesmo, 
ao invés de depender de uma muleta teológica que por eras incontáveis foi a causa direta de 
quase toda a miséria humana.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-teosofia-e-a-crenca-em-deus/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-teosofia-e-a-crenca-em-deus/


 

 

“Mahatma Gandhi e a Teosofia” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/mahatma-gandhi-e-a-teosofia/ 

[02.10.17, 2ª] 

Arnalene Passos 

‘Embora Gandhi fosse hindu,  o seu interesse pelo hinduísmo só foi despertado graças aos 
teosofistas. Ele conta o episódio na sua Autobiografia: 

“Perto do final do meu segundo ano na Inglaterra, conheci dois teosofistas, que eram irmãos, 
ambos solteiros. Eles me falaram sobre o Gita.  Eles estavam lendo a tradução de Sir Edwin Arnold  
– ‘The Song Celestial’ – e me convidaram a ler o original com eles. Senti vergonha, porque não 
havia lido o poema nem em Sânscrito, nem no idioma Gujarati. Fui forçado a admitir que não 
havia lido o Gita, mas disse que seria uma satisfação lê-lo com eles, e que, embora o meu 
conhecimento de Sânscrito fosse limitado, eu tinha esperança de compreender o original o 
suficiente para avisar quando a tradução não conseguisse transmitir o significado. Comecei a ler o 
Gita com eles. Os versos do capítulo dois (…..) me impressionaram profundamente, e ainda hoje 
eles ressoam em meus ouvidos.   Considerei o livro como algo de valor inestimável. Desde então 
esta impressão só cresceu dentro de mim…”. [1] 

NOTA: 
[1] “An Autobiography – or The Story of My Experiments with Truth”, M. K. Gandhi, Penguin 
Books, London, 1982, 454 pp., ver o capítulo 20 da Parte I, pp. 76-77.’ 

“Cinco Estágios da Aprendizagem” 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/02/08/cinco-
estagios-da-aprendizagem/ 

[02.10.17, 2ª] 

Emanuel Machado 

‘No contexto teosófico, o processo probatório é aquele tipo de caminhada em que enfrentamos 
conscientemente desconforto, sabendo que este é o preço a pagar pelo alargamento de 
horizontes e pelo progresso na direção da sabedoria. 

Ninguém alcança uma quantidade importante de conhecimento sem antes lidar com dificuldades 
pelo caminho. Até o processo pelo qual somos alfabetizados, na infância, implica esforço e 
sacrifício. 

Em qualquer esfera da vida, através da provação passamos a merecer a bênção. A bem-
aventurança do conhecimento vem por estágios: cada processo de testes prepara a chegada a um 
determinado patamar de compreensão.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/mahatma-gandhi-e-a-teosofia/
http://www.filosofiaesoterica.com/mahatma-gandhi-e-a-teosofia/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/02/08/cinco-estagios-da-aprendizagem/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/02/08/cinco-estagios-da-aprendizagem/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/02/08/cinco-estagios-da-aprendizagem/


 

 

“A Verdadeira Concentração” – 

John Garrigues 

http://www.filosofiaesoterica.com

/a-verdadeira-concentracao/ 

[02.10.17, 2ª] 

Silvia Almeida 

‘Todo ser que cumpre seu dever – não para beneficiar a si mesmo, mas porque tal é o seu dever –  
alcança uma condição de alma em que há indiferença quanto à natureza da ação, uma vez que a 
ação promova o bem comum. Ao fazer isso, o indivíduo descobre que a ilusão segundo a qual “a 
felicidade depende de sensações” não passa de um sonho. A verdadeira felicidade surge 
espontaneamente de dentro; e isso ocorre sempre que o Ser se liberta de desejos voltados para 
objetos externos.’ 

A Vigilância e o Desapego 
[02.10.17, 2ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘ENFRENTANDO NOVIDADES REPETITIVAS 

Há coisas agradáveis e desagradáveis na vida: o guerreiro da sabedoria observa seu próprio apego 
a algumas delas e examina sua rejeição a outras. 

Se alguém costuma “ficar sempre surpreso pelas mesmas coisas”, há uma lição que ainda não foi 
compreendida. Surpresas repetidas denotam que o indivíduo está enganando a si próprio. Ele 
força sua própria consciência a esquecer de algum fato básico, e quando o fato volta a aparecer 
em sua mente, fica desorientado, perplexo ou indignado. 

“Outra vez!”, diz ele, como se não soubesse que a vida é cíclica. 

Aquilo que ocorreu tende a ocorrer de novo, e a vigilância é tão fundamental quanto o desapego. 

Quando estamos preparados, deixamos de ser “colhidos de surpresa” por aquelas velhas 
novidades triviais que, embora sejam sempre as mesmas, fazem o inferno de tantas pessoas 
ingênuas. 

(Reproduzido de "O Teosofista", julho de 2014, p. 16).’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-verdadeira-concentracao/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-verdadeira-concentracao/


 

 

“A Renúncia e a Liberdade” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-renuncia-e-a-liberdade/ 

[02.10.17, 2ª] 

Carlos Pasinato 

‘O estudante de teosofia não necessita “renunciar” a coisas, portanto.  As coisas podem 
“renunciar” a ele e frequentemente fazem isso. Alguns fatores não essenciais da vida perdem seus 
atrativos tão logo ele desperta para o caminho filosófico. O Jnaneshvari explica: 

“O homem livre de paixões não pode ser aprisionado pela existência física ou pelas condições da 
vida mundana, assim como o vento não é capturado por uma rede. O desejo se torna fraco do 
mesmo modo como o galho da árvore se solta da fruta madura.” 

E, poucas linhas mais adiante: 

“Então cada desejo de satisfação seja mundana ou celeste chega ao seu final, do mesmo modo 
como a fumaça deixa de ser produzida quando o fogo é apagado com cinzas. Quando a mente está 
sob controle, o desejo morre e o homem alcança a condição de autodomínio. Como resultado, o 
falso conhecimento desaparece e o Eu adquire o poder da percepção verdadeira.” [1] 

NOTA: 
[1] “Jnaneshvari”, obra escrita por Shri Jnaneshvar e traduzida do idioma Marathi por  V.G. 
Pradhan. State University of New York Press, 1987, 652 pp., copyright UNESCO 1969. Veja a p. 596, 
parágrafos 951, 952, 957, 958, e 959.’ 

“Francisco, o Santo Panteísta” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/francisco-santo-panteista/ 

[03.10.17, 3ª] 

Arnalene Passos 

‘Quando vamos além da letra morta, percebemos a unidade essencial entre os diferentes campos 
de conhecimento. Cada religião ou filosofia pode ensinar algo valioso à alma humana, mas 
nenhuma delas é suficiente em si mesma. O espírito da sabedoria está acima das divisões e 
especulações intelectuais. Francisco de Assis mandou carta a Antônio de Pádua pedindo que 
ensinasse teologia aos irmãos, “contanto que este estudo não extinga o espírito da santa oração e 
da devoção”. [1] 

NOTA: 

[1] “Os Escritos de São Francisco de Assis”, Editora Vozes, Petrópolis, RJ, 1979, 289 pp., ver p. 162.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-renuncia-e-a-liberdade/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-renuncia-e-a-liberdade/
http://www.filosofiaesoterica.com/francisco-santo-panteista/
http://www.filosofiaesoterica.com/francisco-santo-panteista/


 

 

“Urano e a Civilização da 
Solidariedade”  

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/02/06/urano-e-a-
civilizacao-da-solidariedade/ 

[03.10.17, 3ª] 

Emanuel Machado 

‘Apesar do tumulto aparente, estamos vivendo um despertar espiritual. Quem não sabe o que está 
acontecendo fica assustado pelo aspecto frequentemente caótico dos acontecimentos externos. 
Apesar das suas incertezas, o atual processo de globalização econômica e cultural abre caminho 
para um despertar espiritual único na história da humanidade. Na primeira metade do século 21, 
acabamos de cruzar o portal de ingresso em um novo período de cerca de dois mil anos cuja 
característica será o sentimento fraterno cada vez mais consciente dos seres humanos pelas 
inúmeras formas de vida.   

Se não for necessária uma catástrofe geológica tão grande que force um recomeço radical da 
experiência humana, haverá, então, um desenvolvimento não só mental mas também tecnológico 
incalculável, que nos fará adotar uma atitude inteiramente nova diante do mundo físico. Este grau 
de esplendor da sabedoria humana será apenas o começo da verdadeira 'volta para casa' da nossa 
alma. Cada cidadão planetário poderá viver uma certa transfiguração, redescobrindo, dentro de si 
mesmo, a presença divina e a energia cósmica que antes considerava externas, ou que pensava 
haver perdido de vista. Mesmo no caso de uma mudança geológica radical, o despertar da visão 
fraterna da vida – livre de manipulações clericais ou autoritárias – é algo certo, seguro e inevitável. 
Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e se recicla. 'O que foi, será, o que se 
fez, se tornará a fazer', ensina o Eclesiastes na Bíblia cristã (1: 9). A era de Urano e Aquário é um 
'novo aparecimento' da sabedoria eterna. Saindo gradualmente das águas do esquecimento, o 
conhecimento divino ressurge em meio às crises necessárias à transição, e assim traz paz e alívio 
aos cidadãos de boa vontade.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/02/06/urano-e-a-civilizacao-da-solidariedade/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/02/06/urano-e-a-civilizacao-da-solidariedade/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/02/06/urano-e-a-civilizacao-da-solidariedade/


 

 

Aprender na Prática 
[03.10.17, 3ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘O QUE É APRENDER 

...A aprendizagem de teosofia é acelerada quando passamos a praticar formas de trabalho 
concreto. [1] 

Na concepção “bancária” de ensino, alguém “deposita” uma quantidade crescente de 
conhecimentos na cabeça do aprendiz, como se ela fosse uma conta de banco imobilizada. 

Na concepção teosófica, aprender é mais uma questão de qualidade do que de quantidade. O 
peregrino deve aprender por mérito próprio, e deve aprender fazendo. Este axioma da pedagogia 
teosófica ajuda a desenganar os ingênuos para quem conhecer palavras bonitas é ter 
conhecimento. 

É bom ler e estudar. E, tão logo seja possível, o estudante deve colocar seu aprendizado verbal na 
realidade dos fatos através da participação ativa em um projeto altruísta inspirado pelo 
ensinamento teosófico autêntico. Deste modo se combina a consciência celestial com a 
consciência terrestre. A sabedoria não está no céu. Está, isso sim, no equilíbrio entre a Terra e o 
céu. 

NOTA: 

[1] Os interessados em colaborar ativamente com o movimento teosófico na perspectiva da 
teosofia original podem escrever para indelodge@gmail.com 

(Reproduzido de "O Teosofista", outubro de 2014, pp. 3-4).’ 

“Investigando a Quarta Dimensão” 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://www.carloscardosoaveline.
com/investigando-quarta-
dimensao/ 

[03.10.17, 3ª] 

Joana Pinho 

‘A vida e o tempo nunca param. Indo ou estando, caminhando ou parados, todos passamos com 
igual velocidade. (…) Todos vamos embarcados na mesma nau, que é a vida, e todos navegamos 
com o mesmo vento, que é o tempo.’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/investigando-quarta-dimensao/
http://www.carloscardosoaveline.com/investigando-quarta-dimensao/
http://www.carloscardosoaveline.com/investigando-quarta-dimensao/


 

 

“Impessoalidade Não é Frieza” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/impessoalidade-nao-frieza/ 

[03.10.17, 3ª] 

Carlos Pasinato 

‘Vista do ponto de vista da filosofia esotérica,  a impessoalidade não é necessariamente frieza. Ao 
contrário, é sabedoria. É compaixão universal.   Só a devoção impessoal a um ideal nobre permite 
que nossos esforços concretos em defesa dos animais, das crianças, dos pobres,  das florestas e de 
todos os seres exerçam uma influência serena, duradoura e eficaz. Graças a esta visão ampla das 
coisas, não conhecemos desânimo nem desespero. Para isso, porém, é recomendável buscar o 
caminho da sabedoria em nosso próprio interior.’ 

“Preparando o Ponto Ômega” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/preparando-ponto-omega/ 

[04.10.17, 4ª] 

Arnalne Passos 

‘Milhares de cidadãos de boa vontade vivendo em diferentes circunstâncias e em países e 
condições sociais contrastantes podem partilhar a mesma visão de mundo e alimentar a intenção 
comum de cooperar abrindo caminho para um futuro melhor da humanidade. As linhas individuais 
do nível superior do carma deles então convergem.’ 

Trecho da Obra “Cartas dos 
Mahatmas Para A.P. Sinnett”, 
Volume I, Ed. Teosófica, Brasília, 
2001, 374 pp., ver p. 142. 

[04.10.17, 4ª] 

Silvia Almeida 

‘Há eras atrás o nosso povo começou a traçar certas regras de acordo com as quais queria viver. 
Todas essas regras agora se tornaram LEI. Nossos predecessores tiveram que aprender por si 
próprios tudo o que sabem, só os alicerces lhes foram dados. Estamos nos oferecendo para dar-
lhes esses alicerces, mas vocês não querem aceitar nada que não seja o edifício completo, pronto 
para que vocês assumam a condição de proprietários. (...)’ 

“Sobre a Invisibilidade dos Sábios” 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/11/18/sobre-a-
invisibilidade-dos-sabios/ 

[04.10.17, 4ª] 

Emanuel Machado 

‘Quando o discípulo está pronto, o Mestre aparece, isto é, o Mestre se torna visível para o 
discípulo, porque, na verdade, o Mestre estava lá o tempo todo. Quando a humanidade estiver 
pronta, os Mestres aparecerão.  Até lá, a tarefa que está em pauta  é observar e aumentar a 
capacidade humana de assimilar, de compreender e de tirar proveito dos ensinamentos que já 
estão disponíveis.  

Usando bem os ensinamentos que já nos foram dados, novos ensinamentos 'aparecerão'  
naturalmente.  Eles talvez já estejam ao nosso dispor. Talvez faltem apenas olhos para ver, da 
nossa parte.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/impessoalidade-nao-frieza/
http://www.filosofiaesoterica.com/impessoalidade-nao-frieza/
http://www.filosofiaesoterica.com/preparando-ponto-omega/
http://www.filosofiaesoterica.com/preparando-ponto-omega/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/11/18/sobre-a-invisibilidade-dos-sabios/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/11/18/sobre-a-invisibilidade-dos-sabios/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/11/18/sobre-a-invisibilidade-dos-sabios/


 

 

Desafiando a rotina 
[04.10.17, 4ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘UMA GUERRA SUTIL - A MENTE HUMANA COMO TERRITÓRIO EM DISPUTA 

A mente do cidadão é com frequência vista pela Psicologia como um território. 

Em seu ensaio “O Inconsciente”, Sigmund Freud discute a Topografia da mente humana (parte IV). 
Na busca do autoconhecimento, uma das nossas tarefas é, portanto, examinar quem ou o que 
controla o espaço e o “solo” da nossa mente; e através de que métodos, e com que propósito. 

Que parcela da nossa mente está dedicada a assuntos que chegam até ela porque alguém deseja 
obter dinheiro através do uso da mídia eletrônica? 

Até que ponto nossos cérebros físicos estão atualmente domesticados ou dependentes de 
estímulos externos que sucedem rapidamente uns aos outros, de modo a impedir quaisquer 
percepções mais profundas? Os verdadeiros “insights” e a contemplação real necessitam de 
silêncio interior. 

A teosofia destrói as causas da ansiedade. O autorrespeito, o autoconhecimento e o autocontrole 
são inseparáveis da calma. 

Para viver de modo correto, devemos tomar a decisão de não ser carregados para lá e para cá por 
pressões externas cujo ritmo é ditado por interesses comerciais. Há uma guerra não-declarada, 
movida por interesses monetários, cuja meta é controlar as mentes dos cidadãos transformando-
os em meros “consumidores”. 

A consciência do eu superior é como um guerreiro e desafia a rotina sem alma do comércio 
egoísta. 

(Reproduzido de "O Teosofista", janeiro de 2015, pp. 10-11).’ 



 

 

Elementos do Estudo 
[04.10.17, 4ª] 

Joana Pinho 

‘Carlos escreveu: 

“Para a caminhada espiritual autêntica, a responsabilidade pessoal é uma condição indispensável. 
Ninguém pode pensar por nós. Não haverá progresso se nos limitarmos a imitar o comportamento 
alheio. A lealdade para com os outros só pode ser resultado da nossa lealdade a nós próprios – e 
isso requer uma boa dose de coragem.” [1] 

A independência (intelectual e emocional), a autorresponsabilidade e a sinceridade, são 
elementos fundamentais para o estudo teosófico. Através desses instrumentos  ampliamos o 
contato com nossa alma e a expressão da natureza divina. Esses são também três pilares da 
humanidade fraterna. 

[1] Do texto “A Força de um Compromisso Sagrado”, de Carlos: 
http://www.carloscardosoaveline.com/a-forca-de-um-compromisso-sagrado/’ 

“Esquerda, Ética e Fraternidade” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/esquerda-etica-fraternidade/ 

[05.10.17, 5ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega aos nossos websites associados o texto “Esquerda, Ética e Fraternidade - Acelerando o 
Processo pelo Qual os Seres Humanos se Tornam Mais Sinceros”, de Carlos Cardoso Aveline.’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/a-forca-de-um-compromisso-sagrado/
http://www.filosofiaesoterica.com/esquerda-etica-fraternidade/
http://www.filosofiaesoterica.com/esquerda-etica-fraternidade/


 

 

“A Guerra Mundial em Nossas 
Mentes” – Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/guerra-mundial-nossas-mentes/ 

[05.10.17, 5ª] 

Silvia Almeida 

‘Cada cidadão precisa vencer sua própria batalha microcósmica enquanto ajuda outros a 
vencerem as suas. 

Aquele que é suficientemente rigoroso consigo mesmo evita a autoilusão e desmascara a 
adoração coletiva do mundo da aparência. A vida tem seus próprios modos de derrotar a filosofia 
da mentira segundo a qual “a sinceridade é impossível” e “a hipocrisia constitui a lei”.   

Os amigos da verdade não precisam ser muitos, e o sábio judaico Maimônides escreveu sobre a 
importância do pensamento independente.  

“Quando tenho um tema difícil diante de mim”, disse ele, “quando o caminho é estreito e a única 
maneira de afirmar uma verdade confirmada é dizendo algo que agradará um só homem 
inteligente e desagradará dez mil tolos, prefiro dirigir-me a aquele homem, e ignorar a 
condenação da maioria.” [1] 

A filosofia esotérica concorda com Maimônides neste ponto. 

NOTA: 
[1] “The Guide for the Perplexed”, Moses Maimonides, Dover Publications, Inc., New York, 414 
pp., ver p. 09.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/guerra-mundial-nossas-mentes/
http://www.filosofiaesoterica.com/guerra-mundial-nossas-mentes/


 

 

“Diálogo Sobre Sonhos” – Helena 
P. Blavatsky 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/15/dialogo-
sobre-sonhos/ 

[05.10.17, 5ª] 

Emanuel Machado 

‘A natureza e a função dos sonhos reais não podem ser compreendidas, a menos que nós 
admitamos a existência de um Ego imortal no homem mortal, independente do corpo físico, 
porque o assunto se torna completamente incompreensível se acreditarmos – um fato verdadeiro 
– que durante o sono permanece apenas uma forma animada de barro, cujos poderes de 
raciocínio independente estão completamente paralisados. 

Mas se admitirmos a existência de um Ego mais elevado ou permanente em nós – um Ego que não 
deve ser confundido com o que nós chamamos de 'Eu Superior' – poderemos compreender que 
aquelas experiências que frequentemente consideramos como sonhos, e que são geralmente 
vistas como fantasias aleatórias, são, na verdade, páginas avulsas arrancadas da vida e das 
experiências do homem interno, cuja pálida lembrança, no momento do despertar, se torna mais 
ou menos distorcida pela nossa memória física.  Essa lembrança capta mecanicamente algumas 
impressões de pensamentos, dos fatos testemunhados e dos atos realizados pelo homem interno 
durante as suas horas de completa liberdade. Porque o nosso Ego vive a sua própria vida, 
independente da vida que há dentro da sua prisão de barro, sempre que ele fica livre dos 
impedimentos da matéria, isto é, durante o sono do homem físico. É esse Ego que é o ator, o 
homem real, o verdadeiro eu humano. Mas o homem físico não pode sentir nem estar consciente 
durante os sonhos; porque a personalidade, o homem externo, com seu cérebro e aparelho 
pensante, está paralisado de modo mais ou menos completo.  Nós poderíamos comparar 
corretamente o verdadeiro Ego a um prisioneiro, e a personalidade física ao carcereiro da prisão. 
Se o carcereiro adormece, o prisioneiro escapa, ou, pelo menos, passa pelos muros da prisão. O 
carcereiro está meio adormecido, e faz sinais com a cabeça através de uma janela através da qual 
ele pode captar apenas algumas imagens ocasionais do seu prisioneiro, do mesmo modo como ele 
veria uma sombra que se movimentasse em frente à janela. Mas o que ele pode perceber, e o que 
ele pode saber sobre as reais ações, e especialmente sobre os pensamentos do prisioneiro?’ 

“Compromisso Pessoal Com a 
Vida” – Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/compromisso-pessoal-vida/ 

[05.10.17, 5ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega aos nossos websites associados o texto “Compromisso Pessoal Com a Vida”, de Carlos 
Cardoso Aveline.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/15/dialogo-sobre-sonhos/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/15/dialogo-sobre-sonhos/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/15/dialogo-sobre-sonhos/
http://www.filosofiaesoterica.com/compromisso-pessoal-vida/
http://www.filosofiaesoterica.com/compromisso-pessoal-vida/


 

 

Lições de Atlântida 
[05.10.17, 5ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘O USO DA FORÇA MENTAL E DE PODERES PSÍQUICOS 

Bom senso é hoje uma virtude relativamente rara. A todo momento encontramos pessoas 
entusiasmadas e iludidas com poderes psíquicos, clarividência, canalização e todo tipo de 
manipulação desastrada de energias sutis para fins pessoais. 

E também é possível encontrar pessoas que buscam ardentemente a vivência da ética, que estão 
interessadas em aprender a arte de viver corretamente, e buscam com inteligência plantar o bem, 
antes de colher o bem. 

Diz a tradição que, muitos milhares de anos atrás, o desgraçado final da civilização de Atlântida 
esteve associado, precisamente, ao uso egoísta e irresponsável de poderes psíquicos. 

(Reproduzido do artigo “Sobre o Uso de Poderes Psíquicos”, que pode ser encontrado em nossos 
websites).’ 

Para Obter Uma Vitória 
[05.10.17, 5ª] 

Joana Pinho 

‘Há que abrir mão do secundário para alcançar o fundamental. O caminho da sabedoria é feito de 
escolhas, o que implica discernimento, desapego e concentração. 

Lemos no texto “No Tempo Em Que Os Animais Falavam”: 

“…Não se pode obter uma vitória, naquilo que realmente importa para nós, sem fazer sacrifícios e 
sem fracassar em coisas menos importantes. Nestas questões, é a renúncia deliberada que 
geralmente permite evitar a derrota.” [1] 

NOTA: 
[1] Do texto “No Tempo Em Que Os Animais Falavam”, de Carlos: 
http://www.carloscardosoaveline.com/no-tempo-em-que-os-animais-falavam/’ 

“Teosofistas Devem Ser 
Independentes” – Um Mestre de 
Sabedoria 

http://www.filosofiaesoterica.com
/teosofistas-devem-
independentes/ 

[06.10.17, 6ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega aos nossos websites associados o texto “Teosofistas Devem Ser Independentes - O 

Princípio da Autorresponsabilidade Abre a Porta do Conhecimento Verdadeiro”, de Um Mestre de 

Sabedoria.’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/no-tempo-em-que-os-animais-falavam/
http://www.filosofiaesoterica.com/teosofistas-devem-independentes/
http://www.filosofiaesoterica.com/teosofistas-devem-independentes/
http://www.filosofiaesoterica.com/teosofistas-devem-independentes/


 

 

“A Busca do Discipulado Leigo” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-busca-do-discipulado-leigo/ 

[06.10.17, 6ª] 

Carlos Pasinato 

‘Para os teosofistas, o caminho que leva à sabedoria passa pelo estudo e pela vivência da 
literatura universal e das tradições filosóficas dos diferentes povos. Este estudo é feito à luz dos 
ensinamentos e das chaves de interpretação dadas através de Helena Blavatsky. O aprendizado 
interno é possível na medida em que o estudante opta por uma vida pessoal simples, despojada. 
Portanto, não basta o estudo intelectual. É preciso adotar uma atitude existencial diante do 
ensinamento. O indivíduo deve mudar passo a passo e integralmente. O processo é silencioso e 
gradual. O estudo da teosofia não dá a ninguém um diploma nem a sensação de ser alguém 
“importante”: ele dá sabedoria e autoesquecimento. A visão universal da vida que o estudante 
adquire renascerá com ele como um “dom”, em suas vidas futuras.’ 

“Preceitos e Axiomas do Oriente – 
03” – Helena P. Blavatsky 

http://www.filosofiaesoterica.com
/preceitos-axiomas-do-oriente-03/ 

[06.10.17, 6ª] 

Silvia Almeida 

‘*A Harmonia é a lei da vida. A discórdia é a sua sombra; e dela surge o sofrimento, que é o 
instrutor, o despertador da consciência. 

*Através da alegria e da tristeza, da dor e do prazer, a alma alcança um conhecimento de si 
mesma. 

*O olhar da sabedoria é como a profundeza do oceano. Nele não há nem contentamento nem dor. 
Portanto a alma do discípulo deve tornar-se mais forte que a alegria, e maior que o sofrimento.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-busca-do-discipulado-leigo/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-busca-do-discipulado-leigo/
http://www.filosofiaesoterica.com/preceitos-axiomas-do-oriente-03/
http://www.filosofiaesoterica.com/preceitos-axiomas-do-oriente-03/


 

 

“O Vazio do Mundo das Formas” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/10/25/o-vazio-do-
mundo-das-formas/ 

[06.10.17, 6ª] 

Emanuel Machado 

‘Conta-se que em certa ocasião Ananda, o discípulo, pediu a Gautama Buddha que lhe ensinasse  a 
prática de três formas de estudo filosófico: samatha, samapatti e dhyana.  

E Buddha ensinou. [1]   

Vejamos, então, algo do ensinamento de Buddha sobre estes três fatores da caminhada. 

1) Samatha consiste no estudo meditativo de tudo o que há como sendo vazio ou imaterial.  

O leigo pensa que as coisas e os seres têm substância própria  durável, mas eles não têm. 

2) Samapatti consiste no estudo meditativo de tudo o que há como sendo irreal, transitório ou 
temporário.  

Não é difícil perceber que todos os seres e objetos perceptíveis são impermanentes: inclusive 
aquele que observa o fato da impermanência. No entanto, a essência do observador, a 
“testemunha interna”, permanece. 

3) Dhyana consiste  no estudo meditativo da unidade entre os dois pontos anteriores. 

A palavra “dhyana” é normalmente traduzida como “meditação”. 

Podemos definir meditação como a percepção pela qual compreendemos o caráter vazio e 
transitório de tudo o que nos rodeia externamente, e de tudo o que experimentamos no mundo.  

Só a Eterna Percepção, em si mesma, é real. E esta é uma função da consciência imortal do Eu 
Superior, que vive em unidade com a Lei da Justiça e da Renovação. 

Nesse caso, não se trata da percepção disso ou daquilo especificamente. Trata-se da percepção 
em si, sem objeto. O que ocorre é uma união e uma identidade da própria alma do indivíduo com 
a Lei interior que governa a vida. 

Só a prática correta leva à iluminação. A disciplina espiritual, como toda forma constante de ação 
meditativa, está ligada à renúncia. O desapego, ou vairagya, é central. 

NOTA: 
[1] “The Surangama Sutra”, Charles Luk / Lu K’uan Yu, Rider & Co., London, 1966, 262 pp., ver pp. 
3 e seguintes.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/25/o-vazio-do-mundo-das-formas/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/25/o-vazio-do-mundo-das-formas/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/25/o-vazio-do-mundo-das-formas/


 

 

Mudança de consciência 
[06.10.17, 6ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘CONSTRUINDO UMA CIVILIZAÇÃO MELHOR 

A "International Campaign to Abolish Nuclear Weapons", ou "Campanha Internacional para Abolir 
as Armas Nucleares", receberá o Prêmio Nobel da Paz de 2017.  

O fato significa que o sentimento ético continua vivo entre nós.  

A humanidade necessita passar por uma mudança de consciência, e o movimento teosófico tem 
uma responsabilidade invisível, mas enorme, sobre o destino dos seres humanos.  

O movimento é o guardião da sabedoria eterna que ajuda a humanidade nos momentos decisivos.  
O quietismo e a paralisia não são o dharma nem o dever dos teosofistas. Cabe a eles ajudar a 
remover as Causas da autodestruição coletiva, e fortalecer as bases da próxima e melhor 
civilização que está por nascer.’ 



 

 

Senhores de Nós Próprios 
[06.10.17, 6ª] 

Joana Pinho 

‘Devemos questionar as doutrinas espirituais que apresentam caminhos fáceis e salvadores 
externos.  Nas diferentes filosofias que visam o desenvolvimento ético e espiritual do ser humano 
há elementos comuns. O autocontrole - o domínio do eu inferior - é um desses  ensinamentos 
universais presentes em todas as filosofias verdadeiras.  

"O Dhammapada" ensina:   

"Boas mulas são as mulas mansas. Bons cavalos são os cavalos Sindhu, quando mansos. Bons 
elefantes são os grandes elefantes, quando dóceis. Melhor que todos eles é quem amansou a si 
mesmo." [1] 

Na mesma linha de pensamento, Porfírio escreveu:  

"Não devemos acusar nosso corpo de ser a causa de males, nem atribuir nossos problemas a 
coisas externas. Devemos procurar a causa do sofrimento em nossa alma, e, deixando de lado a 
busca de alegrias passageiras, devemos ser completamente senhores de nós próprios." [2]  

NOTAS: 
[1] De "O Dhammapada", edição online de nossos websites associados, p. 38: 
http://www.carloscardosoaveline.com/o-dhammapada/ 

[2] Palavras citadas por Carlos no texto "Fragmentos de Porfírio": 
http://www.carloscardosoaveline.com/fragmentos-de-porfirio/’ 

“Os Deuses no Céu” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/os-deuses-no-ceu/ 

[07.10.17, Sábado] 

Arnalene Passos 

‘O diálogo com o céu se dá de modo em grande parte subconsciente. A ciência astrológica busca 
conhecer de modo racional essa troca de energias com o universo. Ela faz um mapa com os 
detalhes da ligação magnética de cada indivíduo com os diversos planetas. Assim obtemos uma 
astronomia da alma. A partir da análise da posição dos astros no céu no momento em que 
nascemos, a astrologia busca revelar o sentido geral, as possibilidades, os desafios e as 
oportunidades da nossa existência no mundo dinâmico do sistema solar. A astronomia da alma é 
uma psicologia decisiva para quem trata de aprender a viver.’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/o-dhammapada/
http://www.carloscardosoaveline.com/fragmentos-de-porfirio/
http://www.filosofiaesoterica.com/os-deuses-no-ceu/
http://www.filosofiaesoterica.com/os-deuses-no-ceu/


 

 

“A Arte de Cuidar de Alguém” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/03/04/a-arte-de-
cuidar-de-alguem/ 

[07.10.17, Sábado] 

Emanuel Machado 

‘A teosofia aponta para uma cura natural, de dentro para fora, a partir do contato individual e  
silencioso com a alma espiritual, a essência sagrada do nosso ser. A consciência desta alma é 
universal e por isso é abençoada.  Ela ensina que os seres humanos devem cuidar de si próprios, e 
que também devem cuidar uns dos outros, do planeta Terra, e do futuro da humanidade como um 
todo. 

Aquele que percebe estas verdades simples compreende que o egoísmo é uma ilusão. Os sonhos 
egocêntricos estão situados fora da realidade.  O fato de os desinformados serem numerosos não 
os torna sábios, nem lhes dá bom senso ou eficácia. Ao contrário.  Quando a ignorância 
materialista parece dominar, a sabedoria e o realismo da lei da causa e efeito se tornam ainda 
mais necessários. 

São os poucos que fazem a diferença.  É a filosofia do altruísmo auto-responsável, ensinada pela 
teosofia das diferentes religiões e tradições filosóficas, que nos permite estar em contato com a 
Realidade.  

A visão solidária da vida vem sendo ensinada a todos os povos e nações pelos sábios de todos os 
tempos. A expansão dos horizontes liberta o indivíduo do pesadelo doloroso criado pelas formas 
erradas de busca da felicidade.  A filosofia da solidariedade universal abre diante de cada ser 
humano o antigo caminho, morro acima, estreito e difícil, mas verdadeiro, que conduz à bênção 
interior e incondicional.’ 

Trecho da obra “Cartas dos 
Mahatmas Para A.P. Sinnett”, 
Volume I, Ed. Teosófica, Brasília, 
2001, 374 pp., ver p. 156. 

[07.10.17, Sábado] 

Silvia Almeida 

(...) ‘aquele que quer saber como beneficiar a humanidade e acredita que é capaz de identificar o 
caráter das outras pessoas tem que começar, antes de tudo, a aprender a conhecer a si mesmo, a 
perceber o verdadeiro valor do seu próprio caráter.’ 

Lin Yutang 
[07.10.17, Sábado] 

Carlos Cardoso Aveline 

“Só as boas maneiras, de acordo com Mêncio, distinguem os homens das bestas.” [1] 

NOTA: 
[1] “Entre Lágrimas e Risos”, Lin Yutang, Ed. Pongetti, RJ, 1945, 271 pp., ver p. 116. Mêncio nasceu 
em 372 antes da Era Cristã. 

(O fragmento acima é reproduzido de "O Teosofista", dezembro de 2014, p. 09).’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/03/04/a-arte-de-cuidar-de-alguem/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/03/04/a-arte-de-cuidar-de-alguem/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/03/04/a-arte-de-cuidar-de-alguem/


 

 

Dizeres do Povo 
[07.10.17, Sábado] 

Joana Pinho 

‘Como Carlos coloca no texto “Aprendendo a Aprender”: 

“Temos à nossa disposição o conjunto dos conhecimentos e experiências acumulados pela 

humanidade.” [1] 

Os dizeres dos vários povos são disso um reflexo e uma boa parte deles transmite o conhecimento 

universal de forma descomplicada.   

A sabedoria popular tem ditados de grande profundidade. Dois dos “Dizeres do Povo Luso-

Brasileiro”, interpretados pelo poeta António Corrêa D’Oliveira, ensinam: 

“- Faze o bem e fecha os olhos: 

Fecha-os, não olhes a quem. - 

Não vejas o mal dos outros, 

Vejam os outros teu bem.” 

“- Chega-te aos bons e serás 

Um dos bons. - Depois de o seres 

Chama a ti os maus: e fá-los 

Iguais a ti, se puderes.” [2]’ 

NOTAS: 

[1] Do texto “Aprendendo a Aprender”, de Carlos: 

http://www.carloscardosoaveline.com/aprendendo-a-aprender/ 

[2] Do texto “Dizeres do Povo Luso-Brasileiro”, publicado em “O Teosofista”, edição de setembro 

de 2017, p. 06: 

http://www.carloscardosoaveline.com/teosofista-setembro-2017/ 

http://www.carloscardosoaveline.com/aprendendo-a-aprender/
http://www.carloscardosoaveline.com/teosofista-setembro-2017/


 

 

“O Futuro do Cristianismo” – 
Helena P. Blavatsky 

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-futuro-do-cristianismo/ 

[07.10.17, Sábado] 

Carlos Pasinato 

‘Sua Graça é sem dúvida consciente de que a teosofia não é uma religião, mas uma filosofia ao 
mesmo tempo religiosa e científica; e que a principal tarefa da Sociedade Teosófica até agora tem 
sido fazer reviver em cada religião o seu espírito próprio que a anima, ao encorajar e ajudar o 
estudo do verdadeiro significado das suas doutrinas e das suas práticas. Os teosofistas sabem que 
quanto mais profundamente se avança na compreensão das doutrinas e das cerimônias de todas 
as religiões, maior e mais aparente se torna a sua semelhança básica, até que, por fim, se chega à 
percepção da sua unidade fundamental. Este terreno comum é a teosofia – a Doutrina Secreta de 
todas as épocas; que, diluída e disfarçada para se adaptar à percepção das multidões e às 
exigências de cada época, constitui a essência viva de todas as religiões. A Sociedade Teosófica 
tem lojas compostas por budistas, hindus, maometanos, parses, cristãos e livres-pensadores, que 
trabalham como irmãos no terreno comum da teosofia. E é precisamente porque a teosofia não é 
uma religião, nem pode cumprir o papel de uma religião para as multidões, que o sucesso desta 
Sociedade foi tão grande, não apenas em relação ao número crescente dos seus membros e à sua 
influência cada vez maior, mas também no que se refere à realização do seu trabalho – o resgate 
da espiritualidade na religião, e o cultivo do sentimento de FRATERNIDADE entre os homens.’ 

“O Carma da Mídia, da Arte e da 
Literatura” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/carma-da-midia-da-arte-da-
literatura/ 

[08.10.17, Domingo] 

Arnalene Passos 

‘Chega aos nossos websites associados o texto “O Carma da Mídia, da Arte e da Literatura - 
rogressos Sociais Verdadeiros Surgem do Crescimento da Sabedoria na Alma Humana”, de Carlos 
Cardoso Aveline.’ 

“Uma Alavanca Para Mover o 
Mundo” – Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/alavanca-mover-mundo/ 

[08.10.17, Domingo] 

Arnalene Passos 

‘Chega aos nossos websites associados o texto “Uma Alavanca Para Mover o Mundo”, de Carlos 
Cardoso Aveline.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/o-futuro-do-cristianismo/
http://www.filosofiaesoterica.com/o-futuro-do-cristianismo/
http://www.filosofiaesoterica.com/carma-da-midia-da-arte-da-literatura/
http://www.filosofiaesoterica.com/carma-da-midia-da-arte-da-literatura/
http://www.filosofiaesoterica.com/carma-da-midia-da-arte-da-literatura/
http://www.filosofiaesoterica.com/alavanca-mover-mundo/
http://www.filosofiaesoterica.com/alavanca-mover-mundo/


 

 

“A Teosofia do Namastê” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/10/02/a-teosofia-
do-namaste/ 

[08.10.17, Domingo] 

Emanuel Machado 

‘O primeiro objetivo do movimento teosófico é a formação de um núcleo de fraternidade universal 
que transcenda os atributos do eu inferior, tais como raça, classe social, sexo, casta, 
nacionalidade, e apego pessoal a esta ou aquela religião e filosofia. 

A fraternidade sem fronteiras deve incluir em última instância os seres do mundo natural e os 
seres do mundo divino. A construção da fraternidade é silenciosa e tem lugar no coração de cada 
um. O indivíduo deve enfrentar os fantasmas todos do passado. É preciso vencer o apego à 
ignorância e ao sofrimento, a soma dos receios e raivas humanos, o medo de abandono e outras 
formas de “não-okeidade” que dificultam o progresso na direção da sabedoria. 

A frase 'eu estou OK, você está OK' significa que o eu superior em mim reconhece a existência de 
um eu superior em você. A vida é probatória, todos os seres são incompletos e a dor faz parte da 
existência; mas a alma imortal em mim percebe a presença da alma imortal nos outros seres, e 
isso é bom. A transcendência cura. A universalidade abençoa, a confiança protege, e a coragem 
nos permite ser maiores que a dor.’ 

“A Guerra Mundial em Nossas 
Mentes” – Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/guerra-mundial-nossas-mentes/ 

[08.10.17, Domingo] 

Silvia Almeida 

‘É dever espiritual do cidadão ouvir a paz sagrada de sua própria alma: a suave voz do silêncio cura 
a dor humana. Os níveis superiores do silêncio falam do equilíbrio eterno que une todas as coisas. 

Nada pode ser mais elevado que a verdade e a sinceridade.   

Nenhuma arma feita por seres humanos poderia desafiar a Lei das Leis. Tudo está em unidade no 
nosso planeta, e nos reinos decisivos da vida flui livremente a força do altruísmo.   

O grau de honestidade nos corações dos seres é o fator central em relação ao futuro. No capítulo 
18 de Gênesis, vemos que um pequeno número de indivíduos justos teria sido suficiente para 
evitar uma catástrofe geológica. A mesma ideia fundamental é ensinada nos clássicos taoistas. [1] 
O princípio é fácil de encontrar nos ensinamentos do cristianismo, do hinduísmo, e na teosofia 
clássica de Helena Blavatsky. 

NOTA: 
[1] Veja por exemplo os capítulos 15, 19, 136 e 178, entre outros, em “Wen-tzu, a Compreensão 
dos Mistérios”, Ensinamentos de Lao-tzu. Tradução do chinês, Thomas Cleary. Tradução do inglês, 
Carlos Cardoso Aveline. Brasília, Editora Teosófica, 2002, 198 páginas.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/02/a-teosofia-do-namaste/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/02/a-teosofia-do-namaste/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/02/a-teosofia-do-namaste/
http://www.filosofiaesoterica.com/guerra-mundial-nossas-mentes/
http://www.filosofiaesoterica.com/guerra-mundial-nossas-mentes/


 

 

Os Poderes ao Nosso Dispor 
[08.10.17, Domingo] 

Joana Pinho 

‘Numa época em que cresce o número daqueles que buscam despertar poderes espirituais, 
ignorando o velho axioma “antes de desejar faça por merecer”, vale ter em conta o seguinte 
trecho do artigo “Nem Tudo Que é Oculto é Espiritual”: 

Como se pode investigar de modo correto os poderes potenciais da alma humana, sem cair nas 
armadilhas do plano astral e ilusório? 

Uma chave, sugerida nas Cartas dos Mahatmas, parece estar em habituar-se primeiro a usar 
corretamente os poderes que já estão desenvolvidos. Entre os poderes que todo indivíduo tem a 
seu dispor e que deve aprender a utilizar corretamente estão: 

 1) O poder de buscar a verdade; 

2) O poder de pensar e compreender; 

3) O poder de querer e usar a vontade; 

4) O poder de tomar decisões responsáveis em relação à vida; 

5) O poder de falar e escrever; 

6) O poder de ouvir a voz da sua própria consciência; 

7) O poder de fazer o que diz a voz da consciência. [1] 

NOTA: 
[1] Do texto “Nem Tudo Que é Oculto é Espiritual”, de Carlos: 
http://www.carloscardosoaveline.com/nem-tudo-que-e-oculto-e-espiritual/’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/nem-tudo-que-e-oculto-e-espiritual/


 

 

O fato e a aparência 
[08.10.17, Domingo] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘UM SEGREDO DA AÇÃO HONESTA 

Aquele que prioriza agir corretamente não tem como meta central a promoção de aparências. 

O indivíduo que dá importância a imagens superficiais raramente tem tempo para cuidar da ação 
correta. 

A atuação altruísta nem sempre é nobre na aparência, e o gesto ignóbil é, com frequência, 
apresentado como belo e puro. A verdadeira bem-aventurança ignora por completo o mundo das 
formas vazias. 

Reproduzido de "O Teosofista", outubro de 2015, p. 04.’ 

“Bondade Moral e Felicidade” – 
Marco Túlio Cícero 

http://www.filosofiaesoterica.com
/bondade-moral-felicidade/ 

[08.10.17, Domingo] 

Carlos Pasinato 

‘Nós, mortais, no entanto, não estamos à altura deste padrão.  Quando os infortúnios aparecem 
no horizonte, nós os exageramos por puro pavor, e quando estão frente a frente conosco nós os 
exageramos novamente, por causa da dor que eles nos causam.  Estes sentimentos nos impelem a 
colocar a culpa nas circunstâncias, quando o que deveríamos culpar é a deficiência em nosso 
próprio caráter. 

A cura para essa falha  e para todos os nossos outros erros e enganos é a filosofia. Desde a minha 
primeira infância eu me atirei  nos seus braços: ela foi a minha própria escolha deliberada e 
entusiástica. E agora novamente, nos meus sofrimentos atuais, quando sou jogado para lá e para 
cá pela fúria da tempestade, busquei refúgio  exatamente no mesmo porto do qual eu me lancei 
pela primeira vez ao mar. 

Filosofia! Orientadora das nossas vidas, exploradora de tudo o que é bom em nós,  eliminadora de 
todos os males!  Se não fosse por sua orientação, o que teria sido eu – e o que, na verdade, teria 
sido de toda a vida humana?’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/bondade-moral-felicidade/
http://www.filosofiaesoterica.com/bondade-moral-felicidade/


 

 

“Os Poderes Latentes da 
Consciência” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/os-poderes-latentes-da-
consciencia/ 

[09.10.17, 2ª] 

Arnalene Passos 

‘Segundo a teosofia, o futuro da evolução humana é tão sagrado quanto o seu passado. A 
humanidade tem uma longa e bela aprendizagem pela frente. Os sábios e iogues com poderes 
extraordinários são mestres. São precursores. Eles vão na frente. Eles abrem caminho para que o 
resto da população expanda mais rapidamente sua consciência. Nesta caminhada, toda habilidade 
de manipular sutilmente energias materiais e semimateriais é um fato desprezível em si mesmo, e 
leva a verdadeiros desastres cármicos, a menos que esteja a serviço de metas rigorosamente 
altruístas e impessoais.’ 

“A Chave da Teosofia – 02” – 
Helena P. Blavatsky 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-chave-da-teosofia-02/ 

[09.10.17, 2ª] 

Silvia Almeida 

‘Nós afirmamos que a centelha divina no homem é igual e idêntica em sua essência ao Espírito 
Universal, e portanto o nosso “Eu espiritual” é praticamente onisciente; mas ele não pode 
manifestar o seu conhecimento devido aos obstáculos materiais.  Quanto mais forem removidos 
estes obstáculos – em outras palavras – quanto mais o corpo físico ficar paralisado em relação à 
sua própria atividade e consciência independentes, como no caso do sono profundo ou transe 
profundo, ou também, no caso de uma doença, tanto mais completamente pode o Eu interno 
manifestar-se neste plano. Esta é a nossa explicação para aqueles fenômenos verdadeiramente 
maravilhosos e de um nível superior, nos quais são demonstrados uma inteligência e um 
conhecimento inegáveis.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/os-poderes-latentes-da-consciencia/
http://www.filosofiaesoterica.com/os-poderes-latentes-da-consciencia/
http://www.filosofiaesoterica.com/os-poderes-latentes-da-consciencia/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-chave-da-teosofia-02/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-chave-da-teosofia-02/


 

 

“Sobre a Verdade – Satya” – 
Mahatma Gandhi 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/12/sobre-a-
verdade-satya/ 

[09.10.17, 2ª] 

Emanuel Machado 

‘A palavra Satya (Verdade) vem de Sat, que significa ser.  Na realidade, não existe nada a não ser a 
Verdade. É por isso que Satya ou Verdade talvez seja o nome mais importante para Deus. Com 
efeito, dizer que a Verdade é Deus é mais certo que dizer que Deus é a Verdade. Muitos não 
imaginam nada além de um soberano ou de um general; os nomes de Deus como Rei dos reis ou 
Todo-Poderoso são de uso corrente e permanecem entre nós. Se, no entanto, refletimos um 
pouco mais profundamente, vemos que Sat ou Satya é, para designar Deus, o nome mais exato e 
que possui um sentido mais completo. 

Onde está a Verdade está, também, o conhecimento que é verdadeiro. Onde não está a verdade 
não podemos encontrar o conhecimento verdadeiro. É por isso que associamos a palavra chit, 
conhecimento, àquela de Deus. E onde se encontra o conhecimento verdadeiro há sempre a 
felicidade (ananda) [1], e não há lugar para a dor. A verdade sendo eterna, também a felicidade 
que dela deriva o é. É por isso que conhecemos Deus sob o nome de Sat-Chit-Ananda. É o que 
reúne em si a Verdade, o Conhecimento e a Felicidade." 

NOTA: 
[1] Felicidade.  No livro em português temos “alegria”, mas a palavra “felicidade” é mais indicada 
para traduzir “Ananda”.  O termo também equivale a bem-aventurança. (CCA)’ 

“To Those Who Have No Time” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://blogs.timesofisrael.com/to-
those-who-have-no-time/ 

[09.10.17, 2ª] 

Joana Pinho 

‘Um novo artigo acaba de ser publicado em nosso blogue no “The Times of Israel”.  O seu título é 
“To Those Who Have No Time” e constitui a versão em língua inglesa do texto “Aos Que Não Têm 
Tempo”.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/12/sobre-a-verdade-satya/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/12/sobre-a-verdade-satya/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/12/sobre-a-verdade-satya/
http://blogs.timesofisrael.com/to-those-who-have-no-time/
http://blogs.timesofisrael.com/to-those-who-have-no-time/


 

 

A inteligência imparcial 
[09.10.17, 2ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘LUZ NO CAMINHO: PARA QUE OS OLHOS POSSAM VER 

Redigido por M. C. (Mabel Collins), com comentários feitos em alguns casos por um Iniciado, o 
livro “Luz no Caminho” é um dos maiores clássicos teosóficos. Os axiomas e regras centrais desta 
obra são estudados desde uma remota antiguidade pelos que buscam vivenciar a sabedoria 
esotérica do Oriente. 

Na Análise do item 10 da segunda série de regras, “Luz no Caminho” apresenta uma ideia que 
merece ser destacada: 

“A inteligência é imparcial: ninguém é teu inimigo; ninguém é teu amigo. Todos são teus 
instrutores.” 

Este axioma deve ser compreendido para que não haja uma visão ingênua do processo de ajuda 
mútua entre companheiros de busca espiritual, ou das relações familiares do estudante de 
teosofia. 

A comunidade de estudantes deve estabelecer uma harmonia tão grande quanto possível e uma 
completa cooperação, dentro do que o carma permite. O mesmo desafio existe no universo das 
relações familiares. A vida flui de acordo com a lei da simetria. A cada passo na direção do mundo 
divino, o estudante é obrigado a dar um passo do mesmo tamanho para longe do mundo dos 
interesses pessoais. Sua determinação de buscar o melhor será testada de diversos modos 
inesperados e dolorosos, devido à ação de forças impessoalmente contrárias ao mundo divino. 

Embora a busca do discipulado leigo seja apenas uma modesta preparação para o verdadeiro 
aprendizado, ela já contém em si, em pequena escala, os principais elementos do futuro. Daí a 
importância do tema do discipulado para os estudantes de teosofia. A Lei da Simetria é a lei do 
carma, e rege o discipulado. 

[Trechos do Prólogo da Edição Luso-Brasileira de 2014, de “LUZ NO CAMINHO”, de M. C., Ed. The 
Aquarian Theosophist, 85 pp., com tradução, notas e prólogo de Carlos Cardoso Aveline. 
Fragmento publicado também em "O Teosofista", julho de 2014, pp. 1-2]’ 



 

 

“Impedir o Filicídio e Respeitar as 
Crianças” – Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/impedir-filicidio-respeitar-as-
criancas/ 

[10.10.17, 3ª] 

Arnalene Passos 

‘As crianças enfrentam dificuldades no ensino público, convivem com programas indecentes de 
televisão, e sofrem com o medo do abandono, a desestruturação da família, a pobreza ou miséria 
dos seus pais e a tentação das drogas e do crime. Em muitos casos, passam fome, participam de 
atos de violência ou são espancadas. E mesmo assim sorriem, brincam, e trazem alegria aos 
adultos que estejam perto delas.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/impedir-filicidio-respeitar-as-criancas/
http://www.filosofiaesoterica.com/impedir-filicidio-respeitar-as-criancas/
http://www.filosofiaesoterica.com/impedir-filicidio-respeitar-as-criancas/


 

 

“A Vida Toda é Bela” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-vida-toda-e-bela/ 

[10.10.17, 3ª] 

Carlos Pasinato 

‘Tudo em nosso planeta e em nosso sistema solar obedece à Boa Lei. Cada aspecto da vida é 
essencialmente bom no sentido de que está conectado a todos os outros aspectos através da Lei 
da Justiça e do Equilíbrio, que é Lei da Unidade, a Lei da Afinidade, e a Lei do Carma. Portanto, 
apesar da dor humana, a vida toda é bela.  Patañjali afirma que o universo objetivo existe para o 
correto desenvolvimento da alma. O sofrimento traz lições que são transmitidas pela Natureza de 
acordo com a Lei da Compaixão Universal, para que possamos avançar sem perda de tempo pelo 
caminho da sabedoria. Tanto o prazer como a dor são maiávicos, ou ilusórios, exceto pela 
aprendizagem que nos permitem. Sob a superfície dos desafios cotidianos, a vida se desenvolve 
em paz e obedece fielmente à lei eterna. Um Mestre de Sabedoria explica o paradoxo: 

“O mal não tem existência per se e é apenas a ausência do bem; e existe apenas para aquele que é 
transformado em vítima sua. Ele surge de duas causas, e, tanto quanto o bem, não é uma causa 
independente na natureza. A natureza é destituída de bondade ou maldade; ela segue apenas leis 
imutáveis quando dá vida e alegria ou manda sofrimento e morte, destruindo o que havia criado. 
A natureza tem um antídoto para cada veneno, e suas leis possuem uma recompensa para cada 
sofrimento. A borboleta devorada pelo pássaro se torna aquele pássaro, e o pequeno pássaro 
morto por um animal alcança uma forma mais elevada. Essa é a lei cega da necessidade e da 
eterna adequação das coisas, eportanto não pode ser considerada um Mal na Natureza. O 
verdadeiro mal surge da inteligência humana e sua origem está inteiramente no homem que 
raciocina e que se dissocia da Natureza. Só a humanidade, portanto, é a verdadeira fonte do mal. 
O mal é o exagero do bem,  produto do egoísmo e da ganância humanos. Pense profundamente e  
descobrirá que com a exceção da morte – que não é um mal mas uma lei necessária – e de 
acidentes, que sempre terão suas recompensas em uma vida futura,  a origem de cada mal, seja 
pequeno ou grande, está na ação humana, no homem, cuja inteligência faz dele o único agente 
livre da natureza. Não é a natureza que cria doenças, mas o homem. A missão e o destino dele na 
economia da natureza é ter uma morte natural provocada pela velhice; salvo acidentes, nem um 
homem selvagem nem um animal selvagem (livre) morrem devido a doenças. Comida, relações 
sexuais, bebida, são todas necessidades naturais da vida; no entanto, o excesso delas traz 
doenças, miséria, sofrimento mental e físico; e estes últimos são transmitidos como os maiores 
males para as gerações futuras, os descendentes dos culpados.” [1] 

Nota: 
[1] “Cartas dos Mahatmas”, Editora Teosófica, Volume I, Carta 88. O texto está disponível em 
nossos websites associados sob o título “Mestres Ensinam Que Não Há Deus”, e tem como nome 
de autor “Um Mahatma dos Himalaias”.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-vida-toda-e-bela/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-vida-toda-e-bela/


 

 

“A Magia do Final de Ano” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/12/26/a-magia-do-
final-de-ano/ 

[10.10.17, 3ª] 

Emanuel Machado 

‘As quatro estações do ano correspondem às quatro grandes etapas de uma vida humana. A 
segunda metade do inverno é a infância, que prepara a primavera da juventude. Por enquanto, 
tudo parece ajudar o nosso desenvolvimento pessoal: somos protegidos e educados, e as 
tendências da natureza conspiram a nosso favor.  Na primavera e no verão, que correspondem ao 
período que vai da juventude à meia-idade, ocorrem os grandes desafios e as principais 
realizações. Depois vem o outono, a primeira parte da velhice, quando é hora de recolher-se ao 
fundamental e de substituir com a sabedoria acumulada a força que falha cada dia mais. 

O ciclo termina com a primeira metade do inverno, a parte final da velhice. Esta é a época da 
grande renúncia, da travessia de volta para o todo universal de onde um dia viemos, e de onde no 
futuro poderemos emergir novamente para outra forma de existência, sem nada lembrar  da 
encarnação anterior.’ 

Agir Criativamente 
[10.10.17, 3ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘O PAÍS COMO UM ESPELHO 

A terra em que vivemos é um espelho do nosso estado de alma. Se nela vemos 
predominantemente coisas belas, o espelho refletirá os níveis superiores da nossa consciência, e 
mostrará o potencial nobre e elevado. Quando vemos defeitos na nossa terra e temos a intenção 
de ajudar a corrigi-los, a atitude é saudável e reflete uma relação correta com nós mesmos. Se, por 
outro lado, vemos predominantemente erros na comunidade em que existimos, o espelho 
refletirá o lado escuro da nossa consciência, e estaremos caindo no mecanismo neurótico de 
projetar só para os outros algo que deve ser corrigido também em nós. 

O sadismo de quem fala orgulhosamente dos erros alheios é pior que inútil, assim como o 
masoquismo de quem lamenta todos os dias o seu próprio sofrimento. Para evitar essas duas 
armadilhas, cabe pensar na cura coletiva. É preciso agir criativamente. Todos estamos convidados 
a estabelecer o exemplo da ética e da sabedoria que queremos ver ao nosso redor.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/12/26/a-magia-do-final-de-ano/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/12/26/a-magia-do-final-de-ano/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/12/26/a-magia-do-final-de-ano/


 

 

“A Ioga do Dever” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-ioga-do-dever/ 

[10.10.17, 3ª] 

Silvia Almeida 

‘Se temos uma intenção nobre (...) é nosso dever transformá-la em atos. Isso não deve ser feito a 
partir de uma perspectiva de curto prazo, nem esperando resultados fáceis, mas como um 
compromisso consciente cujo prazo de duração é ilimitado. Deve-se evitar expectativas pessoais, e 
Robert Crosbie, o principal fundador da Loja Unida de Teosofistas, escreveu certa vez a um amigo: 

 “Lamento que a viagem tenha sido difícil e sem resultados imediatos, mas nós sabemos que não 
há derrota na ausência de resultados, se fazemos o melhor que podemos.  É possível confiar nisso 
e avançar para cumprir o próximo dever, livres de qualquer ansiedade.” 

Sábias palavras, e Crosbie fez da sua vida uma lição prática de desapego. Na mesma carta, ele 
afirma que o grande talismã teosófico é o cumprimento do dever: 

“Nós não somos nosso corpo, nosso cérebro, nossas circunstâncias, obrigações nem qualquer 
coisa mutável; tudo isso constitui apenas nossos instrumentos e oportunidades; todos estes 
fatores mudam e deixam de existir com o tempo. Em todos eles, ‘o dever é o supremo talismã’.” 
[1] 

NOTA: 
[1] “The Friendly Philosopher”, Robert Crosbie, Theosophy Company, Los Angeles, 1945, 416 pp., 
ver página 100.’ 

“Filosofia Esotérica Para Crianças” 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/filosofia-esoterica-criancas/ 

[11.10.17, 4ª] 

Arnalene Passos 

‘Crianças não devem praticar meditação imóvel durante mais do que dois minutos. A meditação 
deve estar vinculada ao exercício afirmativo da vontade, de modo que não haja passividade. A 
passividade, em meditação, assim como “ver coisas” de olhos fechados, produz efeitos nocivos 
para todas as idades, e especialmente na infância.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-ioga-do-dever/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-ioga-do-dever/
http://www.filosofiaesoterica.com/filosofia-esoterica-criancas/
http://www.filosofiaesoterica.com/filosofia-esoterica-criancas/


 

 

Um Ponto Decisivo 
[11.10.17, 4ª] 

Joana Pinho 

‘A oferta e a procura por diferentes práticas de medicina alternativa  não param de crescer. E isso 
é bom. As pessoas começam a não se identificar com a medicina convencional, que parece dar 
mais prioridade aos interesses econômicos das farmacêuticas do que a ajudar os pacientes a ter 
saúde.  

Aos poucos vai-se percebendo que a medicina eficaz é aquela que, tendo uma visão holística do 
ser humano, age sobretudo no plano das causas. No entanto, é preciso estar consciente de que a 
cura espiritual é um processo longo, que afeta a vida como um todo, e ocorre à medida que se 
avança no caminho do autoconhecimento, do autocontrole e do altruísmo. Certas práticas podem 
ajudar no processo,  fortalecendo a energia vital, expandindo o silêncio interior e estimulando nos 
indivíduos escolhas saudáveis nos planos emocional e físico, mas elas por si só não fazem ninguém 
progredir espiritualmente.  

Lemos no texto "As Medicinas Alternativas":  

"A clara distinção entre as coisas ocultas que na realidade pertencem ao mundo inferior e as 
realidades ocultas que pertencem de fato ao mundo espiritual, constitui um ponto decisivo em 
teosofia. Em seu nível inferior, o mundo oculto ilude; em seu nível superior, ele liberta." [1]  

NOTA: 
[1] Do texto "As Medicinas Alternativas", de Carlos: 
http://www.carloscardosoaveline.com/as-medicinas-alternativas/’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/as-medicinas-alternativas/


 

 

“Conversando com Helena  
Blavatsky” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/12/16/conversand
o-com-helena-blavatsky/ 

[11.10.17, 4ª] 

Emanuel Machado 

‘O objetivo dos teosofistas de Alexandria era o mesmo dos teosofistas modernos: criar uma 
percepção e um espaço de vivência da fraternidade universal de todos os seres humanos, com 
base em uma ética comum e no reconhecimento de certas verdades eternas presentes nas 
diferentes filosofias, religiões e ciências. Mas a meta não é fácil e não me parece possível alcançá-
la sem autoconhecimento.  Como podemos educar-nos sem dogmas, trocando desejos menores 
pela busca da paz e da verdade? 

R: Quando o desejo busca o que é puramente abstrato, quando o desejo perdeu todo traço ou 
tonalidade de 'eu', então ele tornou-se puro.  

O primeiro passo para essa pureza é eliminar o desejo pelas coisas materiais, já que elas só podem 
ser apreciadas pela personalidade separada.  O segundo passo é deixar de desejar para si até 
mesmo coisas abstratas como poder, conhecimento, amor, felicidade ou fama; porque, afinal de 
contas, elas são todas egoístas. 

A própria vida ensina essas lições; porque todos esses objetos de desejos tornam-se frutos do Mar 
Morto no momento em que são alcançados. Isto nós aprendemos por experiência própria. A 
percepção intuitiva captura a verdade positiva de que a satisfação é alcançável só no infinito; a 
vontade torna essa convicção um fato real na consciência, até que, afinal, todo desejo está 
centrado no que é Eterno.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/12/16/conversando-com-helena-blavatsky/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/12/16/conversando-com-helena-blavatsky/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/12/16/conversando-com-helena-blavatsky/


 

 

“A Teosofia É Uma Religião?” – 
Helena P. Blavatsky 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-teosofia-e-uma-religiao/ 

[11.10.17, 4ª] 

Emanuel Machado 

‘(...) a unidade de tudo que há no universo pressupõe e justifica nossa crença na existência de um 
conhecimento ao mesmo tempo científico, filosófico e religioso, que mostra a necessidade e a 
realidade da conexão recíproca do homem e de todas as coisas no universo; e este conhecimento, 
portanto, se torna essencialmente RELIGIÃO, e deve ser chamado em sua integridade e 
universalidade pelo nome específico de SABEDORIA-RELIGIÃO. 

É desta SABEDORIA-RELIGIÃO que todas as várias “Religiões” individuais (erroneamente chamadas 
assim) surgiram, formando por sua vez diversas ramificações, e assim  também todos os credos 
menores, baseados em – e sempre originados de – alguma experiência psicológica pessoal. Cada 
uma destas religiões ou ramificações religiosas, seja considerada ortodoxa ou herética, sábia ou 
tola, começou originalmente como uma corrente clara e incontaminada  da Fonte-Mãe. O fato de 
que cada uma delas ficou  com o passar do tempo contaminada por especulações e mesmo 
invenções puramente humanas, causadas por motivos e interesses pessoais, não impede 
nenhuma delas de haver sido pura em seus  começos. Há credos – não os chamaremos de religiões 
– que estão agora tão sobrecarregados de elementos humanos que são irreconhecíveis; outros 
apenas mostram sinais do começo da decadência; nenhum escapou do efeito do tempo.’ 

“A Força Criadora da Atenção” – 
Joana Maria Pinho 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-forca-criadora-da-atencao/ 

[11.10.17, 4ª] 

Carlos Pasinato 

‘Acordar para a unidade do Todo faz surgir o sentido de responsabilidade e passamos a nos 
esforçar para agir positivamente na vida.  Mas por vezes perdemos o foco e a mente segue ao 
sabor do vento, conduzida pela força dos velhos hábitos e das energias exteriores.  

A ação mental é o grande poder que permite criar, preservar e renovar a vida. Através do 
pensamento fazemos fatos acontecerem e damos forma à realidade. O controle da mente 
depende do reconhecimento de que somos senhores dela.  

Tudo é Mente, e a ciência da Alma nos ensina a expressar a consciência elevada exercendo o 
domínio sobre nossos pensamentos. A teosofia mostra como purificar a mente, conservá-la clara e 
sã, e dominá-la nos vários planos com sabedoria e eficácia. Através da sua prática, passamos a 
respeitar e a usar o espaço mental como um espaço sagrado.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-teosofia-e-uma-religiao/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-teosofia-e-uma-religiao/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-forca-criadora-da-atencao/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-forca-criadora-da-atencao/


 

 

Um Texto de Farias Brito 
[11.10.17, 4ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘FARIAS BRITO E O CASAL COMO PRINCÍPIO DA VIDA 

A lei do casamento é o amor. 

Mas que vem a ser o amor? 

Não é a inclinação cega. Esta é quase sempre animal. Por isto têm razão os pais quando se opõem 

ao casamento de seus filhos, se estes se deixam atrair por falsas aparências de amor, e o que não 

raro sucede, fascinados por seduções malévolas. E quantos não são realmente iludidos por paixões 

simuladas, caindo no laço armado pelas mais torpes especulações? 

O amor, o amor verdadeiro é o conhecimento profundo de uma alma irmã da nossa; de uma alma 

que nos seduz por sua beleza, que nos encanta por sua bondade. 

Deve vir não como um relâmpago que nos confunde e atordoa; mas como serena manhã que nos 

acorda de longe, que cresce lentamente, que nos vai sucessivamente iluminando, penetrando-nos, 

saturando-nos, fibra a fibra, com seu fluido benéfico, e por fim nos inunda com sua claridade. É a 

contínua experimentação de um coração que nos serve de abrigo. 

E deve ter seu principal fundamento no conhecimento, como uma fé que a razão esclarece. Por 

isto precisa de tempo para avigorar-se. Eis o que é o amor. É o princípio mesmo da vida. 

(Reproduzido do volume “Inéditos e Dispersos”, de Farias Brito, Editorial Grijalbo, São Paulo, 1966, 

550 pp., ver p. 119. Título original: “Fragmento de uma Carta”. Nascido em 1862, o filósofo Farias 

Brito viveu até janeiro de 1917. O texto acima está publicado também em "O Teosofista", 

fevereiro de 2016, pp. 1-2).’ 



 

 

O Teosofista  
Ano XI - Número 125 - Edição de 
Outubro de 2017 

http://www.filosofiaesoterica.com
/wp-content/uploads/2017/10/O-
Teosofista-Outubro-de-2017.pdf 

[11.10.17, 4ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega aos nossos websites associados a edição de “O TEOSOFISTA, Outubro de 2017. 

O pensamento de abertura da edição de outubro afirma: 

 “A terra em que vivemos é um espelho do nosso estado de alma.” 

As páginas um e dois apresentam um fragmento de James Rickards sob o título de “Furacões 
Econômicos e Terremotos Financeiros”. 

 Em seguida, “Transcendendo o Materialismo Economicista: As Visões Filosóficas da Economia”.  À 
página três, temos um texto de 1938: “O Instinto de Felicidade”, de Raul S. Xavier. Depois, “Agir de 
Modo Construtivo”. 

 Estes são outros temas abordados nesta edição: 

* O Povo Merece Respeito – Os Meios de Comunicação Já Podem Acordar Para o seu Dever Ético; 

* Construindo Uma Civilização Melhor – Campanha Contra Armas  Nucleares Ganha o Nobel da 
Paz de 2017; 

* Ken Keys, Jr. – Guerra Atômica Não Tem Ganhador; 

* Ideias ao Longo do Caminho – Cabe a Nós Estabelecer o Exemplo das Ações Corretas Que 
Queremos Ver ao Nosso Redor; 

* A Atenção e a Disciplina – a Força Interior da Alma Deve Ser Maior Que a Pressão dos Fatos 
Externos; 

* Ensinamentos de um Mahatma – 04, Trechos das Cartas do Mestre de Helena Blavatsky; e 

* António Corrêa D’Oliveira: Dizeres do Povo Luso-Brasileiro. 

 Com 14 páginas, a edição inclui a lista dos itens publicados recentemente em nossos websites.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/wp-content/uploads/2017/10/O-Teosofista-Outubro-de-2017.pdf
http://www.filosofiaesoterica.com/wp-content/uploads/2017/10/O-Teosofista-Outubro-de-2017.pdf
http://www.filosofiaesoterica.com/wp-content/uploads/2017/10/O-Teosofista-Outubro-de-2017.pdf


 

 

O Laço que Mantém Tudo Unido 
[11.10.17, 4ª] 

Joana Pinho 

‘Carlos coloca em um texto:  

"...A lei do carma é o princípio eterno da justiça universal e da harmonização constante de todos 
os seres e coisas do universo." [1] 

E o pitagórico Theages escreveu o seguinte sobre a justiça:  

“A justiça é aquilo que separa todos os erros e todas as virtudes da alma. Justiça é uma certa 
ordem na combinação correta das partes da alma. É uma virtude perfeita e suprema, porque todas 
as coisas boas estão contidas nela, mas as outras qualidades positivas da alma não podem existir 
sem ela. Por isso a justiça tem grande força tanto entre os deuses como entre os homens. Esta 
virtude contém o laço pelo qual o todo e o universo são mantidos juntos, e pelo qual deuses e 
homens mantêm contato.” [2] 

Há várias ideias erradas sobre o Carma. Alguns podem olhar para o funcionamento dessa Lei como 
punição ou castigo, esquecendo que cada causa produz um efeito e o  funcionamento  dessa lei 
está na base do equilíbrio de todas as coisas. Avançamos graças a ela.  Podemos influenciar em 
parte o mundo dos efeitos agindo com discernimento no plano das causas. Os websites associados 
têm uma seção de textos sobre o tema que muito nos pode ajudar a ampliar nossa compreensão 
da Lei do Carma. [3]  

NOTAS: 
[1] Do texto "A Teosofia e o Movimento Teosófico", de Carlos: 
http://www.carloscardosoaveline.com/a-teosofia-e-o-movimento-teosofico/ 

[2] Do artigo "A Sabedoria de Pitágoras", de Carlos: 
http://www.carloscardosoaveline.com/a-sabedoria-de-pitagoras/ 

[3] Seção "A Reencarnação e a Lei do Carma": 
http://www.carloscardosoaveline.com/category/a-reencarnacao-e-a-lei-do-carma/’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/a-teosofia-e-o-movimento-teosofico/
http://www.carloscardosoaveline.com/a-sabedoria-de-pitagoras/
http://www.carloscardosoaveline.com/category/a-reencarnacao-e-a-lei-do-carma/


 

 

“A Alma das Árvores” – António 
Corrêa D’Oliveira 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/08/15/a-alma-das-
arvores/ 

[12.10.17, 5ª] 

Emanuel Machado 

‘O amor humano às árvores é tão antigo quanto a humanidade, e o poeta português António 
Corrêa D’Oliveira foi um dos que souberam expressar em forma de versos, no mundo luso-
brasileiro, o sentimento fraterno que nos une ao reino vegetal e à natureza inteira. 
Ostensivamente dirigido às crianças, o livro a seguir tem um poder curativo sobre todo leitor 
atento, velho ou jovem. 

Corrêa D’Oliveira nasceu em 1879 e viveu até 1960. Sua obra combina a mística cristã com o 
princípio pagão e panteísta da unidade de todas as coisas. O livro 'A Alma das Árvores', publicado 
em 1913, ensina que o mundo sagrado está por todo lugar e estimula o contato do leitor com sua 
própria alma espiritual.’ 

“A Serenata” – Augusto de Lima 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-serenata/ 

[12.10.17, 5ª] 

Silvia Almeida 

‘Plenilúnio de Maio em montanhas de Minas! 
Canta, ao longe, uma flauta e um violoncelo chora. 
Perfuma-se o luar nas flores das campinas, 
sutiliza-se o aroma em languidez sonora. 

Ao doce encantamento azul das cavatinas [1], 
nestas noites de luz mais belas que a aurora, 
as errantes visões das almas peregrinas 
vão voando a cantar pela amplidão afora… 

E chora o violoncelo e a flauta, ao longe, canta. 
Das montanhas, cantando, a névoa se levanta, 
banhada de luar, de sonhos, de harmonia. 

Com o profano rumor, porém, desponta o dia, 
e na última porção da névoa transparente 
a flauta e o violoncelo expiram lentamente.  

NOTA: 
 [1] A cavatina é uma pequena melodia ou cantiga, sem segunda parte ou repetição. Ela é  
frequentemente instrumental  e pode ser intercalada com a recitação de algo.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/08/15/a-alma-das-arvores/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/08/15/a-alma-das-arvores/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/08/15/a-alma-das-arvores/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-serenata/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-serenata/


 

 

Harmonia interna 
[12.10.17, 5ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘A LEI DO HÁBITO 

“A lei do hábito no organismo é similar à lei dos ciclos”, escreveu William Q. Judge. [1] 

Nossos corpos físicos possuem grande importância em teosofia, para dizer o mínimo. E eles 
funcionam de modo cíclico, de acordo com os nossos hábitos. 

A tarefa de viver um enfoque teosófico da vida depende da nossa capacidade de criar hábitos 
diários de estudo e reflexão. É necessário construir uma relação correta com a comida, com o 
sono, o trabalho, e manter relacionamentos humanos saudáveis. O processo requer o abandono 
de velhos hábitos nestes diversos níveis. 

Não basta que uma prática esotérica possa permear o dia inteiro de vários modos. Ela deve 
crescer como uma espécie de ritmo sinfônico que é ao mesmo tempo diário, semanal, anual - e 
atravessa encarnações inteiras. 

Os desafios e obstáculos podem constituir subtemas do nosso esforço principal. Eles não destroem 
a harmonia interna que conecta todos os nossos sons, ou respostas à vida. 

NOTA: 
[1] “Echoes of the Orient”, W.Q. Judge, Point Loma Publications, San Diego, California, 1987, 
volume III, p. 304. 

(Reproduzido de "O Teosofista", maio de 2014, pp. 2-3).’ 



 

 

A Civilização e a Natureza 
[12.10.17, 5ª] 

Joana Pinho 

‘São cada vez mais aqueles que percebem que o atual modelo civilizatório não serve aos 
verdadeiros interesses do ser humano e à natureza. A Terra tem mostrado essa realidade e  vindo 
a expressar de diferentes formas os erros humanos. Em nenhum momento devemos enterrar a 
cabeça na areia fingindo que nada temos a ver com o assunto.  

O texto "A Sabedoria Ecológica dos Indígenas" diz:  

"Neste momento, é essencial que saibamos repensar nosso processo civilizatório. Que possamos 
parar a destruição dos ambientes naturais que permanecem vivos; que respeitemos os povos que 
preservam o conhecimento de como viver em intimidade com a natureza. É essencial que 
possamos proteger nossas crianças, símbolos do nosso futuro, e que possamos aprender aquela 
sabedoria universal que permeia a história de todos os povos, independentemente das 
características físicas, hábitos culturais ou níveis de desenvolvimento tecnológico dos seus 
cidadãos." 

 "Devemos ter a humildade necessária para reconhecer que os povos mais desenvolvidos 
tecnologicamente nem sempre foram os mais sábios, e que hoje somos um notável exemplo disso. 
Devemos ser capazes de lembrar que, segundo o manifesto atribuído ao chefe Seattle, 'os cumes 
rochosos, os sulcos úmidos do campo, o calor do corpo do potro e o homem, todos pertencem à 
mesma família'." [1] 

Novos e melhores paradigmas baseados na sabedoria universal surgem um pouco por todo o 
planeta. Quando estamos focados sobretudo na construção interna temos no dia-a-dia todas as 
chances para apoiar a vida e ajudar a erguer um mundo virtuoso. 

NOTA: 
[1] Do texto "A Sabedoria Ecológica dos Indígenas", de Carlos: 
http://www.carloscardosoaveline.com/a-sabedoria-ecologica-dos-indigenas/’ 

“A Psicologia da Ação Teosófica” – 
John Garrigues 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-psicologia-da-acao-teosofica/ 

[12.10.17, 5ª] 

Arnalene Passos 

‘A alma está sempre no centro do ambiente. Portanto, o seu trabalho é em todos os casos uma 
expressão, ou seja, uma ação que surge de dentro para fora. Esta atividade inclui sempre criação, 
preservação e destruição, isto é, re-criação. E estes três fatores não ocorrem separadamente, mas 
ao mesmo tempo.’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/a-sabedoria-ecologica-dos-indigenas/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-psicologia-da-acao-teosofica/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-psicologia-da-acao-teosofica/


 

 

“O Grande Paradoxo” – Helena P. 
Blavatsky 

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-grande-paradoxo/ 

[13.10.17, 6ª] 

Silvia Almeida 

‘Em suas horas de meditação silenciosa, o estudante descobrirá que há um espaço de silêncio 
dentro de si, em que ele pode se refugiar dos pensamentos e desejos, do turbilhão dos sentidos, e 
das ilusões da mente. Mergulhando sua consciência profundamente em seu coração, ele pode 
alcançar este lugar – a princípio, somente quando ele está sozinho em silêncio e na escuridão. Mas 
quando a necessidade de silêncio cresce, ele o procurará mesmo no meio da batalha com o eu, e o 
encontrará. Ele apenas não deve abandonar seu eu exterior nem seu corpo. Deve aprender a 
retirar-se em sua cidadela quando a batalha se torna árdua; mas precisa fazê-lo sem perder de 
vista a batalha; sem se permitir fantasiar que assim ele vencerá. Essa vitória só se conquista 
quando tudo é silêncio fora e dentro da cidadela interior.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/o-grande-paradoxo/
http://www.filosofiaesoterica.com/o-grande-paradoxo/


 

 

A Humildade Filosófica 
[13.10.17, 6ª] 

Joana Pinho 

“Há na pesquisa filosófica, uma humildade autêntica que se opõe ao orgulhoso dogmatismo do 
fanático; o fanático está certo de possuir a verdade. Assim sendo, ele não tem mais necessidade 
de pesquisar e sucumbe à tentação de impor sua verdade a outrem. Acreditando estar com a 
verdade, ele não tem mais o cuidado de se tornar verdadeiro. A verdade é sua propriedade, 
enquanto que para o filósofo ela é uma exigência.” 

Essas palavras demonstram bem a origem da decadência que vivemos hoje em nossas sociedades. 

As religiões dogmáticas são dominantes na era moderna e o fanatismo está um pouco por todo 
lado.  Também a ciência tem estado presa a certos dogmas que impedem a abertura de horizontes 
em  suas investigações e no conhecimento da natureza humana. 

O fanatismo tem várias dimensões. Parte dos indivíduos que buscam a sabedoria lutam 
diariamente por vencer  setores fanáticos de sua personalidade. O texto “Resistência à Mudança, 
em Teosofia”, de Carlos, fala sobre o processo pelo qual um indivíduo se opõe de modo direto ou 
indireto à mudança do seu próprio comportamento para melhor. [1] Não é essa também uma 
forma de fanatismo? 

É importante estimular em todos a consciência e a humildade filosóficas. Franco Montoro diz:     

“No caso do fanático, a busca da verdade degradou-se na ilusão da posse de uma certeza. Ele se 
acredita o proprietário da certeza, ao passo que o filósofo esforça-se por ser o peregrino da 
verdade. A humildade filosófica consiste em dizer que a verdade não pertence mais a mim que a 
ti, mas que ela está diante de nós. Assim a consciência filosófica não é nem uma consciência feliz, 
satisfeita com a posse de um saber absoluto, nem uma consciência infeliz, presa das torturas de 
um ceticismo irremediável. Ela é uma consciência inquieta, insatisfeita com o que possui, mas à 
procura de uma verdade para a qual ela se sente talhada.” [2] 

A humildade filosófica está na base da fraternidade humana. Se a consciência filosófica, como 
Montoro coloca, é aquela que busca uma verdade para a qual ela se sente talhada, é a 
aproximação a essa verdade que traz a paz e a felicidade à alma que questiona. E isso ocorre à 
medida que o indivíduo tenta ser a cada dia mais humilde e verdadeiro. 

NOTAS: 
 [1] “Resistência à Mudança, em Teosofia”, texto de Carlos: 
http://www.carloscardosoaveline.com/resistencia-mudanca-teosofia/ 
 [2] Do ensaio “Significação da Filosofia no Contexto Brasileiro”, do Senador Franco Montoro: 
http://www.carloscardosoaveline.com/significacao-da-filosofia-no-contexto-brasileiro/’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/resistencia-mudanca-teosofia/
http://www.carloscardosoaveline.com/significacao-da-filosofia-no-contexto-brasileiro/


 

 

O respeito por todos os seres 
[13.10.17, 6ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘O ESTUDO DA AMIZADE UNIVERSAL 

O amor ilimitado é um ponto misterioso de convergência entre todas as religiões dignas do nome, 
e é considerado o fator essencial de uma presença no universo que é infinitamente mais elevada 
que a nossa presença. Alguns pensam que este amor altruísta por toda a humanidade é apenas 
um ideal moral humano, mas eu o vejo em termos metafísicos como a realidade última que está 
no alicerce de todas as coisas, e que pode transformar as nossas vidas limitadas e quebradas em 
jornadas de um trabalho notavelmente generoso. 

(Stephen G. Post, em seu livro “Unlimited Love”, Templeton Foundation Press, Philadelphia e 
Londres, 2003, 232 pp., ver p. 11. O fragmento acima foi também publicado em "O Teosofista", 
agosto de 2015, p. 03).’ 

“A Beleza da Verdade Abstrata” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-beleza-da-verdade-abstrata/ 

[14.10.17, Sábado] 

Emanuel Machado 

‘Os indivíduos que preservam e ampliam o contato com a sua própria consciência superior sabem 
que a visão correta das falhas humanas inclui a possibilidade da autocorreção e da autorredenção. 
Cada fracasso traz consigo as sementes da sua própria cura. Para os que buscam a verdade, as 
idealizações cegas não têm valor algum. Por outro lado, não há nada mais belo que a verdade, e 
ela deve ser aceita incondicionalmente. 

 Uma vez que a busca da verdade seja reconhecida como fundamentalmente inseparável da busca 
da beleza e da bondade, a consequência inevitável é que nenhuma hipocrisia ou falsidade será 
aceita como boa, ou bela. Então a sinceridade se expandirá e se tornará, ainda mais do que hoje, 
uma característica natural e instintiva do caráter humano.’ 

“Vida Familiar é um Dever?” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/vida-familiar-um/ 

[14.10.17, Sábado] 

Arnalene Passos 

‘Chega aos nossos websites associados o texto “Vida Familiar é um Dever?”, de Carlos Cardoso 
Aveline.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-beleza-da-verdade-abstrata/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-beleza-da-verdade-abstrata/
http://www.filosofiaesoterica.com/vida-familiar-um/
http://www.filosofiaesoterica.com/vida-familiar-um/


 

 

Aforismos de Ioga, de Patañjali – 
William Q. Judge 

http://www.filosofiaesoterica.com
/aforismos-de-ioga-de-patanjali/ 

[14.10.17, Sábado] 

Silvia Almeida 

‘Da purificação da mente e do corpo surge no Iogue um completo discernimento da causa e da 
natureza do corpo, com isso ele perde o apego que outros têm à forma corporal; e ele também 
deixa de sentir o desejo por, ou a necessidade de, associação com seus semelhantes, que é 
comum entre outros homens.  

Da purificação da mente e do corpo também decorrem para o Iogue uma completa predominância 
da bondade, da complacência, da atenção, da subjugação dos sentidos, da disponibilidade para a 
contemplação e da compreensão da alma como distinta da natureza.’ 

“O Casal é o Princípio da Vida” – 
Farias Brito 

http://www.filosofiaesoterica.com
/casal-principio-da-vida/ 

[14.10.17, Sábado] 

Arnalene Passos 

‘Chega aos nossos websites associados o texto “O Casal é o Princípio da Vida - O Amor Verdadeiro 
é o Conhecimento Profundo de uma Alma Irmã da Nossa”, de Farias Brito.’ 

Textos Sobre a Teosofia na Família 
– Os Editores 

http://www.filosofiaesoterica.com
/textos-teosofia-na-familia/ 

[14.10.17, Sábado] 

Arnalene Passos 

‘Chega aos nossos websites associados o  “Textos Sobre a Teosofia na Família”, de Os Editores.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/aforismos-de-ioga-de-patanjali/
http://www.filosofiaesoterica.com/aforismos-de-ioga-de-patanjali/
http://www.filosofiaesoterica.com/casal-principio-da-vida/
http://www.filosofiaesoterica.com/casal-principio-da-vida/
http://www.filosofiaesoterica.com/textos-teosofia-na-familia/
http://www.filosofiaesoterica.com/textos-teosofia-na-familia/


 

 

“À Luz do Sol Nascente” – Júlio 
Dinis 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/08/19/a-luz-do-
sol-nascente/ 

[14.10.17, Sábado] 

Emanuel Machado 

‘À LUZ DO SOL NASCENTE 

À luz do sol nascente 
Resplendem pelas selvas 
Mil pérolas nas relvas 
Nos ares mil rubis; 
No azul do céu nevoado 
Não brilham as estrelas, 
Mas são imagens delas 
As flores do tapiz. 

As aves perpassando 
Agitam a ramagem, 
E a perfumada aragem 
Nos bosques se introduz; 
Aí mil vozes falam 
Ao céu sereno e mudo; 
No bosque é sombra, tudo, 
No céu é tudo luz. 

Ridente madrugada, 
Hora em que do oriente 
Com o gládio refulgente 
O arcanjo da luz vem; 
E as trevas se dissipam, 
Com as trevas a tristeza, 
Que em toda a natureza 
A noite eivado tem. [1] 

(...) 

NOTAS: 
[1] Que em toda a natureza a noite tem eivado, isto é, que a noite tem manchado,  contaminado. 
(CCA)’ 

(...) 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/08/19/a-luz-do-sol-nascente/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/08/19/a-luz-do-sol-nascente/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/08/19/a-luz-do-sol-nascente/


 

 

Sementes da ética 
[14.10.17, Sábado] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘A POTENCIALIDADE HUMANA 

O mundo exterior é um espelho do mundo interior. Os outros refletem aquilo que somos e ainda 
bem que assim é. 

Olhar ao redor, ver uma série de aspectos negativos e focar neles é acima de tudo um sinal de 
alerta para que cuidemos do nosso próprio mundo interior. Carlos escreveu na nota de abertura 
do texto “Consciência Ética Ou Interesse Pessoal?”, de John Garrigues: 

“… Na visão de mundo que cada cidadão possui e alimenta, interessa saber se o ser humano é 
visto e descrito como fundamentalmente bom, ou como ruim. A ética de cada um depende da 
resposta a essa pergunta. Nossa imagem de ‘ser humano’ é nosso espelho psicológico 
inconsciente. Pensar mal da humanidade é uma desculpa para agir mal. A compreensão de que o 
ser humano é essencialmente bom, embora amplamente imperfeito, é o fundamento da boa 
intenção do aprendiz da sabedoria universal. Nesta questão, também, o bom senso evita os 
extremos do pessimismo, de um lado, e da ingenuidade, de outro. Discernimento e equilíbrio são 
essenciais.” [1] 

Não há barreiras capazes de isolar os seres humanos uns dos outros. Podemos estar fisicamente 
distantes mas a alma imortal está em contato com tudo o que há. 

Quando começamos a enxergar a natureza una e as potencialidades humanas para a vivência da 
ética e do bem, contagiamos outros com a visão otimista e fazemos com que a humanidade use o 
poder de fazer de cada dia um período de expressão altruísta. 

(JMP) 

NOTA: 
[1] Palavras de Carlos Cardoso Aveline, reproduzidas da nota de abertura do texto “Consciência 
Ética Ou Interesse Pessoal?”, de John Garrigues, que está disponível em nossos websites. 

(O texto acima é reproduzido de "O Teosofista", agosto de 2015, p. 07).’ 



 

 

“Como Perceber o Futuro” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.carloscardosoaveline.
com/como-perceber-o-futuro/ 

[14.10.17, Sábado] 

Joana Pinho 

‘De acordo com a doutrina cabalística, o futuro existe na luz astral em embrião, assim como o 
presente existiu em embrião no passado. O homem é livre para agir como quiser, mas a maneira 
como ele agirá pode ser conhecida o tempo todo, não com base em fatalismo ou na ideia de 
destino, mas simplesmente devido ao princípio da harmonia universal e imutável, do mesmo 
modo como se pode prever que, quando uma nota musical é tocada, as suas vibrações não podem 
se transformar, nem se transformarão, nas vibrações de qualquer outra nota.’ 

“Os Versos de Ouro de Pitágoras” 
– Carlos Cardoso Aveline 

 
http://www.filosofiaesoterica.com
/os-versos-ouro-pitagoras/ 

[15.10.17, Domingo] 

Silvia Almeida 

‘Pratica a justiça com teus atos e com tuas palavras. 

E estabelece o hábito de nunca agir impensadamente. 

Mas lembra sempre um fato, o de que o destino estabelece que a morte virá a todos; 

E que as coisas boas do mundo são incertas, e assim como podem ser conquistadas, podem ser 
perdidas. 

Suporta com paciência e sem murmúrios a tua parte, seja qual for, 

Dos sofrimentos que o destino determinado pelos deuses lança sobre os seres humanos. 

Temos aqui as ideias centrais adotadas mais tarde pelos filósofos estoicos. O filósofo-imperador 
neoestoico Marco Aurélio recomendava: “Vive cada dia da tua vida como se fosse o último.” Os 
estoicos construíram sua filosofia sobre a ideia da indiferença diante da dor e do prazer externos e 
de curto prazo. Essa regra básica da arte de viver ocupa lugar central em Sócrates, Platão, e muitos 
outros filósofos, para não falar em tradições orientais como Raja Ioga e outras. (...)’ 

“A Necessidade de Reconstruir a Si 
Próprio” – Helena P. Blavatsky 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/04/05/a-
necessidade-de-reconstruir-a-si-
proprio/ 

[15.10.17, Domingo] 

Emanuel Machado 

‘Basta ao homem saber que ele existe? Basta que se forme um ser humano para que mereça o 
nome de HOMEM? Temos a firme opinião e convicção de que, antes de ser uma entidade 
espiritual autêntica na verdadeira acepção da palavra, o ser humano deve, por assim dizer, criar-
sede novo – isto é, eliminar por completo de sua mente e de seu espírito não só a influência 
dominante do egoísmo e de outras impurezas, mas também a infecção das superstições e do 
preconceito.’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/como-perceber-o-futuro/
http://www.carloscardosoaveline.com/como-perceber-o-futuro/
http://www.filosofiaesoterica.com/os-versos-ouro-pitagoras/
http://www.filosofiaesoterica.com/os-versos-ouro-pitagoras/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/04/05/a-necessidade-de-reconstruir-a-si-proprio/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/04/05/a-necessidade-de-reconstruir-a-si-proprio/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/04/05/a-necessidade-de-reconstruir-a-si-proprio/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/04/05/a-necessidade-de-reconstruir-a-si-proprio/


 

 

Amish 
[15.10.17, Domingo] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘OS AMISH E OS ANABATISTAS 

As comunidades Amish, Menonitas e Anabatistas seguem o ideal do cristianismo primitivo. 

Seus integrantes têm como referência central o Novo Testamento. 

Os Amish optam pela simplicidade voluntária. São radicais em sua não-violência. Não usam 
automóveis ou outras formas de alta tecnologia, permanecem de fora do consumismo cego, e 
alimentam uma economia cuja base é a ajuda mútua. Eles buscam o ideal de ter uma vida limpa e 
um coração puro. Merecem um estudo respeitoso desde o ponto de vista teosófico e da 
fraternidade universal, porque procuram manter intacto o espírito do que há de melhor na 
tradição cristã.’ 

Três Ideias Básicas 
[15.10.17, Domingo] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘TRÊS PENSAMENTOS DE HELENA BLAVATSKY 

*Ao receber cada benção, deves pensar no que virá depois dela. Em cada sofrimento, pensa no 
momento em que ele terminará. 

*Quando a justiça não predomina sobre a injustiça nas ações de um indivíduo, ele rapidamente se 
destrói. 

*As esperanças vãs afastam o ser humano de todo bem. Mas a renúncia à cobiça previne o mal. 

[Do texto “Preceitos e Axiomas do Oriente - 5”, de Helena P. Blavatsky, que está disponível em 
nossos websites associados.]’ 



 

 

Três Bênçãos Ocultas 
[16.10.17, 2ª] 

Joana Pinho 

‘Carlos escreveu: 

“A busca do melhor a cada instante, a capacidade de aproveitar as oportunidades e a coragem de 
tomar decisões pessoais adequadas são três grandes bênçãos ocultas que permanecem ao nosso 
dispor ao longo da vida.” [1] 

O caminho do autoaperfeiçoamento é árduo, mas o bem que ele proporciona está além de 
qualquer medida. 

[1] Do texto “Comentários à Escada de Ouro”, de Carlos: 
http://www.carloscardosoaveline.com/comentarios-escada-ouro/’ 

“A Agricultura do Espírito” – Joana 
Maria Pinho 

http://www.filosofiaesoterica.com
/agricultura-do-espirito/ 

[16.10.17, 2ª] 

Arnalene Passos 

‘O planeta alberga uma humanidade complexa e cada vez mais numerosa. Há muito que se estuda 
a capacidade de a Terra gerar alimento e recursos suficientes para satisfazer toda população. É 
hora de os indivíduos de boa vontade fortalecerem o altruísmo. Concentrando mente e coração 
naquilo que é correto, criamos soluções para os desafios presentes.’ 

“Diálogo Sobre o Caminho 
Filosófico” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/12/28/dialogo-
sobre-o-caminho-filosofico/ 

[16.10.17, 2ª] 

Emanuel Machado 

‘O trabalho teosófico espalha a semente da potencialidade universal e a coloca ao alcance de 
milhares de pessoas. Cada indivíduo receberá da filosofia esotérica aquilo que é capaz de 
perceber. Ele sintonizará com aquela porção do ensinamento que compreende e que pode adotar 
como sua, pelo critério da harmonia interior. A gradualidade deve ser respeitada. 

Na medida em que o trabalho é pioneiro, aqueles que provocam o surgimento de um movimento 
teosófico autêntico não podem ser numerosos.  H.P. Blavatsky teve seus motivos para dedicar 
uma das suas obras mais importantes, A Voz do Silêncio, 'Aos Poucos'. [1]  Ela sabia que, 
frequentemente, são os Poucos que fazem a diferença, e não as multidões." 

NOTA: 
[1] A obra “A Voz do Silêncio”, de H.P. Blavatsky, está disponível na íntegra em nossos websites 
associados.’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/comentarios-escada-ouro/
http://www.filosofiaesoterica.com/agricultura-do-espirito/
http://www.filosofiaesoterica.com/agricultura-do-espirito/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/12/28/dialogo-sobre-o-caminho-filosofico/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/12/28/dialogo-sobre-o-caminho-filosofico/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/12/28/dialogo-sobre-o-caminho-filosofico/


 

 

“O Papel da Atenção na Vida” – 
Teosofista Anônimo 

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-papel-da-atencao-na-vida/ 

[16.10.17, 2ª] 

Silvia Almeida 

‘(...) a Atenção é a concentração da Visão Mental, mantida pela ação da Vontade. Não é uma 
função ou propriedade separada da mente, como a percepção, a imaginação, a razão, etc., algo 
que alguns psicólogos poderiam levar-nos a supor. Ela é um modo de ação – o verdadeiro modo 
de agir da Vontade. Em outras palavras, a atenção é a expressão definida e eficiente da Volição ou 
Força de Vontade do indivíduo. 

As funções de percepção, concepção, imaginação, etc., são instrumentos do Eu Superior para que 
ele opere no mundo concreto e nas representações mentais daquele mundo; quando uma (ou 
mais de uma) destas funções opera com toda a sua força, sem dispersão em relação a qualquer 
objeto ao seu redor, então existe Atenção. 

A Vontade é a manifestação ou ação do verdadeiro Eu humano; a Atenção é o modo como aquela 
manifestação se mostra funcionalmente, e pela qual (e só por ela) se produzem resultados 
permanentes.’ 

“Political Left, Ethics and 
Brotherhood” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://blogs.timesofisrael.com/poli
tical-left-ethics-and-brotherhood/ 

[16.10.17, 2ª] 

Joana Pinho 

‘Foi publicado hoje em nosso blogue no “The Times of Israel” o artigo  “Political Left, Ethics and 
Brotherhood”,  que é a versão em língua inglesa do texto “Esquerda, Ética e Fraternidade”, de 
Carlos:’ 

“Cartas Confidenciais de Blavatsky” 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/cartas-confidenciais-blavatsky/ 

[17.10.17, 3ª] 

Arnalene Passos 

‘Uma bênção invisível da Loja Independente de Teosofistas está no fato de que ela aponta para o 
ensinamento e para o poder transformador que este ensinamento tem sobre a vida do estudante; 
ela não aponta líderes supostamente infalíveis como pessoas. A vivência do ensinamento 
teosófico nos dá o ponto de vista a partir do qual podemos compreender corretamente as 
limitações humanas e circunstanciais.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/o-papel-da-atencao-na-vida/
http://www.filosofiaesoterica.com/o-papel-da-atencao-na-vida/
http://blogs.timesofisrael.com/political-left-ethics-and-brotherhood/
http://blogs.timesofisrael.com/political-left-ethics-and-brotherhood/
http://www.filosofiaesoterica.com/cartas-confidenciais-blavatsky/
http://www.filosofiaesoterica.com/cartas-confidenciais-blavatsky/


 

 

“Vivos Mortos e Mortos Vivos” – 
Joaquim Gervásio de Figueiredo 

http://www.filosofiaesoterica.com
/vivos-mortos-mortos-vivos/ 

[17.10.17, 3ª] 

Silvia Almeida 

‘Pode um indivíduo ser erudito em filosofias e religiões e contudo estar morto para as eternas 
verdades que aquelas encerram, pois uma coisa é fazer delas uma simples matéria de 
especulações intelectuais, e outra é torná-las marcos balizadores da conduta individual. 

Temos de convir que as filosofias e religiões, tal como os outros ramos de investigações, não 
foram projetadas no mundo para constituir um mero esporte em que o homem, de maneira mais 
ou menos pedante, deleite a sua mente inferior ou acaricie as suas emoções devocionais. Foram, 
ao contrário, instituídas com altas finalidades educativas e práticas. Prova disto está em que os 
seus fundadores, como os seus discípulos imediatos, foram sempre a maior expressão objetiva de 
suas doutrinas, e ninguém combateu com mais tenacidade que eles a tendência intelectual e 
emocional do homem para fazê-las resvalar para o campo meramente teórico ou devocional. 

O ideal esclarecido é uma força construtora, que, se vivido sinceramente, levará o homem a 
alturas inconcebíveis.’ 

“Bhakti, a Ioga da Devoção” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/11/09/bhakti-a-
ioga-da-devocao/ 

[17.10.17, 3ª] 

Emanuel Machado 

‘A teosofia integra elementos de diferentes iogas, e mostra que os seus aprendizados estão todos 
unidos entre si. O aprendiz necessita de um corpo saudável e disciplinado. Ele também necessita 
de autoconhecimento e autocontrole, de uma visão ampla e adequada do universo, e de 
sabedoria para agir corretamente. Tudo isso, porém, seria inútil se ele não fosse capaz de amar a 
vida do universo.    

A ioga da devoção ensina que quando estamos em contato intenso com nossa alma imortal 
queremos o bem de todos os seres, e nisso não há apego. O apego é o oposto do amor. O amor 
autêntico consiste em querer o bem de outros seres de modo duradouro e como meta válida em 
si mesma, independentemente de quaisquer benefícios pessoais.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/vivos-mortos-mortos-vivos/
http://www.filosofiaesoterica.com/vivos-mortos-mortos-vivos/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/11/09/bhakti-a-ioga-da-devocao/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/11/09/bhakti-a-ioga-da-devocao/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/11/09/bhakti-a-ioga-da-devocao/


 

 

“A Arte de Enxergar” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.carloscardosoaveline.
com/a-arte-de-enxergar/ 

[17.10.17, 3ª] 

Carlos Pasinato 

‘Nos primeiros estágios do caminho do autoconhecimento, a alma inexperiente anseia por fatos 
grandes e espetaculares, mas trata-se de uma ilusão. A luz está nas pequenas coisas. No parágrafo 
20, um discípulo pergunta ao Mestre: 

“Diga-nos como é o reino dos céus.” 

E Jesus responde: 

“É como um grão de mostarda. É a menor de todas as sementes. Mas quando cai em solo arado, 
ela produz uma grande planta e se torna um abrigo para as aves do céu.” 

Uma das conclusões práticas a que se pode chegar refletindo sobre este trecho é que o 
renascimento da sabedoria no país e na civilização em que vivemos depende de pequenas 
iniciativas – de pequenas sementes lançadas em bom solo. Tudo que é criativo começa em 
pequena escala.   A chave que permite mudar a  realidade está em ver, e perceber, a identidade 
interna entre a semente e a árvore, entre o pequeno e o grande, a terra e o céu, o microcosmo e o 
macrocosmo, o agora e o amanhã.’ 

A Chave 
[17.10.17, 3ª] 

Joana Pinho 

‘Há uma chave oculta para a aprendizagem teosófica.  

Lemos no texto "As Palavras Verdadeiras":  

"Aprender é aproximar-se da verdade. Para isso, é preciso ser pessoalmente verdadeiro no limite 
máximo da sua capacidade." [1]  

Ser verdadeiro implica olhar com honestidade para nós próprios, purificar nossas intenções e 
vivenciar o altruísmo.  

NOTA: 
[1] Do texto "As Palavras Verdadeiras", de Carlos: 
http://www.carloscardosoaveline.com/as-palavras-verdadeiras/’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/a-arte-de-enxergar/
http://www.carloscardosoaveline.com/a-arte-de-enxergar/
http://www.carloscardosoaveline.com/as-palavras-verdadeiras/


 

 

“Vinoba e a Vontade de Construir” 
– Carlos Cardoso Aveline 

 
http://www.filosofiaesoterica.com
/vinoba-vontade-construir/ 

[18.10.17, 4ª] 

Silvia Almeida 

‘Para Vinoba, construir a boa vontade é quase sempre mais importante do que falar de erros e 
fracassos. Semelhante atrai semelhante: pensar na ética faz com que a ética cresça. Uma ação 
correta inspira outra ação correta e assim se gera uma tendência. Ele escreveu: 

“A luz não pode ver a escuridão, porque ilumina tudo aquilo que olha. Do mesmo modo, o homem 
bom só vê bondade a seu redor. Mas ele não vive no paraíso dos tolos, porque o seu trabalho 
ergue, semeia e reúne a bondade que ele deseja ver por toda parte.” [1] 

A noção de que há interesses opostos entre diferentes seres humanos ou segmentos sociais é 
falsa, e Vinoba escreveu: 

“O princípio de Sarvodaya é que o bem de todos está contido no bem de cada um. É impossível 
que o real interesse de qualquer pessoa entre em choque com os interesses dos outros. Não há 
oposição entre os reais interesses de qualquer comunidade, classe social ou país. A própria ideia 
de interesses em conflito é algo errado em si; o interesse de um ser humano é o mesmo interesse 
do outro, e não pode haver conflito. Mas se olharmos para o que é mau como se fosse o nosso 
bem, e pensarmos que o nosso bem consiste naquilo que é na verdade prejudicial, então os 
nossos ‘interesses’ poderão entrar em conflito.” [2] 

Através do verdadeiro aprendizado, o ser humano transcende as lutas que surgem da ilusão 
egocêntrica. 

NOTAS: 
[1] Do documento “Thoughts of Acharya Vinoba Bhave”, emitido pela “Research and Reference 
Division” do “Ministry of Information and Broadcasting” do governo da Índia em 13 de novembro 
de 1982, 4 pp. em papel ofício, ver p. 4. 

[2] “The Intimate and the Ultimate”, Vinoba Bhave, edited by Satish Kumar, Element Books, Great 
Britain, 1986, 113 pp., ver p. 41.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/vinoba-vontade-construir/
http://www.filosofiaesoterica.com/vinoba-vontade-construir/


 

 

“O Poder do Magnetismo” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/09/24/o-poder-do-
magnetismo/ 

[18.10.17, 4ª] 

Emanuel Machado 

‘O poder magnético da alma imortal, quando desperto, purifica todos os níveis de magnetismo da 
aura individual, eleva o foco de consciência até o plano da vida eterna e influencia e acelera, ao 
mesmo tempo, o despertar de outros indivíduos. Por isso não importa a quantidade de 
magnetismo que alguém possui. Interessa saber se o magnetismo é correto e elevado, ou se é 
nocivo. Um egoísta só cria mais problemas para si e para os outros se tiver o seu magnetismo 
intensificado. Por outro lado, o magnetismo da sabedoria e da verdade geralmente provoca alguns 
obstáculos de curto prazo, porque deve desafiar as rotinas de ilusão organizada, mas produz 
efeitos benéficos a médio e longo prazo. Embora o magnetismo compatível com a verdade e a 
ética cresça muitas vezes devagar e com dificuldades, é o único que deve ser buscado 
intensamente. Ele pode ser encontrado em todos os níveis de consciência e ação. Ele conecta e dá 
coerência aos diferentes aspectos da vida.’ 

Estudo de Teosofia em Belo 
Horizonte 

https://www.facebook.com/Teoso
fiaemMinas/photos/a.9252007542
18356.1073741828.921681827903
582/1580574442014314/?type=3
&theater 

 

[18.10.17, 4ª] 

Arnalene Passos 

‘Neste sábado, dia 21 de outubro, às 15 horas, acontece mais um encontro presencial com o tema 
“A LUTA ENTRE BEM E MAL”.   

Mais que um encontro, a proposta é pelo despertar do guerreiro que somos. Numa leitura 
comentada, debatemos os obstáculos e as oportunidades que temos de viver a paz interior nesta 
realidade caótica que vivemos. Todos ensinam e aprendem com todos.  Atentos que residem em 
Belo Horizonte e cidades vizinhas são todos bem-vindos.    

Carlos escreve neste capítulo, página 29: “Aparentemente comuns, secretamente sagrados, o 
drama e a trama das nossas vidas individuais são criados e dirigidos por nós a cada instante, 
através das pequenas e grandes decisões que tomamos.”’ 

Árvores 
[18.10.17, 4ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘BLAVATSKY, SOBRE O LADO OCULTO DAS FLORESTAS 

"Basta olhar as páginas da história para ver que a ruína e a total extinção do poder nacional 
seguem-se à destruição das florestas tão certamente como a noite segue o dia. A Natureza dá os 
meios para o progresso humano; e suas leis nunca podem ser violadas sem desastre." 

(Helena P. Blavatsky, em The Theosophist, novembro de 1879: palavras citadas na abertura do 
livro "A Vida Secreta da Natureza", de Carlos Cardoso Aveline)’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/09/24/o-poder-do-magnetismo/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/09/24/o-poder-do-magnetismo/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/09/24/o-poder-do-magnetismo/
https://www.facebook.com/TeosofiaemMinas/photos/a.925200754218356.1073741828.921681827903582/1580574442014314/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TeosofiaemMinas/photos/a.925200754218356.1073741828.921681827903582/1580574442014314/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TeosofiaemMinas/photos/a.925200754218356.1073741828.921681827903582/1580574442014314/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TeosofiaemMinas/photos/a.925200754218356.1073741828.921681827903582/1580574442014314/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TeosofiaemMinas/photos/a.925200754218356.1073741828.921681827903582/1580574442014314/?type=3&theater


 

 

Uma Lei Eterna 
[18.10.17, 4ª] 

Joana Pinho 

‘O Dhammapada ensina:  

“Nesse mundo a inimizade nunca é eliminada pelo ódio. A inimizade é eliminada pelo amor. Essa é 
a Lei Eterna.” [1]  

Este é um ensinamento universal presente em várias religiões e filosofias e são vários os 
pensadores que o transmitem à sua própria maneira.  

As palavras podem ser diferentes mas podemos perceber a essência do ensinamento na seguinte 
citação de Jorge Luis Borges:  

“Não odeies teu inimigo, porque se o fazes, és de algum modo seu escravo. O teu ódio nunca será 
melhor que tua paz.” [2]  

NOTAS: 
[1] Palavras citadas por Carlos no texto "Bom Senso Elimina o Sadomasoquismo": 
http://www.carloscardosoaveline.com/bom-senso-elimina-sadomasoquismo/ 

[2] Do texto "Borges, o Sábio Cego na Biblioteca", de Carlos: 
http://www.carloscardosoaveline.com/borges-sabio-cego-na-biblioteca/’ 

‘Deixando os Mestres de Lado’ – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/deixando-os-mestres-lado/ 

[18.10.17, 4ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega aos nossos websites associados o texto “Deixando os Mestres de Lado - A Maior Parte dos 
Teosofistas Ainda Desconhece os Ensinamentos Originais”, de Carlos Cardoso Aveline.’ 

“O Dhammapada” – Com Notas 
Explicativas e um Breve Ensaio 
Sobre o Pensamento de Buddha – 
Edição Luso-Brasileira Online de 
2016 

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-dhammapada/ 

[19.10.17, 5ª] 

Silvia Almeida 

‘Ele não é um Bhikkhu [discípulo] porque carrega uma tigela de monge-mendigo. Nem porque 
adota toda a lei externamente. Mas aquele que está acima do agradável e do desagradável, que é 
casto, que se comporta no mundo de modo consciente, este, realmente, pode ser chamado de 
Bhikkhu.  

Ele não é um Muni [um sábio santo] apenas por ficar em silêncio; ele pode ser tolo e ignorante. 
Aquele que pesa tudo na balança da compreensão, aceitando o bom e rejeitando o mau, este é 
sábio; é por esta razão que ele é sábio. Aquele que em silêncio reflete no que é interior e exterior, 
deve ser chamado de Muni.’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/bom-senso-elimina-sadomasoquismo/
http://www.carloscardosoaveline.com/borges-sabio-cego-na-biblioteca/
http://www.filosofiaesoterica.com/deixando-os-mestres-lado/
http://www.filosofiaesoterica.com/deixando-os-mestres-lado/
http://www.filosofiaesoterica.com/o-dhammapada/
http://www.filosofiaesoterica.com/o-dhammapada/


 

 

“A Unidade do Todo” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/09/22/a-unidade-
do-todo/ 

[19.10.17, 5ª] 

Emanuel Machado 

‘Tudo é Um. Não concebe a nossa mente 
Dar a ideia de Deus, sem ter presente 
Um símbolo qualquer; 
Sirva-nos, pois, o Círculo de imagem, 
Uma vez que a impotência da linguagem 
Não exprime o que quer. 

Já que a Razão recua ante o impossível, 
Tentemos exprimir o inexprimível 
Por um ponto central, 
Cujos raios de luz por excelência 
Formem a Universal Circunferência, 
Emanando da Causa Inicial. 

Seja o Círculo a imagem da Unidade 
Que se amplia por toda a imensidade; 
Mas… o Círculo tem 
O mais além das dimensões traçadas, 
E as que partem de DEUS, ilimitadas, 
Ultrapassam o Além!… 

Tudo está concentrado, e se dilata 
Nessa medida, estritamente exata, 
Que preenche o interior; 
E como nada pode ficar fora 
Do Todo idealizado, vê-se agora 
Que na hipótese falta o exterior. 

O amor, o belo, a luz e a harmonia 
Tudo enfim que do AUM parte, irradia 
Num perene arrebol, 
É como o Sol, que raios mil dardeja 
E em cada um desses raios mil lampeja 
O seu fulgor de Sol. 

(1909)’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/09/22/a-unidade-do-todo/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/09/22/a-unidade-do-todo/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/09/22/a-unidade-do-todo/


 

 

“A Vida Silenciosa da Alma” – John 
Garrigues 

 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-vida-silenciosa-da-alma/ 

[19.10.17, 5ª] 

Carlos Pasinato 

‘Não é só o barulho dos sentidos que transforma este mundo num ambiente cheio de conflito e 
obstáculos para a meditação. É relativamente fácil fechar a casa da vida e colocar chave nas suas 
portas, de modo que a confusão de nobres e plebeus lutando pelo domínio seja deixada do lado 
de fora. Quando isso é feito de modo firme e deliberado, descobrimos que o verdadeiro campo de 
batalha está dentro de nós e não fora. 

É revelado então que a memória, a imaginação, o desejo, o pensamento e o sentimento não são 
simples ajudantes a serviço da Alma, mas usurpadores instintivos, traidores ferozes, rápidos e 
dotados de uma vida própria, que crucificam quem está buscando entrar no silêncio daquele 
“Salão da Sabedoria que está mais além”. [1] 

NOTA: 
 [1] Alusão ao Fragmento I do livro “A Voz do Silêncio”, de HPB. A obra está disponível em nossos 
websites associados. (CCA)’ 

O Alicerce Estável 
[19.10.17, 5ª] 

Joana Pinho 

‘Na busca pela sabedoria por vezes perde-se tempo e oportunidades confiando no progresso feito 
até o momento. No caminho espiritual não devemos tomar nenhum passo por garantido.  

Diante das dificuldades e oscilações que possam surgir, sendo leais à voz da nossa consciência 
responderemos adequadamente à Vida.  

Carlos escreveu:  

"...Os desafios estarão sempre presentes. E eles surgirão de modo inesperado, derrubando ou 
questionando aquilo que parecia mais firme. Toda vigilância é necessária, especialmente nos 
momentos de vitória e de aparente tranquilidade externa. O único alicerce estável da vida está no 
eu superior ou alma imortal. " [1]  

NOTA: 
[1] Do texto "O Efeito Alquímico da Concentração", de Carlos: 
http://www.carloscardosoaveline.com/o-efeito-alquimico-da-concentracao/’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-vida-silenciosa-da-alma/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-vida-silenciosa-da-alma/
http://www.carloscardosoaveline.com/o-efeito-alquimico-da-concentracao/


 

 

O melhor e o mais elevado (A Ioga 
da Boa Vontede: Usando a Força 
do Pensamento) 

[19.10.17, 5ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

Om, Shanti. 

Evoco o melhor para os meus semelhantes, para meus colegas e cada ser que conheço. 

Espero que vizinhos e pessoas com quem interajo se libertem das causas da dor - e do egoísmo, 
fonte do sofrimento. 

Que minha alma me afaste da ignorância. Que todos se ergam no caminho da Paz. 

Meu semelhante é meu irmão, saiba ele ou não disso. Afasto de mim a imprudência, o descaso, o 
descuido e a ausência de saber. No silêncio profundo, percebo o equilíbrio. 

Ao lado do desapego está a sabedoria. A consideração pelo outro é da mesma natureza que a 
consideração por mim. 

O erro do colega é meu defeito. A virtude do irmão é minha qualidade. Os covardes pensam que 
se beneficiam com o tropeço alheio. 

Sou rigoroso comigo e generoso com meu próximo. 

Sei que boa vontade sincera não aceita indulgência: é para tirar vantagem que o preguiçoso e o 
manipulador estimulam a preguiça alheia. 

Altruísmo e rigor, combinados, produzem paz. A boa vigilância exige o melhor de si e dos demais. 

Não trato de dizer ao outro o que ele espera ouvir. Abstenho-me de falsidade. 

Querer o bem do semelhante é uma atitude sóbria, e fica longe das aparências. Inclui a 
concordância e a discordância. É inseparável da franqueza. Não possui uma forma externa, e no 
entanto é perceptível onde quer que haja boa vontade. 

Desejar o melhor aos outros é uma maneira imediata de ser feliz. Como tudo o que ocorre na 
alma, constitui uma atividade silenciosa e eficaz. 

A bem-aventurança olha para o alto. 

Evoco o melhor e o mais elevado para os meus semelhantes que convivem comigo, e para os que 
não convivem. 

Desejo que se libertem da ausência de paz. Que avancem pelo caminho da simplicidade, 
alcançando o contentamento. 

Projeto o meu bem-estar sobre os seres que conheço, sobre os seres que não conheço, e os que 
conhecerei no futuro. 

Shanti, Om. 



 

 

“A Bênção Indesejada” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-bencao-indesejada/ 

[20.10.17, 6ª] 

Silvia Almeida 

‘O caminho da provação espiritual nos convida a esquecer aparências para aumentar e proteger o 
Templo da Verdade em nossos próprios corações e mentes. Ao fazer isso, começamos a preparar-
nos para merecer as bênçãos desconfortáveis do discipulado leigo. Um mestre dos Himalaias 
escreveu: 

“Aquele que quiser erguer alto a bandeira do misticismo e proclamar que o seu reino está próximo 
tem que dar o exemplo aos outros. Ele deve ser o primeiro a mudar os seus próprios modos de 
vida; e, com relação ao fato de que o estudo dos mistérios ocultos é o degrau mais alto da escada 
do Conhecimento, tem que proclamar isso em voz alta, apesar da ciência exata e da oposição da 
sociedade. O Reino do Céu é obtido pela força, dizem os místicos cristãos. É somente com uma 
arma na mão e disposto a vencer ou morrer que o místico moderno pode ter a expectativa de 
alcançar seu objetivo.” [1] 

A arma na mão, naturalmente, é o amor à verdade. E é também o respeito a todos os seres. 

Durante a caminhada em direção “ao reino do céu em nosso interior”, devemos TENTAR o melhor, 
centenas de vezes, cometendo o tempo todo erros dolorosos. 

Gradualmente aprenderemos a errar menos e a corrigir com mais rapidez as nossas falhas. Se 
perseverarmos, uma coisa será percebida: quando o bom carma começa a amadurecer, uma nova 
manhã se anuncia no horizonte e o real aprendizado já domina inteiramente a jornada.  Então os 
efeitos externos das bênçãos interiores passam a ser menos desconfortáveis. 

NOTA: 
[1] “Cartas dos Mahatmas”, Ed. Teosófica, Brasília, edição em dois volumes, Carta 02, volume um, 
p. 43.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-bencao-indesejada/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-bencao-indesejada/


 

 

“Desfazendo Impressões Erradas” 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/12/04/desfazendo
-impressoes-erradas/ 

[20.10.17, 6ª] 

Emanuel Machado 

‘Em teosofia, Otimismo é o hábito de harmonizar a mente com o Ótimo que há em nosso próprio 
interior.  O Território do Ótimo está localizado em nossa alma imortal.  É ali que mora a bênção 
permanente; e ela lança sobre nós os raios de sol da iluminação, cada vez que o merecemos. 

O pessimismo, por outro lado, surge  de um estado de infantilidade espiritual e psicológica, pelo 
qual a pessoa sintoniza com alguma forma de preguiça de enfrentar os obstáculos.  O pessimismo 
é uma desistência de avançar em direção à vitória e à sabedoria. É uma justificativa para o hábito 
de não fazer nada. É uma desculpa para a irresponsabilidade ética. 

Se não podemos dar grandes passos, podemos dar passos tão pequenos quanto nossas forças 
permitirem.  Mas sempre é possível avançar. Avançar, em teosofia, é sinônimo de TENTAR.  
Interiormente, toda tentativa sincera é um avanço.’ 

“O Dilema Ético de S. Paulo” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-dilema-etico-de-s-paulo/ 

[20.10.17, 6ª] 

Arnalene Passos 

O carma da paz e da bem-aventurança não vem por acaso. Ele deve ser preparado e construído a 
cada momento, durante muito tempo. Será necessário identificar a cada instante o que é 
verdadeiro e o que é falso.  Porém, a capacidade de enxergar com clareza só vem pouco a pouco, à 
medida que tentamos constantemente o melhor, sem deixar-nos influenciar pelo aparente 
fracasso.  Devemos usar o nosso melhor critério – mesmo  que ele seja  imperfeito – e fazer  isso  
durante o tempo  necessário. Aprenderemos com os erros. O discernimento se desenvolverá 
talvez lentamente e entre um fracasso e outro, mas de modo seguro. 

“A Alma das Árvores” – António 
Corrêa D’Oliveira 

http://www.carloscardosoaveline.
com/alma-das-arvores/ 

[20.10.17, 6ª] 

Joana Pinho 

‘Feliz o Justo que, ao fim da vida, pudesse dizer no fundo da sua consciência: 

- Por cada ação boa que vi fazer, e de que eu aproveitei, fiz mil.  

Por cada bom e honrado conselho que me deram, dei mil.  

Por cada coisa de beleza em que o meu espírito se alegrou, criou a minha Arte cem coisas belas.  

Por cada Árvore, morta em meu benefício, desde o fogo da lareira à trave da minha casa, deixei na 
terra dez Árvores vivas.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/12/04/desfazendo-impressoes-erradas/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/12/04/desfazendo-impressoes-erradas/
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http://www.carloscardosoaveline.com/alma-das-arvores/
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A Geografia Oculta 
[20.10.17, 6ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘A CENTRALIDADE DE JERUSALÉM 

O Carma é uma combinação viva de espaço, tempo e movimento. Funciona como um vasto campo 
magnético produzido por ações e reações. 

Ao longo da evolução humana, uma cadeia multilinear de causas interdependentes se desdobra 
em lugares específicos e se irradia a partir deles em ritmos e ciclos que também são determinados 
de acordo com a Lei da ação e reação. 

Alguns dizem que Machu Picchu, na Cordilheira dos Andes, é um dos locais especiais do carma 
humano. A sua influência é silenciosamente inspiradora, assim como a energia de muitos outros 
lugares dos Andes. Cada país possui em seu território alguns pontos magnéticos fortes. Eles estão 
na Ásia, na África, na Europa, na Rússia e nas Américas. Em círculos esotéricos, não há necessidade 
de mencionar os Himalaias. 

O carma da civilização atual parece estar significativamente magnetizado por Jerusalém, a cidade 
considerada sagrada pelos três monoteísmos mais conhecidos, dos quais o Judaísmo é o mais 
antigo e aquele que tem a Ética mais forte. Na capital eterna de Israel, o Monte Moriá ou Monte 
do Templo constitui o local mais sagrado para os judeus e tem funcionado como um forte centro 
magnético, tanto de sentimentos nobres como de sentimentos egoístas, para todo o mundo e ao 
longo dos séculos. 

É provável que, para serem eficazes, os esforços pela paz mundial tenham de levar em conta a 
centralidade cármica, cultural e magnética do Monte do Templo em Jerusalém. 

(Reproduzido de "O Teosofista", dezembro de 2015, pp. 1-2).’ 



 

 

“Filosofia de Vida e Estabilidade” – 
Robert Crosbie 

http://www.filosofiaesoterica.com
/filosofia-vida-estabilidade/ 

[20.10.17, 6ª] 

Carlos Pasinato 

‘Uma filosofia de vida adequada, verdadeira e correta é absolutamente necessária para que haja 
um progresso firme e constante. 

Esta filosofia deve ter como centro uma imutabilidade; se não for assim, qualquer construção de 
um “corpo interior” sobre um centro que é mutável necessita da destruição daquele edifício e do 
começo de outra construção em outro centro, com perda de tempo, de esforço, e do progresso já  
feito. 

Se o segundo centro resultar mutável, a destruição será necessária novamente.  É por isso que não 
pode haver progresso com base em qualquer ponto de apoio exceto o Supremo Ser em nosso 
interior. Isso é a LEI, e não um sentimento.’ 

“A Oração da Boa Vontade” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/oracao-da-boa-vontade/ 

[20.10.17, 6ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega aos nossos websites associados “A Oração da Boa Vontade - Praticando a Ioga do 
Pensamento Correto”, de Carlos Cardoso Aveline.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/filosofia-vida-estabilidade/
http://www.filosofiaesoterica.com/filosofia-vida-estabilidade/
http://www.filosofiaesoterica.com/oracao-da-boa-vontade/
http://www.filosofiaesoterica.com/oracao-da-boa-vontade/


 

 

“A Vida Toda é Bela” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-vida-toda-e-bela/ 

[21.10.17, Sábado] 

Silvia Almeida 

‘O Universo é uma escola de almas. Dentro dele nada é inútil, exceto aquilo que nega a unidade da 
vida ou a sua autorrenovação cíclica. Tudo o que promove a sabedoria e evita estimular as causas 
do sofrimento é bom. 

Examinando o mistério da bondade, o pensador clássico Musônio Rufo afirmou: 

“… Aqueles entre nós que participam de discussões filosóficas naturalmente ouviram falar na ideia 
de que a dor, a morte, a pobreza e outras coisas que estão livres de maldade não são, de modo 
algum, más; e convivem com a ideia de que, em compensação, a riqueza, a vida, o prazer e outras 
coisas que não participam da virtude não são boas. No entanto, embora tenhamos escutado estas 
ideias, devido à corrupção que foi transmitida a nós o tempo todo desde a infância, e por causa do 
comportamento deturpado que esta corrupção causa, pensamos que é mau que a dor venha até 
nós; e pensamos que é bom que ocorra o prazer.” [1] 

A dor traz lições; o prazer pode escravizar. 

NOTA: 
[1] “Musonius Rufus – Lectures and Sayings”, translated by Cynthia King and with a preface by 
William B. Irvine, CreateSpace, USA, copyright 2010, 2011, by Cynthia King, 101 pp., ver p. 37.’ 

“A Infinitude do Ser” – Sri 
Aurobindo 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/08/25/a-
infinitude-do-ser/ 

[21.10.17, Sábado] 

Emanuel Machado 

‘Tornei-me o que era antes de haver o tempo. 
Um toque secreto aquietou meus sentidos: 
Todas as coisas criadas pela Mente passaram 
A um magnífico vazio silencioso. 

Minha vida é um silêncio preso por mãos atemporais; 
O mundo afundou em um olhar imortal. 
Meu espírito tirou as suas máscaras, 
Estou sozinho com meu próprio ser no espaço. 
Meu coração é um centro de infinitude, 
Meu corpo apenas um ponto na vasta expansão da alma. 
O abismo enorme de todos os seres está desperto sob mim, 
Ele que um dia esteve dominado por uma gigantesca Ignorância. 

É minha uma imensidão sem instantes, pura e nua, 
E posso alcançar a eternidade de todos os lugares.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-vida-toda-e-bela/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-vida-toda-e-bela/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/08/25/a-infinitude-do-ser/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/08/25/a-infinitude-do-ser/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/08/25/a-infinitude-do-ser/


 

 

Uma Avaliação 
[21.10.17, Sábado] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘CALCULANDO O TAMANHO DA ALMA 

Quem sente que é pequeno tem a capacidade de crescer. 

Para aumentar a sua habilidade, um jogador de xadrez deve jogar com enxadristas mais avançados 
do que ele, e estudar cuidadosamente as batalhas travadas pelos grandes mestres deste esporte 
pensativo e estratégico. 

De modo semelhante, para expandir a sua compreensão da vida, o estudante de teosofia deve 
observar aquilo que é imensamente maior do que ele, e interagir com o que é mais duradouro do 
que a sua pequena vida individual. 

A alma de cada ser tende a adquirir as dimensões daquilo que ele contempla. 

(Reproduzido de "O Teosofista", edição de fevereiro de 2016, p. 04).’ 



 

 

A Função de Antahkarana 
[21.10.17, Sábado] 

Joana Pinho 

‘Assistimos com alguma frequência a fraudes. Mas enxergamos a origem da falsidade calculada?  

Lemos no texto "A Inteligência Emocional":  

"A hipocrisia e a falsidade intencional ocorrem quando se quebra parte de antahkarana, a ponte 
espiritual entre o eu imortal e a personalidade mortal, cuja tarefa é estabelecer uma linha de 
coerência (imperfeita, porque humana) entre cada setor 'terrestre'  do indivíduo e a sua instância 
divina interior." [1]  

Aqueles que tentam iludir os outros, mentem sobretudo para si próprios. Com isso, se distanciam 
da fonte de criatividade, paz e bem-aventurança - o eu superior.  

Como os vários textos dos websites esclarecem, é respeitando a si mesmo que o indivíduo é 
respeitado pelos demais; é percebendo seu próprio valor que ele pode enxergar o valor dos outros 
e da vida. [2] 

À medida que compreendemos as causas da hipocrisia crescemos em compaixão, sem abandonar 
o rigor. 

NOTAS: 
[1] Do texto "A Inteligência Emocional", de Carlos: 
http://www.carloscardosoaveline.com/a-inteligencia-emocional/ 

[2] Veja por exemplo os textos:  

"Fragmentos de Filosofia Estoica", de Musônio Rufo 
http://www.carloscardosoaveline.com/fragmentos-filosofia-estoica/ 

"O Respeito Espiritual por Si Mesmo", de Ivan A. Il’in 
http://www.carloscardosoaveline.com/o-respeito-espiritual-por-si-mesmo/ 

"Rancor, Boa Vontade e Contentamento", de Carlos: 
https://www.carloscardosoaveline.com/rancor-boa-vontade-contentamento/’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/a-inteligencia-emocional/
http://www.carloscardosoaveline.com/fragmentos-filosofia-estoica/
http://www.carloscardosoaveline.com/o-respeito-espiritual-por-si-mesmo/
https://www.carloscardosoaveline.com/rancor-boa-vontade-contentamento/


 

 

“O Mistério dos Nidanas” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-misterio-dos-nidanas/ 

[21.10.17, Sábado] 

Carlos Pasinato 

‘O teosofista é convidado a estudar a presença e a dinâmica dos Nidanas em sua vida diária.  O 
termo é de origem budista: os nidanas são as causas e os efeitos interligados. São os fios do carma 
tecendo o destino de cada um conforme o fluir dos desejos, dos pensamentos e das ações 
individuais.  

Todo estudante de filosofia esotérica sabe que uma vontade nobre tende a produzir paz e 
felicidade. Porém, o ser humano não pode existir apenas com desejos elevados e impessoais, e 
por esta razão a vida é probatória, como afirma H. P. Blavatsky em “Ísis Sem Véu”.  Cabe examinar, 
portanto, como funciona em cada caso o nível de aprendizado em que a presença de testes é 
inevitável. 

Há na consciência de cada indivíduo uma área de luta e de transição entre os seus pensamentos 
mais elevados e os mais inferiores; e também existe um ponto de encontro e de mutação em que 
os sentimentos generosos devem enfrentar os sentimentos inferiores. [1]  

A intensidade da luta na alma humana obedece a fatores variados, entre eles o carma individual 
acumulado, a livre vontade do indivíduo, as suas decisões a cada instante, e o carma coletivo.  O 
carma se relaciona com os hábitos e consiste de causas e efeitos interdependentes, ou nidanas. 

NOTA: 
[1] Nem sempre os sentimentos inferiores são desleais aos sentimentos superiores. O inferior 
pode partilhar das mesmas metas do superior, complementando e apoiando o trabalho nobre 
dentro das suas possibilidades.’ 

“O Trabalho e o Descanso 
Corretos” – Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/trabalho-descanso-corretos/ 

[22.10.17, Domingo] 

Arnalene Passos 

‘A paz nasce de dentro: em algumas ocasiões, inclusive, ela desce sobre as pessoas de boa vontade 
como um estado mental elevado de duração especialmente longa. Um tal bem-estar envolve o eu 
inferior inteiro do indivíduo e o coloca numa espécie de “estado abençoado de suspensão 
animada”. A bênção com frequência ocorre depois de concluída uma tarefa difícil e demorada.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/o-misterio-dos-nidanas/
http://www.filosofiaesoterica.com/o-misterio-dos-nidanas/
http://www.filosofiaesoterica.com/trabalho-descanso-corretos/
http://www.filosofiaesoterica.com/trabalho-descanso-corretos/


 

 

“A Chave da Teosofia – 02” – 
Helena P. Blavatsky 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-chave-da-teosofia-02/ 

[22.10.17, Domingo] 

Silvia Almeida 

‘PESQ.: (...) vejo que os seus ensinamentos são muito mais complicados e metafísicos que o 
espiritismo e o pensamento religioso comum.  Você pode explicar, então, por que motivo este 
sistema da Teosofia, que você apóia, despertou tanto interesse e tanta hostilidade ao mesmo 
tempo? 

 TEOS.: Acredito que há várias razões para isso. Entre outras causas que podem ser mencionadas, 
em primeiro lugar, há a grande reação provocada pelas teorias grosseiramente materialistas hoje 
dominantes entre os professores da ciência. Em segundo lugar, há uma insatisfação geral com a 
teologia artificial das várias igrejas cristãs, e com o número de seitas conflitantes entre si, que 
cresce a cada dia. Em terceiro lugar, há uma percepção sempre crescente do fato de que crenças 
religiosas tão obviamente auto-contraditórias – e mutuamente contraditórias – não podem ser 
verdadeiras; e de que alegações não-verificadas não podem ser reais. Esta desconfiança natural 
em relação às religiões convencionais é fortalecida pelo completo fracasso delas quando se trata 
de preservar a moral e de purificar a sociedade e as massas. Em quarto lugar, uma convicção da 
parte de muitos, e um conhecimento da parte de alguns, de que deve haver em algum lugar um 
sistema filosófico e religioso que seja científico e não apenas especulativo. Finalmente, uma 
crença, talvez, de que um tal sistema deve ser buscado em ensinamentos muito mais antigos do 
que qualquer religião moderna.’ 

“A Teosofia e a Reencarnação” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-teosofia-e-a-reencarnacao/ 

[22.10.17, Domingo] 

Carlos Pasinato 

‘Fica claro, pelo estudo da reencarnação tal como ensinada pelos mestres dos Himalaias, que 
existe uma relação direta entre rumo da vida física e o rumo da vida no pós-morte. E uma das 
lições práticas desse estudo é que, já que a vida pós-morte é imensamente mais longa do que a 
vida física, vale a pena fazer um esforço concentrado para alcançar a paz interior e a sabedoria. 
Assim é estabelecida uma tendência firme na direção correta, que se desdobrará durante os 
milhares de anos seguintes.  Para estar à altura deste desafio e desta oportunidade, o aprendiz 
deve ouvir o seu próprio coração e agir de acordo com a voz da sua consciência. Mas também é 
recomendável estudar e refletir sobre o funcionamento das leis ocultas do universo, inclusive a lei 
do carma e da reencarnação.  O processo da reencarnação está ligado à lei mais ampla da 
manifestação periódica de toda vida. Esta lei se aplica tanto a seres humanos como a animais, a 
vegetais, a planetas e ao próprio universo. Sua abordagem se faz através da chamada Doutrina dos 
Ciclos.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-chave-da-teosofia-02/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-chave-da-teosofia-02/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-teosofia-e-a-reencarnacao/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-teosofia-e-a-reencarnacao/


 

 

“A Aceleração do Renascimento” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/06/28/a-
aceleracao-do-renascimento/ 

[22.10.17, Domingo] 

Emanuel Machado 

‘Desde uma nação até uma família, um grupo humano saudável deve ter alguma forma de 
consenso na sua base. Há um conjunto de valores e princípios aceitos por todos, uma descrição de 
mundo compartilhada, uma filosofia inspiradora ou um propósito coletivo. Estes fatores produzem 
um sentido de comunhão. Dão às pessoas uma base para o diálogo e a ajuda mútua. Porém, os 
princípios e visões que mantêm o grupo unido devem permanecer abertos a um exame e reexame 
honestos. Duas chaves para expandir o sentido de comum-unidade são uma mente aberta e a 
franqueza em relação às questões fundamentais.’ 

“A Teosofia do Namastê” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.carloscardosoaveline.
com/a-teosofia-do-namaste/ 

[22.10.17, Domingo] 

Joana Pinho 

‘O realismo impessoal é um bálsamo para as feridas da alma. Curo a mim mesmo através da 
modéstia. A humildade me permite desenvolver autoestima, e da autoestima surge a confiança 
nos outros.’ 

Saber Decidir 
[22.10.17, Domingo] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘A ARTE DE OPTAR PELO QUE É BOM 

Quando os desafios no caminho espiritual ameaçam a integridade do coração de alguém, é 
preferível optar pela prudência, pelo vagar e pela boa vontade silenciosa. 

Vale mais a colaboração no plano do pensamento do que uma ação externa para a qual não 
estejamos preparados. 

Os pensamentos se ouvem, as ideias flutuam no ar, os sentimentos causam efeitos palpáveis. É a 
comunhão de bons pensamentos que sustenta o trabalho teosófico, e se o silêncio amigo sustenta 
e consolida os bons pensamentos, então este é o caminho correto. O desapego é nosso mestre. O 
mais importante é ouvir a voz sem palavras dos nossos corações, e perceber a paz que ultrapassa 
o entendimento humano. 

(Reproduzido de "O Teosofista", abril de 2015, p. 14).’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/06/28/a-aceleracao-do-renascimento/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/06/28/a-aceleracao-do-renascimento/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/06/28/a-aceleracao-do-renascimento/
http://www.carloscardosoaveline.com/a-teosofia-do-namaste/
http://www.carloscardosoaveline.com/a-teosofia-do-namaste/


 

 

“A Magia Prática do Caminho 
Teosófico” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-magia-pratica-do-caminho-
teosofico/ 

[23.10.17, 2ª] 

Arnalene Passos 

‘Que diferença faz na vida diária o estudo da teosofia clássica?   Para muitos, no início o contato 
com a filosofia esotérica pode parecer principalmente “teórico”.  As mudanças emocionais que 
acompanham toda expansão de consciência estão presentes, mas parecem suaves e não chamam 
atenção. Um observador ingênuo dirá que “não vê sentimentos”, porque inexiste no processo o 
sentimentalismo religioso convencional.’ 

‘Os Sete Princípios do Movimento’ 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/os-sete-principios-do-movimento/ 

[23.10.17, 2ª] 

Silvia Almeida 

‘Visto como um organismo vivo, o movimento teosófico é como a árvore Ashwattha, que cresce 
com suas raízes no alto e seus galhos abaixo.    

As folhas desta árvore não são apenas os Vedas, como o Bhagavad Gita afirma. [1] Elas incluem 
cada tradição de sabedoria, e o que há de essencial e verdadeiro em todas as filosofias, religiões e 
ciências. A filosofia esotérica nos capacita para perceber e compreender este fato. H.P.B. escreve: 

“… A árvore viva da sabedoria (….) pode ser comparada (….) à Árvore do Mundo da lenda nórdica, 
que não secará nem morrerá até que seja travada a batalha final pela vida, enquanto as suas 
raízes são mordidas o tempo todo pelo dragão Nidhogg ; (….) do mesmo modo o primeiro e 
sagrado Filho de Kriyasakti teve o seu corpo mordido pelos dentes do tempo, mas as raízes do seu 
ser interior permaneceram eternamente fortes e não decaíram, porque cresciam e se expandiam 
no céu, e não na terra.” [2] 

As verdadeiras raízes da árvore do movimento teosófico estão de fato no céu, representado por 
Atma e Buddhi.   

No tempo certo de cada ciclo, os galhos e folhas deste movimento-árvore se tornam outra vez 
visivelmente fortes. E é possível que o trabalho pela Causa do movimento tenha mais mérito 
durante os tempos difíceis, e quando o esforço é silencioso, do que durante os momentos fáceis, 
quando o trabalho tem a seu favor a enganadora maré de curto prazo. 

NOTA: 
[1] Veja o parágrafo de abertura do capítulo 15, em “Bhagavad Gita”, “The Theosophy Company”, 
Los Angeles/Mumbai, 1986. 

[2] “The Secret Doctrine”, H.P.B., Theosophy Co., volume I, p. 211.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-magia-pratica-do-caminho-teosofico/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-magia-pratica-do-caminho-teosofico/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-magia-pratica-do-caminho-teosofico/
http://www.filosofiaesoterica.com/os-sete-principios-do-movimento/
http://www.filosofiaesoterica.com/os-sete-principios-do-movimento/


 

 

“As Seis Virtudes Gloriosas” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/10/31/as-seis-
virtudes-gloriosas/ 

[23.10.17, 2ª] 

Emanuel Machado 

‘Um dos frutos da sabedoria é a capacidade  – até certo ponto, pelo menos –  de fazer a coisa 
certa, no momento certo e no lugar certo.  O objetivo de toda a ação correta é ajudar outros,  que 
vemos e que sabemos que não estão corretos.  Nossa visão e nosso conhecimento da sua situação 
atual nos dão indicações sobre o tipo e o modo da ajuda.  Se os considerarmos incapazes, não 
poderemos dar-lhes ajuda alguma.  Por isso, nós não julgamos, mas, assim como o Sol e a 
Natureza, tratamos a todos de igual maneira  –  brilhamos para todos, trabalhamos por todos, sem 
levar em conta as ideias que alimentam atualmente, ou as aparentes qualificações de cada um.  
Essa tem sido a trajetória de todos os grandes Instrutores.   Eles vêm 'não para chamar os santos, 
mas para chamar os pecadores ao arrependimento.'  Todos têm tido os seus Judas, mas mesmo os 
Judas têm tido as suas oportunidades, como os outros; mesmo eles são intrinsecamente perfeitos, 
e, sendo dotados de livre arbítrio,  podem aproveitar a oportunidade.  O hino cristão que diz que 
'enquanto a chama está acesa,  até o mais vil pecador pode recuperar-se' –  expressa uma 
verdade. Assim, o que é que existe de real em tudo o que depende de julgamentos mortais?  
“Nada”, acho que você irá dizer, quando considerar a questão na sua dimensão mais ampla e à luz 
do Carma. O Carma traz oportunidades tanto para dar como para receber.’ 

O nascimento de uma nova época 
[23.10.17, 2ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘A LEI DO EQUILÍBRIO 

A cada noite corresponde uma manhã. 

Sempre que uma civilização perde o seu sentido de ética, torna-se incapaz de suportar o seu 

próprio peso. Os seus habitantes dedicam então as suas mentes a coisas que não fazem sentido, e 

acontece uma aceleração irracional dos acontecimentos, até que o bom Carma reestabeleça o 

equilíbrio e o bom senso. 

O que se planta, se colhe. 

O desconhecimento da Lei do Carma é fator decisivo na expansão da ignorância espiritual e de 

formas imorais de ilusão. O dogmatismo religioso desempenha um papel importante na destruição 

do sentido ético de responsabilidade individual e coletiva diante da Vida. Quando o egoísmo se 

espalha e predomina, as estruturas sociais se desfazem, até que nasçam novas formas de 

interação, trazendo consigo outra vez o altruísmo.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/31/as-seis-virtudes-gloriosas/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/31/as-seis-virtudes-gloriosas/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/31/as-seis-virtudes-gloriosas/


 

 

“Netuno, Um Mistério Diante de 
Nós” – Carlos Cardoso Aveline 

http://www.carloscardosoaveline.
com/netuno-um-misterio-diante-
de-nos/ 

[23.10.17, 2ª] 

Joana Pinho 

‘O universo é como uma família. Todo ser humano saudável possui um parentesco espiritual com 
planetas e estrelas. A energia da transcendência está situada em um local estratégico da sua alma. 
O uso que cada indivíduo faz desta energia na vida diária, porém, depende do seu talento para 
viver corretamente.’ 

“Davi, Golias e a Teosofia” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/davi-golias-teosofia/ 

[23.10.17, 2ª] 

Carlos Pasinato 

‘Quando o aprendiz sabe olhar com clareza, ele está apto para dar o passo seguinte na alquimia da 
aprendizagem.  E o próximo passo é abrir espaço com eficiência para o ouro e a prata, 
fundamentalmente dentro de si, secundariamente fora de si.  Deste modo é que se  fortalece, não 
sem determinada lentidão, o que há de mais nobre e elevado na natureza humana. O chumbo do 
material grosseiro é transmutado aos poucos em metais nobres como prata (símbolo da mente 
clara) e ouro (símbolo do coração e da mônada espiritual). 

O alquimista deve saber esperar, e isso não é tudo. É necessário saber plantar o que é bom e 
correto, enquanto espera. Seu dever é plantar bondade e sabedoria mesmo enquanto colhe frutos 
amargos em condições climáticas desagradáveis. 

A perseverança tem como base uma compreensão direta do Tempo de longo prazo. É graças à 
percepção pessoal dos ciclos do Tempo que o aprendiz pode confiar de fato na lei do plantio e da 
colheita.’ 

“Comentários à Escada de Ouro” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/comentarios-escada-ouro/ 

[24.10.17, 3ª] 

Carlos Pasinato 

‘2 – MENTE ABERTA NÃO É CABEÇA OCA  

O segundo degrau da Escada de Ouro é “mente aberta”.  E há uma profunda diferença entre uma 
mente aberta e uma cabeça oca. Porque a mente aberta é o oposto da credulidade.  

Cada possível verdade deve ser examinada uma e outra vez desde vários pontos de vista.  A 
abertura para ideias novas requer exame crítico, boa vontade e disposição para aprender. Isso 
frequentemente tem um preço cármico. Os acontecimentos desafiadores e desconfortáveis 
destroem a comodidade da rotina e nos convidam a olhar os fatos desde novos ângulos e pontos 
de vista que antes estávamos acostumados a ignorar.  

Mente aberta implica desapego, e só o desapego permite uma compreensão do cosmo. A mente 
aberta caracteriza o indivíduo que sabe que a vida é um processo de aprendizagem e de constante 
autorrenovação.’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/netuno-um-misterio-diante-de-nos/
http://www.carloscardosoaveline.com/netuno-um-misterio-diante-de-nos/
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http://www.filosofiaesoterica.com/davi-golias-teosofia/
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“Chelas e Chelas Leigos” – Helena 
P. Blavatsky 

http://www.filosofiaesoterica.com
/chelas-chelas-leigos/ 

[24.10.17, 3ª] 

Silvia Almeida 

‘Oferecer-se como candidato ao chelado é bastante fácil. Transformar-se em um Adepto é a mais 
difícil tarefa que um homem poderia empreender. Há um grande número de homens que 
‘nasceram’ naturalmente poetas, matemáticos, mecânicos, estadistas, etc., mas é praticamente 
impossível que alguém nasça naturalmente como um Adepto. Porque, embora ouçamos falar de 
tempos em tempos – raramente – de alguém que tem uma capacidade extraordinária, inata, para 
adquirir conhecimento e poder oculto, no entanto este indivíduo tem que passar pelos mesmos 
testes e provações, e deve realizar o mesmo autotreinamento que qualquer outro aspirante 
menos favorecido. Nesta questão, é completamente verdadeiro o fato de que não há caminho 
especial algum pelo qual possam viajar os favoritos.’ 

“Transcendendo a Competição” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/02/28/transcende
ndo-a-competicao/ 

[24.10.17, 3ª] 

Emanuel Machado 

‘Não devemos mentir a nós próprios dizendo que somos melhores que outra pessoa: ninguém é 
melhor que ninguém. Todos são valiosos, cada um a seu modo, uma vez que tenham boa intenção 
e façam o melhor que podem. Devemos fazer o melhor da nossa parte e irradiar o melhor para os 
colegas, incondicionalmente. Cabe garantir que o tempo não passa em vão, e que aprendemos 
alguma coisa.’ 

A Verdadeira Felicidade 
[24.10.17, 3ª] 

Joana Pinho 

‘Jean Jacques Rousseau escreveu que a fonte da verdadeira felicidade está em nós, e não está ao 
alcance dos homens tornar verdadeiramente infeliz aquele que sabe querer ser feliz. [1]  

NOTA: 
[1] Frase adaptada do livro "Os Devaneios do Caminhante Solitário", de Jean Jacques Rousseau, 
Editora Universidade de Brasília, Brasília, 1986, 135 pp., p. 31.’ 

“A Lição Secreta de 
‘Tomorrowland’” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/licao-secreta-tomorrowland/ 

[24.10.17, 3ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega aos nossos websites associados o texto “A Lição Secreta de ‘Tomorrowland’”, de Carlos 
Cardoso Aveline.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/chelas-chelas-leigos/
http://www.filosofiaesoterica.com/chelas-chelas-leigos/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/02/28/transcendendo-a-competicao/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/02/28/transcendendo-a-competicao/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/02/28/transcendendo-a-competicao/
http://www.filosofiaesoterica.com/licao-secreta-tomorrowland/
http://www.filosofiaesoterica.com/licao-secreta-tomorrowland/


 

 

“Libertando-se das Ilusões” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/libertando-se-das-ilusoes/ 

[25.10.17, 4ª] 

Carlos Pasinato 

‘De que maneira podemos libertar-nos das diferentes formas de ilusão espiritual, aproximando-
nos gradualmente da verdade una e fundamental? O primeiro passo, para muitos autores, é algo 
que devemos fazer com regularidade em nossa vida. Trata-se de examinar a nossa própria 
motivação. O que é que eu quero, realmente, com minha busca espiritual? Normalmente, uma 
resposta sincera terá em si a chave para a solução do problema da ilusão, tal como se apresenta 
neste momento em nossa vida. Tudo depende, no entanto, do grau de honestidade que temos 
com nós mesmos. A maior parte das nossas motivações é feita de desejos. Através do estudo do 
conteúdo em grande parte ilusório dos nossos desejos, podemos gradualmente ter acesso a níveis 
mais permanentes da realidade.’ 

“A Magia Prática do Caminho 
Teosófico” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-magia-pratica-do-caminho-
teosofico/ 

[25.10.17, 4ª] 

Silvia Almeida 

‘Em algum momento o estudante enfrentará o solo duro que se apresenta diante dele ao final da 
recordação inconsciente,  e sentirá o desafio de começar a partir de zero, no chão árido,  uma 
etapa superior do trabalho de autolibertação pela compreensão da Lei. Surgem então os 
desencantos e as decepções. A vida parece um deserto. Também neste caso, a solução está na 
paciência,  na visão de longo prazo e no desapego em relação a frutos e resultados visíveis do 
esforço de busca.  A alma será testada em sua capacidade de enfrentar a solidão no caminho. Terá 
de compreender que cada um deve caminhar por seu próprio mérito. Na estrada da sabedoria, 
não há transporte coletivo assegurado, e muito menos gratuito. O preço mínimo a pagar é a 
produção crescente de bom carma e de mérito próprio. 

Mas é importante deixar claro sobretudo que no caminho teosófico a noção de tempo e de espaço 
deve ser ampla. A religiosidade superficial busca resultados de curto prazo.  A filosofia esotérica 
autêntica dá elementos de estímulo para o calmo despertar de Antahkarana, a silenciosa ponte 
sagrada que faz a ligação entre a alma mortal e a alma imortal.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/libertando-se-das-ilusoes/
http://www.filosofiaesoterica.com/libertando-se-das-ilusoes/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-magia-pratica-do-caminho-teosofico/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-magia-pratica-do-caminho-teosofico/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-magia-pratica-do-caminho-teosofico/


 

 

“Ideias Sobre a Doutrina Secreta” – 
Helena P. Blavatsky 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/26/ideias-
sobre-a-doutrina-secreta/ 

[25.10.17, 4ª] 

Emanuel Machado 

‘O ocidental exige e espera que seu 'Caminho' seja construído com todos os artifícios egoístas do 
conforto moderno, pavimentado, projetado com ferrovias rápidas e telégrafos e mesmo 
telescópios, através dos quais ele possa, enquanto confortavelmente sentado, pesquisar as obras 
de outras pessoas; e enquanto as critica, procura o caminho mais fácil para fazer de conta que é 
Ocultista e Estudante amadorístico de Teosofia. 

O 'Caminho' real para o conhecimento esotérico é muito diferente. Sua porta é coberta pelos 
arbustos espinhosos da negligência. As caricaturas da verdade, durante longas eras bloqueiam o 
caminho, e o caminho é obscurecido pelo desprezo orgulhoso da autossuficiência e com cada 
verdade distorcida até ficar fora de foco. Atravessar sozinho o portal exige um trabalho de anos, 
incessante, frequentemente sem recompensas, e uma vez do outro lado do portal, o cansado 
peregrino tem que avançar arduamente a pé, porque a trilha estreita leva a alturas 
aparentemente inalcançáveis da montanha, não medidas e desconhecidas, a não ser para aqueles 
que já alcançaram antes os picos ocultos por nuvens. Assim, ele deve escalar passo a passo, tendo 
que conquistar com seus próprios esforços cada centímetro do chão à sua frente, movendo-se 
para adiante, guiado por estranhos pontos de referência cujo significado ele só pode determinar 
decifrando as inscrições castigadas pelo mau tempo, deterioradas, enquanto ele segue; porque ai 
dele se, em vez de estudá-las, ele fica friamente inativo e as define como “indecifráveis”. A 
'Doutrina do Olho' é maya; só a Doutrina do 'Coração' pode fazer dele um eleito. 

Deveria ser surpreendente que tão poucos alcancem o objetivo, que muitos sejam chamados, mas 
poucos sejam escolhidos? Será que a razão disso não está explicada no início da parte II de 'Voz do 
Silêncio'?  A obra diz que, enquanto os seguidores da Doutrina do Olho repetem com orgulho, 
'Vejam, eu sei', aqueles que recolheram conhecimento com humildade confessam em voz baixa; 
'assim eu ouvi' ; e deste modo tornam-se os únicos 'escolhidos'.’ 

“General Raymundo Pinto Seidl” – 
Aleixo Alves de Souza 

http://www.filosofiaesoterica.com
/general-raymundo-pinto-seidl/ 

[25.10.17, 4ª] 

Arnalene Passos 

Chega aos nossos websites associados o texto “General Raymundo Pinto Seidl - O Pensador que 
em 1919 Organizou a Seção Nacional do Movimento Teosófico”, de Aleixo Alves de Souza . 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/26/ideias-sobre-a-doutrina-secreta/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/26/ideias-sobre-a-doutrina-secreta/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/26/ideias-sobre-a-doutrina-secreta/
http://www.filosofiaesoterica.com/general-raymundo-pinto-seidl/
http://www.filosofiaesoterica.com/general-raymundo-pinto-seidl/


 

 

A Opção pela Sinceridade 
[25.10.17, 4ª] 

Joana Pinho 

‘É possível perceber com clareza os aspectos concretos e diretos da falsidade e da sinceridade, 
mas qual é a relação entre mentira, verdade e Carma?  

Carlos escreveu:  

"A lei do carma rege a todos os seres, tanto física quanto mental e espiritualmente. Cada pessoa 
tem um Carma Mental que produz resultados em seu próprio nível. Nossos hábitos de 
pensamento são nosso carma, porque criam nossa maneira de ver o mundo - e de viver. O 
pensamento influencia decisivamente cada aspecto da vida.  Aquele que busca enganar outras 
pessoas pode obter vantagens externas de curto prazo, porém adquire inevitavelmente um mau 
carma correspondente no plano mental, onde tudo é mais durável que nos planos inferiores da 
realidade.  As vantagens pessoais obtidas por meios injustos são colocadas dentro de uma atitude 
mental negativa. Na verdade, elas surgem de uma atitude mental negativa e a reforçam. O 
mentiroso perde o sentido da realidade, e assim atrai sofrimento para si mesmo. Em 
compensação, a opção pela sinceridade é uma fonte de bênção, a médio e longo prazo, embora a 
curto prazo possa trazer consequências incômodas." [1] 

NOTA: 
[1] Do texto "As Fábulas de Esopo", de Carlos: 
http://www.carloscardosoaveline.com/as-fabulas-esopo/’ 

A vida como algo sagrado 
[25.10.17, 4ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘AME A VIDA OU ENFRENTE A GUERRA 

Tudo se comunica na existência social dos humanos. 

Onde não há respeito por aquilo que cria a vida, não há respeito pela Vida em si. Quando uma 
sociedade não pode ver a sacralidade do começo da vida, ela também despreza o seu final. 

Portanto, a banalização do sexo e a promoção da luxúria com objetivos comerciais e outros levam 
à banalização da guerra. E provocam também a trivialização do assassinato, do aborto, da 
destruição das florestas e outras formas de crueldade. 

Quando reconhecemos o aspecto sagrado do amor, aprendemos a apreciar a vida e a proteger 
todos os seres. A amizade universal e a ética não pertencem a nós, mas nós pertencemos à 
amizade universal e à ética.’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/as-fabulas-esopo/


 

 

“A Bênção Duradoura” – Carlos 
Cardoso Aveline 

https://br.groups.yahoo.com/neo/
groups/SerAtento/conversations/
messages/40132 

[25.10.17, 4ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega aos nossos websites associados o texto “A Bênção Duradoura - Renunciando ao Conforto 
do Não Pensar”, de Carlos Cardoso Aveline.’ 

“O Poder de Sugestão” – Robert 
Crosbie 

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-poder-de-sugestao/ 

[26.10.17, 5ª] 

Carlos Pasinato 

‘Se aceitamos a filosofia dos Mestres tal como ela nos é dada em Teosofia, se a encararmos como 
uma teoria cujos méritos devem ser examinados, nós veremos que ela explica. Ela explica por que 
há tantos tipos diferentes de pessoas; ela explica as suas diferentes naturezas; ela explica por que 
alguns sofrem mais e outros sofrem menos. Ela explica por que um nasce em um lugar 
determinado, naquela família, naquele povo, naquela época. Ela explica cada uma das 
desigualdades que há na vida, cada injustiça, cada mistério. Ela capacita o ser humano para 
compreender a sua própria imortalidade para ter uma existência consciente no Espírito, mesmo 
enquanto está encarnado em um corpo aqui na Terra. Atualmente nós vivemos na matéria; 
pensamos que existimos na matéria e que dependemos da matéria para existir. Pensamos 
materialmente. Nossa religião é materialista, nossa ciência é materialista, e nossa filosofia é 
materialista. Tudo isso se deve ao mau uso do poder da sugestão e à nossa aceitação de ideias 
sem investigá-las, sem compará-las, e com base apenas nesta ou naquela autoridade. Nós 
acreditamos, mas não sabemos.’ 

“Wen-tzu, a Teosofia da China” – 
Thomas Cleary (trad.) 

http://www.filosofiaesoterica.com
/wen-tzu-teosofia-da-china/ 

[26.10.17, 5ª] 

Silvia Almeida 

‘As pessoas verdadeiras sabem de que modo considerar o ser interior como grande e o mundo 
como pequeno. Elas preferem o autogoverno e desprezam o ato de governar os outros. Elas não 
deixam que as coisas perturbem a sua harmonia, e não permitem que desejos desorganizem os 
seus sentimentos. Ocultando seus nomes, elas se escondem quando o Caminho é acatado e 
aparecem quando ele não o é. Elas agem sem artifícios, trabalham sem esforço e sabem sem 
intelectualizar.’ 

https://br.groups.yahoo.com/neo/groups/SerAtento/conversations/messages/40132
https://br.groups.yahoo.com/neo/groups/SerAtento/conversations/messages/40132
https://br.groups.yahoo.com/neo/groups/SerAtento/conversations/messages/40132
http://www.filosofiaesoterica.com/o-poder-de-sugestao/
http://www.filosofiaesoterica.com/o-poder-de-sugestao/
http://www.filosofiaesoterica.com/wen-tzu-teosofia-da-china/
http://www.filosofiaesoterica.com/wen-tzu-teosofia-da-china/


 

 

Vigiar e construir 
[26.10.17, 5ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

C’ONSTRUINDO O FUTURO DE DENTRO PARA FORA 

As mudanças atuais na estrutura internacional de poder ganham peso e velocidade a cada dia, e 
nem todos os seus aspectos são construtivos. O futuro de curto prazo inclui incógnitas. 

O carma da civilização ocidental parece preparar-se para uma forte atualização. O preço a pagar 
por ela pode estar situado principalmente no plano sutil, ou pode incluir perdas significativas no 
plano físico. Para ajudar o processo de nascimento do futuro saudável, os cidadãos planetários 
têm como opção não só visualizar o carma agradável que espera pela humanidade no médio 
prazo, mas também trabalhar ativamente para que a transição seja o menos dolorosa possível. 

Seja qual for o preço a pagar durante o parto, não há necessidade de ficar hipnotizado por 
acontecimentos negativos, nem de ignorar os problemas que ameaçam a humanidade. Cabe uma 
ação vigilante no sentido de construir - de dentro para fora - a civilização da fraternidade 
universal. 

(Reproduzido de "O Teosofista", novembro de 2014, pp. 01-02. Título original: "Construindo o 
Futuro Humano - A Ação Eficaz Avança de Dentro para Fora").’ 

“The Karma of Literature and the 
Media” – Carlos Cardoso Aveline 

http://blogs.timesofisrael.com/the
-karma-of-literature-and-the-
media/ 

[26.10.17, 5ª] 

Joana Pinho 

‘O artigo “The Karma of Literature and the Media”, de Carlos, que corresponde à versão em língua 
inglesa do texto “O Carma da Mídia, da Arte e da Literatura”,  está agora publicado em nosso 
blogue no “The Times of Israel”:’ 

http://blogs.timesofisrael.com/the-karma-of-literature-and-the-media/
http://blogs.timesofisrael.com/the-karma-of-literature-and-the-media/
http://blogs.timesofisrael.com/the-karma-of-literature-and-the-media/


 

 

“Fortalecendo a Vontade 
Individual” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/12/fortalecend
o-a-vontade-individual/ 

[26.10.17, 5ª] 

Emanuel Machado 

‘Ser verdadeiramente sábio significa estar livre da roda de reencarnações e é uma condição que 
está além da etapa atual de desenvolvimento humano. Entre os indivíduos que convivem com 
nossa humanidade, os maiores sábios são apenas discípulos da sabedoria eterna. Mas eles 
aprenderam algo decisivo. Eles aprenderam a aprender. 

Para todos, o caminho precisa ser reinventado e reavaliado a cada dia e não há nada mais elevado 
do que ser aprendiz. A cada nova descoberta, o desapego é testado.  O caminho não cessa de 
surpreender o caminhante. Será possível soltar as velhas ilusões para, com as mãos livres, agarrar 
as percepções renovadoras que surgem a cada momento? O indivíduo pode disciplinar-se? Pode 
calar a agitação e ouvir a voz do silêncio – que produz a paz? Ele consegue recolher-se a um canto 
todos os dias, 'parar o mundo externo', desligar-se, e instalar-se no Templo Interior da sua própria 
consciência? Na medida em que fizer isso, passará a viver mais plenamente.’ 

“Como Cai o Reinado da Mentira” 
– Um Teosofista 

http://www.filosofiaesoterica.com
/cai-reinado-da-mentira/ 

[27.10.17, 6ª] 

Arnalene Passos 

‘Desde aquela época o reino da Verdade goza antigo brilho e felicidade, que deve à estrita 
observância dos seguintes artigos de fé ali professados: 

1.º – Não é a roupa, nem o dinheiro, nem o título, mas é a ALMA, que faz o homem. 

2.º – A Natureza é o maior artista, o maior sábio e o melhor médico. 

3.º – Do mal causado a outros seres, nunca resulta um bem à humanidade. 

4.º – Bons pensamentos, bons exemplos e absoluta veracidade são mais úteis que ataques, lutas e 
prisões. 

5.º – A ignorância, o luxo e a mentira são os maiores inimigos do povo.’ 

“A Saúde das Emoções” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-saude-das-emocoes/ 

[27.10.17, 6ª] 

Carlos Pasinato 

‘Cada ser humano pode ser visto como uma espécie de aparelho receptor de energia cósmica. 
Recebemos o tempo todo diferentes variedades de energia do cosmo.  Nossa função é expressar 
criativamente esta energia nas várias dimensões da vida, participando da evolução de tudo o que 
entra em contato conosco. A doença é apenas um bloqueio deste fluxo energético. A boa saúde 
física, emocional e mental consiste no fluxo correto da vida energética, que deve ser ao mesmo 
tempo livre e harmônico, espontâneo e organizado.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/12/fortalecendo-a-vontade-individual/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/12/fortalecendo-a-vontade-individual/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/12/fortalecendo-a-vontade-individual/
http://www.filosofiaesoterica.com/cai-reinado-da-mentira/
http://www.filosofiaesoterica.com/cai-reinado-da-mentira/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-saude-das-emocoes/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-saude-das-emocoes/


 

 

“A Dimensão Sagrada do Espaço” – 
John Garrigues 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-dimensao-sagrada-do-espaco/ 

[27.10.17, 6ª] 

Silvia Almeida 

‘O Espaço é um símbolo da Divindade onipresente, e a Divindade não pode ser representada de 
outra maneira.  Pensar que nós mesmos – nossos eus e nossas consciências – somos porções 
indivisíveis de Espaço, é ter diante da mente de certo modo uma imagem do que é imortal, e da 
unidade de toda a Vida. Isso nos leva a reconhecer que é errado considerar como reais as coisas e 
objetos que existem no Espaço, ao invés de considerar como real o Espaço, do qual todas as coisas 
vieram, no qual todas elas vivem, e ao qual todas elas devem retornar.  

Devemos deixar de lado esta falsa ideia. 

Quando observamos os objetos no Espaço, vemos que a amplitude dele tem lugar suficiente para 
abrigar um bilhão de gerações de todos os seres que peregrinam solitários ao longo dos campos 
mais vastos. Qualquer ser humano, por mais ‘comum’ que seja a sua mente, pode compreender, 
portanto, que o Espaço não é um vazio. O Espaço está cheio de almas.’ 

“Investigando a Quarta Dimensão” 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/27/investigand
o-a-quarta-dimensao/ 

[27.10.17, 6ª] 

Emanuel Machado 

‘Quando alguém nasce para o mundo tridimensional, sua consciência fica presa pela percepção 
limitada dos cinco sentidos, e assim surge a doença da separatividade e do egoísmo. Mas esse mal 
tem cura. A percepção do universo como um processo aberto em sete dimensões permite que a 
consciência humana se liberte da noção tridimensional e fechada de 'eu', segundo a qual nada do 
que é 'meu' pode ser do 'outro', assim como o que é 'do outro' não pode ser 'meu'. 

A percepção do universo em quatro dimensões, que corresponde em linguagem espiritualista ao 
despertar da consciência no plano do akasha, nos mostra as possibilidades ilimitadas de 
cooperação entre todos os seres. Essa visão do mundo abre espaço para a compreensão de que as 
várias formas de vida constituem uma só comunidade. Neste nível de espaço os pequenos 'eus' 
individuais veem a vida em seu conjunto e se comprometem com ela, de modo que a felicidade de 
cada um inspira e é inspirada pela felicidade de todos os outros.’ 

“Desde o Medo Para a Felicidade” 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://www.carloscardosoaveline.
com/desde-medo-felicidade/ 

[27.10.17, 6ª] 

Joana Pinho 

‘O bem-estar interno depende da presença maior ou menor do eu superior nos acontecimentos da 
vida. Não pode haver medo psicológico na presença de Atma e Buddhi, os princípios superiores da 
consciência. Tudo é bom e belo enquanto a alma imortal está diretamente engajada em nossa 
atividade. Quando o foco da consciência se estabelece no templo do nosso ser espiritual, os 
apegos desaparecem e podemos ter uma completa confiança na Vida. Isso produz o 
autoesquecimento da bem-aventurança.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-dimensao-sagrada-do-espaco/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-dimensao-sagrada-do-espaco/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/27/investigando-a-quarta-dimensao/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/27/investigando-a-quarta-dimensao/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/27/investigando-a-quarta-dimensao/
http://www.carloscardosoaveline.com/desde-medo-felicidade/
http://www.carloscardosoaveline.com/desde-medo-felicidade/


 

 

“Uma Batalha Diária” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/uma-batalha-diaria/ 

[28.10.17, Sábado] 

Arnalene Passos 

‘A literatura teosófica visa oferecer ferramentas para que os estudantes construam ciclos corretos 
de 24 horas – um após o outro –  até que a separação artificial entre o “momento atual” e a 
“eternidade” se dissolva na mente como um pedaço de gelo que se desfaz sob o calor do sol.’ 

Trecho da obra “Cartas dos 
Mahatmas Para A.P. Sinnett”, 
Volume I, Ed. Teosófica, Brasília, 
2001, 374 pp., ver p. 101. 

[28.10.17, Sábado] 

Silvia Almeida 

‘Até que a libertação final o reabsorva, o Ego tem que ser consciente das simpatias mais puras 
despertadas pelos efeitos estéticos da arte elevada, e sua sensibilidade deve responder ao 
chamado dos vínculos humanos mais nobres e santos. Naturalmente, à medida que ocorrer o 
progresso em direção à libertação, isto será mais difícil, até que, para coroar tudo, o conjunto dos 
sentimentos humanos e puramente individuais – laços de sangue e amizade, patriotismo e 
predileção racial – cederá seu lugar para um sentimento universal, o único que é verdadeiro e 
santo, o único altruísta e Eterno: amor, um amor imenso pela humanidade como um Todo! Pois é 
a ‘Humanidade’ que é a grande Órfã, a única deserdada desta Terra, meu amigo. E cada homem 
capaz de um impulso altruísta tem o dever de fazer alguma coisa, mesmo que pouco, pelo bem-
estar dela.’ 

“Três Tipos de Fé” – Robert 
Crosbie 

http://www.filosofiaesoterica.com
/tres-tipos-fe/ 

[28.10.17, Sábado] 

Emanuel Machado 

‘O Eu percebe aquilo que pode ser percebido através das suas próprias ideias, de acordo com sua 
própria fé, mas aquilo que é percebido nunca é o Eu. Dentro de cada ser que faz qualquer ação, ou 
em qualquer ser em quem percebemos qualquer coisa, há um Eu; mas não o percebemos. Só 
compreendendo este Eu dentro de nós mesmos poderemos compreender a sua existência dentro 
dos outros seres todos. Assim, devemos honrar a natureza espiritual de cada um, e esforçar-nos 
para ajudar aquele ser a ver por si mesmo o caminho verdadeiro pelo qual ele poderá 
compreender a sua própria natureza! Todos nós temos que pensar e agir tendo como guia esta 
natureza verdadeira.’ 

“O Poder Transformador do 
Respeito” – Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/poder-transformador-do-
respeito/ 

[28.10.17, Sábado] 

Arnalene Passos 

‘Chega aos nossos websites associados o texto “O Poder Transformador do Respeito”, de Carlos 
Cardoso Aveline.’ 
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Onipotência infantil 
[28.10.17, Sábado] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘A ARTE DE VENCER A PREGUIÇA 

Um desinformado afirma orgulhosamente: 

"Eu acredito nos anjos, e por eu acreditar, eles existem". 

Este é um exemplo notável do mais absoluto desprezo pela verdade, e também da onipotência 
imaginária da ingenuidade infantil. 

Se alguém acreditar que a Lua é feita de queijo parmesão, a lua será feita de queijo? 

A preguiça mental é epidêmica e leva a muitos a acreditar em absurdos. 

A teosofia ensina a buscar pacientemente a verdade objetiva, que existe inclusive nos níveis 
superiores de consciência, e sobretudo neles. A filosofia trabalha com bom senso e respeito pelos 
fatos. É preciso modéstia para buscar a verdade.’ 



 

 

Protegendo as Crianças 
[28.10.17, Sábado] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘O PAPEL DA TECNOLOGIA NA FORMAÇÃO DA CRIANÇA 

É bem conhecido o fato de que o uso de aparelhos eletrônicos durante tempo excessivo por parte 
das crianças causa dispersão da mente, confusão emocional, obstáculos na formação de um 
caráter adequado, e dificuldades de aprendizagem. 

Isso não é tudo. 

A criança prisioneira dos eletrônicos tem o desejo de transferir sua vida para dentro do mundo 
comprado e imaginário dos seus jogos, filmes e espetáculos, onde, aliás, a ética quase sempre 
brilha por sua ausência. 

Deste modo os pequenos não desenvolvem uma noção dos limites. Eles perdem a conexão 
consigo mesmos. A formação adequada e equilibrada de uma identidade própria fica para trás. 
Eles são mantidos psicologicamente longe da realidade humana da qual fazem parte. 

Como alternativa, os pais e amigos das crianças devem reforçar os fatores humanos do convívio 
com elas. Cabe estimular o contato dos pequenos com a realidade dos fatos no mundo físico, no 
mundo emocional e no plano da mente. 

Os esportes que estimulam o autocontrole, como as artes marciais, a ioga e os jogos com bola, são 
fatores positivos. Em todo desporto, aprender a perder é fundamental. 

A criança deve sentir prazer em ter momentos de silêncio. Na ausência de barulho, ela percebe a si 
mesma e se conecta com seus próprios sentimentos. Dai a importância da leitura, da redação, da 
autoexpressão através do papel. [1] 

NOTA: 
[1] A ideia central das considerações acima é válida para os adultos de qualquer idade. 

(Reproduzido de "O Teosofista", agosto 2016, pp. 5-6).’ 



 

 

“A Vida de Boris de Zirkoff” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.carloscardosoaveline.
com/a-vida-de-boris-de-zirkoff/ 

[28.10.17, Sábado] 

Joana Pinho 

‘...Devemos defender Princípios e não personalidades! Estas últimas são apenas ondas passageiras 
no oceano da vida, enquanto que os Princípios são as correntes profundas da própria vida, que 
avançam para metas distantes. Se quisermos crescer internamente e tornar-nos mais nobres e 
mais fortes, seremos necessariamente testados. Não há outra maneira de avançar. A vida provoca 
um despertar após o outro, e cada despertar é um nascimento para uma esfera maior da vida.  
Todo nascimento tem as suas dores. Portanto, o crescimento é frequentemente doloroso. A 
crisálida do eu pessoal e inferior deve ser rompida antes que a borboleta – o Eu renascido – possa 
emergir na liberdade ilimitada do céu.’ 

“A Essência do Movimento 
Teosófico” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-essencia-do-movimento-
teosofico/ 

[28.10.17, Sábado] 

Carlos Pasinato 

‘A verdade é que o aprendiz precisa tanto de expansão como de concentração. Sístole e diástole 
são, ambas, indispensáveis.  Se a teosofia amplia radicalmente os horizontes, ela também deve 
nos levar a uma concentração  e a uma força de vontade muito maiores do que as que havia antes 
da ampliação de horizontes. 

É necessário desenvolver a força de vontade, possuir uma meta clara e  produzir fatos concretos 
na direção buscada, que é nobre e elevada.  A meta é construir algo, ao invés de apenas coletar 
informações sobre o que está ocorrendo aqui ou ali.’ 

http://www.carloscardosoaveline.com/a-vida-de-boris-de-zirkoff/
http://www.carloscardosoaveline.com/a-vida-de-boris-de-zirkoff/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-essencia-do-movimento-teosofico/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-essencia-do-movimento-teosofico/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-essencia-do-movimento-teosofico/


 

 

“Helena Blavatsky - A Que 
Distância?” – John Garrigues 

http://www.filosofiaesoterica.com
/helena-blavatsky-distancia/ 

[29.10.17, Domingo] 

Silvia Almeida 

‘Quando H.P. Blavatsky e W. Q. Judge pareceram morrer – assim como os reis morrem, os 
mendigos morrem e as flores morrem – os estudantes de teosofia repetiram pela milésima vez as 
palavras tão pronunciadas do segundo capítulo do “Bhagavad Gita”. 

Mas há um ditado que diz: a menos que o verdadeiro significado de um ensinamento seja 
compreendido, por mais que ele seja eternamente verdadeiro, ele será, para os seus repetidores, 
apenas “uma canção de pouco significado embora as palavras sejam fortes”.  

Quem viu de fato a “morte” da professora assim como os Sábios veem a morte? Sim, estava lá o 
corpo, morto como qualquer outro. “Siga adiante para a sua recompensa, ó Lanu [1], nós nos 
veremos de novo”, disseram alguns. De fato, a Mestra estava morta, para eles. 

No entanto, inúmeras vezes o corpo de H. P. B. tinha ficado inerte durante o sono. Onde estava a 
verdadeira H. P. B. enquanto seu corpo dormia? 

“Eu, isto é, meu corpo, estará quieto e adormecido em minha cama…. a luz divina estará ausente 
dele, voando até você; e depois voará de volta e então outra vez o templo será iluminado pela 
presença da Divindade” [2] – escreveu Ela desde os Estados Unidos para uma pessoa da sua 
família, referindo-se a uma visita inteiramente consciente feita à distante Rússia, enquanto a Sra. 
Blavatsky estava calmamente dormindo. Em outra ocasião, Ela disse: 

“Minhas noites são os meus manvântaras”.[3] 

Nós não superamos a morte nem o sono; mas este obstáculo não existe para os Sábios. 

NOTAS: 
[1] Lanu: discípulo. 

[2] Esta é uma citação de “Letters of H. P. Blavatsky”, edited by W.Q. Judge, Chapter II, “The Path” 
magazine, January 1895, p. 299. As cartas autênticas de H. P. B., tal  como editadas por W. Q. 
Judge, estão disponíveis em língua inglesa nos nossos websites  associados.  

[3] Manvântaras: Períodos de manifestação do universo, intercalados pelos Pralayas, ou períodos 
de descanso. A frase significa que, enquanto seu corpo descansava, HPB estava em plena 
atividade.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/helena-blavatsky-distancia/
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“As Sete Cláusulas de um 
Compromisso” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.carloscardosoaveline.
com/as-sete-clausulas-um-
compromisso/ 

[29.10.17, Domingo] 

Joana Pinho 

‘Enquanto buscamos a luz, pontos obscuros surgirão. É quando tentamos enxergar que os pontos 
cegos são direta ou indiretamente revelados. Inicialmente os obstáculos podem parecer 
invencíveis, mas a ideia é falsa." 

"A paciência de fazer sempre o melhor que podemos a cada instante constitui uma das chaves 
decisivas da vitória. O verdadeiro progresso ocorre no longo prazo e de maneira frequentemente 
invisível.’ 

A Mudança 
[29.10.17, Domingo] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘UMA REVOLUÇÃO SILENCIOSA 

A sociedade materialista nos oferece milhares de mudanças a todo momento. Muitas delas são 
aparentemente “espetaculares”. 

Desde o serviço de emails até o Facebook, incluindo os telefones e a oferta mais recente do 
supermercado, estamos rodeados por todo lado de mudanças que não significam coisa alguma. 

Esta é uma sociedade cujo deus é o dinheiro. É dirigida por líderes que pensam em muitos casos 
como comerciantes pouco honestos. Querem ter vantagem em tudo. A civilização atual, dominada 
por banqueiros, fala de novidades mas tenta roubar do coração humano o sentimento de que 
mudar é necessário, e é possível. 

O materialismo só pode postergar a mudança. E a postergação torna a mudança mais profunda, e 
mais abrangente. 

A transformação necessária vem de dentro. 

Cada ser humano é o centro planetário da mudança. Está em todo coração a energia central do 
despertar criativo do planeta. Trata-se de uma transformação silenciosamente revolucionária, que 
já começou. 

(Reproduzido de "O Teosofista", maio de 2014, p. 6).’ 
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“A Aura e o Magnetismo do Ser 
Humano” – Helena P. Blavatsky 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-aura-e-o-magnetismo-do-ser-
humano/ 

[30.10.17, 2ª] 

Arnalene Passos 

‘Foi feita uma distinção entre obstinação, firmeza e vontade. A obstinação resulta de um 
obscurecimento da razão e pode ser comparada às duas metades do cérebro agindo em oposição, 
quando o trabalho é obstruído.  A firmeza pode ser descrita como algo que resulta do equilíbrio 
entre as duas metades do cérebro.  É sobre esta  firmeza que a vontade se baseia, e a vontade  
começa a funcionar a partir deste equilíbrio.’ 

“O Planejamento Elimina a 
Postergação” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/03/eliminando-
a-pressa-e-a-postergacao/ 

[30.10.17, 2ª] 

Emanuel Machado 

‘A sociedade atual se orgulha da sua pressa e rapidez,  mas poucos, nela, estão livres do hábito 
paralisante da postergação. A procrastinação repetida gera um sentido de irresponsabilidade.  Seu 
magnetismo confuso debilita a vontade pessoal e torna difícil tomar  decisões claras.  Aquele que 
tem medo de olhar profundamente para a sua própria vida adia sistematicamente decisões firmes, 
e age de maneira imediatista com a desculpa de que 'não há tempo para pensar'. Como um barco 
sem leme ou remo, o cidadão é então manipulado pelas circunstâncias de curto prazo.   

O estudante de filosofia, por outro lado, reflete regularmente sobre as suas verdadeiras metas.  
Ele sabe que não há separação entre o que é central e o que é secundário: a capacidade de decidir 
com clareza deve ser praticada nas coisas grandes e pequenas.’ 

“Consciência Ética e Interesse 
Pessoal” – John Garrigues 

http://www.filosofiaesoterica.com
/consciencia-etica-interesse-
pessoal/ 

[30.10.17, 2ª] 

Silvia Almeida 

‘Reconhecendo a unidade da vida que se estende por todo o universo, teremos cuidado para não 
agredir a nenhuma das suas manifestações, e reconheceremos que a fraternidade não é apenas 
um sentimento, mas uma lei em vigor que não pode ser evitada. Ao perceber o domínio de uma lei 
imutável e irresistível que se movimenta inexoravelmente para sua meta, teremos aprendido a 
afastar o medo do coração. Todas estas coisas são realizações práticas. Não existe uma só pessoa 
a quem elas não digam respeito. Elas estão ao alcance do intelecto humano médio. E dão à vida 
uma confiança, uma força e uma tranquilidade que não poderiam vir de qualquer outra fonte.’ 

“Quarto Ano da Guerra Mundial – 
1918” – Raymundo Pinto Seidl 

http://www.filosofiaesoterica.com
/quarto-ano-da-guerra-mundial-
1918/ 

[30.10.17, 2ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega aos nossos websites associados o texto  “Quarto Ano da Guerra Mundial - 1918”, de 
Raymundo Pinto Seidl.’ 
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A mente sábia 
[30.10.17, 2ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘O BRILHO DA INTELIGÊNCIA DA ALMA 

Para aprender sobre o que se refere ao mais elevado, o sentimento de devoção e de respeito é tão 
indispensável quanto a livre curiosidade da mente. 

A inteligência da alma é ao mesmo tempo intelectual e emocional, e é intensa e sincera nos dois 
aspectos. As formas de inteligência em que falta esta simultaneidade não pertencem aos aspectos 
avançados da filosofia esotérica. 

No entanto, o predomínio dos sentimentos nobres é preferível a qualquer forma intensa de 
pensamento desconectado dos sentimentos. A sede da sabedoria é o coração, e a mente sábia 
está a serviço dele. 

(Reproduzido de "O Teosofista", abril de 2015, pp. 4-5).’ 

“Indo Além da Anestesia” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.carloscardosoaveline.
com/indo-alem-da-anestesia/ 

[30.10.17, 2ª] 

Joana Pinho 

‘É preciso lembrar que o verdadeiro autoaperfeiçoamento é interior e invisível aos olhos. Ele não 
consiste em parecer perfeito ou sábio nesta ou naquela situação. Ele ocorre quando 
compreendemos e combatemos as CAUSAS da ignorância própria e alheia, colocando em 
movimento, de maneira crescentemente eficaz, o esforço que produz sabedoria.’ 

“A Transmissão da Teosofia” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-transmissao-da-teosofia/ 

[31.10.17, 3ª] 

Carlos Pasinato 

‘O teosofista deve dar seu testemunho. Deve compartilhar com os outros o modo como vê a vida. 
Deve ensinar que tudo na vida é aprendizagem. Assim ele emitirá um sinal de luz para aqueles  
que aguardam  –  até  sem saber –  pelo alargamento radical de horizontes que a teosofia provoca.   

Neste processo, deve ser esclarecida a diferença entre “dar o seu testemunho” e “evangelizar” os 
outros. A chamada “evangelização” ou “pregação pastoral” é um processo pelo qual alguém diz a 
alguém o que deve pensar e no que deve acreditar.  A própria palavra “evangelização” implica a 
ideia de “introduzir o evangelho na cabeça de alguém”, o que significa violência intelectual,  ainda 
que bem-intencionada. A teosofia, ao contrário, convida as pessoas a pensarem por si mesmas 
sobre a vida e o universo.’ 
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“Sete Aforismos da Mongólia” – 
Helena P. Blavatsky (Ed.) 

http://www.filosofiaesoterica.com
/sete-aforismos-da-mongolia/ 

[31.10.17, 3ª] 

Joana Pinho 

‘Aprenda a discernir a luz e a escuridão, e a perceber, mesmo na noite mais escura, o claro 
alvorecer do novo dia que se aproxima.’ 

“A Virtude da Fé Intuitiva” – 
Raymundo Pinto Seidl 

http://www.filosofiaesoterica.com
/virtude-da-fe-intuitiva/ 

[31.10.17, 3ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega aos nossos websites associados o texto “A Virtude da Fé Intuitiva”, de Raymundo Pinto 
Seidl.’ 
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“Indo Além da Anestesia” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/27/indo-alem-
da-anestesia/ 

[31.10.17, 3ª] 

Emanuel Machado 

‘A origem da autoilusão se relaciona com o fato de que a alma humana adivinha, com razão, a 
existência de uma bem-aventurança real e eterna, e que a busca movida por uma necessidade 
saudável de unir-se a ela. A bem-aventurança é a vocação natural do ser humano. É apenas 
quando ele decide imaginar que há um caminho fácil para chegar até a felicidade que começa a 
anestesia psicológica.  O verdadeiro cego não tem intenção de enxergar. Ele ouve o eco distante 
da felicidade eterna, ele percebe vagamente a sua autenticidade, mas engana a si mesmo 
pensando que poderá encontrá-la sem trilhar o caminho espinhoso da autotransformação. Ele 
adota, ou constrói, um sistema de crenças que lhe prometa uma saída fácil, que legitime sua 
preguiça. Em seguida, ele começa a detestar as situações em que suas fantasias são contrariadas. 

Em 'Ísis Sem Véu', H. P. Blavatsky cita estas palavras de Serjeant Cox: 

'Não há falácia mais mortal do que a ideia de que a verdade vence por sua própria força, de que 
basta ela ser vista para ser aceita. Na verdade o desejo pela real verdade existe em muito poucas 
mentes, e a capacidade de discerni-la existe em um número ainda mais reduzido. Quando os 
homens dizem que estão procurando a verdade, eles querem dizer que estão procurando por 
evidências para apoiar algum preconceito ou predisposição. As suas crenças são moldadas 
segundo seus desejos. Eles veem tudo, e mais do que tudo, o que parece confirmar aquilo que 
desejam; eles são tão cegos quanto morcegos para qualquer coisa que os contradiga. Os cientistas 
não estão mais isentos desta falha comum do que os outros.' [1] 

Assim funciona o processo anestésico do pensamento conduzido pelo desejo." 

NOTA: 
[1] “Isis Unveiled”, H.P.B., Theosophy Company, Los Angeles, Volume I, p. 615. Na edição da Ed. 
Pensamento, “Ísis Sem Véu”, volume II, p. 283.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/27/indo-alem-da-anestesia/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/27/indo-alem-da-anestesia/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2017/01/27/indo-alem-da-anestesia/


 

 

A Sinceridade 
[31.10.17, 3ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘A FRAUDE ESOTÉRICA SE DISFARÇA COMO 'PURO AMOR' 

Os lobos disfarçados entoam o mantra do amor espiritual sem discernimento. 

A ilusão segundo a qual nenhum erro deve ser identificado ao longo do caminho espiritual é 
apresentada em círculos pseudoesotéricos como “uma lição de puro amor”. 

Não faltam versões artificialmente açucaradas da espiritualidade, e quase todas elas descrevem a 
capacidade de ver erros e corrigi-los como “dogmatismo” e “intolerância”. Os seus sacerdotes e 
pregadores dizem que “não devemos julgar”. Na verdade, renunciar ao discernimento não é uma 
boa ideia. Assim como o excesso de açúcar provoca diabetes, as fraudes bem-intencionadas 
estimulam o ódio. 

Aqueles que acreditam que o caminho não inclui erros, fracassos, derrotas e sofrimento avançam 
por um beco sem saída. Quando percebem que nem tudo é fácil, sentem raiva e frustração e 
atribuem a “culpa” aos outros. Ficam então presos na armadilha que os proíbe de mostrar seus 
sentimentos humanos. Como resultado, muitos deles perdem contato com a sua própria 
integridade e aderem ao caminho amplo dos sepulcros caiados. 

A teosofia deve combater este círculo vicioso e alertar as pessoas sobre as ciladas da 
pseudoespiritualidade. Não há caminho fácil: a verdadeira trilha é íngreme, estreita e avança 
morro acima o tempo todo. A verdade é outro nome para o amor, e nenhum amor sincero se 
distancia jamais da franqueza ou da sinceridade. 

(Da edição de agosto de 2015 de "O Teosofista", p. 04).’ 

Trecho da Obra "Cartas dos 
Mahatmas", Ed. Teosófica, 
Brasília, 2001, Vol. I, Carta 42, p. 
192. 

[31.10.17, 3ª] 

Joana Pinho 

‘Um Mahatma escreveu:  

“A doce polpa da laranja está dentro da casca, Sahib: tente localizar as joias dentro das caixas e 
não confie naquelas que estão desenhadas na tampa”.’ 

 


