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A Trigueirinho, aquele que ama
e nos ensina a amar a Verdade
e o Desconhecido, o Cosmos e
a Terra, os minerais, as plantas,
os animais e uns aos outros.

prefácio

ana regina se supera em cada livro que escreve. Neste, Conversas sobre Trigueirinho - Livro 2, apresenta fatos de um ciclo da vida
de José Trigueirinho Netto de uma forma criativa, incluindo falas de
colaboradores e amigos do instrutor que relatam admiráveis episódios
vivenciados junto a ele.
A Irdin Editora tem, mais uma vez, muita alegria de publicar
uma obra de Ana Regina. Ela permite que o leitor conheça passagens
da vida do filósofo espiritualista, palestrante e autor de 84 livros. Suas
narrativas deslizam, com leveza e elegância, entre as interlocuções dos
convidados a participar da obra e anotações pessoais da autora e as do
próprio Trigueirinho. Conhecedora de sua filosofia, sua discípula e sua
amiga por décadas, ela é a pessoa indicada para escrever sobre esse
ser, que, devido a sua imensa humildade, falou de si apenas quando
julgava importantes certos acontecimentos dentro de sua trajetória
espiritual. No entanto, o leitor de sua vastíssima obra, diante de tanta
sabedoria, quer saber sobre sua vida, o que o fazia ser tão especial, tão
sábio... E Ana Regina sacia as inquietudes, abordando, de maneira viva
e singular, detalhes da convivência daquele que considera seu mestre.
Encontramos, na fascinante leitura deste livro, algo surpreendente
para registrar: Trigueirinho nunca ditava normas de conduta embora
fosse muito exigente. Quando questionado por alguém sobre como agir,
apenas usava o silêncio ou indicava um livro, um retiro, uma tarefa...
É curioso assinalar também que a pessoa, após ter feito o que lhe fora
indicado, conseguia entender o que era para ser entendido, e assim sentia por seu instrutor uma profunda gratidão; a resposta chegara! Neste
volume, lemos o que disse uma entrevistada: “Era corrente ouvirem-se
comentários do gênero: ‘ele respondeu ao que eu estava pensando’”.
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Outra registra uma fala do instrutor: “Não me siga; eu não tenho a
verdade; tudo vocês já sabem dentro”. Ainda anotamos: “Ele punha no
caminho multidões que estavam fora da trilha evolutiva. Trigueirinho
foi um grande curador da coletividade”. E o livro prossegue com citações que revelam a dedicação, o amor, o empenho, a instrução, e entre
tantos outros dons, cintilam a sabedoria e a intuição de Trigueirinho,
que, comprovadamente, vivia o que ensinava.
Antes de ser escritora, Ana Regina era fotógrafa, e foi Trigueirinho que lhe sugeriu escrever seus quatro primeiros livros. Ele sabia
da sensibilidade dessa alma que transferiria para a escrita sua arte fotográfica. Assim ela escreveu livros sobre animais, plantas e minerais.
Mais tarde, mergulhou nas missões internacionais da Fraternidade
- Federação Humanitária Internacional. Proferiu palestras em várias
escolas e auditórios de cidades brasileiras, e deu inúmeras entrevistas,
conseguindo inundar de amor pelos Reinos da Natureza os corações
de crianças, jovens e adultos. Era esse o objetivo de seu instrutor, que
lia no interior de cada um sua vocação, suas virtudes.
Agora ela retribui tanta confiança, tamanho estímulo, escrevendo
sobre José − como o chamava − com admiração, respeito, gratidão... E,
por que não dizer, com muito amor? A arte da escritora de retratar um
período da vida de Trigueirinho, com transparência e frescor, fará o
leitor de Conversas sobre Trigueirinho - Livro 2 chegar bem próximo...,
como se estivesse convivendo com ele e absorvendo seus ensinamentos.
Quem não conhece o tesouro deixado por Trigueirinho certamente desejará conhecê-lo. Aqueles que são seguidores, admiradores e
discípulos desse mestre, indubitavelmente, serão muito gratos à autora
por ter produzido esta obra, que expressa com fidelidade o legado de
Trigueirinho, um ser tão diferenciado por sua doação integral em prol
da ampliação da consciência humana.
“A Verdade é uma só, é Amor. Não há nada de novo a dizer.”
Trigueirinho

Irdin Editora
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o encontro

na primeira frase deste livro, a autora pergunta se alguém sabe,
verdadeiramente, quem é Trigueirinho.
Cheguei a Figueira pela primeira vez em 17 de outubro de 2007.
Fiquei hospedada na Casa 1, na cidade, como era a regra naquele tempo
para quem chegava pela primeira vez. Estive três dias lá e logo fui transferida para a Casa do Pátio – hoje Sagrada Casa Irmão Pio, no interior
da comunidade, onde vivem sacerdotes da Ordem Graça Misericórdia.
Na quarta-feira seguinte, dia 24 de outubro, vi Trigueirinho
pessoalmente pela primeira vez, na conferência (que nós chamamos
“partilha”) das quartas-feiras às cinco horas da tarde, na Vida Criativa.
Ele estava sentado a sua escrivaninha, organizando as perguntas
que iria responder naquele dia. Busquei a cadeira mais próxima que
encontrei em frente a ele, na segunda fila, do lado esquerdo do corredor do meio, olhando para a frente, e, ao passar para sentar-me, deixei
minha pergunta sobre sua mesa.
O papel que deixei para ele sobre sua mesa dizia: “Você considera que Aquela que a humanidade em geral conhece neste mundo
como a Virgem Maria estaria aparecendo novamente para trazer uma
mensagem de advertência?”
Quando passei em frente a ele e deixei o papel sobre a mesa,
ele me olhou fixamente, de uma forma que eu não esperava, como
se quisesse saber quem eu era e o que queria saber. Nunca esquecerei
esse primeiro olhar.
A partilha começou, e ele respondeu muitas perguntas, menos
a minha. Quando já estava terminando e despedindo-se, disse: “Aqui
há uma pergunta que diz: ‘Você considera que quem a humanidade
11

em geral conhece neste mundo como a Virgem Maria poderia estar
aparecendo novamente para trazer uma mensagem de advertência?’”
E respondeu: “A humanidade já está avisada”.
Sua resposta foi muito importante para mim, porque em nenhum
momento fechou a porta para a possibilidade de que a Divindade,
neste tempo planetário, pudesse recorrer novamente ao contato para
conduzir e orientar a humanidade.
A Hierarquia havia-nos encarregado de conversar com Trigueirinho para informar-lhe que uma etapa definitiva começava para o
planeta, que era preciso realizar uma tarefa planetária junto à Divindade
e às Hierarquias da Grande Fraternidade Branca, e que deveríamos
caminhar juntos neste novo ciclo.
Eu me perguntava como um ser com tanta sabedoria e tanta
bagagem espiritual iria olhar para uma desconhecida que lhe fizesse
tal colocação. Mas, quando alguém entrega sua vida ao Plano Maior
de Deus, permite que o próprio Universo o surpreenda a cada dia, sem
temores e sem dúvidas. A Hierarquia me havia enviado para realizar
essa tarefa, portanto, Ela se encarregaria de organizar as coisas.
Estive três semanas sem saber como abordá-lo, como lhe dizer
o que me havia trazido a Figueira, até que alguém me disse: “Por que
não lhe escreve uma carta?”
Então, numa tarde bem tranquila, comecei a escrever e tentei
colocar tudo o que vinha dizer-lhe em palavras simples, bem transparentes, com explicações claras, para que ele não tivesse dúvidas das
minhas intenções, por mais louco que tudo aquilo parecesse. Coloquei a
carta no correio interno e, dois dias depois, uma pessoa que trabalhava
na Secretaria de Figueira me informou que Trigueirinho me veria no
dia seguinte, duas horas antes da partilha, no salão da Vida Criativa.
Quando cheguei à reunião, toda a Junta Coordenadora de Figueira estava presente. Todos estavam presentes e a par da carta que
eu havia escrito, pois José a havia lido para todos. Fazia pelo menos
dois anos que Trigueirinho dizia que chegaria um ser feminino que
iria mudar todas as coisas, que era o ciclo feminino, e que ele estava
esperando por essa pessoa. Isso eu soube depois. Foi uma conversa
muito reveladora para todos.
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No dia seguinte, mudei-me para F3, e nunca mais nos separamos.
Ele passou a ser a pessoa mais importante da minha vida, o espírito
complementar de tantas eras, de tantas tarefas siderais, tantas alianças
pelo Plano de Deus, tantas batalhas pela supremacia da Luz, tanto
esforço por viver a evolução.
Quando nos reunimos em F3 pela primeira vez, comprometemo-nos a dizer a verdade sempre e ser absolutamente transparentes
um com o outro. Essa foi nossa plataforma de trabalho, coberta por
um amor incompreensível entre duas pessoas com temperamento e
caráter, poderíamos dizer, quase opostos, com personalidades construídas por meio de experiências quase contrapostas. Foi difícil para
muitos compreender a harmonia, o equilíbrio e o amor que nos uniam.
Era o Amor pela Hierarquia e por Seu Plano para esta Criação
o que vivia em ambos por igual.
E assim começou a síntese de sua tarefa na Terra, o último grande
serviço, o último ciclo, um ciclo de dez anos que compartilhamos um
com o outro, durante o qual colocamos aos pés de Cristo Samana tudo
o que cada um havia aprendido em sua existência. Essa era a nossa
única meta neste tempo: oferecer tudo aos pés de Nosso Senhor, para
que Ele pudesse realizar a gloriosa tarefa que está levando a cabo na
humanidade.
Em seus últimos tempos, Trigueirinho me disse: “A verdade,
Madre, é que agora compreendo que a única coisa que eu tinha que
fazer era concretizar um espaço onde Ele pudesse falar à humanidade”.
Creio que todos já nos perguntamos como se vive verdadeiramente a humildade, como um ser humano deste mundo, neste tempo,
vive verdadeiramente a humildade.
Trigueirinho vivia esse atributo sem se dar conta; era algo tão
natural para ele que em nenhum momento percebeu o que estava deixando impresso na consciência da humanidade. Ele entregou toda a
sua Obra para que a Hierarquia Divina a transformasse naquilo que
necessitava para este tempo planetário, e em nenhum momento teve
nenhum tipo de dúvida, de receio, de preocupação com o que iriam
pensar sobre ele, sobre o que estava fazendo em relação ao que havia
expressado em outros tempos.
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Sua entrega e sua humildade eram tão verdadeiras que ninguém
podia compreender bem o que estava fazendo, pois ele estava trazendo
uma mudança muito grande à Obra que tantos esforços lhe haviam
custado para construir, só para colocar tudo o que fora alcançado a
serviço total da Divindade.
Ele me dizia: “Não estou preocupado, Madre, porque aqueles
que são verdadeiros em seu coração vão compreender através dele”.
Hoje, uma parte da consciência de Trigueirinho nos planos internos faz parte do Conselho Crístico Planetário, reunião de consciências
que viveram sobre este planeta e que realizaram um serviço crístico
pela humanidade. Eles representam o que há de mais puro neste projeto
humano criado por Deus.
Outra parte de sua consciência, seus aspectos cósmicos, está no
Universo, na constante escola dos Servidores Eternos, na Escola dos
Avatares, Aqueles que abraçam a Vida Eterna oferecida pelo Pai para
servir eternamente às almas.
Sua consciência chegou à Terra no princípio de tudo, sabendo
que lhe esperava um longo percurso e que, durante essa trajetória,
deveria renunciar a seu caminho evolutivo para prestar este serviço
a uma raça que necessitava muito do amor ao Plano e da humildade.
Ele me ensinou o que até agora pude aprender sobre o Amor
Maior e a humildade. Ele será meu Eterno Instrutor, aquele que me
ensinou sobre o verdadeiro caminho da evolução nesta Terra.
Salve, companheiro! Encontramo-nos no Coração da Hierarquia!

Madre María Shimani de Montserrat
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trigueirinho
compilado da partilha entrega do ser 11

Em certo estágio, caminhamos por nós mesmos.
Em outro momento, precisamos ser guiados para não
sair do caminho. Então, se temos a graça, percebemos
o instrutor, que pode ser um indivíduo dentro da
Hierarquia, uma mônada evoluída, um regente,
um ser que tenha um carma conosco, que seja um
antigo conhecido.
Normalmente esse guia é um irmão muito próximo.
Iniciamos o percurso juntos, mas hoje ele é um
guia, e eu sou um guiado. Aqui houve uma diferença
de ritmo, de desenvolvimento. Por isso, os seres
que estão no caminho amam tanto seus instrutores,
embora não saibam que ele é um companheiro de
jornada que avançou mais.
Ele nos passa aquilo que sabe e a plena certeza
de que está dando tudo o que tem. Inspira-nos.
Contudo, o instrutor tem consciência de que ainda
seu conhecimento não é total, mas aprendeu mais
e vai chegar aonde tem de chegar e, se possível,
nos levará junto.
Quando estamos em contato com um desses guias,
não há nenhuma insegurança, nenhum medo, porque
haveria insegurança se ele nos ensinasse mais do que
podemos saber e compreender, mas ali existe a medida
certa, a perfeita partilha de conhecimentos.
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no Salão da Vida Criativa, durante uma partilha.
Comunidade-Luz Figueira, Carmo da Cachoeira, MG
3 de fevereiro de 2007
trigueirinho
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introdução

alguém pode revelar quem trigueirinho verdadeiramente é? Quem
conhece seu universo interno? Somente os que acessam níveis elevados
de consciência pelos quais ele transitava são capazes de contar-nos suas
histórias sagradas.
Esta biografia do filósofo espiritualista José Trigueirinho Netto
investiga o período entre seu nascimento, em 1931, até 1990. Sob o ponto
de vista externo, ele foi um instrutor espiritual, escritor, conferencista,
o fundador da Comunidade-Luz Figueira.
Nada reteve para si. Para impulsionar a fraternidade entre os seres
humanos, entregou o que era e o que possuía: seu amor, seu poder, sua
criatividade. Era um dínamo renovador pleno de candura. Com a potência de um raio ultrapassava obstáculos que o impedissem dar passos
largos para o Alto e conduzir grupos em direção a mundos ardentes.
A pesquisa aqui apresentada baseia-se em trechos de vida relatados
por ele mesmo em palestras ou em entrevistas para a mídia. Contamos
com memórias e dados de família trazidos por uma prima-irmã, amiga
de infância. Ouvimos também dezenas de pessoas, a maioria seguidores
que o conheceram entre o início dos anos 1970 e 1990.
A narrativa se inicia nos aprendizados marcantes da infância.
Desde os 7 anos, ele vislumbra algo íntimo, além do cotidiano familiar
e de estudos convencionais. Aos 21 anos vai estudar cinema na Itália.
Torna-se precursor do nascente movimento nacional Cinema Novo ao
dirigir um filme, lançado em 1960, de papel fundamental na ruptura do
cinema brasileiro “tradicional”. Paralelamente, busca o centro da própria
consciência e em obediência a comandos internos renuncia à carreira
promissora. Ingressa então, com sucesso, no ramo da hotelaria.
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Chegaram-me vestígios de sua atuação como jornalista e administrador hoteleiro. Enquanto em atividades de luta pela vida, foi atraído a
partir de 1950 pelo movimento de conscientização realizado em escala
mundial por Hierarquias Superiores*. Entre a Europa e o Brasil por
duas décadas, Trigueirinho amplia o conhecimento e a oferta ao Plano
Evolutivo* através de estudos esotéricos, meditação, encontros com seres
evoluídos, retiros, visitas a comunidades espirituais.
Em 1976, morando em São Paulo, resolve organizar um trabalho.
Sempre teve muitos amigos. Entra em contato com cada um - pessoalmente, por telefone ou carta, - para convidá-los a orar juntos no mesmo
dia e hora. “Assim formou-se uma rede de indivíduos, que foi crescendo
e espalhando-se por vários pontos do Brasil”, diz ele. Na época passou
também a oferecer cursos e a ter conversas individuais com quem o
procurasse e deu palestras públicas até o final da vida. Nunca cobrou
por qualquer trabalho espiritual.
Pequenos grupos se formaram e se multiplicaram. Um número
crescente de seguidores aderia às propostas de serviço voluntário, vindo
a participar da manifestação de duas comunidades. Nazaré Paulista,
no estado de São Paulo, começou a ser construída em 1982 e, em 10 de
janeiro de 1987, Trigueirinho deixa essa experiência grupal.
No mesmo ano inicia o movimento de fundação da Comunidade-Luz Figueira. Construída rapidamente em fazendas no sul de Minas
Gerais, com o apoio de doações espontâneas e do trabalho de milhares
de colaboradores vindos de várias regiões do Brasil e da Argentina,
Figueira veio a tornar-se a maior comunidade espiritual da América
do Sul. Seguindo a comunidade-matriz, outras cinco se formaram: no
Uruguai, na Argentina, em Portugal e mais outra no Brasil.
Trigueirinho abre a carreira literária ao publicar dois livros em
1987, sendo que, em 20 anos, lança 84 obras. Gravou também mais de
3 mil palestras, escutadas por milhões de internautas no canal Trigueirinho Oficial.
Em 1988, vive o processo de transmutação monádica e o Batismo
Cósmico* na civilização suprafísica Erks*, na Argentina. Recebe um
novo ser interno e amplia o horizonte para realidades superiores do
cosmos e da Terra. São-lhe entregues novas possibilidades de servir, o
que impulsiona o trabalho grupal para outra fase.
18

Os pés bem ancorados no chão, o instrutor transitava por vias
materiais e imateriais tornando-se um farol a iluminar o caminho dos
buscadores de Amor e de Unidade. De forma misteriosa, observava o
mundo interno daqueles sob sua guarda. Para ele, éramos cristalinos.
Corrigia-nos e orientava-nos. Sem hesitar, chamava nossa atenção, apesar
de manter acurado respeito ao livre-arbítrio.
Quantos se referem a seu olhar! Tinha o fogo do espírito nos olhos.
Contemplava-nos em silêncio, com um sorriso doce, embora enigmático.
O que estaria enxergando? Percebia as necessidades internas de cada
um. E as supria com um estímulo espiritual: certa fala, uma advertência,
uma carta, um telefonema, um presente.
Ele tinha 56 anos quando, numa entrevista de 1987, diz: “Não é
o que vivi que interessa para o outro. O que pode interessar é a energia
que se produziu em cada momento e como me comporto diante das
portas que a vida me abre. Percebo que toda a minha encarnação foi-se
desenvolvendo por ciclos de sete anos. Até agora. Não sei se daqui por
diante vai ser assim. Todas as pessoas têm esses ciclos na vida”.
No dia 15 de setembro de 2018, Trigueirinho parte do planeta
para a civilização de origem. Contudo, sua presença invisível acalenta
os sintonizados com ele por laços de eterno amor. Dizem que o sentem
vivo, orientando-os, protegendo-os, inspirando-os.
Deixou na Terra um legado de sabedoria infinita e discípulos em
diferentes graus de evolução. Ele formou uma família espiritual que se
estende por várias nações. Seus filhos buscam atravessar o caos* dos
tempos atuais, doando-se a serviços abnegados. Irradiam esperança onde
existem inquietudes e frustrações. Alegram a vida planetária. Deixam-na
mais leve. Cantam, oram.
Com a expansão do trabalho, em 2010 foi criada a associação
civil sem fins lucrativos Fraternidade ‒ Federação Humanitária Internacional (FFHI). A Comunidade-Luz Figueira tornou-se então uma
das 26 filiadas dessa Obra* intercontinental, guiada pelo Conselho de
Guiança Permanente, composto pelos monges da Ordem Graça Misericórdia: Madre María Shimani de Montserrat y de la Preciosísima Faz
de Cristo, Frei Luciano da Puríssima Mãe, Madre Maria do Salvador
do Sagrado Coração e Frei Supremo do Rei Jesus. Agradecemos a cada
um dos quatro responsáveis por sustentar a vida espiritual da Obra* e
por apoiar seus setores.
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O Conselho de Guiança convidou-me a escrever esta biografia.
Inserimos, ao longo do Conversas sobre Trigueirinho − Livro 2, trechos
autobiográficos localizados nas primeiras publicações de Trigueirinho
ou em entrevistas dele, em finais dos anos 1980, para rádios e jornais
de Belo Horizonte, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. Além disso, como
fonte de pesquisa, tomamos informações em um artigo do especialista
em cinema brasileiro José Inácio de Melo Souza.
Cinquenta e três depoimentos, escritos ou gravados por pioneiros,
contam desde o despontar de grupos em 1976 até o efervescente crescimento na década seguinte. Alguns comentaram que a relembrança
daquele que carinhosamente chamam de José tornou-se um ato de alegria
e cura. Nascidos entre 1931 e 1973, uns vivem na Comunidade-Luz Figueira, muitos são membros da Rede-Luz Planetária e outros segmentos
da Obra*, uns poucos acompanham o trabalho à distância. Exercem ou
exerceram, entre outras atividades, advocacia, enfermagem, engenharia,
geologia, matemática, medicina tradicional e chinesa, música, pedagogia,
química, odontologia. Há uma ecologista especializada em abelhas, uma
desembargadora. Uma ativista espiritual formou o primeiro grupo em
Minas Gerais, em 1976. Veio a consagrar-se à vida monástica e, meses
após nos deixar seu depoimento, partiu para outros planos.
Agradeço aos que, por amor a Trigueirinho, ajudaram-me a construir este livro. Agradeço a cada interlocutor. Uns me enviaram fotos,
cartas, artigos que o ilustram. Agradeço a ajuda amorosa e voluntária de:
Teresinha Pires, amiga e revisora de texto; Lígia da Eira, intermediária na
coleta de dados de parte do grupo de São Paulo; Melissa (Débora Boechat Gomide), por múltiplos apoios; Anália Calmon da Matta Machado,
pela presença e pelas indicações; Mônica Harmendani Vieira, por trocas
e ajudas. Gratidão especial ao transcritor de áudio, Osmar Tobem, e à
transcritora de cartas e artigos, Iracema de Freitas. Aos tradutores do
espanhol, Luzio (Marco Aurelio Soldateli Borges) e Mauro Rotenberg.
A Pedro Crown, pelo olhar, e a Pietro Slika Rossler, pelo apoio técnico.
Grata à Irdin Editora e ao gestor geral Evandro Oliveira Leite, à revisora
final de textos Ave Ísis (Maria de Lourdes Tavares Costa) e à revisora
gráfica Alice Keiko Taira. Eterna gratidão aos auxiliares invisíveis que
me enviaram sinais a cada capítulo.
Avante! Infinita é a jornada que o Instrutor aponta.
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primeira parte
1931 a 1975
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Zezito, apelido de
Trigueirinho na infância,
no dia do aniversário
de 7 anos.

três primeiros setênios

A vida percorre caminhos silenciosos,
e seu mistério não pode ser penetrado
pela razão.
Trigueirinho

desde a pré-história lançamos olhos questionadores para a abóbada celeste. A consciência humana evolui. Amplia-se para aceitar mistérios cósmicos, vibrações, luzes. Avança em intuição. Abre-se para o
saber científico tanto quanto para conhecer vias transcendentes impressas em noites estreladas ou no próprio mundo interno.
Sabe-se que eras astrológicas duram cerca de 2.150 anos, tempo
em que a Terra recebe potente irradiação da faixa do céu onde se alberga
uma das doze constelações do zodíaco. Cada qual transmite distintas
qualidades e padrões arquetípicos, ou seja, vórtices de energia emanados
da Grande Vida que sustenta os universos. Atualmente, a era de Peixes se
encerra, e a de Aquário passa a refletir sua influência sobre os habitantes
do planeta, o que traz esperança de uma nova vida, pacífica, evoluída.
Trigueirinho, um sol na Terra, nasceu sob a influência astrológica
promissora da Era de Aquário, signo que rege movimentos coletivos,
renova, traz progresso espiritual. Atrai a fraternidade, o altruísmo.
Sobre essa constelação, compilamos de seu livro Um Novo Impulso Astrológico, impresso para despertar no leitor a aspiração de ir
ao encontro da vida infinita: “A energia de Aquário permite ao homem descobrir que tudo é vida - desde uma partícula subatômica até
universos siderais infinitos - vida presente em toda parte, pulsante,
dinamizadora, em atividade ou em passividade, sem jamais perder sua
unidade absoluta. Sob a influência de Aquário, o homem percebe que
são leis maleáveis as que conduzem toda a existência sideral, as que
determinam ou não a realização de um fato. Aquário leva a consciência a estar diante de infinitas possibilidades, capacitando-o, perante as
mais inusitadas situações, a agir em benefício do mundo, bem como a
superar o livre-arbítrio”.
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Na Certidão, lavrada no dia seguinte a seu nascimento e sendo
declarante o pai, está registrado que José Hippolito Trigueirinho Netto
nasceu aos 6 de fevereiro de 1931, às 7 horas e 15 minutos, filho do Capitão José Hippolito Trigueirinho e de Dona Maria do Carmo Limongi
Braga Trigueirinho, sendo avós paternos José Hippolito Trigueirinho e
Dona Emilia Varejão Trigueirinho, e avós maternos João Braga e Maria
Rosa Limongi Braga.
Quando o primogênito nasceu, Dona Maria do Carmo tinha 31
anos. Fernando, único irmão de Trigueirinho e quase seis anos mais
novo, recorda-se de quanto a mãe era quieta. A neta de Fernando, em
homenagem à bisavó, ganhou o mesmo nome, Maria do Carmo. Através
dela chegaram mensagens curtas via celular. A bisavó era professora
primária. Extremamente religiosa, seguia a tradição familiar católica.
Tinha desmaios, vertigens, mas naquela época não se sabia o porquê.
Sobre os primeiros anos de vida, Trigueirinho diz em entrevista
à rádio MEC AM: “A minha infância foi bastante harmoniosa, porque
meus pais se davam muito bem, tinham comunhão de ideias, uma meta
que eu conseguia perceber desde pequeno. A meta era ser honestos, ajudar outros quando podiam, ajudar-me a crescer, a desenvolver. Sempre
os vi voltados para isso. Então, eu me senti muito em casa em relação à
harmonia que já trazia dentro de mim. As crianças ficam muito atentas
a tudo o que vem dos pais e àquilo que transcorre no ambiente”.
Aos 86 anos, em meados de 2017, Trigueirinho mantinha extraordinária criatividade e sabedoria. Morava há mais de uma década em F3,
uma das áreas rurais da comunidade Figueira, quando me convidou a
trabalharmos um livro que escrevi. Por dez dias nos encontrávamos às
8 horas e, às vezes, só encerrávamos a tarefa à noite.
Em certo momento, ele riu. Riu muito levando as mãos ao rosto.
Vira, na tela do computador, a foto de uma vaquinha lambendo a testa
de outra. Deliciava-se com a lembrança: “Quando nasci, minha mãe
não conseguia me amamentar, e meu pai me comprava leite em pó de
vaquinhas alemãs, o melhor da época, importado, da marca Edelweiss,
em uma farmácia da Praça da República, em São Paulo. Ele era capitão,
nem ganhava muito. Sobrevivi. Por isso gosto tanto das vaquinhas”. Só
consegui balbuciar: “Quanto amor!”
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A vida preparou o menino que um dia iluminaria o destino de
tantas pessoas. Soube nele aflorar o sentimento da devoção, como mostram os trechos do livro A Energia dos Raios em nossas Vidas: “Eu era
bem criança e tinha veneração por meu padrinho. Ele era para mim um
exemplo, um ponto de referência, um modelo, e tive oportunidade de
deixar esse sentimento fluir por muitos anos. Eu havia aprendido a ler
e o padrinho me trouxe um livro, dizendo que era bonito. Impulsionado pela veneração, fiz um esforço especial para ler o texto, difícil para
minha idade e para os meus rudimentares conhecimentos de leitura.
Passei, então, por um processo de intensa transformação, ao transferir
para as ideias ali expressas a devoção que tinha por ele. Na ocasião, não
podia perceber isso claramente como agora, ao reconstruir os fatos. O
que eu direcionava para aquela pessoa passei, gradativamente, a dirigir
para a ideia da imortalidade que o livro apresentava, já que descrevia
como é a vida depois que nos retiramos do corpo físico, assunto que
me interessou profundamente.
Esse foi apenas o princípio de um processo que prosseguiu dali por
diante. À medida que enfocava minha devoção na ideia da imortalidade, passei a ver meu padrinho de maneira diferente, e uma dualidade
começou a surgir. Tive de escolher entre ele e aquelas ideias, pois percebi
que uma coisa interferia na outra. Quando ia conversar com ele (coisa
que fazia habitualmente), vinha-me a vontade de ler. Outras vezes, estava com o livro, mas, ao mesmo tempo, queria estar com o padrinho.
Um dia, abandonei o livro em um ponto importante para ir vê-lo e
encontrei-o fazendo algo que me decepcionou profundamente, do meu
ponto de vista ainda infantil. Naquele exato momento, a energia do raio
dissolveu aquele apego em mim, polarizando-me totalmente no mundo
das ideias. Foi uma mudança sutil e perfeita; a partir dali, passei a preferir ideias a pessoas (mais tarde soube que todos nós, pessoas, somos
manifestações de ideias divinas ou cósmicas; portanto, eu havia intuído
certo, com a ajuda dessa potente energia).
Na etapa seguinte desse processo, fui descobrindo uma capacidade de
concentração que me levava a ficar três, quatro ou cinco horas lendo
e estudando, o que não é comum naquela idade. Depois, o esforço foi
transformando-se em concentração espontânea, e foram ficando distantes os apegos pelo livro, pelas ideias em si, pelo padrinho. Pude perceber,
então, que não fazia diferença vê-lo ou não vê-lo, ler ou não ler. Fui sendo
levado a buscar essas mesmas coisas dentro de mim.
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Algum tempo decorreu antes que chegasse um novo e forte impulso da
energia. Mudamos de casa, e, nesse outro ambiente, eu me encontrava
fisicamente distante do padrinho. Foi durante uma aula de Português,
quando estava com meu pai, então meu professor, que recebi a notícia
da desencarnação do já idoso padrinho. Acontecera tudo tão rápido que
não tive a oportunidade de ir falar com ele no hospital.
Além disso, adveio outro fato que colaborou para o meu desligamento
em relação às coisas externas, desligamento esse necessário para o fluir
correto da energia da devoção. Certa manhã, cheguei ao quarto onde eu
dormia, aproximei-me da estante e vi que os meus livros não estavam
mais lá. Havia apenas um recado, escrito em um papel colocado ali
perto: ‘Queimei-os porque você não estudava mais as lições da escola.
Dedique-se agora aos seus verdadeiros estudos’. Pude ver que a educação
ortodoxa da época me dizia: ‘Você está ficando com a mente repleta
dessas ideias estranhas e, assim, não será ninguém na vida’.
Encontrar a estante vazia dos livros que colecionava e que me ajudavam a reencontrar pontos já conhecidos em encarnações anteriores foi,
naquela época, uma dura prova. Mas o processo devocional, além de
impelir-me para o centro de minha consciência, manifestava-se dentro
do coração, mostrando-me que não devia guardar rancores. Qualquer
reação mais forte iria obscurecer o processo, afastando a ideia devota e,
consequentemente, eu me sentiria sozinho e sem forças. Tudo isso era
tão claro que não havia ressentimentos”.
No estudo Meditação, gravado em 1984, Trigueirinho reflete como,
desde a infância, foi preparado a não acreditar no visível, mas sim no
que se passa no lado invisível da vida. “No plano físico a gente fica hipnotizado pelo que acontece porque estamos condicionados a acreditar
naquilo que é visível. Mas o que tem realmente importância é o que
acontece dentro de nós. O real é o que está em mim.
Desde criança, sempre que me aconteciam coisas nos três mundos da
minha personalidade: no físico, no emocional e no mental, algo me levava a não acreditar naquilo que eu via, nem naquilo que eu ouvia nem
naquilo que eu sentia. Se eu colocasse a minha consciência e a minha fé
no que estava ali presente, aquilo imediatamente me desiludia. Bastaria
que eu acreditasse numa pessoa, para ela fazer o contrário. Bastaria que
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eu dissesse ‘ah, fulano, como é persistente’, imediatamente ele fraquejava.
Tudo o que eu concluía através dos meus meios conscientes era desfeito
pela evidência contrária.
E até hoje, se, por acaso, eu ficar acreditando numa evidência, aqui,
neste momento, começa a acontecer o contrário. Por isso eu fico acreditando que a coisa está acontecendo nos nossos níveis mais internos
e superiores.”
Em palestras, quantas vezes ouvimos o instrutor repetir que, a cada
sete anos, nenhuma célula de nosso corpo permanece igual; portanto,
já não somos a mesma pessoa no corpo físico, tampouco nos corpos
emocionais e mentais. O estudo dos ciclos - as mudanças de vida a
cada setênio - e sua influência sobre os seres vivos nasceu no Oriente,
por meio da observação dos ritmos da natureza.
Análises sobre os setênios surgem embutidas em reflexões que
Trigueirinho fez ao longo da vida. Sobre a sua formação básica, por
exemplo, na fase dos 14 aos 21 anos, em que buscava a liberdade, ele
assinala: “Percebi, desde adolescente, que precisamos aprender a libertar
nossos pais, e eles precisariam aprender a nos libertar e a nos entregar para uma vida própria, a vida do ser, a que fazemos dentro. Nesse
momento, passei por algumas experiências. Se usava a liberdade para
fazer coisas para mim, não dava certo, aconteciam coisas erradas que
me levavam ao sofrimento, de modo geral.
Quando me lembrava dos exemplos que vi desde pequeno, começava
a querer coisas não para mim, e tudo dava certo. Minha adolescência
foi muito marcada por isso. Tanto assim que, quando mais tarde eu me
pus a escrever livros, porque era uma tarefa que me tinham dado, tentei
sinalizar para os leitores que não perdessem tempo de ficar pensando
neles mesmos, o que os faz tornarem-se infelizes, limitados, pois a nossa
vocação íntima é servir. Servir à humanidade, servir ao outro. É ser útil.
Viver em função da própria felicidade é o que a maioria das pessoas
faz. Por isso são infelizes. Percebi durante a adolescência que, caso eu
fizesse alguma coisa egoisticamente, não dava certo. De forma que sou
realmente grato à vida que tenho aqui nesta Terra, nesta encarnação,
grato mesmo, por me mostrar isso”.
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Ele e o irmão Fernando estudaram na escola Caetano de Campos,
na Praça da República. Criada em 1846, foi a primeira Escola Normal
de São Paulo, destinada à formação de professores e que, em 1894, mudou-se para o primeiro prédio escolar do período republicano. Por ali
passaram renomados pensadores paulistas.
Numa entrevista de rádio, ele relembra: “Um dia cheguei para meu
pai: ‘Vou sair da escola e aprender por minha conta porque realmente
o sistema de estudar para mim é outro’. Meu pai disse: ‘Estude por sua
conta, mas ao mesmo tempo faça a escola’. Eu insisti que seria inútil ficar
ali. Ele respondeu: ‘Pode pensar assim, mas termine ao menos o terceiro
ano por mim. Faça porque estou pedindo e me considerarei uma pessoa
que cumpri minha tarefa com você’. Fiz para atender seu pedido, pois
percebi que isso era importante para ele. Mas até hoje não entendo como
cheguei ao final do terceiro ano do Colégio Clássico, como se chamava
naquele tempo, sem repetir um ano; sempre acontecia alguma coisa na
hora do exame, e dava tudo certo, mas desde o primeiro dia senti uma
impossibilidade total de seguir aqueles programas estruturados.
Tive cinco ou sete anos de Latim e não sabia nem a primeira conjugação.
Parece mentira, mas foi assim. Fiz anos de matemática, de álgebra, e não
sei nada disso. Mas não perdi tempo, fui dedicando-me a outros estudos:
ler uma coisa aqui, outra ali, encontrar com uma pessoa, perguntar sobre
um assunto, procurar entender o que eu estava vivendo, o que fazia na
escola. Deu certo, porque a minha intenção foi a de deixar outro ser
tranquilo, feliz, desobrigado de uma tarefa. Tudo fluiu”.
“As coisas acontecem, e a gente as segue inconscientemente. Uma
vez, eu nem sabia que ia ser datilógrafo, meu pai disse: ‘Não fique catando
milho. Aprenda a escrever a máquina numa escola de verdade’. Passei
oito meses numa escola de datilografia muito séria. Dava um diploma
enorme no fim, e nem fui buscá-lo.
Quando terminei o curso ginasial, fui trabalhar num cartório como
datilógrafo. Entrava às 8 horas, saía depois da hora marcada, e um dia
perguntei-me o que exatamente estava fazendo ali. Percebi que estava
educando meus reflexos, porque tinha de datilografar uma escritura em
poucos minutos e ainda tinha de conferi-la para a pessoa assinar. A certa
altura, recebi um recorte de jornal: ‘Aqui tem um trabalho melhor, porque você vai trabalhar só 5 horas. As 3 horas livres vão servir para outra
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coisa’. O recorte de jornal me foi trazido exatamente quando aprendi a
datilografar com muita rapidez e um mínimo de erros.
Aprendi ali o que é trabalhar pela sobrevivência, fazendo nada do que
gostaria de estar fazendo. A lei evolutiva nos coloca no lugar certo, com
todos os elementos de que necessitamos naquele momento para evoluir.
E me veio outra pergunta: mas para que preciso bater a máquina com
esta velocidade? Eu não sabia o que me estava esperando. Hoje trato de
quatro livros ao mesmo tempo, e ninguém pode ajudar-me, porque a
cada vez que datilografo, surge algo que tem de ser acrescentado, pelo
próprio ritmo do canal.”
“Parece que a vida está correndo um pouco ao acaso, mas isso não
é real. Existe uma lei evolutiva que nos conduz a evoluir. Precisamos
despertar para essa energia. Exatamente nos fatos que parecem casuais
está a mão que nos guia, essa força governando tudo, mas custamos a
compreendê-la.” Trigueirinho observava. Refletia sobre o sentido de
cada vivência. Saía fortalecido de cada prova do caminho árduo e, desse
modo, mais apto a se desapegar do passado e enfrentar a batalha seguinte.
Na adolescência, sua mãe partiu para outros planos. Sem a figura
materna, vivia com o pai e o irmão. Provou a solidão, a falta, todavia,
apesar da dor, abrigou-se na harmonia e na lucidez. Os livros ganhos
do padrinho aos sete anos o haviam preparado.
Este capítulo estava pronto quando uma colaboradora me enviou
esta mensagem: “Um grupinho se encontrava reunido com Trigueirinho
numa sala de ioga em Belo Horizonte, nos finais da década de 1970. Ele
refletia sobre a impermanência da vida e, em voz baixa, disse que certo
dia entrou no quarto da mãe e começou a conversar com ela. De repente
percebeu-a morta”. E a servidora completa: “Fiquei impactada. A mãe
dele era silenciosa e partiu sem fazer alarde, discretamente”.
Aos 19 anos, estreou no cinema. Dividiu a assistência de direção
do filme Caiçara. Devido ao profissionalismo da equipe, Caiçara elevou
o padrão do cinema brasileiro da época. No período, cursava o Centro
de Estudos Cinematográficos do Museu de Arte de São Paulo, MASP,
e ajudou a roteirizar documentários. Aos domingos, em São Bernardo
do Campo, participava de uma animada roda de conversa com seis
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Os bisavós de Trigueirinho,
Francisco Papaterra Limongi
(21/11/1843 – 15/1/1919) e
D. Francisca da Silva Limongi
(4/8/1856 – 1/12/1939),
tiveram nove filhos. Da mais velha,
Maria Rosa, apelidada de Mariusha,
e o esposo João Braga, nasceram
cinco filhos: Raphael, Quinquinha,
Zinha, Rita, João e Benedito.
Zinha é o apelido de Maria
do Carmo, a mãe de Trigueirinho

especialistas sobre futuras vias do cinema brasileiro. Isso, na casa de
Alberto Cavalcanti, renomado diretor e produtor de filmes, que o apadrinhou.
Ainda em 1950, recebeu uma proposta para estudar na França, a
que renunciou porque um familiar estava necessitando de sua presença
e do convívio com ele. “Em dois anos aquela pessoa tomou um rumo”,
ele diz, “e abri o jornal. Ali estava um anúncio: Bolsa de Estudos para a
Itália.” Para fazer os exames, bastou-lhe atravessar a rua onde morava
e entrar no Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro.
Eram duas as bolsas, três candidatos. Em três meses, Trigueirinho
estava na escola Centro Sperimentale di Cinematografia, em Roma,
uma referência mundial na área. Antes de partir, foi tirado um retrato
dele com o pai e a madrasta. O pai alto, elegante, fardado como coronel
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Última folha de uma carta
de 2.9.91, enviada por
Trigueirinho à prima
Raquel Arnaud.

comandante da Polícia Militar de São Paulo. Na Itália, foi recebido,
segundo ele, por uma estrutura favorável para que fizesse contatos e
estudos mais livres, menos estruturados: “Percebi o teste que me tinha
sido apresentado pela vida. O que me fez realmente tomar a decisão
correta foi ter pensado no outro. Acho tão importante passar isso para
as pessoas, porque nossos problemas só são realmente resolvidos quando
os outros têm menos problemas. Uma lei espiritual diz que nenhum ser
humano pode ser feliz enquanto existir outro infeliz”.
Em um domingo de abril, conversei pela primeira vez, durante 33
minutos, via internet, com uma prima-irmã de Trigueirinho, que mora
em São Paulo. A partir daí, Raquel iniciou a busca e a leitura da larga
correspondência trocada entre os dois ao longo de décadas.
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Ontem procurei uma foto de
Trigueirinho balançando-me numa gangorra na casa dele,
na Rua Borges Lagoa, na Vila Mariana. Lembro-me de outra
em que estão ele, a mãe, o pai e Fernando, o irmãozinho.
Achei uma dele com 7 anos, está lindinho. Zinha, era o
apelido de sua mãe, mandou-a para minha avó e meu avô.
Chamávamos Trigueirinho de Zezito. Desde que ingressou
na vida espiritual, nunca mais me dirigi a ele assim.
raquel arnaud

Ocorreu-me que um tio fez uma árvore genealógica do ramo de nossa família
Papaterra Limonge, que veio da Itália. Depois saiu do Nordeste. Uns foram
para o Rio e outros vieram para Guaratinguetá.
A avó de Zezito, do lado materno, era irmã de minha avó. E a mãe dele era
da mesma geração que a minha mãe. Eram muito amigas, as duas. Quinquinha,
tia de Zezito, era freira, e também amicíssima de minha mãe, muito divertida!
Moravam todas em Guaratinguetá. Mas quando Zinha se casou com José Trigueirinho, que era militar, vieram para São Paulo. Minha mãe também acabou vindo.
Quando a mãe de Zezito morreu, ele ficou muito abalado, sentido mesmo.
Tinha uns 15 anos. Acho que ele mergulhou mais na espiritualidade por causa
da morte da mãe. Zinha foi uma ausência forte para os dois meninos! Então,
ele ia até Sumaré passar os domingos na casa de minha mãe, que todo mundo
chamava de Nácia, e era meio matrona. Ele se apegou a ela. Os dois conversavam bastante, ainda mais que minha mãe falava demais. Ela não se conformava
em morar em São Paulo, e Zezito lhe dava conselhos tentando amenizar a
ruptura com Guaratinguetá, que ela não aceitava. Papo de família...
Meu convívio com Zezito começou na adolescência. Ele tinha de 15 a 18 anos;
eu sou quatro anos mais nova. Fizemos uma viagem de ônibus para passar férias
em Guaratinguetá, na casa das nossas avós. Falamos o tempo todo. Dessas
férias... tenho lembranças vagas... andávamos de bicicleta...
Ele sempre me dizia que eu já encarnei muitas vezes. Eu ficava curiosa para
saber o que é isso... Repetiu, a vida inteira, que nós dois tínhamos afinidade.
No começo, ele era espírita, depois passou a ser espiritualista. Costumava
dar-me ensinamentos espirituais. Sempre acatei o que Zezito falava. O que
ele dizia era lei.
Ele participava de tudo, na família. Gostava de conversar com os mais velhos.
Era afetuoso com nós todos, muito querido, estudioso, um amor de pessoa.
Depois viajou para a Itália. Ficamos anos sem nos encontrar.
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Eu criei um Instituto de Arte Contemporânea, uma fundação, e desde 1973
uma galeria na Rua Haddock Lobo. Depois ele tinha ali perto, com um amigo,
uma espécie de restaurante. A turma da minha galeria dizia: “Vamos lá comprar pão integral”.
Sempre gostei dele, e daí a uns quinze anos eu assistia a suas palestras no Teatro Cultura Artística. Ele estava em outro mundo. Na época, eu me propus a
ajudar num trabalho que ele iniciava para crianças com necessidades especiais,
porque, depois que me formei na faculdade, fiz um curso de especialização
sobre como atender essas crianças.
Daí, frequentei Figueira bem no início. Ia com o grupo que Ameny coordenava.
Lá preparamos uma casa redonda para receber as crianças. Limpamos paredes,
as salas de banhos com banheiras para tratá-las dentro d’água. E ofereci minha
galeria, onde foram feitas várias reuniões à noite com os pais; tudo muito bonito. Passou um tempo, e o trabalho parou. Levar as crianças, naquela época
chamadas mongoloides, até Figueira sem os pais era difícil.
O grupo dizia que Trigueirinho ficava bem contente cada vez que eu, de surpresa, ia até lá. A gente conversava um pouco, mas era tudo regulado. Ele no
processo dele. Eu, no meu.
Na família, toda muito carola, ele virou uma ovelha negra. Já teve quem se
assustou por eu relacionar-me com Zezito. “Sempre tive em contato com
ele!” Assustavam-se porque a família abominava o “espiritismo” do Zezito.
Telefonei para ele quando minha mãe entrou em coma e ele disse para eu pedir
ao médico que desligasse os aparelhos dela, pois perturbariam sua passagem.
“Eu insisto que desligue este aparelho”, falei, “olhe o barulho que faz na cabeça
da mamãe! Ela não tem volta e precisa de paz para partir.” Depois, desligaram.
Na última fase da vida dele, tive pouca participação, mas trocávamos cartas.
Aliás, ele me deu bronca em tantas... contudo, escrevia delicadamente. Queria
que eu parasse de trabalhar e me integrasse totalmente à missão dele. Era
elogioso que me achasse com alguma potencialidade espiritual. Relendo a
correspondência, eu o senti muito próximo. Deve ser ilusão... eu me transportei no tempo...
Eu lhe enviava sonhos, e ele logo intuía o significado. Devolvia minhas próprias
cartas, que eram pessoais, retificando-as e escrevendo sua opinião nas margens
ou entre as linhas.
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Uma vez contei-lhe que uma neta tinha nascido, e sonhei que a carregava
mostrando-a para ele numa sala vazia, simples, pobre até. Ele respondeu: “Essa
neta foi sua companheira em outra encarnação”.
Outra vez, escrevi-lhe que caminhava com amigas numa praia vazia em Trancoso,
e vimos uma mandala imensa na areia seca, com uns 5 metros de diâmetro.
Continuamos a andar e, na volta, já não havia mais nada. A mandala sumiu. Ele
então me explicou sobre o trabalho dos Crop Circles e enviou fotos.
Graças a Trigueirinho, estou revisando nossa família. Essa pesquisa trouxe-me
lembranças... Ele foi meu grande e incansável amigo, que agradeço de coração.
Paz.
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atraído para a itália
O discípulo reconhece que sua verdadeira existência
transcorre no cosmos... Sabe que a matéria deve ser
lapidada, e por isso trabalha com os fogos superiores,
fazendo com que nela possa emergir a translucidez.
Por isso o discípulo é chamado o que revela a Beleza.
a voz de amhaj, Trigueirinho

a vida traçou a rota para trigueirinho estar no lugar certo e
cooperar com o que ocorria em planos internos da Terra. Ao receber a
bolsa de estudos, partiu em 1953 para estudar cinema na Itália e logo
se inteirou da ideia cósmica ali chamada Casa do Sol.
“Percebi, em 1952 ou 1953,” diz em trechos extraídos de uma
entrevista, “que havia em mim uma grande estimulação. E na cidade
de Roma compreendi o que me passava quando encontrei um movimento espiritual que não era público.
Em torno de 1950, foi iniciado um trabalho importantíssimo em escala mundial com o intuito de propiciar a evolução da vida que habita
no planeta. Era inspirado por seres cósmicos de outros sistemas solares, de outras constelações e de diversas localidades do Sistema Solar. Também por Hierarquias, como a Angélica. Quem tinha abertura
para o espiritual e para uma conscientização fora do normal começou
a ser estimulado. Por outro lado, um grande materialismo praticamente dominava aquele país, bem como toda a Europa.”
De forma inesperada, ele lá ficou por cinco anos seguidos, apesar de, em três, obter o diploma de diretor de cinema. Por indicação de
Alberto Cavalcanti, atuou na produção internacional do longa metragem Die Windrose, A Rosa dos Ventos. Composto por cinco episódios
passados no Brasil, França, Itália, União Soviética e China, o filme é
uma antologia sobre a luta de trabalhadoras femininas nesses países.
Trigueirinho Neto, assim conhecido no meio cinematográfico, foi argumentista do episódio brasileiro Ana, que conta a história de um grupo de retirantes a serviço do trabalho escravo.
Na Itália, ainda participou do documentário Nasce um Mercatto,
em 1957, e escreveu dois argumentos e um roteiro para cineastas lo35

cais. Contudo, os três últimos projetos não se concretizaram. Nessa
altura, sente o desejo de fazer um filme sobre Padre Pio, o que relata no
livro Aurora, Essência Cósmica Curadora, lançado em 1989:
“E me veio em mente fazer um documentário sobre Padre Pio,
capuchinho conhecido pelos dons de bilocação, trilocação e cura espiritual. Planejava filmar sua missa, conhecida como um momento
sublime de interiorização”. Trigueirinho escreveu-lhe, “...mas, em vez
de receber resposta por escrito, acordei certa noite com uma pancada
forte no leito em que dormia. Bem audível, esse golpe balançou toda a
cama e queria dizer-me que desistisse daquela ideia. ...Trinta e um anos
depois, cheguei à estância La Aurora. Dessa vez, porém, não estava
movido por uma inclinação humana, mas por uma inspiração... Uma
das primeiras informações que recebi foi a de que eu deveria transcrever as mensagens que Padre Pio enviara aos homens após sua desencarnação. Meu trabalho não era o de documentar uma missa, mas, sim,
o de transmitir, em um dos momentos mais críticos da história da humanidade, uma das últimas mensagens que se conhece desse curador”.
Trigueirinho retorna ao Brasil em março de 1958, quando planeja e põe no papel o filme Bahia de Todos os Santos que, no ano seguinte,
ganha, em São Paulo, o Prêmio Fábio Prado de melhor roteiro. Então
com 28 anos, escreve que a obra era um “documento social de inestimável valor sociológico, pois capta o homem baiano em suas raízes
ontológicas, indicando o problema da miscigenação”.
Na película haveria poucos artistas profissionais, e o próprio diretor explica porquê: “A atração de Bahia de Todos os Santos não está
na popularidade do elenco. O poder que a fita exercerá sobre o público
estará nos elementos nativos da Bahia, nos verdadeiros tipos colhidos
nas ruas, na própria cidade de Salvador e arredores. Esses tipos trarão
ao cinema nacional uma nova contribuição. Meninos, negros, soldados, as gentes do porto, todos comporão o afresco descrito no roteiro
técnico, que tem seu principal ponto de apoio no elemento ‘autenticidade’. Seria um enorme prejuízo para a fita, a inserção de atores habituados com certo tipo de representação e distantes do realismo, entre
os típicos personagens daquele estado do norte”.
Estava em Salvador rodando o filme em preto e branco e, numa
inesquecível madrugada, Trigueirinho percebe que algo não está bem.
Sente um desinteresse íntimo, um desligamento interno de tudo.
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Ele vinha no cinema há sete anos, convencido de que essa era a
razão de sua vida. Ao mesmo tempo, resolveu aprender a meditar. Seguiu com vigor por três anos, a cada dia, exercícios de folhas que recebia mensalmente: “Cantava om e mantras, repetia Conduze-me do Irreal
ao Real, coisas validíssimas”, diz. Tinha absoluta fé de que algo estava
acontecendo sem que ele soubesse o quê. Até que lhe cobraram atitudes
antigas: “Você não se interessa mais por nada?” Só então percebeu que
já não conseguia se envolver com ninguém nem com nada como anteriormente. Até o interesse pelo cinema desaparecera. Mas não era hora
de deixá-lo. “Faz parte do trabalho desfazer os principais laços criados.”
Assim, permaneceu mais uns anos na profissão, tranquilamente. E foi
passando por fases internas. Numa, vinham-lhe ideias precisas. Em outra, visões claras sobre o que fazer, ou indicações através de sonhos.
Além da madrugada em Salvador em que sentiu o profundo desinteresse íntimo, ele recebeu outros sinais. Pretendia enviar Bahia de
Todos os Santos para festivais internacionais, e foi-lhe vetado. O filme,
aclamado por romper com modelos estrangeiros que dominavam o
país até aquele momento, recebe, na Bahia, críticas ferozes.
Por que retardar o futuro luminoso? Naquele 1961, vivenciando
dúvidas, fez uma segunda viagem à Itália. Foi conversar com a amiga
que o instruía há anos. Três décadas depois, ele conta: “Minha amiga
disse: ‘Você deveria pedir sonhos, porque através dos sonhos verá se
deve abandonar a profissão em que se encontra’. Eu era produtor de
cinema há sete anos. Ah, vou seguir os sonhos, falei. Logo tive um.
Despertei e entendi: ‘Aqui tem um aspecto novo dentro de mim que
precisa nascer, crescer, e devo realmente deixar esta profissão’. Abandonei tudo. Recusei o convite para fazer um filme que, naquela época, era
aparentemente muito importante. Tendo decidido, voltei a conversar
com minha amiga: ‘Estou a zero, como se tivesse nascido agora’”.
Trigueirinho Neto estava para filmar o romance modernista de
Mário de Andrade, Amar, Verbo Intransitivo. No que recusa o trabalho
e retira-se da carreira, provoca imensa decepção no meio cinematográfico. Especialistas registravam, em artigos, que ele tendia ao realismo social, à captação do homem, e compunha a dupla de jovens mais
talentosos do cinema nacional. Pela forma com que filmou Bahia de
Todos os Santos, futuros cineastas ganharam importante fonte de inspiração. E o filme veio a abrir muitos festivais de cinema.
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Dedicara-se ao cinema por onze anos, mas, agora, visões e sonhos alteravam o rumo de sua vida. Antes de fechar o ciclo, ele agradece: “...esses homens – os cineastas Alberto Cavalcanti e Roberto Rossellini – contribuíram para que eu me dedicasse de corpo e alma ao
cinema. Mas, se sua linguagem fosse reconhecida em minha fita, isso
significaria falta de perfeita assimilação de minha parte. Cultura é exatamente aprender o máximo, manifestando-se em seguida através de
recursos próprios. Seria absurdo imitar Rossellini e Cavalcanti, já que,
no que se propuseram exprimir, foram completos”.
No livro Nossa Vida nos Sonhos ele relata dois sonhos que o dirigiram: “Durante alguns anos desta encarnação, fiz uma experiência
significativa com carma* ioga, ou seja, com a ioga do clareamento do
destino. Eu pretendia equilibrar o que fosse possível em meu carma
e ficar então mais livre para o serviço ao mundo em geral, desligando-me de interesses particulares, que tomam tanto tempo. Como me
concentrei nessa intenção, minha vida humana começou a mudar, e
novas conjunturas se apresentaram... Se não estivesse bem apoiado
numa vida lúcida de sonhos, não teria podido enfrentar corretamente
certas situações, das quais não tinha nenhuma experiência.
Quando fiz essa oferta íntima e profunda, passei a ter, todas as noites,
sonhos instrutivos, que me guiavam e me mostravam o que devia ser
transformado. Então, com segurança, entregava-me ao indicado.
Narro, aqui, um sonho... Minha consciência encontrava-se num ponto
elevado, numa espécie de estúdio cinematográfico muito grande, onde
havia uma equipe filmando. De cima, via as pessoas trabalhando confusamente lá embaixo. Nesse estúdio havia também um teleférico. De
repente, do mesmo lugar onde eu estava, no alto, surgiu um cestinho
com um recém-nascido, que desceu rapidamente pelo teleférico e caiu
na parte inferior do estúdio. O sonho, muito rápido, consistiu apenas
nisso. Nunca o esqueci. Pude ler nele, com bastante clareza, que, se eu
continuasse com as atividades que desempenhava, esse meu aspecto recém-nascido iria morrer, descer de nível. Não tive dúvida em abandonar a profissão artística que exercia havia cerca de dez anos.
Logo após ter tomado essa decisão, se abriram para mim oportunidades de desenvolver outras atividades criativas em setores tão variados,
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que mal tinha tempo de me adaptar às novas situações que iam surgindo. Daí por diante, era viver na fé, já que a restauração das energias
vinha como consequência”.
Sobre o outro sonho: “Se um sonho vem de um nível superior e
mostra o que deve ser feito, o que ele traz é em geral o oposto do que
eu humanamente faria. Junto com a conscientização vêm a coragem e
a força para fazer o que se deve, segundo o que foi visto nos sonhos.
Eu tinha um círculo de relacionamentos bem diferente do atual. Era
um círculo forte, uma vida intensa; era-me difícil conceber que a situação fosse mudar um dia. Resolvi, contudo, pedir esclarecimentos sobre
esse modo de vida que eu sentia estar cristalizado, e eis o sonho que
tive: uma grande piscina, cheia de água suja, diante dos meus olhos.
De repente, a água começou a escoar e, num instante, a piscina ficou
vazia e enxuta. Os azulejos, azul-claros, ficaram secos como se nunca
houvesse tido água ali dentro. Em seguida, uma água limpa, cristalina,
subiu até a borda da piscina, e tudo aquilo se mostrava bem nítido à
minha consciência. Esse sonho revelava-me o seguinte: a piscina com
água suja devia ser esvaziada por mim e representava o velho grupo de
amigos; a água limpa que subia era o novo ambiente, o novo círculo de
relacionamentos que iria surgir logo após eu me ter liberado do antigo.
Ao despertar, tomei consciência da mensagem e não hesitei em separar-me de todos que conhecia. E a força interior não terminou aí:
levou-me para um país distante, deu-me outra profissão, bem mais
sintonizada com os tempos futuros. As pessoas do passado não me
procuravam mais, ou, se o faziam, não me achavam. Com o tempo,
esqueceram-se de mim. Só depois de alguns anos reapareceram algumas delas, e assim mesmo esporadicamente. Outras tornaram a me
procurar por razões de ordem espiritual”.
Numa entrevista, manifesta-se sobre o sentido do cinema, que
via como um meio de comunicação potentíssimo. Contudo, algo nele
ainda não estava bem sincronizado porque não era o momento cíclico.
O cinema lhe serviu como campo de experiências. Percebeu que, enquanto quis filmar coisas próprias, não conseguia comunicar-se. Tinha
muitas ideias, mas não se havia perguntado o que precisava vir através
dele. O cinema lhe serviu um pouco de cobaia para compreender isso.
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Prossegue: “A gratidão que sinto pelas experiências que fiz, inclusive no campo do cinema, não é pelo resultado que deram, mas por
aquilo que evocaram em mim. Um filme, como qualquer obra, significa
coisas diferentes para cada indivíduo. Pode evocar a energia que o ator
ou o idealizador do filme estampa, e isso se deve à personalidade impressa nele. Contudo, o mais importante é a energia básica passada através do realizador, a mensagem, aquilo que se quer dizer. Isso é válido
para qualquer obra, para música, quadros, livros, filmes, uma conversa.
A conversa que estamos tendo é caracterizada inclusive pela energia de
minha personalidade e a da sua, mas o que está predominando é a energia evolutiva que passa através de nós, através destes fios, destes aparelhos, o que vai produzir uma série de movimentos em quem nos está
escutando. Estou ligado é a isto, deixar passar a energia interna e não
impor uma cor, uma nuance, uma tendência de minha personalidade.
A humanidade está inserida num Plano Evolutivo*. Se, antes de fazermos planejamentos, buscarmos compreender qual é a nossa parte
neste traçado maior, os projetos fluem com facilidade e harmonia. O
principal é reconhecer qual é o programa de vida para cada um”.
Uma cineasta e socióloga descobre a obra cinematográfica de Trigueirinho em 1970, enquanto prepara
o mestrado na área de Sociologia da Cultura.
Decido entrar para o Cinema e
me torno estagiária voluntária da Cinemateca Brasileira.
Seu criador, Paulo Emílio Salles Gomes, grande mestre
e pioneiro na discussão sobre a descolonização da linguagem no cinema
brasileiro, estava ali, nos barracões ocupados pela Cinemateca, no Parque do
Ibirapuera, em São Paulo. Ele, trabalhando na área de História do Cinema,
pede para eu abrir um buffet antigo, dos anos 50, com aplicações de rosáceas em madeira, e diz: “Há várias pastas na área de História aí, quero que
organize isso”. A primeira pasta que abro é um dossiê sobre Trigueirinho
Neto, como era chamado no mundo do cinema. Tomo contato com a obra
dele, vejo que tinha filmado Bahia de Todos os Santos e feito sua formação no
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, com grandes diretores do
neorrealismo italiano, como Visconti, Rossellini.
raquel gerber
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Também recebeu influências de linguagem do cinema expressionista alemão
de Stroheim e outros. Foi marcante o encontro com Trigueirinho Neto.
Defini que o tema da minha tese seria Glauber Rocha, Cinema, Política e a
Estética do Inconsciente. Eu queria entender o que a linguagem revolucionária
do que veio a se chamar Cinema Novo foi para a descolonização da cultura
e da consciência humana que passou pelos traumas da colonização cultural.
Tive oportunidade de fazer uma viagem à Europa em 1973, e fui encarregada de conversar pessoalmente com Glauber, o cineasta baiano de Vitória da
Conquista, que se encontrava exilado em Roma durante a ditadura militar no
Brasil. Para ele, o cinema era a linguagem mais avançada daquele tempo, e o
Cinema Novo buscava revelar a relação entre o consciente e o inconsciente.
Nos primórdios do Cinema Novo, com o Ciclo Baiano de cinema, Trigueirinho participou ativamente da produção dessa linguagem, que se expandiu
pelas Américas, pela Europa, e, nos anos 70, influenciou o moderno cinema
africano. Ele descobre um cenário incrível para filmar: a maravilhosa localidade de Buraquinho.
Glauber me diz, em seu depoimento, que Bahia de Todos os Santos, com seus
temas sobre classes sociais e marginais da sociedade brasileira, produzia certa ampliação desses temas para um existencialismo com uma sensibilidade
e uma elegância que superou questões sociológicas de filmes sendo feitos
então. Glauber explica: “O filme tem uma ambiguidade viscontiana filtrada
por um rosselinismo requintado. E é tremendamente importante, porque se
ambienta nos anos 30, época da ditadura de Getúlio, em que o Estado Novo
tinha proibido as práticas de religiões de matrizes africanas, como o Candomblé da Bahia”, tema do início do filme.
Ele ainda diz que Bahia de Todos os Santos é como um resumo amplo da literatura de Jorge Amado, com seus personagens de Capitães de Areia. A produção
do Bahia foi como uma escola livre de cinema. Enfim, a influência de Trigueirinho foi fundamental, porque ele demonstrou uma prática de produção para
todos os novos filmes que estavam sendo feitos na Bahia, apesar do filme não
ter tido o apoio da crítica nem da intelectualidade baiana e de nunca ter sido
lançado lá em Salvador.
Trigueirinho e Glauber se unem por afinidade teórica e pessoal. Glauber lhe
mostra o primeiro roteiro do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, que se
chamava então A Ira de Deus, em que abordaria as histórias dos cangaceiros,
Corisco e Lampião. E Trigueirinho diz: “Vou produzir”. Os dois fazem uma
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viagem de locação para encontrar onde Glauber faria filmagens externas, e
juntos descobrem lugares sagrados do sertão baiano. Então, Trigueirinho foi
embora para montar Bahia de Todos os Santos em São Paulo, para retornar
depois para a produção com Glauber.
Em 1975, em meio às minhas pesquisas, consigo uma entrevista pessoal com
ele, para falar sobre Glauber. A Raquel Arnaud me ajudou a chegar a Trigueirinho porque eram primos-irmãos e conviveram desde a infância. Ele morava
em São Paulo, em um pequeno apartamento na Avenida São João.
Encontrei-o vestido com roupa monástica, a cabeça raspada. Parecia um monge, e não me deixou gravar nem escrever nada. Disse que aquele encontro
não era sobre cinema, que minha alma tinha ido ao encontro da alma dele, e
nossos temas seriam outros. Foi uma reunião mais ou menos breve, mas importante para mim. E se passaram dez anos, até que o encontrei novamente.
Tive um problema metabólico de saúde em 1985, e o médico que me diagnosticou, achando que esse mal-estar me trouxe preocupações sobre a morte, recomendou-me assistir, naquela noite, a uma palestra que Trigueirinho
daria no Centro Cultural Rebouças, justamente sobre o tema A Morte sem
Medo e sem Culpa. Fui.
Perguntava-me se o palestrante seria a mesma pessoa que conheci em 1975...
No saguão vejo-o, num monitor, dando a palestra. Pensei: claro, não veio, mandou um vídeo, porque na experiência anterior estava totalmente recolhido e
sem permitir nenhuma aproximação. Mas agora a realidade era outra. Com
o auditório lotado, os que não conseguiam entrar assistiam do lado de fora.
O que está sucedendo? Na saída, deixei um cartão com uma organizadora,
perguntando-lhe: “Trigueirinho, o que aconteceu?” Ele me ligou por telefone
à noite: “Raquel, mais uma vez sua alma vem a meu encontro”. Veja só!
Passei a frequentar todas as suas palestras em São Paulo. Ficava em filas por
mais de três horas. Fui a Figueira, Aurora, Erks, nessa etapa fortíssima para
mim, que poderia ser chamada de reconversão. Ele punha no caminho multidões que estavam fora da trilha evolutiva. Trigueirinho foi um grande curador
da coletividade.
Ele me construiu como pessoa. Tudo o que sou como pessoa, como fundamentos de vida, como respeito pela vida, como concepção do que é o amor
verdadeiro foi ele que me ensinou. Sempre mantivemos uma amizade como
irmãos em Glauber, de quem sempre lhe enviava notícias!
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casa do sol
Que valor tem, para a humanidade, um indivíduo que
trabalha desinteressadamente e pela glória da Vida Única?
Sua presença, através da telepatia ou da irradiação da
própria aura, toca o ser interior dos que entram em contato
com ele, elevando as vibrações e a atmosfera em redor.
do irreal ao real, Trigueirinho

acontece de a lei evolutiva levar-nos a viagens para reencontrarmos conhecidos de vidas anteriores. Na Europa, Trigueirinho esteve com vários. Segundo afirma, todos nós cruzamos com seres com
os quais convivemos, e sempre que estabelecemos um relacionamento
sadio numa certa vida, aquilo permanece eternamente.
“Logo percebi que reencontrava pessoas importantes para o trabalho que ia ser feito dali por diante”, ele constata. “Aprendi uma lição:
quando chegamos a um lugar geográfico, mesmo em outro continente,
onde tivemos uma experiência positiva no passado, acontecem coisas
imprevistas no sentido construtivo. Mas quando chegamos aonde cometemos uma ação negativa, aquilo ali se colhe.
Viajei muito nesse sentido e, a certa altura, percebi que não se tratava
mais de viajar por curiosidade em conhecer lugares, mas de ficar inteiro, tranquilo, onde estivesse. Percebia exatamente quando terminava a
experiência num lugar, pois algo me levava para outro. Hoje vivo assim,
entregue a este ritmo, o de estar numa barquinha e deixar o oceano levar-me. Porém, com a meta de evoluir e de melhorar os padrões espirituais e intelectuais para ajudar outros. Não preciso mais lutar. As coisas
vão acontecendo, a vida levando-me para o melhor lugar.”
Justo quando, com 22 anos, Trigueirinho chega a Roma, Irmandades Superiores iniciavam um grande movimento de ajuda para a
humanidade conscientizar-se sobre o seu verdadeiro destino. Ao saber sobre esse plano de amor para impulsionar a evolução humana, de
imediato ele responde SIM.
Ao longo da história humana, um ou outro indivíduo e alguns
raros e pequenos grupos coligam-se ao que se passa em dimensões superiores. O mesmo voltava a ocorrer naquele meado do século XX.
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A proposta entre 1950 e 1970, sendo realizado por setores muito
lúcidos, foi trazer a conscientização progressiva da função do planeta Terra dentro do Sistema Solar, da função da humanidade dentro do
planeta Terra e, portanto, da função de cada ser dentro da humanidade.
“Graças a contatos que reencontrei no plano físico em 1955, ligações cármicas antigas, a minha personalidade imediatamente se engajou, e eu me ofereci para participar da fundação desta ideia que estava
sendo chamada Casa do Sol. Assim dei início a um trabalho consciente. Com 24 anos, disse para mim mesmo: ‘Prefiro morrer a fazer a
vida comum, porque realmente quero ser útil, realmente quero servir.
Aconteça o que acontecer, vou assumir isso. Eu estou disponível’.
Naquele ano, 1955, entrei em contato direto com três deles, na Itália. O
primeiro setor estava sob a responsabilidade de Krishnamurti. O outro
sob a responsabilidade do Tibetano, que inclusive influenciava a escola
mundial chamada Escola Arcana, aonde nunca fui como participante.
E o terceiro setor, uma antiga loja egípcia que não está no plano físico,
trabalhava através de uma série de livros que Paul Brunton escrevia sem
mencionar esse seu Ashram.
Ao encontrar os três setores, tive muitos contatos sutis e uma série de
conscientizações. De repente, eu me vi participando da ideia que tinha
descido. Percebi que a ideia não era das pessoas que trabalhavam comigo no plano físico, não tinha sido inventada por ninguém. Na Itália,
era sabido que a Casa do Sol deveria existir sobre uma colina, onde
morariam pessoas, algumas fixas, outras de passagem. Também deveria receber hóspedes. E nela seria feito um trabalho de conscientização,
de educação, no sentido que a Hierarquia tentava transmitir.”
Concomitante ao dinâmico transcurso pelo mundo do cinema,
ele dedicava-se a um treinamento intensivo com um ser evoluído ao
qual se refere como “minha amiga” nos primeiros livros. Hospedou-se
com ela por anos, num apartamento de uma pacata rua romana. Ali
estudavam, e profundas vivências internas aos poucos floresceram.
“A minha formação espiritual diz respeito ao cultivo da união
com os níveis suprafísicos* de consciência, com os níveis espirituais de
consciência e com os níveis intuitivos.” Conta: “Pessoas e grupos iam
lá e partilhavam daquele trabalho, que incluía meditação e estudo de
sonhos. ...tudo estava sendo conduzido por uma energia, uma luz, uma
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inteligência maior; todos sentíamos. Nossas experiências não seguiam
nenhuma técnica especial, nenhuma escola, nenhuma corrente esotérica. Era uma vida simples, de observação dos fatos que aconteciam
(e principalmente de auto-observação). Entre nós, o silêncio era considerado um dom precioso, tanto que limitávamos nossas palavras ao
necessário, embora ali jamais o mutismo tenha sido praticado.
Quando as pessoas vinham trazer suas dúvidas, seguíamos o princípio
espiritual de que quem duvida já traz em si a solução para o próprio
impasse. Tratava-se de ajudá-las, simplesmente, a encontrá-la. As crises daqueles que chegavam em busca de ajuda eram tidas não como
incômodos a serem eliminados ou evitados, mas, sim, como oportunidades evolutivas tratadas com respeito, cuidado e gratidão. Crises não
duravam muito entre nós, pois procurávamos ver o que nelas havia
para ser aprendido; e as víamos dissolverem-se. Compreendemos também, com o tempo, que cada crise tinha seu ciclo de duração e incluía
sempre o processo de várias pessoas coligadas entre si - portanto, era
necessário dissolver a ansiedade de querer solucioná-la rapidamente.
Um dia, essa amiga me disse que surgiria um senhor, cuja aproximação
ela percebera em outros níveis de consciência”.
O senhor chegou em estado de depressivo porque seu único filho se suicidara recentemente, abrindo a torneira do gás na casa dos
pais. A amiga convidou Trigueirinho para estar presente durante a
conversa: “Tornando-me o mais imparcial possível, sentei-me a certa
distância e apenas ouvia o que ele disse. Narrou o ocorrido com todos
os detalhes, acentuando a circunstância de não estar suportando a dureza daquela prova, a separação, e o fato de não ter mais aquela presença física à qual se havia habituado durante tantos anos. Em meio à
conversa, comentou que gostava de certo tipo de pãezinhos caseiros, e
minha amiga, que a tudo observava, não deixou de registrar esse dado.
Depois de uma semana, o senhor voltou para a segunda conversa.
Logo ao chegar, tentou falar novamente sobre a história do filho. Mas
qual não foi a sua surpresa quando minha amiga entrou na sala trazendo uma bandeja daqueles pãezinhos, feitos momentos antes por ela
mesma. Um chá igualmente sadio também foi servido, e discorríamos
sobre assuntos vários, enquanto a pequena refeição acontecia. Terminado o encontro, percebi que aquele homem havia passado por uma
grande transformação; não se tratava de mudança superficial. Algo em
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profundidade acontecera. Desde esse dia, o senhor, que voltou sucessivas vezes aos nossos estudos, não só deixou de falar do suicídio do
filho, como também passou a compreender o fato.
Fui perguntar à minha amiga sobre o mistério oculto em um fato tão
simples. Ela então me explicou que não havia feito os pãezinhos para
aquele senhor, não os havia criado com a intenção de atingi-lo positivamente; que os havia feito em glória a Deus, à Vida Única, à essência
de tudo e de todos. Explicou-me que, ao trabalhar exclusivamente para
Deus, ela não pretendia nenhuma recompensa; não lhe importava que
aquele senhor comesse ou não os pães, que gostasse ou não deles: não se
sentiria abalada, tampouco, se ele nem mesmo aparecesse naquele dia.
Dirigindo-se ao ponto mais alto possível da própria consciência, minha
amiga atingiu uma vibração sutil capaz de mover propriedades atômicas dos vários níveis situados abaixo. Assim, potencialidades ocultas
dos grãos e de outros elementos que haviam entrado na receita, bem
como faculdades latentes no senhor que havia ingerido o pão, foram
tocadas e estimuladas. O pão deixou de ser apenas físico para tornar-se
total; não só alimento do corpo, mas também do espírito”.
Trigueirinho cita a amiga em inúmeras ocasiões. Nos níveis sutis
de realidade, ela fazia um “trabalho iniciático, orientando um grupo de
pessoas de diferentes tendências, prestes a dar passos espirituais importantes”.
Também prestava ajudas durante o sono: “Contou-me ela que,
durante o sono, havia participado de uma reunião com políticos internacionais conhecidos e que sua tarefa se resumira em ficar próxima como consciência, irradiando energia anímica para todo o grupo.
Quando chegaram os jornais do dia, pôde-se confirmar, pelo noticiário, a realização da importante reunião na qual a pessoa havia estado
em corpo sutil horas antes”.
O próprio Trigueirinho veio a prestar, até o fim da vida, serviços
planetários semelhantes ao da amiga, como o anterior e o em que ela
auxiliou a população de uma cidade inteira coberta por uma avalanche
de lama. A maioria dos que saíram dos corpos físicos entraram em estado de confusão, envolvidos com forças astrais inferiores. Formou-se
de imediato uma ajuda sutil organizada. As almas* em serviço interior
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atraíam, como imãs, as em estado de confusão. No primeiro escalão
ficavam almas auxiliares mais ligadas ao plano físico. No segundo, as
que cultivavam mentalmente ideias altruístas. Em seguida, almas que
prestam serviço planetário. Além desses círculos, via-se a aura de proteção dos que já não tinham apegos terrestres.
Após abandonar a esfera do cinema, aos 30 anos, Trigueirinho
conversou com a amiga: “Sentamos no terraço de sua casa e ela começou assim: ‘Olhe lá fora’. Olhei para a rua, tinha um ônibus vazio
parado na porta. Isto, no plano físico. Ela disse: ‘Isso nunca acontece
aqui, de um ônibus parar, todos descerem; parece cena surrealista de
um filme. Ali não é ponto de ônibus. Isto é para você ver. Sabe o que é
um ônibus em linguagem simbólica? Significa um momento cíclico: ou
você o toma ou tem de esperar o próximo’. Aquilo estava ali na minha
frente. Assim que constatei a conjuntura: ou eu pego o ônibus ou tenho
de esperar passar outro, perguntei-lhe qual era o meu próximo ciclo.
Ela disse: ‘Acho que você tem de entrar declaradamente num trabalho
ligado a prestação de serviço’.
Naquela época, eu estava bem no começo, certas coisas ainda em embrião. Então ela disse: ‘Está me vindo em mente uma escola hoteleira aqui perto. Se você quiser, lá tem o caminho aberto para fazer um
curso de hotelaria. Hotelaria é considerado serviço’. Eu digo: ‘Eu vou,
quando começa?’ No que terminou o diálogo, apareceu o motorista,
entrou no ônibus e o levou embora”.
Daí a 15 dias Trigueirinho cursava hotelaria. Ele comenta sobre
o período em um programa de rádio, 30 anos depois:
“Realmente me chamou muita atenção os meus projetos pessoais
no cinema começarem a regularmente não dar certo. Percebi que tinha
alguma coisa errada. Uma amiga me disse: ‘A vida é muito simples,
basta observarmos quando a porta está aberta e quando está fechada.
Quando aberta, trata-se de passar, quando fechada, aguardarmos para
perceber o que aquilo quer dizer’. Foi-me uma lição marcante, e comecei a ver que um programa básico estava traçado para mim.
Não somos robôs nem autômatos, mas existe um esquema básico para
cada vida. Esse plano foi desenhado antes de nascermos, com a nossa
própria cooperação e a de coligados que estejam aqui ou em outro nível
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de consciência. Trata-se de reconhecer o plano e começar a executá-lo,
a vivê-lo. Aí ele vai desdobrando-se, cumprindo-se, ampliando-se.”
Durante a trajetória no cinema, obstáculos lhe mostraram, por
vezes de forma dura, que não deveria mais dedicar-se a obras de autoria pessoal. Acontecimentos externos, sentimento de vazio, críticas e
rejeições apontavam que as portas da produção cinematográfica fechavam-se, até que ele as encerrou de vez.
No livro Do Irreal ao Real, reflete sobre o poder da superação:
“A capacidade de suportar crises e provas, de atravessar momentos de
incompreensão, de não se justificar diante de acusações e críticas de
outrem; o poder de sustentar-se na posição evolutiva e de cooperação
com o serviço ao mundo e aos homens; de manter-se firme e indiferente à estimulação provocada pelo dinheiro e pelos bens materiais, independentemente de circunstâncias externas ou internas, e de prosseguir
sempre, sem deixar-se deter por nenhum obstáculo, essa capacidade
traz, como resultado, a persistência. Tal atributo, indispensável para
o verdadeiro curador, é uma grande força que perfura níveis intermediários e ilusórios de sua própria consciência, levando-o a atingir a
necessária qualidade de vida”.
Sem se cristalizar, Trigueirinho avançou. Jamais se deixou encarcerar pelo que lhe bloqueasse o caminho espiritual. Cortou com o poder do Primeiro Raio, o da Vontade-Poder, o que o impedia de cruzar
a nova porta sem olhar para trás. Esse gesto se repetiu vida afora. Em
busca do despertar da consciência, encerrou ciclos que obstruíssem o
percurso evolutivo dele mesmo ou do grupo sob sua guarda.
Prossegue, sempre. Mesmo após ter-se retirado do corpo físico,
seu Sol interno resplandece e ajuda a concretizar, na Terra, a ideia cósmica batizada, há 70 anos, de Casa do Sol.
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renovação de votos
Intermináveis são nossos caminhos.
Infinitos outros, que desconhecemos.
Tomaremos consciência de que essas
etapas são,na verdade, expansões
de uma Única Grande Vida.
hora de crescer interiormente
Trigueirinho

a vida abre portas inesperadas. Se as cruzamos sem resistir, entramos em paz no novo ciclo. E noutro e mais outro, em continuum. Tudo
flui e se renova. Nada começa nem termina, uma coisa sai da outra.
Mas se nos acomodamos, levados por argumentos materiais ou psicológicos, as coisas se complicam, dizia Trigueirinho.
Em Roma, ele se entrega ao estudo hoteleiro na Enalc. A força
interior lhe oferece uma profissão mais sintonizada com os tempos futuros, e quando tira a carteira profissional em 9 de dezembro de 1963,
define a área de trabalho para os anos seguintes.
“Em meses dentro da escola, fiz muitas amizades. Tinha longos
diálogos com meu instrutor de cozinha, fora da aula, sobre filosofia e
assuntos que ele gostaria de saber, e eu também aprendia qual era a
versão dele sobre as coisas. Ao fim do primeiro semestre, era um dia de
folga. A maioria dos alunos estava fora, e eu tinha ficado no quarto lendo, estudando. Bateram à porta dizendo que o diretor da escola estava
chamando-me lá embaixo.
Desci. O diretor disse: ‘Este veio do Brasil para contratar um técnico
naquilo que você está estudando, e você é quem indico. Vai terminar o
curso daqui a seis meses e é de lá.’ Olhei para o brasileiro. Ele riu: ‘Está
me reconhecendo?’ Eu disse que não. Ele: ‘Sou fulano de tal’. Era uma
pessoa importante no Brasil. ‘Fui muito amigo de seu pai’. Vi que tudo
estava escrito internamente. Respondi: ‘Diga o que você tem para eu
fazer no Brasil.’ Ele: ‘Vai fazer assim e assim para implantar uma escola
profissional de Hotelaria. Escreva uma carta para mim dizendo qual é o
seu currículo, o que está fazendo aqui, e me envie um pequeno projeto
a respeito dessa escola’”. Sete meses depois, Trigueirinho trabalhava no
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac.
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“Eu morava só enquanto estudava hotelaria, e perto da casa da
instrutora, aonde chegava andando por avenidas arborizadas para com
ela, que tinha profundo conhecimento de símbolos, estudar a vida onírica”, ele escreve no livro Nossa Vida nos Sonhos.
Imaginei o quanto seria bom se pudesse dedicar-me exclusivamente
a esse trabalho por uns tempos. No período podia experimentar todo
tipo de sonhos - os da noite, os do adormecer, os que vêm depois que
acordamos e tornamos a dormir. Tinha, assim, oportunidade de estudá-los, às vezes no mesmo dia, com aquela preciosa criatura. Percebi
que o meu carma* se ajustou mediante a aspiração correta. Se estamos
realmente interessados em tomar consciência do mundo onírico, as
energias superiores, que são onipotentes, nos dão a clareza e os meios
necessários para tal, em todos os níveis.”
Estudioso e instruído, conhecia a fundo obras filosóficas, esotéricas, orientais, católicas, teosóficas. Um colega da época do cinema
sempre o via com a Doutrina Secreta, de Blavatsky, debaixo do braço.
Aos poucos percebe como solucionar questões obscuras. Devia
visualizar um problema do maior número de ângulos possível, sem
tirar conclusões apressadas. Em seguida, retirar o assunto da mente e
entregar o material visualizado a níveis mais elevados da consciência,
de onde emerge a compreensão que antes não existia.
Por exemplo: diante do espírito livre, ilimitado e cósmico, sentia-se prisioneiro do corpo. No período em que procurava resolver esse
ponto conflitante, cursava uma escola à beira-mar, distante da cidade.
O tempo era ocupado com aulas e um treinamento intensivo.
Mas, nos intervalos, enquanto os outros alunos descansavam depois
do almoço ou tinham ido dormir à noite, diariamente caminhava na
praia diante da escola. Junto ao rumor do mar e longe dos barulhentos
estudantes, ele se recordava de leis espirituais. Percebia quanto aquilo
era uma oração silenciosa forte e real, que o renovava mental, emocional e fisicamente.
Comenta em um livro: “Tirava os sapatos e andava sobre a areia
ou sobre as pedras. Enquanto os pés se molhavam e o sol queimava-me
as costas, eu bendizia o fato de ser um indivíduo livre, porque cós50

mico. Não me lembro, depois desse período, de ter sentido qualquer
problema por encontrar-me dentro de um veículo físico; pelo contrário, comecei a reconhecer as funções dessa circunstância temporária
e a colaborar com elas, dentro das minhas possibilidades. Hoje sinto
em paz a consciência deste corpo físico no qual habito e sei que ela é
lúcida, harmoniosa e que está pronta a colaborar comigo. Sem a sua
colaboração, eu não poderia enfrentar com a mesma facilidade muitas
situações, algumas das quais cármicas”.
Gradativamente disciplinou a mente, controlou os sentimentos.
Foi ingressando em estados meditativos profundos, em camadas cada
vez mais elevadas de consciência. Aprendeu a conversar com a alma* e
a trazer à luz o que estava oculto, lançando-lhe uma pergunta. Em seguida silenciava aguardando a resposta, que chegava inclusive através
de fatos externos. Seu universo interior crescia em sabedoria.
O que se deu naquela beira-mar, em 1963, ao se reconhecer um
indivíduo livre, porque cósmico, ele explica numa partilha* de 2001,
em Figueira: “Estes corpos estavam começando a ser treinados para a
transmutação e, durante 25 anos mais ou menos, foram recebendo um
preparo para isso”.
Enfim, Trigueirinho finaliza o curso de hotelaria e volta ao Brasil.
Recebe do Senac, em 29 de outubro de 1963, o primeiro salário em cruzeiros, dinheiro de então: Cr$ 17.500,00. No ano seguinte, é inaugurada
a Escola Hoteleira, a qual foi contratado para implantar. O educandário
veio a lançar cursos de garçom, cozinheiro, barman, porteiro-recepcionista, secretário de administração de hotéis e restaurantes, entre outros.
Ainda no Senac, dedica-se à instalação do centro educacional de referência Hotel-Escola São Pedro, o primeiro da América Latina.
Mantendo a meta radiante, simultaneamente ao trabalho material prossegue a busca eterna. De 1965 a 1968, a cada ano, atravessa o
oceano até a Itália. Durante essas quatro viagens, visita alguns países e
aproxima-se de Findhorn, comunidade numa baía ao norte da Escócia,
fundada em 1962. Ali contata os pioneiros Peter e Eileen Caddy e Dorothy Maclean. Mas, sobretudo, troca ideias e depois correspondência
com a escritora e pensadora americana Sara Marriott, que terá papel
importante em seu futuro.
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Aos 38 anos, ele soube que 1969 era a data prevista para ele falecer num acidente automobilístico.
Sua partida, contudo, foi adiada porque, aos 24, disse
SIM ao Plano Evolutivo*. A data de nossa partida para
outros planos é fixada antes de sairmos do útero materno. Mas pode ser adiada por nossa alma* se a personalidade se entrega a tarefas evolutivas mais amplas
que as programadas para aquela vida. Ou antecipada
se relutamos em seguir o caminho traçado para ela.
Em entrevistas, palestras, em seus escritos e no minilivro Optar
por Viver, Trigueirinho relata o episódio que lhe aconteceu. Quando
chegou o momento previsto para o acidente, estava guiando um automóvel, à noite, numa estrada estreita, e viu um caminhão vindo em
sua direção, a grande velocidade e na contramão. Mas, quando parecia
que o caminhão iria chocar-se com o seu automóvel, ocorreu um fato
inexplicável: num curtíssimo lapso de tempo, ele se deslocou para o
lado, para a mão correta, como se nada de errado tivesse acontecido.
Sobre o incidente, ao qual ele se refere em outros livros e palestras, percebeu intuitivamente que o motorista adormecido e ele eram
velhos conhecidos. Viviam um reencontro para aquele chofer ser o instrumento para o seu desencarne. Passada a situação, Trigueirinho volta
para casa pensando: “Isso foi facultativo, mas agora prefiro ir dormir.
Somos ajudados, mas não devemos abusar, essa é uma lei”.
Desliga-se do Senac em 1971 e trabalha por nove meses no grupo Hotéis e Turismo. Em seguida, vai para o Horsa Hotéis Reunidos,
de onde se afasta cinco meses depois para retornar à Europa.
Porque uma parte suficiente da humanidade despertou, em 1970
finaliza o prazo de vinte anos de estimulação mundial estabelecido pelas Irmandades Superiores. “Essa fase do trabalho foi superada”, diz
ele. Em intensa busca, segue para a sétima viagem à Itália, vivência que
perdura cerca de um ano e meio.
Praticou retiros espirituais em mosteiros do Brasil e da Europa
para “obter domínio mais amplo sobre si e sobre a vida”, como diz Paul
Brunton. Em um deles, próximo de Roma, passou pela experiência:
“Havia muitos mosquitos. À noite, o quarto ficava repleto deles, e eu não
conseguia dormir. Tratando-se de um lugar retirado, não havia meio
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de providenciar defensivos e, como os mosquitos tendiam a aumentar,
certa noite fechei os olhos e pedi ajuda. Fiz isso a fim de adormecer objetivo que alcancei depois. Adormeci e, encontrando-me lúcido no
plano astral, notei entrar no quarto uma senhora que nunca vira antes,
usando um chale camponês que lhe envolvia a cabeça. Trazia ela na
mão um prato cheio de brasas, com alguma coisa queimando - talvez
um tipo de incenso. Assim, no plano astral, ela entrou no quarto, mostrou algo que fumegava, e desapareceu, deixando ali o perfume. Daquele momento até o final do retiro, não fui perturbado pelos mosquitos”.
Ele desenvolvia, cada vez mais, percepções em estado de vigília:
“...percebo que algo 'se implanta' na minha consciência. Não aparece
nenhuma voz, nenhuma visão, nada. É como se algo indescritível se
fosse aproximando. Não pode ser denominado nem explicado. Decididamente, optei por contemplar esse mistério”.
Na busca de onde melhor servir, aprendia a lançar, de forma
intensa e correta, a pergunta para o eu superior*: “Por projeção do
que tinha acontecido em vidas anteriores, achei que devia entrar numa
comunidade religiosa. Passei meses fazendo contato com uma determinada entidade. Um dia, estava quieto, e uma parte minha perguntou intensamente se aquilo estava certo e me veio claramente que não.
Estava quase na hora de arrumar as malas para ir para lá. E não fui”.
Ainda na Itália, indo de uma cidade para outra, desceu numa
estação para trocar de trem. Entrou numa igreja para o lado da Toscana, de cujo nome nem se lembra: “Senti que era o momento de fazer a
renovação de meus votos. Tinha de, a certa altura, reunir-me completamente e reafirmar minhas intenções. Fiz isso naquela igreja, sem saber se aquele que era o meu trabalho seria materializado ou não: ‘Com
Casa do Sol, sem Casa do Sol, estando numa comunidade, não estando, encarnado, desencarnado, vivendo uma vida comum ou o que quer
que seja, renovo meus votos. Em qualquer circunstância, renovo meus
votos, na fé de que existe a consciência correta para nós todos’”.
Enfim, ao entrar no setênio dos 42 anos, percebe que a Casa do
Sol não se materializaria na Itália, onde fora previsto. Não adiantava
ele ficar lá em função disso. “Percebi que este trabalho era muito ativo
em várias partes do mundo porque entrei em contato com várias comunidades espirituais em 1973, a maioria delas cristãs, de jovens, de
não jovens, como a comunidade de Taizé. Entrei em contato também,
não fisicamente, com o ideal de Auroville, na Índia.
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Naquela altura, realmente fiquei indeciso sobre se a Casa do Sol que
estava sendo visualizada não seria a essência de todas as comunidades
espirituais que existiam pelo planeta e que, cada uma em seu setor, em
seu raio, com as suas características e especialidades, estava trabalhando a humanidade para que as pessoas fossem conscientizadas.”
Pleno de entrega, volta ao Brasil com os votos renovados. Reintegra-se, em 1° de setembro de 1973, ao trabalho no Horsa Hotéis Reunidos, tendo colaborado para a época áurea da rede hoteleira. Torna-se
o rigoroso administrador do empreendimento e amigo dos proprietários judeus, que chegaram a participar da Obra que ele construiria. Em
São Paulo, trabalha na sede do grupo, no Conjunto Nacional da Av.
Paulista, e viaja constantemente a fim de aperfeiçoar o atendimento às
excelentes unidades da empresa, instaladas no Rio de Janeiro, em São
Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte e em Belém.
Tal movimento o ajudará a formar os grupos pioneiros de oração e estudo e a oferecer-lhes constante assistência, pois Trigueirinho
encontra equilíbrio para conciliar as atividades para a sobrevivência e
as da quarta dimensão. Testemunhos de sua amiga italiana e anos de
treinamento claramente lhe indicaram quanto é possível ter uma rica
vida interna sem que as pessoas próximas percebam.
A partir do retorno ao país, com princípios claramente ecumênicos, Trigueirinho intensifica seus contatos com superiores de conventos e monastérios católicos ou os de outras linhas. Frequentou, entre outros, o mosteiro das monjas beneditinas em Belo Horizonte e o
das clarissas no Rio de Janeiro.
Com facilidade, estabelecia boas relações com uma gama de
buscadores genuínos. Mantinha diálogos extremamente respeitosos
com representantes de diversas tendências e profissões, como o filósofo, educador e teólogo Huberto Rohden, em 1973. Foi, entre outros,
grande amigo de Dom Timóteo Anastácio, o Abade do Mosteiro de
São Bento em Salvador, Bahia, que o recebia e o hospedava no mosteiro beneditino em várias ocasiões.
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Também em Salvador, frequentou a Casa Sri Aurobindo de 1974
a início de 1975. A Casa, fundada pelo dançarino e coreógrafo alemão
naturalizado brasileiro Rolf Gelewski, em 1971, teve um importante
papel entre buscadores de outros estados brasileiros. Ali foi criada uma
rede entre os que vinham fazer cursos.
Encontramos a informação: “Associação civil sem fins lucrativos, de caráter cultural, filosófico e de desenvolvimento espiritual.
Isenta de caráter doutrinário, religioso ou sectário, a Casa tinha por
finalidade promover o livre desenvolvimento da consciência, através
do estudo da concepção filosófica e formulação prática denominada
Ioga Integral por Aurobindo Ghose (Sri Aurobindo) e os ensinamentos
de Mira Alfassa (A Mãe)”.
Trigueirinho e Rolf Gelewski se tornaram amigos e, quando Rolf
ia a São Paulo, hospedava-se no apartamento dele. Por preferir ficar só
em casa, o anfitrião acomodava-se em hotéis que administrava.
Durante um curso naquela Casa Sri Aurobindo, Ieda Brandão
conheceu Trigueirinho em 1974 e dois anos depois passou a acompanhar o trabalho dele, onde quer que fosse. Usou o nome de batismo
até 1988, quando ele a convidou a trocar o nome para Maria e também
coordenar a Casa do Pátio, em Figueira. O instrutor ainda lhe sugeriu
consagrar-se à Ordem Graça Misericórdia, fundada em 2009: “Organização religiosa cristã, autônoma e ecumênica, sem vínculo formal com
nenhuma religião instituída. Propõe um viver monástico por meio da
vida consagrada, tendo como base o ensinamento de Cristo”.
Madre Rosimel e Madre Anastáxia me receberam no
Monastério* da Transubstanciação. No sábado delicado de 21 de dezembro de 2019, passei sete horas
junto a elas. Com o coração pleno, conversamos sobre
Trigueirinho; entre sorrisos, lanchamos, almoçamos.
Sempre militei no campo espiritual. Mesmo antes de encontrar Trigueirinho, formei
grupos, tinha muitas amigas e dava aulas de ioga integral.
Comigo aconteceu uma coisa interessante. Ouvia uma voz
madre

ro s i m e l
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feminina insistir: “Procure uma fazenda para o trabalho de vocês”. Repetia
isso várias vezes, em dias diferentes, por anos. Por causa dessa voz, aproximei-me do trabalho dele.
Meus avós eram portugueses; a família, católica e muito unida. Não se conhecia o 7º Raio na época, mas hoje posso classificar meus pais como seres de
7º Raio; exigiam disciplina, mas eram amorosos. Somos um total de quatro
irmãos, três mulheres e um homem.
Nosso pai era fazendeiro em Ponte Nova, numa fazenda grande dele e dos
irmãos. Colhiam cana e café. Na ocasião, Getúlio Vargas mandou queimar
colheitas pelo Brasil todo, e meu pai perdeu tudo de um dia para outro. Precisou arranjar emprego e fomos viver em Belo Horizonte. Minha mãe, uma
mulher guerreira, sempre o incentivava a dar a volta por cima das provas.
Eu buscava sem parar. Durante a Segunda Guerra comecei a seguir os passos
da Ação Católica. Por um período fazia comunhão diária. Depois fui aprender
ioga com o George Kritikos, nos anos 60. Ele me iniciou. E convidou-me para
ajudá-lo a experienciar ioga para crianças com problemas especiais. Trabalhei
com essas crianças por muito tempo. Depois, dei aulas de ioga no Colégio
Padre Machado.
Minha mãe ficava triste porque eu não parava em casa e brava porque eu
usava demais o telefone. Fui sendo atraída e levada por esta voz feminina, e
andava de um lado para outro procurando quem nos emprestaria uma fazenda. Achei, depois, que era a voz de Nossa Senhora.
Engraçado... Sempre quis acrescentar mais conhecimento a meu trabalho.
Para mim, a ioga era integral, não ficava só na parte física, trabalhava mais
profundamente. Eu queria passar algo mais para meus alunos e pedia opinião
sobre leituras e orações às irmãs do mosteiro das Carmelitas. Fui bem orientada por elas. Também fazia retiros lá, sempre.
Ouvindo as vozes no meio do tempo, comecei a viajar para fazer os cursos
de Rolf Gelewski, em Salvador. Ele fazia um trabalho credenciado, era leal,
sincero. Eu apreciava sua forma de ser, sério. Todo mundo tinha medo de se
aproximar dele, eu não.
No Rolf conhecemos pessoas do Brasil inteiro. Trigueirinho também; tínhamos uns quarenta e poucos anos, nascemos os dois em 1931. Uma amiga
estava comigo, e Rolf nos convidou para um almoço. A mesa comprida... eu
olhava Trigueirinho... ele sentado do outro lado, e repetia baixinho para a
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amiga: “Conheço aquele rapaz.” Ela dizia: “Não conhece, ele mora na Europa”. Eu conheço, conheço sim! Houve uma identificação de alma para alma
desde que o vi.
Terminado o almoço e o curso de Rolf, Trigueirinho me chamou para perguntar se eu tomaria conta das coisas da Casa Sri Aurobindo em Belo Horizonte. Eu disse que podia, e ele me repassou o material para circular - folhetos, revistas Ananda. Digo humildemente que me tornei o canal da Casa em
Belo Horizonte. Rolf ia às vezes à cidade apresentar danças como forma de
concentração, de busca interior. Eu o ajudava a encontrar o local, a divulgar.
Como representante da Casa, andava por todo lado falando com grupos a
respeito da Mãe, com quem eu tinha uma ligação fortíssima. Assim cresceu
uma grande rede de amizades.
Trigueirinho começou a ir a Belo Horizonte. Ele me telefonava e conversávamos horas. Pediu para eu não ficar só voltada para a ioga, que desenvolvesse
outros conhecimentos. E me orientou como formar um grupo de oração
silenciosa e indicou obras de vários autores para estudarmos, mas a Mãe era
A Figura. Cativou o grupo todo. Na época, eu sonhava sempre, inclusive com
ela. Agora não...
Comecei a acompanhá-lo por onde fosse. Participei de todos os retiros que
ele organizou em Minas e na Bahia. Corretíssimo, tínhamos de cumprir os
horários ao pé da letra. Agradecemos tanto por isso até hoje. Levávamos os
horários a sério, o silêncio, a hora do estudo. E quando alguém falava, os outros o ouviam em silêncio e com respeito. Que força ele tinha! Olhava para
um de nós sentado lá no fundo do salão de partilha*, e sabíamos o que queria.
Era impressionante! Lia pensamentos, acho.
Todas as tardes nos sentávamos em círculo, e ele trazia papéis com anotações
para ir passando-nos ideias. Ele organizava a gravação das palestras que dava
e depois as dividia entre pessoas do grupo para fazerem as transcrições. Às
vezes costumava soltar uma frase ou uma palavra em italiano. Era engraçado...
Sempre estudou primeiro conosco os livros que escrevia e só depois os
enviava para imprimir.
Ah, estou lembrando-me... Por um período nos reuníamos no salão de partilhas para escutar cada uma das sinfonias de Beethoven, às três da madrugada.
Que privilégio! Eu me perguntava: “Será que mereço?”
Atualmente ando passando uma fase interessante. Apesar da alegria, vivo
momentos de tristeza profunda. Têm vindo com mais frequência. Não são
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demorados. São lances. Comentando com uma pessoa mais esclarecida que
eu, ela me deu a resposta. A Mãe Divina repassou um exercício para todas
as Madres ajudarem-Na a carregar a dor do mundo. Que egoísmo o meu
não querer sofrer! Agora deixo a tristeza chegar porque alguém por aí está
precisando. Mas é uma dor! Eu não sabia que teríamos de passar por esta
dor corporal, física. É uma função das Madres, absorver a dor do mundo. Falei
com Ela para, se tiver de aliviar alguém, que venha a dor. Sei que vou aguentar.
Sentimos demais quando José partiu; foram mais de 50 anos na presença dele.
Um período tão distante, mas cada momento parece ter acontecido ontem.
Sempre deixei o que ele ensinou guardado no coração. A transformação que
seus ensinamentos provocam é milagrosa. Na hora em que o ouvíamos, não
imaginávamos a extensão do conhecimento que atuava dentro de nós. Sinto
imensa reverência por ele e gratidão por ter aparecido em minha vida. O
que posso dizer? “Obrigada, José, por todo o seu carinho durante esses anos.
Desculpe-me se errei. Se fiz alguma coisa que não devia, foi por ignorância e
por não estar profundamente coligada à vida”.

De tardinha, saímos as três sorrindo da casinha de refeições
onde passamos o dia. Os olhos passeavam pelo céu e o verde em torno.
Andávamos lentamente. Os passos curtos alongavam nossa passagem
pela extensa varanda do monastério de quatro andares. “As árvores
cresceram tanto, daqui antes enxergávamos o lago”, íamos trocando
palavras.
Na guarita do monastério nos abraçamos, coração com coração.
Madre Rosimel despede-se: “Volte sempre, Regina!” Não voltei. Após
três meses chegou a pandemia.
A Madre ainda me enviou recados por celular através de Irmãs e
uma tarde ligou para me falar enfaticamente sobre a voz feminina que
a guiou. Partiu um mês depois do plano físico rumo à luz eterna que
guia sua jornada.
Este livro é também uma homenagem a Ieda Brandão, que ganhou o nome maternal Maria até tornar-se Madre Rosimel. Sutil e
doce, tornou-se Rosa e Mel.
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segunda parte
1976 a 1980
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Peças do primeiro grupo de estudos
aberto por Trigueirinho em
Belo Horizonte. Acima, um livro
da biblioteca. Ao lado, capa do
folheto 13,3 x 19,9 cm, de 26 páginas,
elaborado por ele, onde escreve:
“O título deste opúsculo foi extraído
do Dhamapada. Os textos foram
adaptados de vários escritos de
Thomas Merton.” Em seguida:
“O grupo de estudos seleciona,
compila e distribui gratuitamente
textos de valor espiritual. Qualquer
doação ao grupo de estudos reverterá
em futuras publicações.”

fase reveladora:
formar grupos de servidores
Uma das características mais trabalhadas
em nós, que estamos servindo de “laboratório”
para energias das raças futuras, é o
reconhecimento de nossa percepção interna.
Trigueirinho

desde que a terra é terra nascem seres mais avançados que os de
seu tempo. Têm a missão sublime de impulsionar a evolução. Ideias
conhecidas por antigos sábios são atualizadas por esses instrutores, que
apresentam novas etapas do ensinamento eterno e têm ampla influência
sobre parte da humanidade.
Datas eram anotadas em cartas, bilhetes e pacotes que Trigueirinho
enviava; acompanhavam suas agendas e anotações. Datas se acoplam a
ciclos naturais, espirituais e a incomensuráveis ciclos cósmicos. Organizam fatos da história e se refletem na consciência humana, renovando-a.
Ajudam-na a assimilar o que vem do Alto, da mônada* ou espírito, e
chega à mente através da alma. E o adquirido em etapas passadas soma-se
para inspirar o presente.
Trigueirinho, em uma palestra gravada em 2003, informa as três
datas de fases do ensinamento espiritual e esotérico dos últimos 150 anos,
que sintetizamos: “Blavatsky se encarregou do ensinamento preparatório,
concentrado nos livros Ísis sem Véu, de 1877, A Doutrina Secreta, de
1888, e A Voz do Silêncio, de 1889.
Chamamos a fase seguinte de intermediária. Iniciada em 1919, é representada pelos livros do Tibetano ditados a Alice Bailey. Essa fase é
característica de um ensinamento transmitido telepaticamente, no plano
da mente. Até certo ponto, a obra de Rudolf Steiner corresponde a essa
fase. Até certo ponto, porque ele dispensou a ajuda da Hierarquia*, e sua
obra é embasada no conhecimento de que dispunha. Por isso, abordou
assuntos que a Hierarquia não teria autorizado.
A fase reveladora passou a ser energizada a partir de 1975. Pode ser
representada pela Agenda da Mãe, escrita um pouco antes desse ano,
mas só publicada em 1978. Faz parte dessa fase algo até então oculto,
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Trigueirinho “expedia folhas datilografadas com pensamentos espirituais para cada
indivíduo trabalhar em sua casa ou reunido em grupo, nos mesmos dias e hora,
com base na vibração desses pensamentos.” As frases transcendem qualquer doutrina.
Selecionadas e datilografadas por ele, eram enviadas para vários pontos do Brasil.

a ponto de, quando foi revelado, parecer um assunto completamente
novo, porque a maioria não sabia da existência de centros intraterrenos* como Erks*, Aurora* e Mirna Jad*, revelações que vieram depois
de 1975. Em 1976, houve um impulso forte em todo o planeta, e vários
indivíduos tiveram oportunidades especiais. Quando se pergunta sobre
essa data a alguém, geralmente se constata que nela portas lhe foram
abertas. Comigo, aconteceu de vir-me a ideia de reunir um grupo para
trabalhar espiritualmente.
Eu morava sozinho num apartamento em São Paulo, sem nenhuma
espécie de interferência em meu ritmo. Pude dali organizar o trabalho,
sem que ele tomasse exatamente uma forma física. Percebi quem deveria
ser convidado para orar junto e, então, entrava em contato com cada um,
às vezes por carta, às vezes por telefone, às vezes pessoalmente. Assim
formou-se uma rede de indivíduos, que foi crescendo e espalhando-se
por vários pontos do Brasil. Por quase quatro anos, trabalhamos esse
processo de inter-relacionamento. Eu expedia folhas datilografadas com
pensamentos espirituais para cada indivíduo trabalhar, em sua casa ou
reunido em grupo, nos mesmos dias e na mesma hora, com base na
vibração desses pensamentos”.
No início da fase reveladora, em 1976, Trigueirinho se dispõe a
levar adiante a ideia Casa do Sol, para a qual se abrira 25 anos antes.
Em janeiro, segue o calendário do Mosteiro São Bento, de Salvador de
seu apartamento em São Paulo, o 603, na Avenida São João. De 27 de
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fevereiro a 2 de março faz um retiro no Mosteiro de Nossa Senhora dos
Anjos, das clarissas, na Gávea, Rio de Janeiro.
Daí a quinze dias, 17 de março, planta a construção cujo único
propósito é viver a Vontade do Alto. Abre o primeiro grupo de estudo e
oração e fomenta, no 603, retiros, reuniões e estudos. Nesse mês ainda
contata Diaulas Riedel, dono da Pensamento, editora que, a partir de
1987, publica sua obra literária.
Interessante notar que, naquele importante mês de março de 1976,
deu-se um fato misterioso no Uruguai, sobre o qual ele relata no livro
Aurora Essência Cósmica Curadora: “Estância La Aurora. Três de março
de 1976. Uma hora e cinquenta minutos da manhã. Lua minguante, noite
serena. Inesperadamente, uma grande explosão. Tão forte que sacudiu
a casa e os arredores, fazendo tremer os vidros das janelas e deixando
os animais desorientados. Em seguida, silêncio profundo. Numa velha
árvore “ombu” fora feita uma abertura de aproximadamente 20 metros
de profundidade, que descia para áreas subterrâneas”. Treze anos depois Trigueirinho visitou essa área, que se encontra sobre a civilização
intraterrena Aurora, assunto que trata no livro acima citado.
Ainda naquele ano surgem experiências grupais em São Paulo e em
Belo Horizonte. Com rapidez, cada vez mais seres eram atraídos por sua
fala e sabedoria: “Em 1976, materializou-se uma pequena comunidade
em São Paulo, em que se tentou fazer um processo de conscientização, e
o que dela continuou, no plano físico, foram os cursos”. Realizava-os no
salão de ioga do Centro Cultural Sathya Dharma, na casa onde implantou a comunidade e sugeriu a abertura de um restaurante vegetariano.
Em abril de 1977, ele oferece o primeiro curso: Enfermidades e
Mágoas. Em seguida, organiza um retiro no 603, em que expõe sobre
O Filho Pródigo e As Dez Virgens. Em maio, retorna ao Rio de Janeiro
e promove estudos sobre os Evangelhos, tanto nas clarissas quanto em
uma casa particular. Em julho, agosto, setembro e novembro, aborda,
no Centro Cultural, os temas: Ioga I e Ioga II, Constituição do Homem,
Ritmo, Glândulas, Matrimônio Superior, Enfermidades, Oração, Jejum,
Trabalho. Os cursos, sempre gratuitos, iluminavam buscadores da verdade. Em janeiro de 1978: A Mãe Divina, Sexo na Nova Era, Sonhos.
Em fevereiro acontece um retiro na comunidade. Em abril e maio ele
prossegue com os cursos até que, em junho, encerra a experiência grupal com o encontro apropriadamente chamado Liberte-se do Passado.
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Na manhã de 29 de julho de 1976,
chegou em casa um membro da Casa Sri Aurobindo de Salvador. Eu, minha esposa Regina e o filho Jonathan morávamos,
com o casal Ignácio e Cláudia, e Ignácio havia passado um
tempo na Casa. O visitante convidou-me para almoçar com
ele e Trigueirinho no restaurante macrobiótico Arroz de
Ouro, no Largo do Arouche. Disse que estariam amigos de
ambos. Foi meu primeiro encontro com Trigueirinho, de quem nunca ouvira
falar. Acabei sentando-me ao lado dele, e tive a sensação de estar diante de
uma energia especial. Soube depois que, no domingo seguinte, ele lancharia
conosco. Durante o lanche, ele me perguntou simplesmente se eu era o pai
de um recém-nascido, o que confirmei, perguntando-lhe se queria conhecê-lo. Disse sim e, depois de vê-lo no quarto ao lado, quis saber se o menino
havia sido batizado. Respondi que não, pois, no momento, eu, nascido e criado
dentro do catolicismo, não era praticante. Trigueirinho então me explicou o
sentido e a importância do batismo. Uma ligação espiritual entre o Alto e o
batizado se cria e seres espirituais se unem à criança. Ficam com ela por toda
a vida formando uma rede de proteção a seu redor. Entendi e perguntei-lhe
se batizaria o garoto. Respondeu-me que não era padre, portanto, não poderia
fazê-lo. Na hora, eu o convidei para ser o padrinho e, para minha surpresa,
aceitou. Marcamos a data, e o batizado foi feito, por sugestão dele, na Igreja
de São Francisco, no Largo de São Francisco, em São Paulo.
rubens mazon

Um tempo depois, Trigueirinho convidou-me para fazer parte do grupo de
estudos que se reunia no apartamento dele às quartas-feiras, à noite. Ele trabalhava em período integral nos hotéis e se dedicava ao trabalho espiritual nas
“horas vagas”.Com sua ajuda e orientação, Ignácio e eu abrimos o restaurante
vegetariano Sattva, numa casa da Rua da Consolação. Sattva, nome sânscrito
que significa harmonia, é uma das três Gunas – qualidades – tratadas no Bhagavad-Gita. As outras duas Gunas são Rajas e Tamas.
No momento exato em que ele deixou o trabalho no Grupo Horsa para se
dedicar unicamente ao serviço espiritual, Trigueirinho iniciou uma pequena
comunidade no Sattva. No período, chegaram pessoas ligadas ao grupo de
estudos de Belo Horizonte para compor o grupo. Conheci o médico recém-formado José Maria, que mais tarde trocou o nome para Clemente, por
sugestão de Trigueirinho. Veio fazer residência na Clínica Rudolf Steiner, ligada
à Antroposofia, de cuja diretora Trigueirinho era amigo. Calasans, irmão de
José Maria, também veio.
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Trigueirinho dava cursos no salão ao fundo do restaurante até perceber que
o trabalho não fazia mais sentido. E encerrou a experiência. Os membros da
comunidade voltaram para seus afazeres, e ele foi passar um período de retiro
na Europa. Anos depois, fez um horóscopo espiritual para mim, totalmente
pertinente até hoje.

Ieda Brandão, um dos membros que chegou de Belo Horizonte
para compor a pequena comunidade, relembra-se aos 88 anos:
Durou pouco, mas foi bonito. Só vejo o dia em que
o trabalho começou, 6 de outubro, escrito em uma cadernetinha... Foi numa
casa grande de dois andares onde Trigueirinho vivia. No fundo, Ignácio dava
aulas de ioga num salão. Rubens Mazon ia dormir com a família, tinha dois
filhos. O restante do grupo dormia numa casa do outro lado da rua: Calasans,
sua sobrinha, eu, e um rapaz que foi morar na Europa quando Trigueirinho
avisou que deixaria a experiência. Havia um cozinheiro, aluno de Trigueirinho
no Senai, que nos tratava com comidas gostosas, pessoa ótima. José Maria
frequentou os trabalhos bem no início; depois Trigueirinho o orientou a ir
cursar Antroposofia na Alemanha. A casa foi alugada por Ignácio, que queria
conduzir tudo. A forma como ele nos tratava não agradava Trigueirinho, que
encerrou o trabalho e nos indicou voltar para casa. Ficou tão chateado que
foi para a Europa. Quando voltou, começamos outra etapa.
i e da b r a n d ã o

Além dos cursos e da vivência comunitária, Trigueirinho oferecia
atendimentos individuais naquele espaço. No livro Caminhos para a Cura
Interior, ilustra um aspecto elevado e inconsciente da cura ali acontecida:
“...costumávamos receber pessoas individualmente para colóquios que
visavam estimular o processo evolutivo daquelas que estivessem dispostas a assumi-lo. Num domingo, surgiu para uma reunião alguém que
estava subjetivamente sufocado pelos ressentimentos. Não conseguia
falar de suas mágoas, tão fortes e profundas eram; e, dado que muita
dor lhe provocavam, evitava referir-se a elas. Prestes a passar por uma
crise de saúde física, que viria a ser um reflexo do que existia em seu
mundo psíquico, aquele indivíduo foi então convidado por um de nós a
comparecer ali novamente, em outra data, para uma conversa. Chegando
o dia marcado, ele foi recebido por um dos participantes daquele grupo
de trabalho que mais estava livre de ressentimentos, cuja vibração era,
portanto, bem diversa da sua. A conversa girou sobre assuntos vários,
e não sobre os problemas que o atormentavam.
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Assisti a esse colóquio, e notei que o processo de cura que acabou por
ocorrer foi vivenciado de modo inteiramente inconsciente. Logo à entrada, o indivíduo encontrara um ambiente interessante, com um belo
aquário de fundo azul e peixes ornamentais de rara beleza, e fora recebido
despreocupadamente, como se nada de grave estivesse acontecendo.
Cerca de uma hora depois o encontro terminava, tendo sido tratados
os mais variados assuntos sem que se houvesse aprofundado nenhum
deles em especial.
Era, todavia, quase visível a energia que fora criada, como também a
irradiação que vinha da pessoa que não sofria de mágoas próprias. Daí
por diante o indivíduo, prisioneiro que fora, partilhava o fato de que,
inexplicavelmente, deixara de sofrer a tortura daqueles sentimentos
obscuros. Segundo percebia, ele havia-se liberado após aquele encontro tão simples. Vê-se que transmitimos ao outro o que de fato somos
dentro de nós mesmos. Se não temos mágoas, levamos aos outros uma
energia de libertação que subjetivamente os ajuda a se purificarem.
Esse processo não é consciente e, por isso, poderá ser facilitado se não
o contaminarmos com a mente racional. Percebi também, após essa
experiência, quão abrangente é o movimento num processo de cura:
éramos três, reunidos para aquele trabalho, e o indivíduo prisioneiro
usufruiu a irradiação daqueles que estavam mais livres do que ele. Por
uma misteriosa união, que se dá em níveis inconscientes, uns usufruem
a situação interior de outros. É como se, em certo sentido, a Fé trouxesse
consigo créditos morais insondáveis. Se a tenho, posso irradiá-la, e o
outro, sendo assim estimulado, poderá vê-la emergindo em si próprio”.

Um mês após abrir o grupo de estudos em São Paulo, Trigueirinho chega pela primeira vez a Belo Horizonte, em 16 de abril de 1976, e
contata Ieda Brandão, a professora de ioga que conhecera em Salvador.
Entremeando o intenso movimento paulista, nesse ano retorna à cidade
em julho, setembro e no dia 12 de dezembro. Oferece atendimentos individuais no Hotel Excelsior e ali reúne um pequeno grupo, o primeiro.
Comecei o trabalho sozinha com Trigueirinho em BH.
Ele me telefonava quando ia verificar o andamento da cadeia de hotéis em que
trabalhava, e eu o encontrava num hotel. Conversávamos muito. Depois fui
i e da b r a n d ã o
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lhe indicando para rapazes, moças e senhoras que faziam ioga comigo. Eu lhes
dava referências e dizia para procurá-lo. Ele recebia essas pessoas, conversava
com elas, e assim iniciou o grupo. Como eu dava aulas em salas relativamente
pequenas, pedia emprestada uma maior no Colégio Padre Machado, onde
Trigueirinho começou a promover encontros à noite.

Com Ieda sempre presente, a capital lhe abre portas com rapidez.
Ela teve papel fundamental para desencadear e sustentar a trajetória
dele. Alegre, discreta e maternal, era um exemplo de serviço e de oração.
Muito já promovia e tinha formado um grupo leal de seguidores. Doava-se a todos, passando-lhes chaves espirituais, sugerindo-lhes leituras
e acompanhando-os ao adentrarem pelo caminho de ascensão. Desde
então, durante 50 anos, ajudou Trigueirinho em cada fase de sua Obra*.
Tempos depois, numa palestra, na qual, parece-nos, refere-se a
essa servidora, ele constata: “Em 1976, uma coisa importante aconteceu.
Foi um encontro, no plano físico, com um eu superior* encarnado que
trabalhava, decididamente, com o meu. Mas, na época, isso não foi reconhecido assim; foi reconhecido só como uma grande compreensão,
como um trabalho em comum no plano físico, nada mais”.
Contatamos ex-alunas e amigas de Ieda, jovens que aceitaram a
aventura da descoberta de si mesmas. Aproximaram-se dela em busca
de uma nova vida, sem preocupar-se em se tornar diferentes dos demais.
Uma alegremente conclui que teve pai e mãe espirituais, Trigueirinho e
Ieda, verdadeiros amparos em momentos cruciais de sua vida.
O primeiro grupo de estudos de Minas Gerais foi onde Ieda
dava aula de ioga para crianças especiais, no Lar Escola Reeducacional Barroca,
na Rua Campos Elísios, 23, no bairro Barroca. A escola era da irmã de Ieda e
ficava no fundo da casa.
lucinha

A gente entrava cedinho, em jejum, por um portão lateral. As salas formavam
um L, com o pátio do recreio na frente. Na sala cabiam no máximo dez pessoas.
Para mim, foi um útero, tão pequena. Dali brotava o processo de nascimento
do trabalho tão imenso de hoje. Ieda era a referência. Tinha um traço forte
do arquétipo do feminino, sabe? Muito querida, uma alma preciosa. Sobre
as cadeiras havia folhas dobradas ao meio com citações datilografadas por
Trigueirinho mesmo. Escolhíamos onde sentar. Isso fez diferença para mim,
porque na ioga trabalhávamos no chão, mas ele trouxe a consciência de, por
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Teatrinho de bonecos O Duende Farolzinho, sugerido por Trigueirinho.
Texto adaptado do livro Pirilampo, com destaque para o duende, por sua luz interior.

sermos ocidentais, o corpo ajustar-se melhor em cadeiras. Líamos o papelzinho e meditávamos em silêncio sobre os textos reflexivos selecionados de
diversas disciplinas espirituais. Eram diferentes a cada semana. Algo profundo
e misterioso acontecia. Saíamos em total silêncio, seguindo a orientação dele
de não conversar para não dispersar a energia.
Na salinha também nos reuníamos para ouvir músicas clássicas, como a Nona
Sinfonia de Beethoven e peças de Bach. Ele dizia que, antes de atingir o trabalho
silencioso, precisávamos treinar usando recursos externos.
Além disso, Trigueirinho nos indicou assistir a missas e participar de orações
no mosteiro das beneditinas para ouvirmos cantos gregorianos das monjas.
Tenho a lembrança viva de vê-lo às vezes conosco nas missas, lá e no mosteiro
das clarissas, muito concentrado. Nas clarissas, nosso grupo também participava
de um trabalho com tear.
Montamos um teatrinho de bonecos que envolveu desde fabricar os personagens até as apresentações para crianças, idosos, escolas e instituições, em
Belo Horizonte e cidades do interior. Trigueirinho assistiu à estreia na escola
da Barroca, em 14 de junho de 1978. Faltamos morrer! O palco caiu!
Íamos aos retiros numa casa... a sala grande, dois dias em silêncio, ele dando
palestras. Lembro-me que a água não passava pelo coador com pó de café e
ele entrou na cozinha. Tivemos medo de levar bronca. Minha irmã participava
das meditações, trocava cartas com ele, tinha conversas particulares. Sabe o
apartamento dele em São Paulo? Cedia para retiros individuais. Fui sozinha.
Depois, minha irmã foi; super assustadas, mas fomos. E vivi um processo forte
de interiorização. Foi quando conheci o restaurante Sattva.
Outro trabalho que ele incentivava era irmos em grupo ao sítio de uma de nós,
para mexer com plantas, com a terra. Eu tinha 23 anos, formava em psicologia,
e ter encontrado os dois me deu a direção na prática futura. Tiveram papel
determinante no caminho que acabei percorrendo.
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Conheci Trigueirinho em 1976, em uma
reunião organizada pela Ieda Brandão, que era minha professora de ioga. Não
tinha ideia do que aquele encontro poderia representar para minha vida, mas
tenho certeza de sua importância para o ser que me tornei. Desde os 17 anos,
tive contato com livros que me propiciaram conhecimento sobre uma visão
ampliada dos corpos do ser humano e sobre o significado da morte. A partir
do interesse por esse tipo de leitura, encontrei Ieda. Comecei aulas com ela
em 1975, numa sala nos fundos do prédio da antiga Fafich da UFMG. Pouco
tempo depois, as aulas mudaram para o bairro de Lourdes. Tivemos mais uma
mudança - o grupo seguia a mestra - para o Colégio Padre Machado, onde
ocorreu nosso encontro com Trigueirinho. Esse período era marcado por
um movimento de busca de conhecimento da filosofia iogue, da sabedoria
oriental, de novos modos de alimentação e de cura. Na época, chegavam a
Belo Horizonte os trabalhos da Casa de Sri Aurobindo, de Salvador. As danças
espontâneas de Rolf Gelewski encantavam-me, a beleza, o cuidado presente.
angela maria soares

Com Trigueirinho, algumas atividades sistemáticas tiveram início. Entre elas o
grupo de estudos, que consistia em leituras silenciosas de textos que ele nos
encaminhava, de autores como Paul Brunton, São João da Cruz, A Mãe, Sri
Aurobindo, ou livros como Vida Impessoal, Imitação de Cristo. Possivelmente eu
não compreendia bem o conteúdo, mas um movimento invisível acontecia. Ele
recomendou para o grupo escutar cantos gregorianos e assim frequentamos o
mosteiro das beneditinas para ouvir as monjas em missas e horários de oração.
Também tivemos aulas de tear no Mosteiro das Clarissas e participamos do
desenvolvimento de apresentações de um teatro de bonecos. Ele tinha disponibilidade para nos atender individualmente. Sugeria livros, atividades, o que
foi essencial para seguirmos nossas vidas. Ter encontrado no meu caminho
uma pessoa tão amorosa e acolhedora como Ieda, que me propiciou conhecer
Trigueirinho, é algo marcante. Ieda era o núcleo do movimento que ele, com
seu conhecimento, suas vivências no campo espiritual, orientava.
Eu fazia química, e Angela Soares, amiga da faculdade
de física, de vez em quando me falava quanto gostava de um grupo orientado
por textos de Trigueirinho, mas não tive nenhum impulso para participar. Porém,
Ângela disse que ele atendia individualmente. Como eu passava por uma crise,
cheia de questionamentos e dúvidas, logo me interessei. Marquei um horário e
fui para o bairro Anchieta. Toquei a campainha, e Trigueirinho abriu a porta da
casa de um casal que jogava tênis, amigo de duas irmãs próximas a ele. Tinha
uma barba um pouco longa e, com um belo sorriso, convidou-me para entrar.

mônica vieira
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Lembro-me da sala silenciosa, do ambiente de paz. Sentei-me na frente dele,
que me perguntou como poderia ajudar. Disparei a falar... Mas ele não se manifestava... Só me observava e ouvia atentamente. Diante do seu silêncio e da
aparente inação, eu me senti muito incomodada. Falei: “Desculpe-me, mas vou
embora porque acho que o senhor não está entendendo nada do que estou
falando!” Perguntei quanto lhe devia pelo atendimento... Sem alterar a serenidade, respondeu que eu não lhe devia nada, e pediu-me que aguardasse, pois
faria anotações para eu levar. Bastante sem graça, esperei. Ao final, entregou-me
uma folha escrita na frente e no verso com impressões e indicações precisas.
Antes de ir-me embora, amorosamente ofereceu-me um café de cevada com
rapadura, coisa de que eu nunca tinha ouvido falar! Aceitei. Despedimo-nos, e
saí renovada, com o sentimento de que um novo caminho se abria para mim.
Ele não queria que eu perdesse o rumo!!! E deixou-me seu endereço para lhe
mandar notícias. Apesar de ter feito tudo o que escreveu naquela folha e de me
sentir bem melhor, não achei necessário dar-lhe retorno, talvez por orgulho...
Recomendou-me procurar um ótimo homeopata e observar o medicamento
que o médico me daria, porque via uma congestão, tipo uma nuvem cinza sobre
minha cabeça, de tanto pensar. Que eu trabalhasse a descida da energia para
o coração. Quando perguntou se eu acreditava em reencarnação, e respondi
que nunca tinha estudado o assunto, passou-me o livro Vida depois da Vida, cuja
leitura sugeria para várias pessoas.
Um dia, Ieda me telefonou. Havia recebido uma carta dele pedindo que eu lhe
escrevesse, pois estava muito interessado em meu processo... Fiquei surpresa
e, a partir daí, trocávamos correspondências. Sugeriu-me dar aulas de português para as irmãs novatas do mosteiro das clarissas, que viviam na clausura.
Foi-me permitido entrar lá. Ainda me indicou acompanhar as aulas de ioga e
relaxamento que Ieda dava para gestantes. Além da experiência pessoal dela,
ele repassava um material precioso para as futuras mães. Enfim, Ieda e eu nos
tornamos grandes amigas, melhor dizendo, irmãs do coração.
Cheguei a Trigueirinho através de uma amiga de Ieda
que, na rodoviária de BH, encontrou um ser diferente. Os dois conversaram,
e ele lhe disse que trabalhava no Hotel Excelsior, ali perto. Ela, que mergulhava
profundamente em coisas novas e estava enlouquecida pela macrobiótica, foi
conversar com ele sobre assuntos espirituais. E me disse: “Vá lá!” Fui, ele fez
perguntas, mas eu não estava entendendo o que dizia... nem sei se estava acontecendo alguma coisa em outro nível... Passado um tempo, voltei a falar com ele
no Del Rei, o hotel na Praça Afonso Arinos. Depois ele passou a atender em
márcia veiga
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Trigueirinho torna-se padrinho de Emmanuel.
Araxá, MG, 4 de agosto de 1979

algumas casas particulares até dar palestras no espaço de Marília Paletta, uma
professora de ioga, na Rua Otávio Magalhães, 100, no bairro Mangabeiras. No
princípio havia poucas pessoas, mas aquilo foi intensificando-se, e eu ia na onda.
Trigueirinho tinha um compromisso sem igual com o
sagrado. Era a paz personificada. Aquele sorriso dele... aquele abraço que me
dava, assim, de pai... Nesta encarnação - eu meio perdida, meio sem informação
- ele foi a ponte para me conectar ao ser interno, direcionou o meu viver. Convivemos muitas vezes em Nazaré Paulista e em Figueira também. De modo que,
com meu marido já enfermo, soube que Trigueirinho tinha desencarnado, chorei
demais. Foi difícil; ainda temos identificação com a forma. Ele esteve presente
em tudo, foi o irmão, o instrutor, o salvador, e lhe tenho gratidão sem limites.
eunice belo

Sou assistente social e trabalhava com Marisa Barreto no centro de reabilitação
do INPS. Através dela, conheci Trigueirinho em 1976, numa reunião no salão
do Hotel Excelsior. Aí ele marcou uma entrevista individual comigo. Pronto,
começaram os nossos contatos.
Passei então a frequentar a salinha de ioga de Ieda, na escola de Silvinha, irmã
dela. Depois Ieda foi para o Colégio Padre Machado. Convivi com ela, com
Germano. Nos workshops, eu me sentava no chão e ficava com os olhos pregados no Trigueirinho. Magrinho, irradiando tranquilidade e confiança. Foi tudo
muito simples durante essa caminhada. De vez em quando, ele dava uns puxões
de orelha em todo mundo. Éramos intelectualmente dotadas, mas emocionalmente infantis. Não tínhamos maturidade para compreender o sentido do
que ocorria em outros níveis. Ele trabalhou para despertar consciências, que
ainda estão num estado de densidade imenso. A presença dele era o silêncio.
Sou extrovertida, mas fui aprendendo sobre o sentido profundo do silêncio.
Meu marido trabalhava numa empresa. Certa vez, ele me contou que sua
funcionária lhe disse: “Sua esposa irradia paz; quando ela chega aqui, sinto-me
muito bem”. Respondi que era a ação transformadora de Trigueirinho, através
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de minha pessoa. Eu tinha anos de casada e já morava em Araxá quando engravidei. Trigueirinho viajou até lá para ser o padrinho de batizado do Emannuel.
Sou de família e formação católica, e quando mando celebrar missas, coloco
o nome de Trigueirinho pedindo que a Glória de Deus resplandeça nele para
que continue nos enviando luz de onde estiver.

A partir de impulsos dados por Trigueirinho, o grupo cresce em
espírito e virtude e cada membro vai amadurecendo o lidar consigo
mesmo e com o outro. A partir de 1977, ele implanta um ritmo de palestras, cursos e retiros ao longo de seis estadias em Belo Horizonte. Em
fevereiro oferece o estudo Ioga I , tanto no monastério das clarissas, onde
se hospeda, quanto na chácara Recanto da Rosa de Luz, sala de ioga de
Marília Paletta, aonde retorna em março. Em junho, o tema para ambos
os grupos é Glândulas e, em agosto, Matrimônio Superior. Em outubro,
trabalha no Recanto e na escola da irmã de Ieda e, finalmente, em dezembro, analisa as Leis da Alma e Ioga II. Foi quando Huberto Veiga,
fundamental para o futuro da Obra*, aproximou-se pela primeira vez.
Minha professora de ioga,
Marília Paletta, indicou-me conversar com Trigueirinho no antigo Hotel Excelsior, e foi ótimo. Eu estava
noivo, e a minha noiva Clysse também foi ter com ele.
Nosso casamento seria no dia 21 de janeiro de 1978 e
convidamos Marília e ele para padrinhos nossos. Assim
os dois entraram juntos na igreja. Logo depois nos
mudamos para o Rio de Janeiro, e o tempo passou.
h u b e rto v e i g a

Esta foto de Trigueirinho conosco faz parte de meu
álbum de casamento.

A cada retorno a Belo Horizonte, seus estudos arrebanham novos
seguidores que o ajudaram a construir e manter a Obra. Em março de
1978, expõe sobre A Arte de Viver e volta a falar sobre Ioga I e As Leis
da Alma, no Recanto da Rosa de Luz, bem como para as clarissas. Em
junho promove, no Recanto, o primeiro retiro na capital, e também se
encontra com as clarissas. Só retornará à cidade nove meses depois,
em março de 1979, tendo, no intervalo, adquirido certezas quanto ao
encaminhamento do trabalho grupal.
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Ainda menina, eu ficava com uma esperança imensa
quando minha avó lia para mim trechos de livros que falavam sobre outros
níveis de vida. Da sala de espera da aula de ioga de minha mãe, Satya, olhava
encantada pela frestinha da porta aquelas posturas de Hatha Yoga. Um dia ela
me levou para uma colega sua me dar aula de ioga; fiquei realizada! Com 14
anos nos mudamos para São Paulo com meu pai, que era piloto, e sua base de
aviação era lá. Fomos as duas procurar outra professora e ela nos disse que,
quando procuramos a ioga, no fundo sentimos anseio pelo transcendente, e
me indicou Agni Yoga, a ioga da meditação.
anália calmon

De volta a Belo Horizonte, com 17 anos, a diretora de uma escola recomendou
a Fundação Educacional e Editorial Universalista, FEEU. Distribuíam livros
esotéricos gratuitamente a partir da sede em Porto Alegre, como os da Chama
Violeta, de Saint Germain. Lia todos, montei uma biblioteca, mas ansiava por
um instrutor vivo. Eu não entendia quase nada de um, Educação na Nova Era,
de Alice Bailey, mas criei um vínculo afetivo com aquele livro.
A família da mamãe era espírita; então, frequentei reuniões em um lugar especial, mas não era o que eu gostaria de seguir. Com uns 21 anos, fui à casa
da senhora que dirigia aquele Centro agradecer e despedir-me, quando ela
recebe um telefonema. E responde à pessoa na linha: “Olhe, não sei bem quem
é, mas vem de São Paulo e se chama José Trigueirinho Netto”. E passou-lhe
o endereço. Comecei a sentir um sino tocar dentro de mim, ouvia badaladas
internas e pensei que estava pirando. Peguei uma caneta, escrevi o endereço
na mão e avisei à senhora que iria lá com minha mãe.
Chegamos as duas com roupa de ioga na casa da aquarelista e professora
antiga de ioga Marília Paletta. Havia uns cachorros da raça pastor-alemão.
A sala só acomodava 20 pessoas e tinham a lista de inscritos, mas, como duas
não chegaram no horário marcado, Trigueirinho fez sinal para entrarmos. E nos
sentamos nas almofadas, em círculo, no ambiente silencioso. Quando bati o olho
em José Trigueirinho Netto numa almofada cor de vinho no chão, olhei bem
para o olhar dele. Foi forte, um encontro de almas. E falou exatamente sobre
aquele livro que mais me tocava Educação na Nova Era. Encontrar meu instrutor
ao vivo foi um impacto! Pensei: “Nunca mais vou sair do pé dele!” Assim fiz.
Vim do interior de Minas para Belo Horizonte estudar odontologia.
Trabalhava, tive dois filhos e, num determinado momento, senti que alguma
coisa a mais devia haver na vida além daquilo que eu vivia. Na busca passei por
vários locais, sempre lendo o que fosse espiritual. O livro que mais me chamou
mira

74

a atenção foi Eremita no Himalaia, de Paul Brunton. Achei-o estupendo! Depois
me interessei por ioga e saía à tardinha do consultório com uma colega de
profissão para ter aula com Ieda, no Colégio Padre Machado.
Sou de família católica, inclusive minha irmã era religiosa da congregação
doroteias. Eu participava da missa todo domingo até um padre dizer que,
quem estivesse ali por obrigação, não precisaria ir mais. Nunca voltei. Acabei
afastando-me da religiosidade obrigatória, mas não abandonei a religião nem
a fé. Só aquele ritual. E me interessei pelo espiritismo. Mas nada me tocava de
verdade até encontrar uma resposta maior nos textos lidos pela Ieda.
Sabendo do interesse do grupo, ela convidou-nos para a palestra de um instrutor espiritual no próprio colégio. Fiquei profundamente tocada e passei a
assistir a todos os estudos que Trigueirinho dava. Um tempo depois sonhei
que, durante uma palestra, um lodaçal subia até meus joelhos. Escrevi-lhe uma
carta contando, e ele me avisou que os trabalhos iriam encerrar porque estava
voltando para a Europa. Sobrou um vazio terrível. Parecia que tudo acabara.
Mas, meses depois, soube que ele estava voltando para Belo Horizonte.

A vida se ajusta. Traz e leva à medida que traça o desenho de seu
Plano. Nesse vaivém, duas irmãs paulistas profundamente unidas, que
procuravam onde praticar ioga, chegaram ao recém-inaugurado Centro
Cultural Sathya Dharma. Lá descobriram Trigueirinho, justo quando ele
daria os primeiros cursos em São Paulo. Os três tiveram papel fundamental no percurso uns dos outros. Quarenta e cinco anos mais tarde,
Marilda Pellegrino e Mariza Avanzi narram o encontro:
Conhecemos Trigueirinho em agosto 1977, mas vamos
retroceder um pouquinho no tempo. Marilda e eu tivemos uma sólida formação católica, mas num determinado momento nos afastamos da religião. Meio
sem rumo, ao lermos um livro que fazia referência à ioga, decidimos realizar
essa experiência. Sem saber para onde nos dirigirmos em razão das inúmeras
opções existentes na cidade, consultamos uma amiga, que tinha conhecimento
a respeito. Ela nos indicou o Sathya Dharma, um instituto que iniciava suas
atividades na rua da Consolação. Aceitamos a sugestão sem sequer imaginar
que essa decisão mudaria totalmente o rumo de nossas vidas.
m a r i z a ava n z i

Depois das primeiras aulas, Ignácio, o instrutor, recomendou a leitura do
livro A Índia Secreta, de Paul Brunton, autor inglês que tinha vivido um longo
tempo na Índia. Compramos o livro e, já nas primeiras páginas, sentimos uma
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conexão profunda, uma abertura para algo que para nós era ainda totalmente
desconhecido. Chorávamos muito enquanto o líamos, sem entender bem o
que tudo aquilo significava. Até que, durante a leitura do terceiro livro, A
realidade interna, PB explicou que o choro era um sinal de que a alma estava
sendo tocada.
A cada novo livro descobríamos assuntos tão especiais que resolvemos escrever-lhe. Nem sabíamos se Paul Brunton ainda era vivo, mas nos comunicamos
com a editora de sua obra no Brasil, que nos forneceu o endereço da editora
em Londres. Lá gentilmente nos informaram que ele estava em um período
de recolhimento, mas, se enviássemos a nossa carta para a editora poderiam
encaminhá-la. E assim fizemos.
Escrevemos que estávamos tocadas por seus livros e gostaríamos de conhecê-lo pessoalmente. Três meses depois, em julho, chegou a resposta dele. A
carta começava dizendo que há muito tempo nós o buscávamos, mas a hora
havia chegado. Ele nos receberia a partir do mês de outubro em Montreux, na
Suíça, onde estava morando, mas só seria possível termos um único encontro.
Disse-nos também que mais adiante confirmaria a data precisa.
Logicamente concordamos e com alegria planejamos a viagem. Em agosto,
depois das férias, contamos para o Ignácio que havíamos recebido a carta
de PB. Ele imediatamente disse que deveríamos conversar com uma pessoa
chamada Trigueirinho, que estava para iniciar uns cursos teóricos no Sathya
Dharma e era bastante ligado a Paul Brunton
Combinamos com Trigueirinho o horário e, no dia marcado, logo lhe mostramos a carta. Quando lhe perguntamos se conhecia PB respondeu que era
ligado a ele porque a sua instrutora na Europa, Maria Luisa Peretti, havia sido
discípula direta de Paul Brunton. Conversamos sobre vários assuntos. Depois
ele propôs que, se quiséssemos, poderia preparar-nos semanalmente para o
encontro de outubro. Aceitamos, pois tudo para nós era novo e, ao mesmo
tempo, fascinante.
Tivemos várias reuniões especiais e passamos a frequentar suas palestras. Ele
nos alertou para não nos preocuparmos caso, em algum momento, PB ficasse
em silêncio ou passasse a falar do tempo porque estaria fazendo um trabalho
interno mesmo sem falar coisas elevadas. Inclusive contou que, uma vez, PB
recebeu uma pessoa de Minas Gerais e, enquanto caminhavam olhando vitrines,
fez um importante trabalho interno com ela.
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Na primeira palestra de Trigueirinho a que
assisti, fui sozinha. Assim que abri a porta da sala, tive uma impressão favorável.
Havia poucas pessoas, e ele entregou-nos um papel com o título A Constituição
do Homem. Eu olhava o que estava escrito, não entendia, mas comecei a ficar
extremamente tocada. Meus olhos se encheram de lágrimas e assim permaneceram durante toda a reunião. Ao final, saí ainda chorando e comentei
com Ignácio que o encontro tinha sido fortíssimo. Cheguei a casa no mesmo
estado e, quando Mariza me ligou para saber como havia sido a palestra, eu
só chorava. Quase não conseguia repetir: “Foi demais, foi demais!”
m a r i l da p e l l e g r i n o

A partir daí participávamos de todas as palestras. Na época, ele instruía um
grupo pequeno. Nós duas conversávamos com ele semanalmente. Também
nos tornamos assíduas frequentadoras do restaurante vegetariano Sattva,
que eles inauguraram na própria casa do Centro Cultural, logo no princípio
das atividades.
No restaurante,Trigueirinho não apenas colaborava na cozinha mas, no início,
também servia mesas. Mais tarde, trabalhava mesmo só na cozinha. Às vezes,
estávamos almoçando, e ele sentava-se à nossa mesa para conversar. Nem
conseguíamos tocar no prato, tanta a emoção. Numa vez fui com a Flavinha,
com uns 4 anos, até a cozinha. Ele estava enxugando pratos. Então Flavinha
comentou: “Trigueirinho, minha mãe fala muito sobre você lá em casa”. Fiquei
super sem graça, queria sumir.
Certo dia, Trigueirinho tinha acabado de sair de um período de retiro e jejum
e foi até a calçada entregar-nos um livro que nos havia prometido. Nós o
cumprimentamos, agradecemos e fomos embora. Entramos no carro e nos
entreolhamos perguntando ao mesmo tempo: “Você viu?” Vimos uma aura
branca ao redor de sua cabeça. Nunca soubemos o que isso significa.
Finalmente, outubro chegou. Viajamos para a Suíça por uns 20 dias. Logo após
voltarmos, as aulas de ioga foram suspensas porque, segundo Trigueirinho, essa
prática, as posturas e os exercícios respiratórios, foram importantes há 5, 6
mil anos para o ser humano realizar a união com o próprio eu interno. Hoje
isso já não é necessário. Há um caminho mais direto. Atualmente a prática de
ioga deve ser recomendada por razões terapêuticas.
Desde a abertura, na casa em frente ao Centro Cultural morava uma comunidade coordenada por Trigueirinho, formada por umas sete, oito pessoas.
Faziam estudos, meditações e seguiam um ritmo diário. Apesar de realizarem
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a experiência grupal à parte, também colaboravam com as atividades do Sathya
Dharma. Esse trabalho grupal durou um ano, até agosto de 1978, quando o
grupo se desfez. Trigueirinho foi então para a Europa trabalhar com Maria
Luiza Peretti. Lá permaneceu por uns oito meses antes de retornar ao Brasil.

Trigueirinho percebia com clareza o final de um ciclo. Seu raio
expulsava o que precisasse ser repelido tanto em si mesmo quanto nos
trabalhos que fundou. Desse modo encerrou com valentia a primeira
experiência comunitária. Extinguiu aquele ciclo pensando no bem do
todo, cumprindo assim o papel que lhe cabia.
“Que pode ser mais valioso para uma consciência do que encontrar
em si o traçado dos caminhos que o Supremo lhe indica?”, ele pergunta
no livro O Visitante, escrito 15 anos depois. Diz ainda: “Para o espírito
não há diferença entre uma atitude suave e uma atitude dura, importa
que supra a real necessidade apresentada por uma situação. Por isso,
a partir de certo estágio, o indivíduo deve aspirar a ser nada, apenas a
cumprir o papel que lhe cabe”.
Apesar da agressividade das forças involutivas e da ilusão que
cega a humanidade, um crescente estímulo espiritual é vertido sobre a
Terra, em particular nas últimas décadas. Reiterando o que o Mestre DK
transmitiu para Alice Bailey, Trigueirinho escreve no livro Aos que Despertam, que a humanidade recebeu “um século de impulsos espirituais”:
•
•
•

fase preparatória, impulso dado entre 1875-1890, por meio
de H. P. Blavatsky
fase intermediária, impulso dado entre 1919-1949 por meio de
Alice A. Bailey;
fase reveladora, que deveria emergir após 1975.

Representante da fase reveladora, Trigueirinho suplantou velozmente os obstáculos apresentados vida afora. Em busca constante de
transcendência, conduziu sua missão renovando-se a cada passo. Colaborador da Irmandade Cósmica, entregou-se docilmente ao Alto como
um instrumento para revelar ao mundo o que lhe era transmitido por
vias espirituais.
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retiro na suíça e retorno à missão
Verdades que foram ditas
Todas serão confirmadas
Vereis cumprirem-se os tempos,
Vereis a transformação.
o reino
Cântico de Trigueirinho

trigueirinho segue para a suiça em agosto de 1978. No decurso
de oito meses, forja a fortaleza interior para levar adiante seu serviço ao
Plano. A Graça verte-se sobre sua consciência e pacifica-o. Reconhece
plenamente a necessidade de levar a vida superior a essências que o
aguardavam no Brasil.
Num recanto montanhoso à beira de um lago perto de Genebra,
hospeda-se para estudar com sua instrutora italiana Maria Luisa Peretti.
Todos os altos iniciados tiveram um instrutor. Da casa contornada de
árvores avistavam-se cumes nevados dos Alpes. Junto a Luisa vivencia o
processo de cura interior que o leva a aceitar a própria missão.
Trigueirinho escreve sobre ela várias vezes nos primeiros livros,
tratando-a como “amiga”, pois, não nomeava aqueles que citava. Ela
“fazia um trabalho espiritual iniciático, tendo, sob sua orientação, um
grupo de pessoas de diferentes tendências prestes a dar passos espirituais importantes. Por isso, era fundamental que não levasse uma vida
voltada para o exterior, mas que desse testemunho de outro tipo de
relacionamento com o mundo”.
Luisa tinha uma família organizada, da qual se separou obedecendo a indicações de três sonhos simbólicos, o terceiro com o funeral de natureza moral do marido. Com esses alertas avisou a família e
transferiu-se para um apartamento na mesma cidade, Roma. Recebia
visitas semanais de familiares e o marido lhe sugeria voltar para casa,
“mas a mensagem a marcara tanto, que ela não via condições para um
retrocesso. Finalmente explodiu um escândalo nacional em que o marido, um industrial italiano, estava implicado,” escreve Trigueirinho. Diz
que, caso a senhora ainda vivesse com o esposo no período em que ele
se envolvera na situação ilegal, pessoas que ela orientava, incapazes de
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perceberem que ela não era conivente com tal fato, teriam paralisado o
processo evolutivo ou transferido passos decisivos para vidas posteriores. “Com o acontecido, porém, confirmou-se que a continuidade do
processo espiritual, dada a urgência dos tempos, era importante tanto
para ela, que decidira manter-se livre daquele carma* humano, quanto
para as almas que a seguiam.”
Anos depois a vida conduziu a senhora às montanhas suíças onde
tratava de cães e gatos de raça com “percepção de tal modo avançada
que, nos momentos em que minha amiga entrava em contemplação,
eles a rodeavam, protegendo-a de certas vibrações... Era belo ver dois
reinos da natureza, o humano e o animal, juntos, no mesmo trabalho.
As plantas em volta também colaboravam na purificação do ambiente
que, assim, favorecia o desenvolvimento de um valioso serviço para o
mundo, o serviço de transformar energias”.
Nesse ambiente, o instrutor se preparou: “Certa vez, depois de
algum tempo em que estivera vivendo no exterior, aproximava-se o
momento de retornar ao país onde eu havia encarnado - mas minha
mente humana se recusava a aceitar esse fato. A ideia de não voltar
era tão potente que chegou a emitir fortes condicionamentos ao corpo
emocional. Como se sabe, esse corpo é sensível também às estimulações mentais. Um dia decidi entregar aos níveis superiores do meu ser
esse estado de conflito e abri-me de forma especial à cura interior, sem
levar em conta o que pudesse ocorrer à minha personalidade de então.
Passaram-se alguns dias e, quando chegou o momento cíclico de aquela
situação ser esclarecida, encontrava-me em um café suíço conversando
com uma amiga. Nesse instante, nem mesmo estava presente em minha
memória o pedido de cura que fizera. Depois de termos comentado
alguns fatos recentes, ela tomou um jornal e pôs-se a lê-lo.
Enquanto isso, percebi que um alinhamento especial se fazia em meu
ser, como se todo ele estivesse sendo elevado em consciência. Não houve
tempo para raciocinar sobre o que estava ocorrendo, mas aconteceu
alguma coisa da qual tive nítida impressão. Ao sairmos do café, que já
estava ficando movimentado e barulhento, era como se minha antiga
ideia de separatividade jamais tivesse existido.
Quando me lembro desse fato, com grande custo localizo em mim
mesmo aquele velho sentimento. Parece-me hoje ter sido vivido
por outro, e não por mim. É como se eu, nesta encarnação, nunca
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tivesse rejeitado o país para o qual deveria voltar e onde certo trabalho
me aguardava. A cura era, portanto, muito necessária; e, como sempre,
a “graça” não faltou”.
Ao descrever a amiga, Trigueirinho parece se autorretratar: “A ação
da alma leva em conta a evolução do grupo, e esses se vão ampliando à
medida que o serviço é efetivado. Um trabalho simplesmente local alarga-se ao âmbito nacional, continental e, por fim, mundial”. Foi o que veio a
acontecer com ele mesmo após, enfim, transferir-se de vez para o Brasil.
Daquele março de 1979 em diante, dedica-se àqueles que, insatisfeitos com respostas comuns, buscavam vias não convencionais. A
nova fase se inicia em Belo Horizonte, onde discorre sobre Liberação
Psicológica, Da Personalidade à Alma, Sexo na Nova Era, Adoração,
Relaxamento, Sonhos. Aí dá cursos em maio, julho, agosto, outubro e
novembro, e ainda em fevereiro e junho do ano seguinte.
Ele estende o mesmo ensinamento e forma grupos em outras cinco
cidades. Entre cada uma, intercala as suas idas. Salvador: em abril, agosto
e dezembro de 1979, e em maio de 1980. São Paulo: em junho, setembro
e novembro de 1979, e em março de 1980. Montes Claros, MG: em julho
de 1979 e abril/maio de 1980. São Lourenço, MG: em outubro de 1979
e abril/maio de 1980. No Rio de Janeiro, em abril de 1980.
Entre o número crescente dos que se aproximam, apareceu um
casal. Apreensivo com o filho mais velho, vivendo inquietações próprias
da adolescência, o casal soube por uma prima que um “rapaz” especial
trazia cursos de alto nível a Belo Horizonte de três em três meses. A prima
enviou-lhes impressos de palestras e avisou que deveriam inscrever-se.
Uma noite o casal entra na sala de ioga da Rua Marquês de Maricá,
333, no bairro Santo Antônio. Era outubro de 1979. Admiraram-se por
terem de deixar bolsa e sapatos junto com os dos outros na saleta de
recepção, que tinha uma mesa e um quadro de avisos. Passaram para
uma sala com almofadas sobre um carpete verde musgo. Sentaram-se
entre um grupo em silêncio total. Uma porta dava para um jardim.
Walma e Derly abriram caminho para filhos, netos, bisneta. Passados 42 anos, recebem um neto e o genro Salvato − nome dado por
Trigueirinho a Feliciano. Na sala de jantar banhada pela luz dourada do
quase outono de 2021, o típico casal mineiro rememora entre sorrisos
a descoberta do mestre.
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Lá fomos nós. Tudo no ambiente era de uma
seriedade que jamais havíamos visto. Trigueirinho falou sobre
O Filho Pródigo e fiquei com o coração preenchido. Daí para
frente, nunca me distanciei deste que não admitia ser chamado de Mestre, a maior bênção da qual usufruí nesta vida.
wa l m a

s a lvat o

Aquilo não entrou em conflito com sua doutrina?

Não! Encontrei meu lugar. Ele nos reciclou em tudo. Fomos nos
modificando gradualmente. A família estranhava; antes éramos os mais festeiros,
e coisas corriqueiras passaram a não nos preencher. Com isso, imprimimos
algo novo nos filhos, nos netos e bisnetos. Só mais tarde constatamos isso.
wa l m a

Sou de família católica apostólica romana, ia à missa todo domingo.
Fui coroinha em cidade pequena. Isso se impregnou em mim. Reencarnação,
para mim, era coisa do mal. E Walma é de família espírita. No primeiro encontro, eu olhava à volta desconfiado, mas, quando Trigueirinho começou a falar,
dissolveram-se as dúvidas. Cada frase caía como uma luva.“Este é o caminho”,
pensei. Depois, só uma vez perdemos a reunião porque chegamos um minuto
atrasados e tinham fechado a porta... Semanas antes daquele primeiro encontro,
fazendo ioga para relaxar, assisti a uns slides sobre matadouros. Sacrifício do
animal para gente comer carne é um absurdo! Cheguei em casa e avisei que não
comeria mais carne. Nisso, meu paladar ficou exigente. Quando Trigueirinho
acrescentou orientações sobre o respeito ao Reino Animal, Walma se engajou.
d e r ly

Ele nos atendeu pessoalmente três vezes, e disse que precisava
conversar com nosso filho. Um dia me ligou, e bem na hora o filho disse: “Tenho
vontade de falar com Trigueirinho”. Passei-lhe o telefone. Olhe só que coisa! Os
dois se encontravam, e foi magnífico. Encaminhou nosso filho para um monge
budista, e ele aprendeu acupuntura. Acordava às 4 da manhã para fazer pão!
wa l m a

Também havia reuniões de relaxamento e de interiorização na casa da Marquês
de Maricá, da coordenadora do trabalho na cidade. Recebemos um preparo
para a vida. Ele espargia uma água em nossas cabeças, talvez para limpeza dos
corpos... Em certas ocasiões ainda sinto essa água escorrendo pela testa, no
etérico. Estudávamos livros, às vezes com ele mesmo participando. Trigueirinho
era uma locomotiva puxando vagões emperrados, um pai sábio para todos
aqui em casa. Nossas vidas tomaram novo aspecto. Mesmo os filhos que não
frequentam o trabalho sempre o respeitaram. É grande nosso amor por ele,
que rege minha vida numa lembrança constante. Está aqui comigo, ele está!
Tudo é mesmo programado, nada é por acaso. Três filhos em fase
perigosa nos levaram a Trigueirinho, e uma hoje é residente em Figueira.
derly
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encontro entre trigueirinho
e paul brunton
O homem forte rompe obstáculos;
o homem plenificado pelo Espírito
atravessa-os como se não existissem.
paz interna em tempos críticos
Trigueirinho

dois mestres de olhar e espíritos livres - Trigueirinho (1931 -2018)
e Paul Brunton (1891 -1981) - tiveram um colóquio infinitamente criativo. O jornalista, escritor e filósofo inglês com onze livros publicados
era um Adepto de Quinta Iniciação, da Fraternidade de Sirius. Segundo Trigueirinho afirma, Paul Brunton foi um dos mais cultos filósofos
contemporâneos, porque inspirado pelo nível dos Adeptos, ou seja: “Ser
que, tendo transposto os umbrais da evolução natural e humana, se torna
um Mestre, integrante de Hierarquias Celestiais”.
Após trocarem correspondências entre maio e junho de 1980,
Paul Brunton aceitou recebê-lo. Trigueirinho seguiu então do Brasil para
Vevey, na Suíça. Algo magnânimo, embora oculto, sucedeu. Ao longo do
encontro de dez horas, em 20 de julho, Trigueirinho adquiriu absoluta
autoconfiança para prosseguir a caminhada de instrução espiritual e a
formação de grupos com os que dele se acercavam.
Ao final da reunião, um estudante de Paul Brunton - conhecido
também pela sigla PB - acompanhou Trigueirinho até a estação ferroviária. Durante o percurso, ouviu a afirmação memorável: “Este é o dia
mais importante de minha vida até hoje”.
Na tentativa de compreender o encontro, em todos os níveis, de
dois Mestres, segue um verbete do Glossário Esotérico, de Trigueirinho:
Consciência que transcendeu as leis do mundo material, é parte
da Hierarquia* planetária ou da solar e ponto focal de um grupo de mônadas;
expressa a energia de um Raio específico, apesar de poder manifestar a de qualquer outro. Ensinamentos transmitidos pela Hierarquia no passado definiam o
Mestre como um ser que podia atuar livremente no nível intuitivo (ou búdico)
e exercer, pelo seu magnetismo, controle sobre o mundo material (o físico-etérico, o astral e o mental) em decorrência da Quarta e da Quinta Iniciação
mestre
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por ele alcançadas. Hoje, porém, os Mestres atuam em nível mais profundo
(o monádico), como consequência da elevação da Hierarquia planetária e dos
grupos internos, e das modificações realizadas no processo iniciático. Muitas
vezes o termo Mestre é usado em acepção menos precisa, como sinônimo de
Instrutor Interno. O conhecido aforismo “quando o discípulo está pronto o
Mestre aparece” é uma realidade interior que pode projetar-se na vida material.
Até hoje, na Terra não tem sido comum o aspirante conseguir vencer certas
provas sem a ajuda de um instrutor que lhe mostre a trilha correta e lhe ensine
a observância das leis. Em alguns casos ou em determinadas fases da evolução
do indivíduo, esse instrutor externo pode ser um livro inspirado. Constantes
são as investidas de forças dissuasivas no decorrer da ascensão, o que torna
essa ajuda uma necessidade. Nos ensinamentos é dito:“Sabei guardar o fio que
vos liga ao Mestre e encher o coração de sua benevolência. Nem trabalhos,
nem circunstâncias, nem caráter, nada pode erguer barreiras entre discípulo e
Mestre. O Mestre é uma seta indicando sempre o caminho mais curto” (vide
livros da série Agni Yoga, publicados pela Agni Yoga Society, Inc., Nova York, e
traduzidos no Brasil pela Fundação Cultural Avatar, Niterói). Em A Busca, Paul
Brunton apresenta um estudo profundo sobre esse tema. Atualmente a palavra
“Irmão” tem substituído o antigo termo Mestre no relacionamento interno
entre seres que trabalham em colaboração.

Com 22 anos, Trigueirinho tinha sido atraído para a Itália, onde
permanece até 1958, aparentemente com o objetivo de cursar o Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma e de trabalhar como cinenasta.
Todavia, bem além disso, aspirava por uma existência maior.
Cada situação tem o momento exato de ser ativada. Em 1955, um
amigo lhe apresentou aquela que se tornou a sua instrutora, Maria Luisa
Peretti. Tinha ele 24 anos. Entre 1962 e 1963 retorna pela segunda vez à
Itália, segue o Estudo Profissional de Hotelaria e aprofunda os estudos
com Luisa. Trabalha no Brasil e ainda a visita cinco vezes até 1972, ano
em que faz uma forte vivência próximo àquela que o orientava há 17 anos.
Como vimos em um capítulo anterior, Trigueirinho preparou duas
irmãs para um encontro com Paul Brunton, na Suíça, em outubro de 1977.
Sem que elas soubessem, escreveu para sua instrutora perguntando-lhe se
ela as receberia. Com graça, as irmãs narram apontamentos da viagem:
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Um parêntese antes de contar sobre
a viagem para conhecer Paul Brunton. Durante um jantar em
casa de meus pais, falando a respeito dos livros de PB, comentei sobre a minha decisão de lhe escrever pedindo que nos
recebesse. Meu marido, que normalmente não concordaria
com isso, como havia acompanhado desde o início o impacto
que a obra de PB havia provocado em mim, imediatamente
aprovara a decisão. Já mamãe, que sempre nos apoiou em
tudo, ficou zangada: “Isso é um absurdo! Como você pode decidir uma coisa
dessas?” Tentei explicar, mas ela estava irredutível. Ao final do jantar, ligou para
Marilda: “Imagine o que a sua irmã quer fazer!” E narrou o ocorrido. Marilda
respondeu: “Mamãe, eu também pretendo ir”. Mamãe decidiu: “Ah, é? Então
eu também vou”. No dia da partida, papai e os maridos nos acompanharam
ao aeroporto, todos com um sorriso no rosto. Sabiam quanto esta viagem
seria importante para nós.
m a r i z a ava n z i

Assim que desembarcamos em Genebra, tomamos um trem para Montreux.
Sentimos uma emoção incrível por nos estarmos aproximando de Paul Brunton.
Havíamos reservado um hotel na mesma rua em que ele então se hospedava.
Trigueirinho aconselhou-nos esperar um dia para contatá-lo por causa do
fuso horário e da longa viagem. Mas a ansiedade era tanta, que não resistimos.
Deixamos um bilhete na recepção do hotel onde PB estava, informando que
havíamos chegado, onde estávamos hospedadas e, como Trigueirinho recomendou, que mamãe estava conosco.
Andamos um pouco pela cidade. A cada vez que avistávamos um senhor idoso,
pensávamos se seria Paul Brunton. Já cansadas, voltamos para o hotel. Nós
duas ficamos em um quarto e mamãe em outro, e pedimos a ela que não nos
acordasse pela manhã porque queríamos descansar.
No dia seguinte, despertamos com o telefone tocando e logo pensei. “Eu falei
para mamãe não nos chamar!” Atendi o telefone: “Alô”. Uma voz respondeu:
“Aqui é Paul Brunton. Recebi o recado de vocês e gostaria de saber a que
horas poderia ir encontrá-las no hotel”. Eu havia acabado de acordar num
ambiente estranho, meio atordoada pela viagem e mais ainda pela surpresa
de ouvir PB ao telefone. Sem nem mesmo ter ideia de que horas eram, acabei
sugerindo que ele fosse às 4h. Marilda depois me disse que à medida que eu
falava com ele, minha voz ia sumindo...
Próximo da hora marcada, fomos aguardá-lo no saguão, bastante ansiosas.
Quando chegou, cumprimentou com um Namastê e nos dirigimos para uma
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das salas do hotel para conversar mais tranquilamente. Perguntamos então
se ele aceitaria um chá e o que gostaria para acompanhá-lo. Ele aceitou chá
com torradas. Umas poucas torradas vieram ligeiramente mais escuras, e ele
comentou que isso poderia ser cancerígeno. Falando sobre chás, ele disse
gostar mais do chá verde japonês e do chá chinês. Conversamos sobre vários
assuntos. Ele nos deu conselhos sobre meditação, insistiu muito sobre o pensamento jamais ser negativo, falamos sobre Trigueirinho, sobre vegetarianismo,
e até passou receitas e indicou restaurantes vegetarianos na cidade. Quando
lhe contamos que havíamos levado vários livros, ele se interessou bastante,
quis vê-los e fez comentários sobre vários.
Fazendo aqui um parêntese, como era baixa estação, compramos um pacote de
21dias de viagem. Já que o propósito da viagem era espiritual e não turístico,
além de meditar e nos interiorizar, levamos os livros que pretendíamos ler.
A certo momento, mamãe se desculpou por não falar bem o inglês, e ele,
olhando para ela bem sério, disse: “O silêncio diz mais do que muitas palavras”.
Era outono, e ele nos sugeriu uma viagem de trem de Zurich a Gruyères, trecho
com uma paisagem lindíssima, especialmente com o colorido característico
das árvores daquela época. Embora ele tivesse avisado que só seria possível
encontrar-se conosco uma única vez, propôs que, se quiséssemos, voltaria no
dia seguinte para conversarmos. Ficamos muito felizes e, logicamente, aceitamos.
Ele então pediu para pensarmos sobre o que gostaríamos de lhe perguntar.
Na verdade, nem queríamos fazer mais perguntas, queríamos mesmo era estar
perto dele, mas nos esforçamos para encontrar alguma dúvida.
No dia seguinte saímos cedo para procurar um chá especial para oferecer-lhe.
Encontramos uma loja com uma variedade enorme, de todas as procedências.
Selecionamos um chá chinês de jasmim, maravilhoso. Compramos também um
de presente para Trigueirinho e mais algo para o acompanhar.
À tarde, quando ele voltou, perguntamos se gostaria de experimentar esse
chá. Logo aceitou, e disse que o prepararia. Pedimos água quente, um bule,
as xícaras. Ele, calmamente, num belo ritual, colocou o chá no bule, verteu a
quantidade correta de água, mexeu suavemente, deixou descansar um pouco,
mexeu novamente e repetiu isso outra vez. Então, serviu o chá.
Conversamos bastante novamente e, ao final, mamãe perguntou se poderíamos
tirar uma foto dele. Levamos um susto. Jamais teríamos feito esse pedido!
Trigueirinho nos alertou que iniciados, em geral, não se deixam fotografar pelo
fato de as fotos poderem cair em mãos de pessoas mal intencionadas. Mas,
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para nossa surpresa, concordou, recomendando não a mostrar a ninguém.
Perguntamos se poderíamos mostrar para Trigueirinho e os maridos. Ele concordou. Tiramos uma foto dele sentado e outra em pé, e ficamos felicíssimas.
Chegou o momento de nos despedirmos. Fui rapidamente pegar seu sobretudo e sua boina. Depois de um Namastê, ele se retirou. Emocionadas, com o
coração cheio de amor e de gratidão, ficamos acompanhando-o com os olhos.
Escrevemos para ele até que desencarnou, quatro anos depois. Por muitas
vezes lhe enviamos pelos Correios chá verde japonês de excelente qualidade
e, como de costume na época, um cartão de Natal.
Passaram-se três anos, e Trigueirinho teve um encontro com Paul Brunton,
que durou cerca de dez horas. Depois ele nos contou que a única vez que PB
sorriu durante o tempo que durou a reunião foi quando falaram sobre nós
duas. Meu Deus, que emoção!
Com relação às fotos, quando chegamos em casa, enviamos o filme para ser
revelado em um laboratório bastante conceituado. Encomendamos duas cópias
grandes, uma dele sentado e uma dele em pé, que demos para Trigueirinho.
E duas menores para cada uma de nós. Um tempo depois decidimos fazer
ampliações grandes também para nós e deixamos novamente os negativos na
loja. Quando fomos buscar o gerente, bastante constrangido, comunicou-nos
que os negativos haviam desaparecido e que isso nunca havia acontecido antes.
Foi o sinal de que não deveríamos fazer mais cópias.
Viajamos para Zurique e
depois Gruyères, como Paul Brunton sugeriu. Em seguida,
partimos para Steinebrunn, uma pequena cidade na Suíça
alemã onde nos encontraríamos com Maria Luisa Peretti,
a instrutora de Trigueirinho. Ela foi buscar-nos na estação
ferroviária. Era uma mulher alta, enérgica, de aproximadamente 65 anos, decidida, forte e alegre. Quando viu
nossa bagagem, comentou que felizmente tinha ido com o jipe senão as malas
não caberiam. Completou rindo que agora era hora de se viajar com mala
pequena de rodinhas.
m a r i l da p e l l e g r i n o

Ela nos levou para uma borgata, uma espécie de pensão de três andares muito
limpa e organizada em que os próprios donos faziam de tudo com auxílio de
funcionários. Infelizmente não tinha elevador. O cortejo de pessoas subindo
as malas escada acima, nós e inclusive Luisa com a bagagem mais leve, acabou
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sendo engraçado. Rimos muito. Já instaladas, perguntamos a Luisa onde comprar
frutas. Respondeu que era tarde e veríamos isso no dia seguinte. Jantamos
ali na borgata e fomos dormir. No outro dia, enquanto tomávamos o café da
manhã, chegou um portador trazendo uma cesta de frutas variadas e pães
integrais, arrumada com extremo bom gosto. E um cartãozinho pintado por
Luisa, que reproduzia uma paisagem de Roma. Além de instrutora e curadora,
ela escrevia poesias e pintava. Assinava suas obras com duas peninhas cruzadas.
Ficamos tocadas por seu carinho e atenção.
À tarde, ela passou no hotel e nos levou até sua casa. Estava preparando-se
para mudar para a Suíça Francesa, e um mordomo da família havia chegado
para ajudá-la. Ele nos serviu chá e um bolo delicioso. Na casa havia cachorros,
gatos, peixes e um papagaio convivendo em harmonia, com os quais ela fazia
um importante trabalho interno.Trigueirinho nos avisou que um dos serviços
de Luisa era colaborar com a individualização daqueles animais. Isso acontece
quando o animal deixa de fazer parte da alma-grupo, e nele começa a ser
formada uma alma individual. Era um movimento intenso, ainda mais considerando que 12 cachorrinhos haviam acabado de nascer. “Agora, mais e mais
trabalho,” ela nos disse.
Sua tarefa não se limitava ao Reino Animal. Recebia
pessoas que a procuravam pelos mais diversos motivos. Sua atitude era ouvi-las com atenção, concentrando-se, ao mesmo tempo, nos níveis internos.
Isso possibilitava um trabalho profundo e oculto. Ela dizia que a ajuda real e
durável só é possível quando damos inteira atenção à pessoa, mantendo-nos
focalizados em um nível superior. Como dizia Trigueirinho, quanto mais estáveis
ficamos nos níveis superiores, mais damos oportunidade para fatos inusitados
e evolutivos sucederem nos níveis concretos.
m a r i z a ava n z i

Agora, um pouquinho da história de Luisa. Ela participava da Escola Arcana,
ligada à Sociedade Teosófica, e era uma iniciada. Havia lido todos os livros de
Paul Brunton e conhecia o tradutor dos livros dele para o italiano, que sempre
lhe perguntava se ela queria conhecê-lo. A resposta era sempre a mesma: “Não,
deixe assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece”.
Paul Brunton estava em Roma a caminho da Índia para rever Ramana Maharshi,
mas ao saber que seu instrutor acabara de desencarnar – 14 abril de 1950
– não prosseguiu viagem. Então perguntou ao tradutor onde vivia a senhora
que dizia “quando o discípulo está pronto, o mestre aparece”. Foram os dois
até a casa de Luisa, e lá ela e PB meditaram juntos.
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A partir daí, sempre que Paul Brunton ia a Roma, ela o acompanhava. Às vezes
visitavam espaços com uma energia especial, o que lhe possibilitava realizar
um trabalho ainda mais intenso e profundo.
Em determinado momento da trajetória, quando Trigueirinho, ainda jovem,
decidiu morar na Itália, pensou encontrar-se com Krishnamurti. Por alguma
razão, isso nunca aconteceu.
Passado um tempo, um amigo dele o convidou para conhecer uma curadora
que vivia em Roma, Maria Luisa Peretti. E ele aceitou. Quando os dois se
encontraram, imediatamente compreenderam que deveriam trabalhar juntos
e que ela seria a sua instrutora. Depois de voltar ao Brasil, por muitos anos
Trigueirinho viajou periodicamente a Roma e realizaram um belíssimo trabalho.
Em 1977, ali estávamos na companhia da instrutora tão especial, ouvindo
atentamente tudo o que ela tinha a dizer-nos, conscientes de que acontecia
algo muito além disso. Quanta aprendizagem e impulsos recebemos! Saíamos
com ela todas as tardes e conversamos sobre os mais variados assuntos.
Ela esclarecia nossas dúvidas, contava passagens interessantes. Enfim, foi um
período mágico.
Perguntamos, um dia, se podíamos tirar uma foto dela. Preferiu que não fosse
tirada. Depois contou-nos a história dos guerreiros africanos Mazai evoluídos
e altos que, quando eram fotografados por turistas, anulavam as fotos com o
olhar, para evitar que elas caíssem em mãos de pessoas que poderiam utilizá-las
de forma inadequada.
Quando Luisa soube que fotografamos Paul Brunton, advertiu-nos que as fotos
poderiam não sair, mas, como ele havia permitido, elas apareceram.
Outra curiosidade a respeito de fotografias. Trigueirinho foi padrinho da minha
última filha. No dia do batizado, ele estava muito alegre, levou lembrancinhas
para todos. Perguntei-lhe se podíamos fotografar a cerimônia, e ele consentiu.
Foi usada a câmera profissional de meu marido, que é extremamente organizado − câmera que ele utiliza para fazer fotos importantes que apresenta
em congressos médicos −, mas o filme, não sabemos como, desapareceu.
Entendemos que, apesar de Trigueirinho ter permitido, por alguma razão as
fotos não deveriam ser reveladas.
Mantivemos correspondência com Luisa por anos, e suas cartas sempre foram um bálsamo para nós. Obviamente não faltaram a troca dos, na época
imprescindíveis, cartões de Natal.
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Com 49 anos, ou seja, no sétimo setênio - ciclo voltado para
questões universais e humanísticas - Trigueirinho encontrou-se com
Paul Brunton. Nos meses seguintes, ainda fica de 16 de agosto a 25 de
outubro em Findhorn, e está com Sara Marriott entre 22 e 26 de setembro.
Numa gravação, relata que fazia 25 anos desde que, em 1955,
tomara conhecimento do impulso planetário chamado Casa do Sol, na
Itália. Ele diz numa entrevista: “Em 1980 tive a clareza de que deveria
interromper temporariamente o trabalho de cursos e de conscientização
que estava sendo feito no plano físico para passar um tempo indeterminado na Europa novamente. Lá entrei em contato com uma grande Força
no plano físico que, até aquele momento, apenas conhecia dos planos
sutis. Eu sentia essa união, essa ajuda, mas ainda não havia entrado em
contato com ela tão fortemente como aconteceu em 1980. Esse foi meu
encontro no plano físico com Paul Brunton que, para mim, resumia uma
série de situações e esclarecia muitas coisas. No encontro foi trabalhada
a autoconfiança, embora não se tenha falado disso, mas era o que estava sendo clareado e estimulado. Não confiança na personalidade, mas
autoconfiança no sentido de confiar no Divino”.
Alan Berkowitz fazia companhia a Paul Brunton no hotel onde o
filósofo se hospedava. Ali o jovem americano conheceu Trigueirinho.
Trocamos alguns e-mails, e, em um deles, Alan escreve: “Paul Brunton
vivia em Vevey, em um apartamento com vista para o Lago Genebra.
Do outro lado do lago, na França, via-se o Mount Blanc, que fazia PB
lembrar-se dos Himalayas. Eu o auxiliava como secretário, bem como
nos cuidados pessoais de saúde - fora operado de uma hérnia - e em
assuntos práticos do dia a dia”.
Alan Berkowitz estudava na Universidade de Cornell, em Ithaca,
New York. Ao mesmo tempo tinha uma busca espiritual: “Tornei-me
estudante de Anthony Damiani e assistia a suas palestras na American
Brahman Bookstore. Anthony era um devoto estudante de PB e, mais
tarde, ele e seus alunos construímos o Centro Espiritual Wisdom’s Goldenrod Center for Philosophic Studies, na zona rural da cidade, onde
residi por dois anos, e o qual PB visitou uma vez. Como PB estava idoso,
Anthony lhe propôs, e ele aceitou, que os quatro residentes do Wisdom’s
Goldenrod fossem à Suíça ajudá-lo alternadamente”.
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4 de abril de 1999
Querido Alan,
Nestes dias, algumas pessoas que sempre estão no meu coração e na minha alma
me escreveram. Entre elas, você tem um lugar muito especial em meus pensamentos
profundos.Ver sua foto na excelente brochura que me enviou com a carta fraterna
de 20 de março foi uma alegre oportunidade para relembrar as belas horas passadas
com Paul Brunton em 1980. Aquele encontro foi muito importante para nossas vidas,
e para sempre estaremos ligados pela mais pura conexão. Caso tenha disposição de
vir ao Brasil passar alguns dias nas fazendas conosco, seria o melhor sinal de nossa
união espiritual em todos os níveis.
Afetuosamente,

Trigueirinho

Mais de 20 anos depois, Alan Berkowitz recebeu de Trigueirinho
o nome espiritual Micha-El. Eis seu texto, intitulado Paul Brunton e
Trigueirinho – Um Encontro Sagrado:
micha-el

Nessa época, PB estava dando pouquíssimas entrevistas, de
meia a uma hora no máximo. Quando José chegou, às 10 da manhã, eu lhe abri a
porta e o conduzi até a sala. Os dois se sentaram perto da janela. Conversaram
durante todo o dia, com pausas de silêncio. PB não falava português, e José
não falava inglês no momento; portanto, conversaram em um francês básico.
Entardecia quando a entrevista chegou ao fim. Caminhei com José até a estação
de trem mais próxima. No percurso ele me explicou que aquela era a terceira
vez que havia solicitado uma entrevista com Paul Brunton. Nas duas anteriores ele havia negado. Na primeira vez, PB disse não através de uma carta. Na
segunda, José tinha ido até Vevey para vê-lo e, enquanto o aguardava em um
café, recebeu uma carta de PB através de um outro assistente, dizendo-lhe
que não poderia estar com ele naquela ocasião. O assistente havia dito: “Mas
PB, ele veio de tão longe, como você vai recusar?” Normalmente PB tinha a
voz muito suave, mas, dessa vez, respondeu com forte entonação: “Este não
é o momento certo!”
Ao final de nossa conversa, José completou: “Este é o dia mais importante de
minha vida até hoje”. Quando retornei para o apartamento, ouvi comentários
muito positivos de PB sobre o trabalho espiritual de José.
Anos depois, um dos estudantes mais antigos de Trigueirinho, Germano, disse
que PB confirmou a tarefa dele, um trabalho grupal diferenciado no Brasil.
Ao longo dos anos, Trigueirinho se referiu com frequência a esse encontro.
Recebi cartas em que escreveu sobre a ligação profunda entre os dois, em
nível de Regente, e que PB o orientou sobre o trabalho espiritual a ser feito.
Naquele dia, mostrou-lhe manuscritos dos Notebooks, seus livros ainda inéditos. Sabendo quanto a obra de PB interessaria a alunos e precisaria circular, a
partir de 1986 José dedicou-se a organizar publicações de Paul Brunton em
português e em espanhol.
Pelo fato de o destino ter traçado o encontro entre PB e José no momento
em que estive presente, minha vida tomou outro curso. Culmina hoje com
a tarefa dada pelo próprio José, que partilho com Gran — outra seguidora
dele. Ele nos encarregou de traduzir e publicar sua obra em inglês. Também
trabalhamos para transpor a obra de Paul Brunton para o português. Para
isso foi criada na Califórnia, EUA, a editora Shasti, associação filiada à FFHI.
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terceira parte
1981 a 1990
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centro comunitário do núcleo nazaré paulista

Estado de São Paulo

No capítulo, três
fotos de Nazaré
Paulista: Léo Lopes

segunda experiência comunitária
Uma vida grupal fundamentada
em leis sublimes deve surgir.
Cada ser se tornará capaz de crescer
tendo em vista o processo ascensional
de seu semelhante.
o visitante, Trigueirinho

ao desembarcar no brasil após a última visita à Europa, Trigueirinho ingressa em um período de intensa atividade. O chamado do orador
de alma delicada, mente brilhante e culta propaga-se rapidamente. Seu
espírito universal reúne cada vez mais seguidores, abre-lhes a visão e,
pouco a pouco, eles próprios recriam suas vidas pretéritas.
Grupos se multiplicam pelo país. A alma* o guiava e ele deixava-se
levar. No intuito de manter, in loco, a guia atenta, agenda duas a três idas
ao ano a diversas capitais e cidades brasileiras. Apoiado em realidades
imateriais e no fogo irradiado de si próprio, sem nunca cobrar oferece
em cada lugar palestras públicas, cursos e retiros silenciosos.
Um retiro foi decisivo. Impulsionou a fundação da comunidade
em Nazaré Paulista, no interior do estado de São Paulo. Dez belo-horizontinos, uma baiana e uma paulista, a maioria jovem, em fins de
dezembro de 1981 se recolheram por um mês em Montes Claros, no
norte de Minas Gerais. Como era época de férias, uma amiga de Trigueirinho, que participava de seus encontros quando ele a convidava,
disponibilizou-lhe um grupo escolar. Ele já havia dado cursos na cidade
em julho de 1979, janeiro de 1980 e em janeiro/fevereiro de 1981. Em
julho de 1981, ofertara um primeiro retiro.
Ieda Brandão comenta, em 2019, como Madre Rosimel: “Eu seguia
Trigueirinho por onde ele fosse e, no retiro de Montes Claros, fiquei
coordenando o ritmo da casa. O trabalho serviu para lhe indicar sobre
como proceder dali em diante. Quando ele retornou de lá iniciaram-se
as palestras maiores e o número de grupos cresceu”.
Capítulo afora, participantes desse retiro e da vida comunitária
que estava para ser plantada, nascer, florescer e frutificar relembram-se
de transformadoras vivências pessoais e grupais.
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Sentimos tanta alegria naquele retiro!
Na entrada da escola, José veio cumprimentar-nos com aquele
sorriso lindo, convidando a gente para entrar e tomar uma sopa
deliciosa – farinha de trigo integral torrada na manteiga. E cada
um foi dormir numa sala de aula, num colchão entre cadeiras.
beth gontijo

Foi uma experiência forte estar um mês em silêncio, com estudos diários, alimentação vegetariana. Pesquisávamos leituras
para partilhar uns com os outros, e eu me sentia como um
patinho fora d’água porque não tinha noção de nada, do que
falar, do que estudar... não tinha conhecimento sobre a espiritualidade no nível dos ensinamentos que ele nos proporcionava.
Até então, a ideia era continuarmos a nos reunir diariamente quando voltássemos para Belo Horizonte. Quem trabalhasse, encontraria o grupo pela manhã
ou à tarde; quem não trabalhasse, ficaria o tempo integral junto. Mas, durante
o retiro, José recebeu uma carta de Marilda Pellegrino oferecendo-lhe um lote
em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, para continuarmos reunidos. O
convite foi uma confirmação e tanta para ele, e ficamos todos felizes. Voltamos
para casa e nos organizamos para viajar. Três participantes do retiro resolveram
não ir, mas em março seguimos, os outros, para Nazaré.
Conheci José quando eu participava de outro grupo. Fomos até ele que, assim,
de imediato, praticou um exercício de alinhamento conosco: visualizar um fio
de luz que vinha do alto, atravessava nosso corpo e entrava para o centro da
Terra. Tentamos ficar alinhados, conectados com a luz. Ele chegou até mim e
tocou com o dedo o centro de minha cabeça, dizendo-me para imaginar a luz
vindo desse ponto. Foi marcante. A partir do toque, tudo começou.
O grupo passou a frequentar as reuniões. Minha alma me conduzia e deu-me
força para segui-lo. José explicava sobre o caminho longo e o caminho breve.
Depois começou a falar sobre morarmos em fazendas, com uma vida sadia,
vegetariana e voltada para o Alto. Gostei da ideia. Até enviei-lhe um bilhete
dizendo que queria viver como ele. Imagine, eu viver como Trigueirinho...
Na primeira palestra a que assisti, Trigueirinho explicou
sobre níveis de consciência, do plano físico até o plano divino. Fiquei maravilhada! Ele abordava assuntos grandiosos numa linguagem simples e acessível.
Eu não perdia um encontro, e o trabalho junto a alguns jovens foi aprofundando-se até irmos para um retiro em Montes Claros, que foi um treinamento,
mônica vieira
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uma amostra do que aconteceria em Nazaré. Com visão ampla, ele propôs um
ritmo diário orgânico, equilibrado, com distribuição de tarefas, e em silêncio.
Pela manhã, com a participação dele, fazíamos as atividades em rodízio – limpeza
do ambiente e preparação do alimento. Num de seus dias na cozinha, preparou
pipoca de arroz integral com maestria. Sempre nos surpreendia. Outra parte
do nosso dia era dedicada à audição de músicas clássicas, cantos gregorianos
raros, peças trazidas da comunidade Findhorn. Também a estudos baseados
em livros esotéricos. E tínhamos tempo livre para pesquisas individuais.
A instrução não ficava restrita às palavras. A prendíamos com ele em tudo o
que fazia, era um exemplo no comportamento, na forma de se relacionar com
o outro e com a Natureza. Atento, simples, porém exigente, nunca aceitava
algo errado. Eu ficava de olho nele, encantada. Queria aquilo para minha vida.
Antes de sairmos de Montes Claros, copiei um registro que ele deixou num
caderno da escola: “Amar onde estou, amar com quem estou, amar o que
estou fazendo agora”. Essa foi a tônica do retiro. No final, Trigueirinho nos
convidou para instalar com ele uma vida em grupo norteada pela instrução
espiritual, o serviço altruísta e a harmonia com os Reinos da Natureza.

Diz Marilda Pellegrino: “Trigueirinho sempre nos
falava que seria muito bom se as pessoas pudessem
fazer um trabalho no campo, junto à Natureza. Possuíamos um terreno em Nazaré Paulista, em frente
à represa de Atibainha, a duas horas de São Paulo.
Um dia, quando passávamos pela estrada que dividia nosso terreno em
dois, José Horácio, meu marido, teve uma ideia e me perguntou: “Por
que você não oferece a Trigueirinho a parte do lote que fica acima da
estrada?” Concordei. Fizemos a oferta, e Trigueirinho logo fixou uma
data para visitar o local. No dia marcado, chegou às 7h30 com dois
membros do grupo. Eu estava na cozinha fazendo café, de camisola
e peignoir, e quando vi o carro aproximar-se, o susto foi tamanho que
derrubei o café. Não sabia se limpava a confusão que eu havia feito ou
se corria para me arrumar... Escolhi a primeira opção.
Quando Trigueirinho entrou, eu o recebi com imensa alegria. José Horácio o aguardava na sala e conversaram enquanto eu passava um novo
café. Em seguida subiram para visitar a área onde o Núcleo poderia ser
construído, e ele a aprovou. José Inácio também lhe ofereceu nossa casa
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para o grupo instalar-se durante a construção. Ela ficava na parte de
baixo, à beira da represa.
O grupo inicial era composto por Trigueirinho, Ieda, Artur, Beth Gontijo, Mônica Vieira, Marisa Gontijo, Anjinha, Walter, Sônia Café e Pedro.
Combinaram encontrar-se em São Paulo, na Estação da Luz, no dia 7
de março de 1982, e partiram para Nazaré motivados e alegres. Assim
iniciaram a segunda experiência grupal junto a Trigueirinho.
Às sextas-feiras, fazíamos uma feirinha em São Paulo e a enviávamos
para eles. Sempre surgia um portador. Depois de pouco mais de um
ano, eles se mudaram para o Núcleo, que estava praticamente pronto, e
logo começaram a receber hóspedes. Havia um entusiasmo geral. Era
tudo mágico, e nossas almas estavam exultantes”.
Uma filha de Marilda e José Horácio relata:
Sou uma pessoa extremamente afortunada porque conheci Trigueirinho
aos 4 anos, no restaurante vegetariano que minha mãe
frequentava. Dois anos depois, as palestras dele eram
organizadas na casa de minha avó, em São Paulo. Eu e
minha prima Patrícia Pellegrino Avanzi − atuante em toda a Obra* e hoje parte
da Rede-Luz USA − ajudávamos a arrumar o salão. Lembro-me das pessoas
chegando. Sentávamos comportadas, vendo-o entrar, fazer anotações, e juntas
ouvíamos o início da palestra.
flávia pellegrino

Quando Trigueirinho se hospedou em nossa casa do lago para dar início ao
centro espiritual em Nazaré Paulista, estávamos com ele frequentemente.
Tínhamos um cavalo chamado Único, e Trigueirinho, que via o espiritual em
tudo, ficava encantado com esse nome. Estive em partilhas* que ele dava para
pouquíssimas pessoas na sala de nossa casa. Ali ganhei minha primeira visão
interna. De olhos fechados vi flores que nem existem. Lindas! Desabrochavam
uma atrás da outra dentro de mim durante toda a sintonia. Quando lhe contei,
disse-me ter sido um presente enviado por minha alma.
O Núcleo ficou pronto a cerca de 200 metros de casa. Eu ia frequentemente
visitá-lo. Apesar da idade – 11 anos – perguntei pro Trigueirinho se podia
participar de um retiro, e ele me escreveu uma carta, que ainda guardo. Abriria
uma exceção. Assim fiz dois retiros em finais de semana, sozinha num quarto.
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Nazaré, 19 de novembro (de 1984)

Querida Flávia,
Nós recebemos sua bela carta, com o desenho representando você voltada para
o seu guia de Luz, e ficamos muito alegres por ver mais uma criatura responder
ao chamado interno espiritual. Nós estamos vendo, em você, um exemplo da ação
espiritual e uma bela alma reconhecendo seu infinito Caminho de Luz.
Ontem à noite o grupo de residentes reuniu-se e foi decidido que se abrirá
uma exceção: você poderá, sim, participar do trabalho sobre os Anjos, juntamente
com os adultos, no fim de semana de 7 a 9 de dezembro próximo. Para isso, estou
enviando-lhe a programação na qual você encontrará uma folha “Pedido de
inscrição”. Logo que você tiver preenchido esse pedido, por favor encaminhe-o
a Marisa Gontijo, que é a focalizadora do setor de hóspedes. Em seguida, ela se
entenderá com você sobre todos os detalhes de sua vinda.
Na programação que você está recebendo, você poderá ler que nós não
podemos receber crianças aqui, e esse é um ponto fundamental no trabalho,
como você mesma irá perceber durante o fim de semana escolhido; por isso você
deverá chegar aqui individualmente, e sair, no fim do trabalho, como uma adulta:
sem formar duplas com outras pessoas, e bem independentemente.

Enquanto você participar dos trabalhos, nós vemos a necessidade de você
assumir uma tarefa como farão todos, inclusive a arrumação do seu quarto
e do banheiro que você usar. Isso são normas gerais para todos os hóspedes,
mesmo para aqueles que ficam aqui por algumas horas.
Só mais um detalhe: esse fim de semana encontra-se já lotado, e há umas
quinze pessoas na lista de espera. Mas Marisa está achando que pode haver
desistências ou modificações nos últimos momentos; de forma que logo que
possível você poderá ser inscrita em uma vaga que surgir. Dada essa situação,
seria bom que você enviasse o quanto antes sua ficha ou pedido de inscrição,
porque, geralmente, a lista de espera segue a ordem das datas inclusive.
Você deve estar sentindo que o seu caso é considerado especial, e que você
está sendo vista como uma alma chamada para um Caminho de Luz – e esse
fato não quer dizer que nós estejamos abrindo o Centro para crianças em geral,
o que seria uma forma de transformar as bases de um trabalho cujo conteúdo
nós conhecemos bem, e que será mantido em benefício da vitalidade do próprio
Centro. Você deve estar sentindo a alegria de minha alma por você ter tomado
a decisão de estar conosco nesse fim de semana.
Com Amor, Trigueirinho

Além desse convívio, Trigueirinho se hospedava conosco em São Paulo, e
conversávamos depois do jantar. Eu lhe contava sonhos, que ele interpretava.
Sobre meus pesadelos, explicou-me que esta é uma encarnação decisiva para
voltar-me ao caminho da luz. Caso contrário, ficaria presa a esse tipo de suplício.
Terminado o ciclo do Centro de Nazaré, Trigueirinho foi fundar Figueira, e só
retomei o contato com ele 20 anos depois. Sou guiada pela fé no Alto e pela
confiança absoluta em tudo o que ele dizia. Ainda hoje, eu o tenho o tempo
todo no segundo plano do dia a dia e tento colocar em prática seu ensinamento. Apesar de minha personalidade agitada, treino focar no que falo e no
que faço no momento presente, com respeito por cada detalhe. E busco estar
em contato com o Reino Vegetal e o Reino Animal.
Uma historinha infantil de minha vó também marcou minha trajetória. Uma
família viajava numa estrada perigosa sob um temporal. Na noite escura, tenebrosa, surge um caminhão desgovernado na pista contrária. Ao lado, havia
um penhasco. Sem passagem para os dois veículos, a família clama: “Maria, protege-nos com Teu manto azul!” E o perigo passa sem problemas. Cresci com
esse trunfo na manga: chamar Maria para proteger-me com Seu manto azul.
Décadas depois, numa partilha em Figueira, Trigueirinho nos ensinou a invocar,
em situações de risco, de medo, uma cruz dourada e prateada repetindo o
mantra Rah Iah Om. Explicou que esse é um símbolo cósmico potentíssimo.

Seis mulheres e quatro homens disseram “sim” ao convite e tornaram-se precursores da nova vida. Mônica Vieira e Beth Gontijo guardam
lembranças vivas da aventura espiritual:
Fomos cinco para São Paulo,
num ônibus de carreira, à noite. De manhãzinha, na rodoviária,Trigueirinho nos recebeu, e seguimos em alguns
carros. Eu, supermexida por ficar longe da família. No
que saímos do asfalto descendo o morro até a represa,
só clamava: “Deus do céu, Ave Maria, como vai ser?”
mônica vieira

Ficamos numa casinha acolhedora frente ao lago. Tudo lindo! Trigueirinho
vendeu três apartamentos para manter e construir a comunidade. Com o
valor obtido e as doações que chegavam eram pagas as despesas, adquiriu-se
o material das quatro construções e se contrataram poucos trabalhadores dos
arredores. O grupo entrou num ritmo diário equilibrado entre o trabalho externo e o interno, porém o externo era mais intenso, e não menos estimulante.
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Após o desjejum nos reuníamos para uma sintonia, para a divisão de tarefa e
então subíamos o morro para trabalhar no terreno, acompanhados de Terry,
um cão belo e querido, que morava na casa. Trigueirinho participava ativamente,
equipado com chapéu, luvas, botas, carregando ferramentas. Pegava a enxada,
levava carrinho de terra, porém se esmerava mesmo era na limpeza das árvores.
Retirava galhos secos e cipós com total cuidado. As árvores foram preservadas
e extraídos apenas arbustos para abrir espaços para as quatro construções.
Os movimentos aconteciam em harmonia com o Reino Vegetal. Primeiro separamos as pedras dos galhos a serem queimados e fizemos a terraplanagem à
mão, porque ali não entraram máquinas. Sempre prontos para o que precisasse
ser feito, acontecia de, no fim do dia, quando recolhíamos as coisas para voltar
para casa, surgir um caminhão repleto de tijolos. Mas a força do grupo era tão
especial que logo os descarregávamos e os empilhávamos.
Tudo saiu do zero e se concretizou conforme Trigueirinho planejava. Primeiro o
Centro Comunitário, com um refeitório espaçoso, cozinha, despensa, lavanderia,
sala de instrução. Terminada essa obra, as mulheres se hospedaram no mezanino, que depois abrigou a biblioteca e o escritório. Depois nos transferimos
para a Casa de Hóspedes, quando ficou pronta. E finalmente para a Casa dos
Residentes. A Sala de Meditação foi a última a ficar pronta. As paredes de
tijolinhos aparentes e a beleza simples dos projetos se integravam ao verde.
Trigueirinho nunca permitia que se tirassem fotos dos trabalhos, nunca.
Ele indicou que cada um focalizasse certo setor: construções, hóspedes, financeiro, alimentos, secretaria. Fiquei com a movimentação do caixa. As sincronicidades impressionavam... como a do cheque que ganhamos exatamente no
valor estimado para o piso do Centro Comunitário.
Nos estudos, ele sempre mencionava Sara Marriott, que conheceu em Findhorn,
tendo-a convidado para vir ao Brasil. Sara chegou com quase 80 anos, trazendo
um aspecto suave ao trabalho. Ela nasceu em 1905, no signo de Libra. Tinha
olhinhos azuis brilhando como faróis, roupa com babados e lacinhos. Cada
residente teve contato individual com ela e encantei-me com sua leveza. Então
houve um afrouxamento no grupo. Por exemplo, Trigueirinho não admitia
colhermos uma flor; ela enfeitava ambientes com vasos floridos. A energia de
Sara complementava a dele. Guardo um registro bonito de uma transmissão
do Anjo da Guarda dela chamando o Núcleo de casa. José enviou uma cópia
da mensagem para os meus familiares. Tinha-me pedido os nomes de meus
pais, irmãos e cunhado. Três meses depois disso eu deixei Nazaré, onde vivi
entre março de 1982 e março de 1984.
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Levamos uma hora e pouco entre a rodoviária de
São Paulo e Nazaré Paulista. Trigueirinho ia pela estrada apontando árvores
que admirava. Três, do grupo, tinham chegado antes para preparar a casa e a
refeição, e nos receber.
beth gontijo

Fui caindo na realidade aos poucos. Não foi fácil no início, trabalho demais, o
dia a dia intenso desde às seis da manhã. Aprendíamos a viver em grupo tendo
de agir da maneira mais silenciosa possível. E a fazer os serviços domésticos,
limpar botas e ferramentas, deixar tudo impecável diariamente.
Ele nos cobrava como um pai ensinando a uma criança o bê-á-bá dos detalhes.
Ganhávamos puxão de orelha toda santa manhã e, ainda assim, não achávamos
ruim, sentíamos profunda gratidão. Aceitávamos aprender.
No início, convivi com Trigueirinho de perto, porque eu cuidava da casa e das
refeições, enquanto o restante do grupo subia para construir. Ele me ajudava
nas faxinas. Sempre queria saber sobre tudo o que não conhecia, era bem
curioso. Se alguém do grupo saía de caminhão para buscar alguma coisa e
voltava tarde, ficávamos os dois preocupados. Uma vez comentou que eu parecia uma matrona cuidando dos filhos. Era amoroso comigo. Mas porque eu
era meio rebelde, surgiam diálogos para ele me ajudar a atingir outro ponto.
Realmente eu não sabia no que entrava, mas a vida era bela.
Depois ia com o grupo apoiar os pedreiros na terraplanagem, bem como a
subir tijolos, a cobrir telhados, na parte hidráulica, em tudo. Eles se admiravam
de mulheres jovens fazerem esse tipo de tarefas. Custaram a nos aceitar, mas,
depois, gostaram. Não tínhamos conhecimento, e foi um senhor chamado
Cícero, um índio que entendia daquilo com perfeição, quem nos ensinava a
dar enxadadas, a encher a pá com terra sem grande esforço para a coluna.
Aí chegou a fase de receber novos irmãos. Um aguardou alcançar a maioridade porque os pais não aceitavam sua vinda. Em seguida, chegou Sofia – na
época chamava-se Áurea –, uma Madre Superiora até então; tinha acabado
de deixar o convento da congregação Santa Doroteia, no Rio de Janeiro, para
seguir Trigueirinho. Ela contava histórias, falava baixinho, talvez por já estar
treinada ou por encontrar tanto silêncio e harmonia em torno. Na primeira
manhã, quando fizemos um círculo para a harmonização grupal, ela estava tão
emocionada que desmaiou. E todos compreendemos o que sentia.
Havia três quartos na casa do lago, com duas mulheres em cada. Com a vinda
de Sofia, uma foi morar em barraca, assim como os homens que chegavam
para residir. Trigueirinho ficava no quarto de empregada ao lado da cozinha.
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Nos finais de semana apareciam os sortimentos. Se eu pensasse que o café
estava acabando ou o feijão, aquilo chegava. Era impressionante como os pensamentos se ligavam aos fatos! Tudo ia se tornando simbólico; observávamos
o simbolismo das coisas, da natureza, das sementes, assim como José pregou
a vida inteira. Esse é um assunto sobre termos fé. O que pedíamos com sinceridade, mesmo sendo simples, acontecia. Era bonito de se ver.
Cada um fazia de tudo um pouco. Um dia subi a montanha pelo matagal com
um irmão. Ele levava um baldinho. Eu, um carrinho de mão para recolhermos
fezes de gado para adubagem. Aquele sol, o mato alto: “Deus do céu, ajude,
não sei se vou dar conta. Como faço?” Fiquei quieta um tempo, e surge uma
voz interna: “Vá até aquele arbustozinho. Olhe para seu lado direito”. E lá
achei o que recolher. Eu perguntava, e a voz indicava olhe pra baixo, olhe para
a esquerda. Enchia o carrinho, descia e subia o morro de novo. E apontava
para o irmão onde ele podia encher o baldinho. Foi o máximo! Hoje, pensando,
talvez aquilo fosse fruto do silêncio, que nos traz a capacidade de perceber
coisas tão simples.
Quando a primeira construção terminou e nos mudamos para o alto do morro,
ganhamos uma cozinha gigantesca. E tarefas enormes. E agora? Mas nunca fiquei
sozinha para limpar, montar, guardar doações, cuidar da geladeira, dos fogões
e das panelas. Sempre aparecia a pessoa certa para ajudar. O poço artesiano
furado não tinha água suficiente, e fazíamos uma economia enorme. Quem
cuidava da horta, às vezes, por estar chovendo, trazia o pé de alface com raízes
e folhas sujas de terra. Senhor! De repente a alface estava lavadinha, mesmo
poupando água. Quando chegamos, eu cozinhava para doze pessoas. Agora,
para quarenta. Aconteciam coisas... Se me desconcentrasse, a tampa da panela
mexia para mostrar que o arroz estava cozido: “Venha apagar o fogo”. Se o
pensamento viajasse, do nada saía água de uma torneira.
Diariamente nos reuníamos para meditar às 6h. Isso era sagrado. Primeiro, no
salão do Centro Comunitário, onde aconteciam as partilhas. Quando a última
obra ficou pronta, a Sala de Meditação, passamos a meditar nela.
Morei em Nazaré por dois anos e fiquei meio ano fora. José insistiu demais
para que eu não saísse. Ainda na santa ignorância, parti. E me arrependo demais. Retornei exatamente quando ele estava indo embora. Vi Artur arrumar
as malas de José num carro. Foi a última vez que estive com ele até eu ir
conhecer Figueira. Ele repetia: “Se o grupo não me acompanha, se não quer
crescer, se não quer dar passos, abandono tudo e sigo o meu caminho até que
se construa um local onde haja interessados em evoluir, em desenvolver-se
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espiritualmente”. Ele percebeu que aquele local já não era mais a tarefa dele.
Como em outras histórias, Trigueirinho deixou tudo para trás. Quem quisesse acompanhá-lo, que o seguisse. Figueira despontava em outras dimensões.
Aconteceu a cisão. Um pequeno grupo permaneceu com Sara Marriott. Outro
foi para casa. Aguardava o sinal para começar a nova comunidade.

Apesar de confiarem em Trigueirinho, pais cujos filhos amados
deixavam a vida familiar pela experiência grupal viviam embates internos, bem retratados pelo casal belo-horizontino Derly e Walma:
Eu assistia às palestras de Trigueirinho, não entendia muita coisa,
mas sabia que era aquilo mesmo. Um dia, fui fazer nossa inscrição e soube que
ele estava indo com um grupo para Nazaré. Dentro de mim, soou assim: “O
Walter vai, meu Deus, ele vai”. Mas ninguém contou nada para nós.
wa l m a

Sou mais radical, mais rígido que Walma, e ficava com um pé atrás
quando Trigueirinho falava coisas estranhas. De repente disse que criaria uma
comunidade com doze pessoas. Fiquei desconfiado. Só uma semana depois
de chegarem a Nazaré foi que ele escreveu-nos uma carta explicando como
seria o trabalho e que recebia nosso filho muito bem. Walter tinha 17 anos e
havia recém-passado no vestibular de Psicologia na UFMG. Não fez o curso.
Chutou o balde. Fomos visitá-lo na fase inicial. Garoava, estava um gelo, ele
dormindo numa barraca... A área era um condomínio com lotes de 10.000 m2.
Então Trigueirinho nos convidou: “Vamos ao terreno de obras”. Subimos entre
a capoeira rala, mato, umas árvores. Ele mostrava: “Aqui vai ser a lavanderia,
aqui os quartos, aqui a hospedagem. Estavam lá há uns três meses e tinham
demarcado o terreno direitinho, conforme as ideias dele. Falei com Walma:
“Esse povo está pirado”. E voltamos para casa, ela toda chorosa.
d e r ly

Quase morri! Mas sabia que Walter estava bem, com um Mestre.
Senti falta demais dele. Uns parentes achavam que éramos moles, devíamos
colocá-lo dentro do carro e trazê-lo de volta.
wa l m a

Não desconfiávamos de Trigueirinho, sabíamos quanto ele era
sério e especial. Passados uns seis meses, voltamos lá outra vez e encontramos
tudo levantado. Aquilo foi uma coisa milagrosa: “Não pode ser!”
d e r ly

wa l m a

E muito bem feito, aquela perfeição!

Trigueirinho tinha-se liberado de seus bens materiais e aplicado
na comunidade tudo o que possuía. A americana Sara Marriott foi visitar o
Centro, gostou e voltou no outro ano para morar.
d e r ly
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Os dois tornaram-se uma força, a mãe e o pai. Ele, rigorosíssimo,
ela, carinhosa e aberta. Sara trouxe o feminino. Ria, era aquela americana alegre
e intuitiva, e aconteceu um equilíbrio. Quando ela chegou, lavavam roupa à mão
e logo compraram uma máquina de lavar. Mas, enquanto Trigueirinho viajava,
hóspedes jovens chegaram a cantar rock na madrugada.
wa l m a

José sempre disse que ali era um centro espiritual, uma semente
para a nova humanidade*. Quando regras começaram a ser quebradas, ele
pediu uma reunião com a junta que coordenava a comunidade. Discordava
dessa abertura. Colocou o assunto em votação e perdeu.
d e r ly

Trigueirinho fez quarenta dias de retiro. Depois pegou a estrada.
Fiquei abismada e encantada com o desprendimento e a coragem dele!
wa l m a

Coerente com o que ensinava, foi um modelo de quem pratica o
que fala: “Saber canalizar o dinheiro para onde ele é necessário, e não para
onde já é abundante, seria realizar esse aspecto espiritual ou evolutivo
do terceiro raio. A mente humana ainda não está suficientemente livre
para isso e, assim, canaliza o dinheiro para onde ele já existe, paralisando
desse modo a fluência da energia criativa. Vendi propriedades para dar
início a uma obra de benefício grupal. A partir desse momento, foram
colocados à minha disposição imóveis que não eram meus, mas dos
quais dispunha sempre que o trabalho assim o exigia. Além disso, eram
em número consideravelmente maior do que aqueles de que dispus. Na
verdade, somos levados ao mar e, dentro de suas águas, desistimos de
permanecer identificados com a gota que somos. Preparamo-nos para
ser um imenso oceano”.
O trabalho preparatório visando elevar os buscadores se firmou.
Dava continuidade à primeira experiência grupal de cinco anos antes,
a do restaurante Sattva. Segundo Trigueirinho: “A ação da alma* leva
em conta a evolução do grupo, e esses se vão ampliando à medida que o
serviço é efetivado. Um trabalho simplesmente local alarga-se ao âmbito
nacional, continental e, por fim, mundial”.
À medida que anunciava o Centro de Nazaré durante as concorridas palestras públicas, os que respondiam à convocação espiritual
chegavam de diversos pontos do Brasil e da Argentina. Umas sessenta
pessoas se inscreviam para os fins de semana, boa parte delas vindas de
São Paulo, inclusive Heide, que participara do retiro em Montes Claros.
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Pegávamos carona para passar
fins de semana em Nazaré e, aos domingos à tardinha,
voltávamos para trabalhar. Eu, no Departamento de
Pessoal da Prefeitura de São Paulo. Em Nazaré, tudo
era novo, o ritmo diferente: acordar às 5h30, direto
para a Sala de Meditação, e ficar em silêncio por 30min.
O grupo se reunia lá às 6h, ao meio-dia e às 18h. Se houvesse partilha* – se
não me engano, às terças e sábados – não acontecia a meditação à tarde.
Trigueirinho ou um residente conduzia a abertura e o encerramento. Uns se
sentavam em cadeiras, a maioria em almofadas, em posição de lótus, quietinhos.
Um sino soava marcando o início e o fim. Então saíamos pelo caminho cimentado até o Centro Comunitário para o desjejum, uma dieta lactovegetariana
deliciosa. Ieda e Sofia cozinhavam na época em que cheguei. E Trigueirinho
estava presente durante as refeições. Como cada um ia para o Núcleo ciente
de qual seria a própria tarefa, logo depois seguíamos para a horta, o jardim, a
cozinha, o preparo dos pães.
l í g i a da e i r a

A gente aprendendo... Havia pouca conversa. É preciso silêncio para contatar
quem somos, e esse era o principal propósito de estarmos ali. Mas isso mexe
com a personalidade porque nos faz enxergar nossas dificuldades. Vamos supor,
se eu resistisse em me relacionar com alguém, aquilo aflorava intensamente.
Não acontecia nada grandioso. Vivíamos situações simples, mas o que incomodava aparecia com mais clareza e apontava onde nos transformar.
Nada é à toa, tudo tem um significado interno, uma simbologia por trás. Em
Nazaré, e depois em Figueira, não varríamos por varrer, mas para limpar o
não ordenado em nós mesmos, praticando estar focados: “Estou varrendo,
não é hora de pensar...” Era um esforço, não estamos acostumados a nos
concentrar. Mas como tudo em volta era silêncio, a mente ia aquietando-se.
Era um exercício real, pé no chão, uma dádiva total.
Eu me lembro perfeitamente... uma residente veio me dizer que ele pedia
para eu dar um curso sobre os Setênios – as mudanças que passam os seres
humanos de sete em sete anos, do nascimento aos sete anos de idade, dos
sete aos catorze, e assim por diante. Usávamos papel quadriculado e réguas
para criar curvas ascendentes e descendentes, que eram analisadas. Respondi
que eu não tinha a menor capacidade para dar aulas sobre o assunto e achava
esquisito Trigueirinho me solicitar aquilo. Ela respondeu: “Olhe, se ele te pediu
é porque você está preparada”. Como a gente acreditava nele e estávamos ali
completamente doados, íamos na fé.
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Lógico, primeiro fiz parte de um curso para aprender com Gelsa Veiga Salles,
que era bem atuante no trabalho. Daí, reunia na minha casa de cinco em cinco
pessoas, uma vez por semana, por uns dois anos. Dava quatro aulas por turma.
Claro, tudo era gratuito. Tivemos experiências incríveis! Até me perguntavam
como eu sabia certas coisas. Eu dizia: “Nem sei de onde chega este saber, com
certeza não de mim. Conheço algumas regras e apenas como funciona a teoria”.
A tarefa é um instrumento para aprendermos. Em contrapartida, ganhei uma
abertura interna. E como tudo é mutável, os cursos se dissolveram quando
Trigueirinho achou que o ciclo havia-se encerrado.
Para quem quisesse conversar com Trigueirinho, que, em geral, permanecia
mais recolhido, ele ficava à disposição por algumas horas, uma vez por semana.
Sentíamos total respeito por ele. Era um ser que nos provocava mudanças.
Eu evitava sentar-me a seu lado para que não lesse meus pensamentos. Comentava-se que, se pensássemos estando próximos a ele, podia perguntar ou
responder-nos algo. Quando íamos passar por ele, vigiávamos a mente: “Minha
nossa, tô pensando nisso...” E interrompíamos o pensamento.
Um dia criei coragem e fui conversar, nem me lembro sobre o quê. Sentia medo
de usar uma palavra errada, falar bobagem. Estava supernervosa! E por fim não
me respondeu nada, só me indicou ler o livro tal... Saí brava! Só anos depois
descobri que eu queria uma receitinha de bolo, faça assim, assado. Ele nunca
deu receita. Passava parâmetros, mostrava caminhos e a gente corria atrás.

Com o propósito de orientar aspirantes sobre trilhas do caminho
de ascensão, Trigueirinho ofereceu atendimento pessoal a centenas de
buscadores. Acompanhava as narrações com “dois ouvidos”: “Com um
deles escutamos, atenta e amorosamente, o que a pessoa está relatando;
com o outro, o ouvido interno, escutamos o que ela de fato quer dizer e
o que na verdade ocorreu, independentemente de suas projeções sobre
o acontecido. Essa espécie de dupla antena é necessária e deve ser usada
não só com relação aos outros, mas, sobretudo, conosco”.
Numa noite gelada de junho de 1981, entrei num auditoriozinho
no edifício Cal Center, na Av. Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Cheguei
animada e abri ainda mais o coração ao ser acolhida por Marilda e Mariza. No
salão, meu olho bate no palestrante pela primeira vez. Não sabia nada sobre
reencarnação, mas senti na hora nosso reencontro como almas. Não me lembro de que assunto tratou, mas saí encantada, e nunca mais deixei de segui-lo.
chara
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Pouco depois, seguindo a trajetória profissional – sou publicitária – mudei-me
para Recife por um ano, sempre pensando em Trigueirinho. Mal pus o pé de
volta em São Paulo, perguntei por onde ele andava. Fundara uma comunidade.
Durante a semana, eu trabalhava na Editora Abril e, nos intervalos do almoço,
reuni um grupinho para escutarmos fitas cassete com palestras do instrutor.
Passava os fins de semana em Nazaré Paulista, esse lugar de sonho, encantador,
de uma limpeza, uma harmonia, um acolhimento sem igual porque os atributos
de Trigueirinho estavam vivos ali. Levava meus pais, e eles rejuvenesceram.
Desde que cheguei, foi-me passada a tarefa de cuidar do jardim. Nunca tinha
percebido quanto eu sabia sobre plantas e quanto as amava, e desde então
esse conhecimento e amor só crescem.
Às vezes eu conseguia conversar com ele. Sentávamos no sofá do salão comunitário, onde nos atendia. Eram assuntos assim... para ele, velhos, para mim,
relevantes. Dava respostas incríveis e pontuais, tipo: “Com essa pessoa era
para ficar tanto tempo, ficou mais, por isso está enrolada”. Eu aspirava morar
na comunidade, mas antes uma realização profissional precisava cumprir-se.
Em certos fins de semana, havia retiros e workshops sobre temas como A Busca
Espiritual, Os Sonhos, As Energias dos Sete Raios* que conduzem o planeta. Alguns
membros do grupo se inscreviam e participavam de todos esses encontros.

Trigueirinho acreditava no potencial dos jovens e com eles foi
implantando um ambiente de paz para residentes e hóspedes se abrirem
ao comando do coração. Orientações sobre o que e onde construir, sobre
se usar paredes de tijolinhos à vista, sistemas elétrico e hidráulico aparentes e a supervisão geral partiam de Trigueirinho. Segundo surgiam as
necessidades, aproximavam-se profissionais voluntários para executar
os projetos técnicos e solucionar questões de engenharia e arquitetura.
Um membro atual da Rede-Luz Planetária de Brasília relembra-se da
tarefa que lhe foi confiada quando tinha 25 anos:
Após me formar engenheiro, em 1978, frequentei um restaurante macrobiótico cuja maioria dos clientes era assídua, o
que favorecia o estabelecimento de laços de amizade. Um deles me convidou
para irmos a uma palestra de Trigueirinho no Instituto de Cultura Espiritual,
em São Paulo. O fato de ter aceitado o convite mudou o rumo de minha vida
profundamente. Nos anos seguintes, compareci a uma sequência de palestras
dele, que apresentavam temas de viés ecumênico e espiritualista.
f l a m í n i o l e v y n e to
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Vim a frequentar Nazaré Paulista, onde vários residentes eram jovens recém-formados. Um deles, geólogo,
repassou-me o desenho técnico com as dimensões
do hexágono da cúpula central translúcida da Casa
de Meditação. A construção era circular, com cerca
de 20 metros de diâmetro, paredes de tijolo aparente
e seis colunas de concreto armado. Adquiri os perfis de aço, providenciei os
cortes nas extremidades, nos ângulos certos para se encaixarem formando o
hexágono. E coordenei a soldagem do conjunto na oficina mecânica do curso
de Engenharia em que eu lecionava, no ITA, em São José dos Campos, SP.
Com a cessão de uma área na zona rural e a construção de uma sede para
retiros espirituais, o trabalho de Trigueirinho entrou em uma nova fase. A ênfase
era o alinhamento da personalidade com a alma. A chegada de Sara Marriott
trouxe uma série de encontros sobre os Ritmos da Vida. Suas palestras eram em
inglês, com tradução simultânea de uma escritora espiritualista. Sara publicou
alguns livros de cunho espiritual em português, sobre suas experiências internas.
Certa tarde, como havia uma urgência na marcenaria próxima ao salão de
partilha, alguns residentes não compareceram a um workshop. Atento a cada
movimento,Trigueirinho comentou como o estudo em andamento no auditório
refletia até nas batidas dos martelos, suavizando-as.
Certos finais de semana, eu colaborava em obras de
construção civil. Em meados de 1982 aconteceu uma
feliz sincronicidade, que, mais uma vez, repercutiu em
minha vida. Trigueirinho chegava da Bahia, e Marilda
pediu para Shih Man Lin buscá-lo no desembarque
do Aeroporto de Guarulhos e conduzi-lo até Nazaré
Paulista. Eu a conhecia de vista, de partilhas em São
Paulo, mas pela primeira vez, conversamos. Passamos a corresponder-nos por
carta e nos casamos seis meses depois. Nossa filha nasceu em 1987 e chama-se
Sara em homenagem a Sara Marriott. Logo fui prosseguir os estudos na Inglaterra, e, em 8.8.1988, noutra feliz coincidência, estávamos os três em Findhorn.
Meus avós foram pioneiros católicos na China, e meu
pai nasceu perto de Pequim. Foi seminarista quando jovem. Depois fez um
curso de Engenharia Aeronáutica e casou-se com minha mãe em Xangai. Mas
com a vitória dos comunistas na China, meus pais e avós fugiram na mesma
época que o presidente Chiang Kai-Shek para Taiwan, onde nasci. Sou a terceira de cinco filhos.
shih man lin
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Em Taiwan, meus avós converteram quase 100% da população da cidadezinha
onde moravam em católicos e construíram uma igreja onde o padre missionário celebrava missas. No restante do tempo, cuidavam dos fiéis numa casa ao
lado da igreja. Íamos às missas aos domingos – meus irmãos eram coroinhas
– e passávamos as férias na igreja, em atividades lúdicas. Até, em 1966, meu
pai imigrar com a família para o Brasil. Cinco anos depois, ele faleceu num
acidente de carro no dia de Todos os Santos. Sua morte foi o maior choque
de minha vida. E comecei a querer saber: “De onde viemos? O que estamos
fazendo aqui? Para onde vamos depois da morte?” Com minha mãe dizendo
que católicos não acreditam em reencarnação, foi desafiante descobrir algo
além do dogmatismo religioso. Timidamente eu me introduzi em leituras que
me causaram impacto e na meditação transcendental, que troquei pela prática
de mantras no idioma cósmico Irdin*, que vim a aprender com Trigueirinho.
Trabalhando numa empresa de petroquímica, escutei a secretária dizer ao
telefone sobre uma palestra de Trigueirinho. Captei que seria importante e
fui sozinha assistir, em casa de Marilda e Mariza. Era 1979. Conhecê-lo foi o
maior marco de minha vida. Desde então aprendo e tento praticar os novos
conceitos apresentados. Entrei num ritmo contínuo de sintonia e transformação. Eu procurava sentar nas primeiras fileiras. Trigueirinho me olhava, às vezes
dentro dos olhos. Cheguei a trocar cartas com ele, em geral com pedidos de
esclarecimento sobre trabalhos espirituais.
Fiz parte de um dos grupos de três pessoas que ele compôs para uma conexão
triangular de luz durante as meditações matinais, cada qual em sua casa. Entre
1983 e 1986, participei intensamente das construções na comunidade em
Nazaré Paulista. Ajudei a escovar e lixar tijolos das paredes, a fazer limpezas
gerais, jardinagem. Nas palestras, ele e Sara Marriott formavam uma combinação perfeita. Ele tinha de ser mais rigoroso, e Sara vinha com amorosidade
explicando os mesmos conteúdos de outra forma. Houve momentos, nas falas
dele, nos quais demonstrava quanto se preocupava conosco, os mais próximos.
Chegou a falar que, em sintonia com Mestres Ascensionados, pedia que os que
participavam dos trabalhos espirituais com ele fossem salvos.
Das coisas que aprendi com Trigueirinho e mudaram a minha vida, cito duas.
Uma, pedir a Deus que me enviasse para onde pudesse servir melhor; com
isso acabei tendo uma carreira bastante guiada. Outra, irradiar energias boas
para os alimentos. Ele mencionava o atendimento de uma amiga a um senhor
que estava deprimido e que passou por uma cura profunda após comer uns
pãezinhos assados por ela. Uma química oculta se deu quando a amiga fez o
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pão em oferta a Deus. Com a intenção de ajudar alguém, eu preparei banquetes no exterior e no Brasil, repetindo as frases ensinadas por ele: três vezes
“gratidão” e três vezes “em glória a Deus”. Trigueirinho me ensinou muitíssimo
e respondeu às três indagações que me levaram a ele.

Contatos com o mestre eram impregnados de energias sutis. Podiam transformar quem estivesse aberto à cura, pois ele sintonizava
com o âmago de cada ser. Contam duas jovens recém-casadas vindas
de Belo Horizonte:
Da primeira vez que me propus ir a Nazaré Paulista,
há quase 40 anos, esse era um lugar desconhecido e distante para mim. No
caminho para a rodoviária, uma crise de cólica renal me fez ser desviada para
um hospital. Ali passei por um processo de saúde complexo, durante o qual
tive a bênção de ter vivências espirituais de cura. Reconheci que foi uma purificação, que me preparou para experiências futuras.
m a r i a dag m a r

Tempos depois surgiu uma nova oportunidade de ir, desta vez para um retiro
eremítico de três dias. Neste período, ficávamos praticamente fechados em
um quarto simples, sem comunicação com ninguém. O alimento, quase um
jejum, era colocado do lado de fora da porta nos horários estipulados. Havia
austeridade e harmonia no cuidado amoroso dos irmãos para conosco. No fim
da tarde saíamos para um encontro grupal silencioso na Sala de Meditação, na
parte alta do terreno. Num desses percursos, passei diante de um jardim de
ramagens verdes repletas de flores íris roxas totalmente abertas. Nunca as tinha
visto. O quadro era de uma beleza e exuberância extraordinárias. No exato
momento, Trigueirinho vinha em sentido contrário. Olhei para o jardim, olhei
para ele e, em um flash, nossos olhares se encontraram. Foi o único contato
pessoal que tive em Nazaré com ele, sendo as flores o ponto de união entre o
Céu e a Terra. O olhar e o sorriso do mestre são indescritíveis, inesquecíveis.
Algo se passou, sem palavras nem gestos. Guardo um registro indelével desse
instante sublime intermediado pelo esplendor da Mãe Natureza. Momento
notável, um Encontro com o Mestre.
Nazaré Paulista situa-se num lago de montanhas, espelho de contemplação de onde sobem névoas em certas manhãzinhas. Durante
uma meditação, Trigueirinho se sentou perto de mim e depois me escreveu:
“Como sempre, estou atento a seu estado interior. Durante a meditação você
deve deixar que sua consciência se desenrole, que seu eu interno a conduza”.
anália calmon

113

Observar Trigueirinho era uma escola viva. Ele tinha feito o curso de hotelaria
em Roma, mas era naturalmente traquejado no receber e no portar-se. Para os
retiros eremíticos, ensinou o grupo a preparar com precisão as bandejas com
refeições, ordenadas sobre mesinhas na porta de cada quarto. Quem estava em
reclusão não precisava pensar em alimentos, e isso facilitava o mergulho interior.
Querendo que o outro trilhasse o caminho,Trigueirinho não poupava esforços
para oferecer-lhe o melhor, sem, contudo, interferir no livre-arbítrio das pessoas. Ele nos educava passo a passo. Por exemplo, lá havia jovens – tirou vários
das drogas. Se um se esparramasse no sofá, ele o chamava para mostrar-lhe
como se sentar. Eu achava o máximo, a atenção dele com cada um. Se fariam
jus ao ensinado, não era problema dele, mas desempenhava a própria parte.
Indo queimar papéis, eu o encontrei ateando fogo em cartas e cartas. Gente
jovem pergunta até demais, e ele me explicou: “Para liberar os assuntos escritos nelas”. Queimava para soltar as pessoas do ponto em que estavam. Fiquei
impressionada com a rapidez com que o fogo consumia as folhas.
Por sua extrema dedicação, a Obra* está aí hoje; foi construída com bases
sólidas. Tudo passava pelo olhar dele, até mesmo a seleção de cada livro da
biblioteca espiritual que montou com o maior cuidado. Ele tinha tanto amor
pelas árvores! Conhecia a época de poda de cada uma. Só ele desbastava o
pau-jacaré alto que tinha lá. Punha um chapéu largo e ia com uma vara comprida
com uma tesoura na ponta. Voltava da limpeza numa alegria, sabe?
De BH até lá era um translado desafiante. O ônibus parava num posto policial, pegávamos um táxi e outro ônibus dentro da cidade de Nazaré Paulista.
Descíamos num lugar marcado onde outro táxi nos esperava.
Satya, minha mãe, foi a um encontro em 19 de agosto de 1984, e resolveu morar
na comunidade. Um dia me ligou: “Filha, contrate um caminhão de mudança
e envie tudo lá de casa para cá.” Assim fiz. Nazaré precisava ser mobiliada.
Usavam o enxoval bordado de noiva de uma moça da Bahia que o levou após
desfazer o noivado. Trigueirinho confiava plenamente em Satya. Às vezes,
deixava-a tomando conta dos jovens enquanto viajava. Mamãe dizia que, mal
ele virava a curva da estrada, os garotos aprontavam: “Eu precisava ser firme”.
Crianças não podiam entrar na comunidade. Mas quando meu marido às vezes
me levava com os dois filhos, uma de 7 e um de 3 anos, Trigueirinho vinha receber-nos no estacionamento. Cumprimentava meu filho, dando-lhe a mão como
se faz entre adultos, tão interessante! O cachorro Terry o seguia e pulava em
mim com patas marrons de terra.“Vai te sujar”, dizia, sempre delicado. Eu nem
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ligava, queria o abraço do Terry. Numa casa da cidade comprada por Germano,
que se exonerou do banco onde trabalhava para residir na comunidade, um
casal iniciou uma tarefa com famílias. Eu passava por lá com os meninos. Ali
nasceu a semente da vida grupal familiar, que daí a anos germinou em Figueira.
Tempos depois, perguntei a Trigueirinho por que Nazaré Paulista não tinha ido
para frente. Ele: “O período que passamos lá era um tempo cármico, e agora,
em Figueira, somos um grupo cósmico”.

Enfim, a cisão entre membros da comunidade se agrava. Há várias
versões do que se passou. Mesmo sendo o fundador, Trigueirinho renuncia àquele ciclo e parte em 1o de janeiro de 1987. Servira à vida grupal
por cinco anos, desde 7 de março de 1982, quando entrou com o grupo
na casa à beira do lago. Plantou sementes. Agora lança-se ao desconhecido com ímpeto. Deixa o destino conduzi-lo. O servidor do Plano, que
é mudança constante, renova e amplia os planos junto a seguidores fiéis.
Como veículo de energias superiores, ele desapegou-se dos resultados externos daqueles anos criativos. Três anos antes, dera a palestra
A Cura dos Apegos, sintetizada em um livrinho do mesmo nome: “Nada
termina. Sabemos que o apego é um obstáculo que um dia todos teremos
de superar. É um engano dizer que as coisas acabam ou morrem, pois
não é isso o que de fato acontece: na verdade, é a essência das coisas que
transmigra, que sai de uma forma e entra em outra... que pode ser mais
perfeita. Nada se perde, tudo evolui. Ter consciência disso é o primeiro
passo para nos desapegarmos das formas externas, concretas. Depois,
numa segunda etapa, desapegamo-nos de coisas mais sutis como, por
exemplo, as afetivas”.
Obediente aos sonhos, Trigueirinho explica com candura, em seu
primeiro livro, a saída de Nazaré. Diz que sonhos vindos do nível da
alma* são inequívocos por se registrarem diretamente no cérebro físico,
sem interferências: “Quem os experimenta não tem dúvidas em segui-los,
embora tragam sugestões ou ordens inusitadas. Certa vez passei por
uma experiência desse tipo. Eu coordenava uma comunidade espiritual,
e tudo indicava que minha presença física ali era necessária por muito
tempo. Para dissolver essa ilusão da personalidade, numa manhã, no
momento em que acordava, vi o molho de chaves que usava para entrar
na sede da comunidade atirado no chão, fora da porta. A imagem veio
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direto do supramental, e não tive dúvidas: contrariamente a toda razão,
reuni membros do grupo horas depois e participei-lhes minha retirada.
Levando apenas o tempo para arrumar a bagagem mínima, mudei-me
dali e procurei apagar todas as recordações ligadas àquela fase de minha
vida. Após esses fatos, abriu-se um caminho totalmente novo para o
grupo e para mim”.
Em Nazaré ele deixou três apartamentos que herdara, os quais
encarregou uma colaboradora de vender. O pai dele foi conhecer a comunidade e passou para outros planos em 1983, quando Trigueirinho
pediu à mesma colaboradora que o representasse no enterro. Muitíssimo
sem graça, ela assim fez. Em abril desse ano, Sara Marriott visitou Nazaré. Seis meses depois, em 1984, ela chega de mudança e então recebe
a transmissão do Anjo da Guarda sobre a vida local.
Aos 21 de junho desse ano foi acordado o primeiro comodato, em
nome do residente Edson Germano Resende Pinto. “O comodato saiu
depois de tudo construído”, diz Marilda Pellegrino. Em 1985, ela cede
um segundo terreno para o instrutor. Por que Trigueirinho confiou a
Edson as assinaturas de comodatos de Nazaré e, posteriormente, as de
Figueira? Anos antes, em outubro de 1979, os dois faziam um passeio
pelo parque de São Lourenço, MG, e o instrutor percebeu que era um
reencontro, visto terem trabalhado juntos em vidas passadas. Aos 10 de
julho de 1982, Edson havia chegado a Nazaré Paulista pela primeira vez,
segundo registra Trigueirinho numa agenda, e logo torna-se residente.
Marilda estava na casa do lago, e a chamaram para conduzir Trigueirinho até o apartamento do amigo paulista Frederico. No primeiro
dia de 1987, o instrutor vai até o automóvel e partem. Retorna ainda umas
duas vezes a Nazaré para dar palestras agendadas. Em breve, Germano,
Satya, Sofia e outros residentes renovam os votos interiores e tornam-se
pioneiros da comunidade Figueira.
Trigueirinho não terá domicílio ao longo de quase quatro anos,
até instalar-se em Figueira. Cultiva o Ioga do Fogo enquanto transita
entre um pouso e outro. Pratica, entre outras, uma das 72 chaves que
conduzem discípulos pelo caminho interior: “Não ter lar. Ter um lugar
de pouso, mas não um domicílio”. No opúsculo Monastério ele registra
esse primeiro Atributo do Governo de Si - sétimo Monastério que ele
implanta em Figueira: misto, itinerante, expressão da Linhagem dos
Governantes e dos 1o e 3o Raios*.
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a grande difusão
Um instrutor conhece a linguagem adequada aos aprendizes
e sabe o que lhes revelar em cada situação. Acompanha
o seu caminhar, observa-os impessoalmente, sem interferir
nas decisões que lhes definem a jornada. Pode assumir
parte dos débitos cármicos daqueles que instrui, a fim
de facilitar-lhes o maior avanço possível.
glossário esotérico, Trigueirinho

o instrutor doa-se sem limite para impulsionar aspirantes a evoluírem interiormente. Em paz, une a própria vontade à Vontade do Criador.
Dissipa o medo, a desesperança e a ilusão, e desperta consciências para
o propósito espiritual da existência.
Assim entregue ao triunfo do Plano Criador, Trigueirinho tece a
grande difusão do ensinamento através de dezoito cidades, entre 1980
e 1990. Ele inicia a nova fase após voltar da visita a Paul Brunton, implantando um grupo em Salvador, onde aterrissa em dezembro de 1980
e fica até janeiro de 1981. Daí segue para Montes Claros. Depois, Belo
Horizonte. Após dedicar-se aos mineiros, em abril parte ao encontro
dos paulistas. Retorna em maio a Salvador, em junho a Belo Horizonte,
em julho a Montes Claros e, em agosto, a São Paulo. Cidade trás cidade,
ininterruptamente.
Pelo exemplo acima, acontecido durante oito meses, vemos o
ritmo cíclico que ele seguiu ao longo da década lembrando às pessoas
sobre o caminho de ascensão. Ele só encerrou a fase da grande difusão
em meados de 1990, época em que foi residir em Figueira. Nas últimas
palestras convidou o público para visitar a comunidade que entremeia
a vida monástica à vida prática.
O instrutor nada deixa solto. Sua alma festeja cada ser que se abre
ao caminho interno. Ouvintes entusiasmados respondiam à implantação
da nova Obra*. Orientados por Trigueirinho sobre como proceder para
manter a energia no mais alto ponto durante as reuniões, criam grupos
para ouvir palestras em silêncio, que rápido se multiplicam.
Ele assiste os grupos através das capitais: Belo Horizonte, Brasília,
Maceió, Recife, Salvador, São Paulo. Ensina por cidades mineiras: Alfenas,
Carmo da Cachoeira, Lavras, Montes Claros, São Lourenço. No estado de
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São Paulo, ora está em Nazaré Paulista, ora em Embu das Artes. Passou
uns dias em Holambra. Na Argentina, instrui em Buenos Aires, Córdoba,
Mar del Plata e Posadas. Ao longo da década, acrescenta localidades ao
roteiro e deixa de estar em outras, segundo o movimento da energia.
Trigueirinho formava peregrinos no conhecimento de variadas
correntes espirituais do Ocidente e do Oriente, como A Mãe, Alice Bailey,
Annie A. Besant, Paul Brunton, Rudolf Steiner, Sri Aurobindo, São João
da Cruz. Adaptava suas ideias básicas para as mentes de hoje. No início
da trajetória, coletava, datilografava trechos de diversos autores, montava e distribuía xerox de apostilas para reflexões individuais e grupais.
Em suas falas, abordou noções sobre os corpos do homem, os
chacras*, o carma*, a cura. Como preparação para o futuro, estudou
a família e a educação na Nova Era. Abordava ensinamentos cristãos
ou budistas. De Platão explicou a parábola O Mito da Caverna sob um
olhar atual. Os sonhos como mensagens da alma acompanharam suas
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reflexões deste os anos 70. Tratou também sobre o desapego e discorreu
sobre As Profecias, O Caminho Oculto da Alma. Tão logo Sara Marriott
chega à comunidade Nazaré Paulista dá, com ela, cursos de aprofundamento para os residentes e a convida para viagens até Belo Horizonte,
Salvador, São Paulo, quando juntos discorrem sobre Os Anjos e Nós,
Ritmos, A Transformação, entre outros temas.
Aberto a indicações profundas, e tendo deixado o Centro Nazaré
Paulista, surgem títulos como A Cura Espiritual, A Grande Aventura da
Morte, A Busca da Síntese.
De outubro de 1988 em diante, Trigueirinho avança e expõe sobre
novos temas: civilizações intraterrenas, a vida cósmica, nossas mônadas*.
Isso provoca o afastamento de um grupo de aspirantes, que formavam
a base do ciclo anterior. Todavia, novos peregrinos aproximam-se para
ficar. Nesse ano e no seguinte aborda Relações com o Infinito, o Novo
Homem e seus Mundos, Erks – Um Mundo Interno, Um Mundo que Desperta. Enfim, em agosto de 1990, encerra esse ciclo com Os Mongoloides
e A Arca de Noé.
Neste capítulo apresentamos pioneiros de cinco capitais brasileiras
que ainda sustentam a Obra* materializada por Trigueirinho.

s a lva d o r , b a

chamamos de "a grande difusão" a fase que se inicia por Salvador,
em dezembro de 1980, aonde Trigueirinho retorna todo semestre. Em
maio de 1981 traz O Caminho Longo e o Caminho Breve. Em setembro, o
primeiro retiro. Em fevereiro e setembro de 1982, discorre sobre As Leis
da Alma, Nova Era e Educação e sobre Energias, além de oferecer o curso
Liberação Psicológica. Em maio e setembro de 1983, aprofunda o tema
Liberte-se do Passado e dá o curso A Arte de Morrer. Em 1987, ressaltamos O Segredo da Energia Monetária, em fevereiro, no Othon Hotel e,
em setembro, As Grandes Crises da Consciência e Nossa Vida nos Sonhos.
No retiro de abril de 1988, ele estuda Os Trabalhos de Hércules. Aí
mostrou ao grupo o original deste livro, que estava para publicar. Sempre
dialogou com os grupos sobre seus livros em vias de serem lançados.
Em setembro discorre, em retiros e palestra no Centro de Convenções,
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sobre A Evolução do Destino, Assistência Espiritual e O Despertar para
Mundos Internos. Aos 24 de setembro de 1988, convida o grupo para uma
meditação no Parque da Cidade. Em abril de 1989, leva O Novo Homem
e os seus Mundos. Por fim, em agosto de 1990, encerra as viagens à Bahia.
As três conheceram Trigueirinho na primeira ida dele à Salvador
no propósito de formar o grupo baiano. Celina hoje coordena a Rede-Luz Norte Nordeste. Hannuah e Victória Cristina residem em Figueira.
Tenho conhecimento de que Trigueirinho encontrou uma psicóloga de Salvador numa visita
a Findhorn e, a partir daí, os dois mantiveram contato. Ela
era uma das sócias fundadoras da Clínica Uno, de psicologia
para o desenvolvimento humano, onde ele começou a dar
palestras sobre assuntos mais transpessoais. O número de
interessados no tema da evolução espiritual e do contato interno ampliou-se
rapidamente. Eu o conheci em 81, durante cursos e retiros que ele fazia em
Salvador para um grupo pequeno. Pessoas de outras capitais do Nordeste
vinham participar, e o trabalho se expandiu. Abriam-se grupos de estudo em
outros estados. Em Salvador, ele inaugurou palestras públicas em auditórios
cada vez maiores. Tivemos também retiros de silêncio num convento entre
1981 e o primeiro semestre de 1987. De sexta à tardinha até domingo à noite,
ficávamos recolhidos em quartos individuais – ele era bem cuidadoso para
que a gente mantivesse a conexão interna. Só nos comunicávamos através de
bilhetes, com perguntas enviadas para ele. Havia momentos de meditação e
duas reuniões com partilhas, uma na parte da manhã, outra à tarde. A partir
de 1988, o grupo se deslocava para ajudar a fundação da comunidade Figueira.
celina estela

Minhas experiências com Trigueirinho foram marcantes. Em certa ocasião,
estando ele em Salvador, passei uma manhã inteira analisando, sob sua guia,
uma situação pessoal. Nas décadas seguintes, tivemos mais encontros pontuais,
sempre com uma correspondência de coração para coração.
Tudo meu com José tem uma historinha. Em
2010, numa partilha em F2, ele me acenou. Fui até sua mesa, e
me perguntou se eu lhe permitiria mudar meu nome.“Claro!”
Passei dois dias numa agonia... Receei ganhar um nome esquisito, até receber o bilhete: “Hannuah, esse é seu verdadeiro
nome. Agradeça a Berta por ter-te trazido até aqui”.
hannuah

120

Amei a sonoridade.Toda vez que o falo é como se eu olhasse para o meu lado
celestial. Perguntei-lhe um dia o que significava: “Estrela de Davi”. Ele me deu
o impulso para buscar ser outra, porque sempre quis ser outra. Fui a Berta
a vida inteira, plantada no chão, capricorniana. Não saía da Terra para olhar o
céu, embora tenha nascido cristã e pronta do ponto de vista religioso.
Cristo está presente em minhas primeiras memórias. Aos 10 anos comungava
todos os dias, às seis da manhã, num convento de freiras. Fui ativista da Igreja
Católica, mas minha vida deu uma guinada. Saí do caminho totalmente e só
o reencontrei aos 30 anos, quando descobri José. Ele deve observar-me feliz
de onde vive porque sabe que dei um passo real. O novo nome foi definitivo,
trabalhou-me demais, porque demorei até me transformar. Tirei de mim aspectos que não correspondiam ao que eu queria ser.
Ao voltar de um ano nos Estados Unidos, aos 17 anos, virei pelo avesso. Quando
pisei de volta a Salvador, caí num comportamento bem mundano. Entrei na
faculdade, era trabalhadeira, estudiosa, realizada profissionalmente, tinha meu
apartamento, mas, com a voz linda, que noutros tempos tinha cantado para
Deus, entrei numa boemia daquelas. Saía com amigos todo fim de semana, um
médico e um engenheiro violeiros, e duas moças. Subíamos nos palcos, eu
cantava, eles tocavam, o povo batia palmas.
Com 20 anos casei no papel com um psiquiatra; durou pouco. Depois, tive
mais cinco companheiros. Para acompanhar um deles, eu, apaixonada, consegui
uma bolsa de estudos em Londres. Daí a dois anos me separei. Eu não tinha
medo. Lá terminei o mestrado e fui trabalhar num grande hospital londrino.
A diretora me adorava. Eu morava num lugar lindo com uma amiga psicóloga
que começou a me pôr de volta no caminho introduzindo-me no esoterismo.
Foi quando saí de minha posição de esquerda radical militante. Tudo estava
ótimo, só que um dia acordei assim:“Vou-me embora para Salvador”. Acharam
que eu estivesse maluca. Eu, convencida. A amiga me indicou a clínica de uma
psicóloga − vim a saber que ela foi a primeira representante de Trigueirinho
na cidade: “Toda sexta-feira tem meditação na clínica dela, e é de graça”.
Vim-me embora para a casa dos meus pais e logo procurei a clínica. Gostei de
tudo e, ao final, fomos convidados para a palestra, no dia seguinte, do filósofo
espiritualista José Trigueirinho Netto. Aceitei o convite. Quando cheguei e o
vi sentado, soube que nunca mais deixaria de seguir aquela pessoa. Ele marcou
novo encontro conosco no outro dia, e depois, um dia atrás do outro. Fazia
assim em Salvador. Dava palestras e retiros direto, por uma semana, dez dias.
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Havia uma célula de grupo ligada a ele, com pessoas que o conheceram na Casa
Sri Aurobindo. A coordenadora da clínica tinha sido discípula de Rolf Gelewsky,
figura peculiar que todo mundo da cidade respeitava. Desde o início dos anos
70, Rolf foi a ponte de Trigueirinho em Salvador, quando ele se hospedava no
Mosteiro São Bento. Era ligadíssimo aos beneditinos.
Fui convidada a participar de uma reunião depois de uma das palestras, e
rapidinho entrei pro grupo. O que significava entrar para o grupo? A gente
preparar a primeira palestra pública dele em Salvador, em maio de 1981.
Nos anos seguintes continuamos a organizar os encontros. Encomendávamos
livros para venda, fitas cassete para distribuir gratuitamente, criávamos cartazes. Trigueirinho os analisava antes de serem impressos para certificar se a
escrita e o visual estavam exatos. Depois saíamos pela cidade divulgando-os.
A cada vez que ele vinha, dava retiros maravilhosos, sempre nos ensinando.
Nazaré Paulista estava sendo construída e viajávamos em grupo para participar
dos trabalhos. Fui quatro vezes. Lá morava uma baiana, e o filho da psicóloga
também se tornou residente.
Trigueirinho ia a Salvador acompanhado de Joana e Artur, jovens que o seguiam
desde o final dos anos 70. Os dois se hospedavam lá em casa – para mim,
uma alegria.Viram minha filha nascer em 1983, e crescer. Joana me mostrou o
original do livro Erks, ainda sem publicar. Ela fazia a revisão dos escritos e de
todos os impressos. José se hospedava num flat, no bairro do Stiep, que uma
das colaboradoras com recurso alugava para ele ficar sozinho e à vontade.
O que também fez o grupo da Bahia ser tão unido a José foi ele nos propor
a compra de um terreno para criar uma comunidade. Assim fizemos, na zona
rural de Camaçari. Pusemos dinheiro e íamos nos fins de semana edificar no
estilo Trigueirinho. Isso, paralelamente a Nazaré. Chegamos a levantar a área
comum e casinhas para morar. Já nos reuníamos nesse espaço coletivo quando
o grupo se desmanchou. Aquilo foi entregue a uma instituição que até hoje
trabalha com recuperação de drogados.
O segundo coordenador do grupo baiano era uma pessoa maravilhosa, um psiquiatra que publicou o livro Plantas que ajudam o Homem junto com José Maria
– médico que residiu toda a vida em Figueira e implantou o seu setor de cura.
Trigueirinho tinha uma ligação forte conosco. Sabia quanto a situação cármica
de Salvador é difícil, uma conjuntura pesada, que precisa de Luz. Se a gente não
tivesse dado o passo atrás, mas caminhado como grupo, teria amainado a situação em que a Bahia vive hoje. Mas, como o grupo enfraqueceu, ele se retirou.
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O salão estava repleto de
pessoas sentadas em almofadas na primeira vez que ouvi
Trigueirinho. Na vez seguinte, já não cabiam ali e ficavam
pela varanda. Eu fazia terapia nessa clínica, e o terapeuta
me recomendara assistir àquela palestra, sem dúvida o que
ocorreu de melhor no processo terapêutico e em minha vida.
victória cristina

O grande mestre foi um divisor de águas. Eu não perdia nenhuma palestra e
assisti até a última, no Centro de Convenções da Bahia, o maior auditório da
cidade. Um dia me convidaram para uma reunião do grupo que organizava as
vindas dele. Éramos doze, cada um com a tarefa definida: secretaria, divulgação,
organização do local onde seria cada palestra. Eu e outra pessoa assumimos os
afazeres ligados à informática, cabendo-nos alimentar o arquivo de dados da
secretaria, atualizá-los e imprimir a mala direta que, na época, chegava a mais
de 2.200 pessoas. A gente se reunia uma vez por semana, numa pontualidade
britânica. Tudo funcionava com precisão rigorosa, eficiência, ordem, com um
7o raio bem atuante. Éramos apoiados por uns quarenta colaboradores. Sem
dúvida, um grupo seleto de buscadores, constituído por profissionais reconhecidos em suas áreas de atuação – alguns provindos da universidade –, vários
com bagagem de conhecimento espiritual. Às vezes, fazíamos uma reunião
com Trigueirinho para alinhar certos assuntos.
Em 1992, meses depois que deixei o grupo por questões pessoais, esse mudou
de configuração. Uns saíram, inclusive o coordenador. Em número reduzido,
outros continuaram. Nos momentos mais difíceis de meu afastamento, eu me
recordava do mantra Huamanaykha Shiminika, que havíamos trabalhado nos
primeiros anos de Figueira. Em janeiro de 2000, voltei a frequentar a comunidade duas vezes por ano, com o grupo de Salvador. A partir do primeiro
retorno, tornei-me vegetariana, o que tentava há tempos.
Finalmente vim residir em Figueira em 2011, e nisso uma coordenadora sugeriu-me consultar Trigueirinho a respeito da mudança de meu nome. Antes de
uma partilha em F2, passei-lhe um bilhete. Ele me chamou na partilha seguinte
e perguntou-me se eu queria mudar de nome. Disse não. Perguntou-me se
estava satisfeita com meu nome. Respondi sim. Então, falou que era bonito,
que estava bem assim, não precisaria mudá-lo. Agradeci. E saí.
Foi durante as maratonas da Divina Misericórdia, conforme eu orava e me
coligava mais e mais com Cristo e Suas aparições*, que percebi o significado
de meu nome com maior clareza: Victória Cristina, ou seja, Vitória do Cristo.
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belo horizonte, mg

entregue ao espírito, trigueirinho mantinha o próprio contato
interior em silêncio, sem que ninguém percebesse. E por lidar com realidades maiores e transitar entre dimensões imateriais, observava a paisagem interna dos seres humanos. Percebia sua linha de vida, - indicada
há tempos pelo espírito em acordo com as Hierarquias* a ele coligadas.
Assim sendo, captava o momento evolutivo daqueles que guiou pacientemente, encorajando-os a chegarem à vida intocável. “Cada um é o
produto do caminho que percorreu até agora através de milhões de anos
de experiências variadas”, assegurava.
Há meio século, ele iniciou o chamado para formar o grupo-semente. “Que grupo é esse?”, perguntam pioneiros da Obra*, que presta
serviço ao mundo.
Trigueirinho esteve 38 vezes em Belo Horizonte entre março de
1979 e 1990, três vezes ao ano. Proferiu palestras, deu cursos e focalizou
retiros. Encontrei com cinco precursoras no apartamento de Hercília.
Além dela, lá estavam Beth Piccoreli, Mira, uma irmã dela e Renata
Falci. Era fevereiro de 2020.
Lembraram-se dos encontros na casa de uma amiga de Trigueirinho, no bairro Santo Antônio, onde aconteceram retiros e havia meditações diárias às 8, 12 e 18h. Os encontros eram chamados de meditação,
apesar de serem diferentes do que se conhece como tal. O coordenador
iniciava os trabalhos com uma breve introdução, colocava uma música
clássica e conduzia o relaxamento com respirações, como em exercícios
de ioga. Lia-se uma passagem espiritual, e depois vinha o silêncio, a base
da reunião. A sequência completa durava cerca de 20 minutos.
r e n ata f a l c i

Cheguei neste trabalho através da tecelagem, alinhando
a trama por meio da urdidura. Depois de dar um curso numa escola de artes,
uma aluna foi trabalhar comigo, em casa. Enquanto a urdidura ia instruindo
minha trama interna por entre novos movimentos, cores e texturas, fui aprofundando-me com textos espirituais indicados por Trigueirinho e trazidos por
ela. Algo se mexia dentro de mim. A delicadeza do universo respeitou o meu
jeito de ser herdado de minha família extremamente conservadora.
Até que minha aluna de tecelagem me chamou para um encontro com Trigueirinho. Era 1981. Entrei na casa. Este serzinho enquadrado achou a coisa mais
esquisita do mundo. Havia sapatos bem ordenados do lado de fora. “Quando
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em Roma, faça como os romanos.” Tirei meus sapatos e os deixei certinhos. Na
sala havia um silêncio que jamais ouvira. Além disso, desconhecidos sentados
em almofadas. Nunca tinha visto aquilo e me sentei numa. Em dado momento,
entrou um ser que achei de uma beleza inexplicável. O tema do encontro era
sobre a arte de morrer. Quando ele começou a falar houve um clique em minha
mente, apesar de não entender nada e parecer outra língua. Com certeza a
aluna depois me perguntou algo e educadamente devo ter respondido “gostei”,
sem entusiasmo. Todavia, eu voltava, seguindo o grupo a partir do coração
até entregar-me ao trabalho de plantios de ervas medicinais lá no Céu Azul.
Trigueirinho deu um nó em tudo o que me havia acontecido anteriormente.
Contudo, vejo proteção porque em momento nenhum precisei ser uma rebelde externa. Minha rebeldia era interna, na sede da busca de algo que, com
certeza, encontraria. Rebelde na forma de ver o mundo, fui arrumando meu
jeito de seguir feito água que arruma caminho por onde transitar. Amo esta
senda maravilhosa e extremamente suave, graças a Deus.
O que nos atraía, bem no começo, era o fato de ele trabalhar a
nossa personalidade e o dia a dia com outra visão, espiritual – a eliminação da
inveja, do apego, da luxúria, de rancores. Eram importantíssimos os retiros, um
no princípio do ano, outro no final. A maioria, na Casa de Retiro São José. Os
participantes, uns 40, ficavam recolhidos em quartos individuais durante o fim
de semana. Num deles, Trigueirinho escreveu, à mão, A Hora de Crescer Interiormente, sobre o mito de Hércules. Ali desceu o livro, que depois foi publicado.
mira

Até 1987, Trigueirinho sobretudo se esforçou para que os grupos alinhassem a personalidade ao núcleo anímico. Os seguidores, aos
poucos, cultivaram maior recolhimento e silêncio. O estado mais profundo permitia-lhes abrir a mente e os olhos para aceitar as constantes
descobertas espirituais trazidas pelo mestre.
As doze aventuras do herói Hércules foram bem analisadas na
época. Suas chaves indicam as formas corretas de pensar, sentir e intuir,
até finalmente o ser humano amadurecer e, finalmente, aprender a usar
seus dons em auxílio da humanidade. Em narrativa vivaz, Trigueirinho
ilustra histórias do mito com fatos ocorridos na própria vida, como nas
passagens seguintes, extraídas da palestra A Captura do Javali:
“Sabe-se que, enquanto se está dominado pelo desejo, não se tem
paz. E sem a paz é impossível receber e deixar passar através de si as
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energias da alma. O desejo pertence ao plano astral, e no plano astral
surgem formas criadas pelo desejo. Então posso construir a forma-pensamento de que quero ter desejos cada vez mais elevados.
Nesse campo da transmutação do desejo, tive algumas experiências.
Quando eu desejava viajar por uma simples inquietação, por uma mera
busca de movimento, se me apresentavam viagens turísticas, e tinha
oportunidade de comer em restaurantes, de frequentar boates, de, enfim,
festejar um pouco, como fez Hércules com os dois centauros.
Depois esse desejo foi sendo transformado pelo desejo de viajar para
aprender. Foi muito interessante. Quando o desejo passou para o nível
de ter viagens instrutivas, então me foram oferecidas viagens nas quais
fui conhecer catedrais, lugares harmoniosos, a história da arte. Veja,
as circunstâncias se apresentam em conformidade com a qualidade do
nosso desejo. Continuei trabalhando o desejo de viajar e passei do desejo
de viagens instrutivas para o desejo de viajar para que a minha alma se
elevasse. Aí me surgiram oportunidades de viagens nas quais encontrei
instrutores espirituais, seres evoluídos que ajudaram minha alma a ver
mais. À medida que o desejo pelas viagens ia sendo transmutado, percebi
que as viagens em si, para mim, tinham cada vez menos valor. O que
importava era o sentido da viagem e, finalmente, o que importava era
realmente a elevação da alma. Acontece uma progressão, passa-se a fazer
as coisas não mais pela parte mecânica ou externa, mas pela essência
interior. Isso libera muito o indivíduo, traz-lhe grande liberdade. Vê-se
que a liberdade não é fazer o que se deseja. A liberdade começa quando
se muda a qualidade do desejo, faz-se o que se quer do desejo, e não
quando o desejo nos controla.”
Voltemos à reunião com as cinco precursoras belo-horizontinas:
Enfim, estivemos por uns quatro anos na casa de ioga. Quando
esse espaço se fechou, mais um ano na casa de outra colaboradora antes de
alugarmos o auditório do hospital Mater Dei para palestras. Ali surgiu a estrutura para vendas de fitas gravadas. Num período de transição, Trigueirinho
ainda deu duas, três palestras públicas na Associação Médica. Como chegavam
cada vez mais ouvintes, mudamos para os maiores anfiteatros do Centro de
Convenções Minascentro. Lotavam. Muitos voluntários surgiram para ajudar
na organização e venda de fitas e livros. A coisa mais linda, sabe?
mira
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Lotes do antigo Núcleo Céu Azul, que hoje se chama Núcleo-Luz Sagrado Céu.

Foi em Belo Horizonte a primeira gravação de uma palestra pública, em 28 de maio de 1983, fato essencial para a grande difusão do
ensinamento. Fitas cassete e depois CDs vieram a ser reproduzidos aos
milhares. Além de vendidos por ocasião dos encontros, eram enviados
gratuitamente para cada grupo de estudo no Brasil e no exterior. Mais
tarde se iniciaram audições públicas desse material, divulgadas na mídia
e através de cartazes.
Enquanto o Núcleo Nazaré se erguia em SP, uma colaboradora
ofereceu a Trigueirinho quatro lotes no bairro Céu Azul, aqui em BH, para
ser construído ali um centro espiritual. No mesmo dia fomos conhecê-los,
um carro seguindo o outro, Trigueirinho e umas cinco pessoas. Ele aceitou a
oferta, e a colaboradora assumiu a obra junto com o grupo de oração que se
reunia na casa dela – Auxiliadora, Célia Brant, Sandra Brandão e outras pessoas.
mira

O primeiro projeto arquitetônico foi criado. Tudo passava por Trigueirinho, que
aprovava ou fazia pequenas mudanças. Nos lotes havia uma casinha velha, e o
grupo se reunia semanalmente para orar a fim de atrair e ancorar a energia.
A casinha tornou-se o barracão de obras e, bem adiante, local de distribuição
de roupas.
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Primeiro se construiu a Casa 1 – com dormitórios
para hospedagem, a secretaria, a biblioteca, entre 1984 e 1985. Em seguida,
a Casa de Meditação, depois chamada Casa da Harmonia, onde acontecia a
nossa Vigília de 24h. Daí nasceram a horta e os jardins. A Casa da Harmonia
veio a ser Casa de Adoração, e sua única função é a Adoração ao Santíssimo.
beth picorelli

Em 1994, agregou-se mais um lote, onde surgiu o galpão para o Setor de Elaboração de Alimentos, SEA, uma grande cozinha com panelas enormes, que
agora é a nossa Sala de Oração. Um lote foi acrescentado em 1995, e nele,
construída a casa para monges do monastério* criado por Trigueirinho nos
anos 90. Depois o espaço acolheu o Setor Saúde e Cura, SSC, até abrigar o
Monastério Porta da Paz, da Ordem Graça Misericórdia, em 2010, que permaneceu ali até chegar o Monastério Porta da Divina Misericórdia, em 2013.
Outra colaboradora comprou mais dois lotes em 2000 e 2001. Em um fica o
estacionamento e, no outro, o Auxílio ao Reino Animal, Aura. A Casa Luz do
Caminho, em um terreno vizinho, foi agregada em 2007 pelos colaboradores
do Núcleo e abriga o Setor Saúde e Cura. Todos os lotes foram doados para a
Casa Luz do Caminho em 2011. Parte do grupo chamava o local de Céu Azul,
mesmo após Trigueirinho denominá-lo Núcleo de Figueira em Belo Horizonte.
E mesmo após, em 2013, ganhar o nome Núcleo-Luz Sagrado Céu.
A coordenação reuniu-se no Céu Azul quando a primeira coordenadora de Belo Horizonte foi morar em Nazaré e o seu substituto recebeu
uma bolsa de estudos fora do país. Perguntaram quem poderia assumir. Citaram fulano e sicrano até me apontarem: “Aparecida”, meu nome de batismo.
Respondi que de jeito nenhum, não tinha capacidade. Mas isso foi passado para
Trigueirinho, que me colocou mesmo coordenando o grupo Belo Horizonte,
que logo se transformou no grupo Minas Gerais.
mira

Lá para 1985, três pessoas coordenavam os grupos-chave. A Ilma Carr, no Rio
de Janeiro, o economista Morris, em São Paulo, e eu, em Belo Horizonte. O
triângulo, Trigueirinho dizia, formava a base inicial do trabalho. Por anos tentei
realmente segurar nosso grupo. Às vezes, quando não sabia como resolver os
problemas, batia o joelho no chão: “Deus, se Você não me ajudar, não tenho
condição de prosseguir”.
De vez em quando, eu dava palestras sobre o trabalho em cidades do interior,
como São Domingos do Prata, aonde fui várias vezes com a Deoclécia. Sempre
tive o hábito de anotar palestras de Trigueirinho. Preenchi cadernos e cadernos.
Escolhíamos um dos temas, e eu o repetia, como um bom papagaio...
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Beth Picorelli e Renata Falci em pé.
Hercília sentada.
r e n ata f a l c i

Não, a tarefa era tão viva para você, que a levou adiante.

Estou me lembrando das reuniões todo domingo pela manhã no
Céu Azul. Ouvíamos uma palestra e recitávamos mantras. Dagmar sempre
participava. Assim fomos caminhando, e o grupo aumentou até termos um
período com bastante gente. Falei com Trigueirinho em 2002: “Olhe, não dá
mais”. Então, entre 2003 e 2008 se sucederam três diferentes coordenadores.
O segundo, Maurício, residente de Figueira, veio depois do Encontro Geral
de setembro de 2003, o EG. Em 2008 uma junta de sete pessoas assumiu. Em
2010, outra junta de três. E você, Beth, está coordenando desde 2011.
mira

Houve um trabalho grande, a Rede de Serviço. Começou com a distribuição de
sopa e orações em 1990, 91. Pegávamos doações de alimento em restaurantes
e durante o dia fazíamos a sopa na cozinha do Céu Azul, num panelão elétrico.
Às 20h, um grupo saía distribuindo-a para moradores de rua, que faziam filas em
pracinhas de igrejas de bairros próximos. Isso durou até 2004 mais ou menos.
O prefeito acabou com o movimento dizendo que
tinha inaugurado o restaurante popular e o preço da refeição era mínimo.
Que dando sopa tirávamos a oportunidade do mendigo trabalhar, imagine...
beth picorelli

O que se levava mesmo era o amor. A sopa era só a desculpa
para o trabalho interno acontecer.
hercília

Mira coordenou o Núcleo Céu Azul e o grupo Minas
Gerais por 17 anos, um comando suave, firme e transparente. Ela tinha três
irmãs no trabalho. Uma, ex-monja católica, esteve quase duas décadas junto
a Trigueirinho. Uma tarde fui para uma reunião no Céu Azul e percebi ondas
rosas e azuis permeando o grupo na hora em que entrei na sala. Isso me impressionou tanto, e tinha a ver com Mira e essa irmã dela, a Sofia.
r e n ata f a l c i

Diante do rumo que a Obra tomou, confirmamos
quanto tudo foi verdadeiro. Trigueirinho, um ser humano íntegro e fiel à Hierarquia, de certa forma conseguiu passar esses atributos para o grupo, que se
fortaleceu e formou a família fraterna que é hoje. Até as coisas elevadas que
beth picorelli
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ele publicou e intelectualmente a gente não compreendia, sabíamos que eram
verdadeiras porque vinham dele. Ele era uma pessoa simples, humilde, e nos
traçou o caminho para prosseguirmos.
Existe uma sede em todos nós, que a fomos saciando
passo a passo através da instrução dele.
r e n ata f a l c i

Ele nos ensinou tanto! Refletindo sobre nossa vida
como um todo, vemos as transformações por que passamos ao longo do tempo
para prosseguir alavancando a Obra a fim de outros terem a oportunidade
que estão tendo agora, através do legado que ele deixou para humanidade.
beth picorelli

Temos de estar atentas sobre a qualidade de nossa energia,
para sermos luz no caos*. Buscar no fundo de nós a luz de Cristo e deixá-la
iluminar a mente, para que ela se silencie e deixe a luz fluir. Temos de nos
preparar, pessoalmente e como grupo, para estarmos firmes e fortes. Quando
a prova vem, primeiro assusta. Conscientes da mensagem ser luz no caos da
transição planetária*, já acontecendo, é preciso só atenção. Preparai-vos, diz
um cântico dele, preparai-vos.
hercília

r e n ata f a l c i

Estar neste trabalho exige audácia. É para valentes.

Para valentes porque é um caminho para dentro
de nós, e ali nos deparamos com um mundo completamente desconhecido.
É preciso ousadia para encará-lo. Agora, vocês se lembram que até os anos
70/80 nem ouvíamos o termo transmutar?
beth picorelli

r e n ata f a l c i

Vivemos aquela época católica fechadinha.

Nos anos 60 vários membros do grupo buscavam outros
caminhos, como o ioga, a alimentação macrobiótica, livros trazendo novas visões do mundo. Respondiam à revolução acontecendo na consciência humana,
ana regina

Um acréscimo, a vivência que viemos tendo ajuda-nos a
acolher quem quer se inserir no trabalho. Manter a imparcialidade em todas as
situações é um aspecto importante que Trigueirinho ressaltava. Ele fortaleceu
nossa impessoalidade para lidar com as circunstâncias que chegam.
r e n ata f a l c i

Outra coisa, não estamos com a cabeça baixa, olhando o chão.
Queremos a vida eterna. Vejo tudo grandioso demais e não quero ficar agarrada
aqui. É um caminho de retorno. Acreditar em coisas totalmente desconhecidas
é uma glória, pensar no infinito, no universo, e não ficar amarrada aqui, nesta
terra. Quero me soltar, que vontade tenho de voar!
hercília
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Interessante, quanto mais nos aprofundamos e nos
dedicamos ao outro e ao trabalho, mais nos libertamos. À medida que saímos
de nós mesmos buscando a essência, vamos sendo mais fraternos.
r e n ata f a l c i

Nisso o mestre foi o exemplo vivo. Viveu aquilo que
escreveu, que partilhou. Foi luz em nosso caminho e Figueira estende seus ramos pelo mundo. Ele provocou uma mudança de consciência na América Latina.
beth picorelli

A expansão que acontece hoje na Europa e nos Estados Unidos não estava prevista, e nem a forma como o grupo está entrando
na África. Estarmos na África era o sonho de Trigueirinho. No fim de uma
apresentação sobre o Núcleo de BH, que fizemos às seis da manhã de uma
quarta-feira, na Vida Criativa, ele se levantou e disse duas coisas que me marcaram: “Preparem-se porque este salão ficará lotado de colchões para pessoas
que vão chegar pedindo abrigo”. Então olhou para mim e para Beth: “Vocês
duas têm de ir à África”.
r e n ata f a l c i

beth picorelli
ana regina

Ele nos proporcionava tantas experiências!

Instigava cada um ao máximo para sermos criativos.

E nos forjava propiciando a condição de termos os pés
plantados no chão, o coração nas estrelas e o pensamento no infinito.
r e n ata f a l c i

Foi um porto seguro. Continua sendo a tábua de
salvação de muitos de nós.
beth picorelli

Agradeço a graça de ele ensinar-me a unir o céu e a terra, e
agradeço a este grupo que me puxa, e eu prossigo.
hercília

Ao retornar da penúltima viagem à Europa, em 1978, Trigueirinho
chegou absolutamente consciente quanto a doar-se ao compromisso com
o grupo que o aguardava. Assinalou à mão, numa espécie de mapa, os
nomes e contatos de centenas daqueles que se apresentavam a cada ano:
fulano, sicrano, beltrano. Formava as almas cujos nomes relacionou ano
após ano até 1986. Provavelmente, em dado momento, fez a síntese de
quem prosseguiu, de quem se afastou.
Mais tarde, disse que o percurso teria sido mais simples se alguns
dos chamados tivessem assumido os setores e as tarefas que lhes correspondiam. Surpreende, mas os que se afastaram foram substituídos por
novatos, que deram muito de si. A energia renova-se sempre.
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É uma alegria mergulhar na memória dos
42 anos de convivência com Trigueirinho, lembrar como
ele cuidadosamente nos motivou a evoluir passo a passo.
Bom, era nos idos de 1978, 79, uma época de movimento
hippie, paz e amor, medo da bomba atômica, ditadura política,
tradicional família mineira. Então nos chegavam, de forma
deturpada, a influência de religiões orientais. Havia a onda macrobiótica misturada com excessos, drogas, meditações, iogas, coisas em que eu nunca me
encontrava, por mais que andasse com roupas indianas e escutasse Ravi Shankar.
s a lvato

Sofri uma influência enorme de doutrinas católicas, que trabalhavam com o
medo. E da espírita, por parte de meu avô. E de lendas misturadas com histórias
africanas, contadas na fazenda pelas agregadas pra dar-nos medo.
Com 17 anos, fiz um curso de religiões comparadas na Nova Acrópole e, no
início, temi estar pecando, cometendo blasfêmia. Mas segui, vendo que o bramanismo, o hinduísmo, o budismo falavam coisas semelhantes ao catolicismo,
porém ainda não me completavam. Contudo, uma porta começou a se abrir.
Escutei falar que Trigueirinho estava reunindo-se com um grupo a meio quarteirão da Nova Acrópole. Fui lá numa tarde com Melissa, na época chamada
Débora. Não chegávamos a dez na sala da casa. Sentamos em almofadas, eu com
pavor daquele negócio de ioga e de ficar com pernas cruzadas em meditação.
Aí, já gostei dele. Preocupado se estávamos sentados confortavelmente, disse
que aquilo já não era necessário, quem estava ali provavelmente fez este tipo
de exercício em outras encarnações. Deu a palestra e conduziu um trabalho
que provocou meu primeiro contato com o ser interno. Foi forte. A fala dele,
novíssima para mim, fazia total sentido. Não era radical nem dogmática, não
entrava em uma onda da moda. Mostrava o caminho do meio. Senti identificação total com o cara falando do espírito e do ser interno. Comuniquei-me
com a presença dele, e a porta se abriu.
Na época, um irmão da Débora entrou de cabeça no trabalho. Jogou os discos
fora, cultivava uma horta, levava verduras pra vó dele. Fez parte daquele grupo
que foi a Nazaré construir uma comunidade com Trigueirinho. Eu achando
interessante as teorias e atitudes de desapego, mas me considerava incapaz
daquilo. Com 18 anos, estava no auge das experiências juvenis.
Então chegavam histórias estoicas sobre a turma que foi para Nazaré. E Trigueirinho veio de lá promover um retiro na Universidade Católica Dom Cabral.
A proposta era a lei do silêncio, não o mutismo, mas evitar palavras inúteis,
tipo “por favor, me passe o saleiro”. Falar só o necessário era uma instrução
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inusitada. Foi riquíssimo perceber que só com o olhar podemos comunicar
tudo, e uma dádiva ouvirmos duas palestras dele ao dia. Eu havia feito retiros
no colégio jesuíta onde estudava, mas aquele foi totalmente diferente. Ali ele
respondeu a um questionamento antigo meu, expandiu minha ideia sobre até
onde vai o livre-arbítrio e começa o destino, e vice-versa. O destino é muito
maior do que uma encarnação, vem desde a nossa origem e segue até não
sabemos quando. Para mim, aconteceu uma mudança absurda de paradigma.
Mais tarde nos vinham, ocasionalmente, umas fitas cassete. Débora e eu acompanhávamos todas as palestras que ele dava na cidade. Tenho de confessar
que muitas vezes dormi; minha cabeça e minhas células ainda não estavam
acostumadas com aquela vibração. Uma hora de palestra parecia durar cinco.
Com coerência total e a coragem que o acompanhou a vida inteira e lhe era
característica, passou a falar de intraterrenos, de extraterrestres, elevando
nosso pensamento para uma visão cósmica. Abordava sem nenhum sensacionalismo questões difíceis de digerir, de arrombar a cabeça literalmente, algo
supernovo e atual, que respondia tantas questões. Trigueirinho sabia exatamente o que tinha de fazer, de forma independente. Deixava bem claro que
não tentava convencer ou doutrinar. Trazia uma informação. Se fosse útil, você
acatava. Nunca buscou angariar simpatia ou devoção. Parecia não ter interesse
em criar um rebanho, como faz a maioria de grupos religiosos e filosóficos.
Dava, e nada pediu em troca. Foi um companheiro maior.

Listas com a relação de participantes dos retiros eram escritas à
mão por ele ou por colaboradores. Circulares traziam orientações sobre
como se comportar: quem chegar depois do horário não entra, casais
hospedam-se em alas separadas, não se deve formar grupos, estrito silêncio. Havia horários comunitários para despertar e para as refeições.
E os banhos deveriam durar, no máximo, tantos minutos.
Na pós-adolescência, a residente de Figueira Melissa , então Débora, anotava em agendas desde aulas de física, química, literatura e
filosofia até, em dezenas de páginas, instruções e exercícios passados por
Trigueirinho entre 1981 e 83. “Os assuntos são atuais, parecem de agora.
Percebe-se a evolução de seu ensinamento. Manteve a essência do que
falou apenas usando formas diferentes em cada período”, ela me escreve.
Selecionamos ditos da agenda realçados por Melissa durante os
retiros de 25.11.1982 e 6.10.1983. “Cultivar igualdade de humor.” “Somos
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um todo sem nenhuma exceção ou distinção.” “A chave para se entrar
com consciência na próxima dimensão é invocar, técnica que precede a
de meditar. Invoque pedindo ajuda para dentro de você mesmo, porém
faça isso sem ansiedade nem envolvimento, em profunda quietude e paz.
Peça sem expectativa de obter resposta, permaneça em total esquecimento de si mesmo e, ao mesmo tempo, agradecendo por tudo e por
todos.” “Liberte-se do passado.” “Somos todos filhos pródigos.” “Para
superar o plano físico, astral e mental, temos de transformar o nosso
material conscientemente.”
Melissa anota explicações de Trigueirinho de 40 anos atrás sobre o
Governo Interno, o novo grupo de servidores do mundo, a cristificação
que o planeta atravessa, movimentos planetários e cósmicos. Ele explica
que o ciclo atual da Terra nos prepara para transcender o maior grau de
densidade física que a matéria já atingiu. Contudo, avisava que forças
malignas e retrógradas não querem evoluir e mantêm o estado atual de
densidade. Ele discorria sobre a cura profunda ou sobre nosso sistema
solar, que não é constituído apenas de planetas físicos, mas composto de
sessenta e um outros, que se encontram em nível mental, astral e etérico.
Descobri Trigueirinho na casa em que eu fazia
ioga buscando um sentido para minha vida, assim como lia livros
espíritas e frequentava a Escola de Filosofias Comparadas Nova
Acrópole. Até que ele deu uma palestra na Nova Acrópole.
Suas palavras eram às vezes incompreensíveis para a mente, mas
as reconheci em profundidade. Contudo, segui o padrão “vida
comum”. Não estava pronta para grandes mudanças. Casei, tive
três filhos, uma vida próspera e feliz, mas as indagações e o vazio
não me deixavam. Trigueirinho, mesmo à distância, estava próximo através de
meu irmão mais novo, que foi ajudar a fundar Nazaré Paulista, e de meus pais,
Derly e Walma, que participaram da trajetória do instrutor.
melissa

Em 1998, eu me encontrei numa terrível depressão. Nada me apaziguava, e
meu pai me visitou, trazendo-me o pequeno livro de Trigueirinho A Paz Existe. Foi um bálsamo. Hospedei-me em seguida no Núcleo Céu Azul para um
tratamento no setor Saúde e Cura. Daí a poucos dias, cheguei a Figueira para
ser atendida pelo médico Clemente, que se tornou Frei Ameino, e já passou
para planos internos. Foi um renascer. Fiz ritmo na comunidade por anos, mas
as transformações profundas só vieram em 2008.
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Presença, é como chamo Trigueirinho em minha vida. Ele sempre me proporcionou passar
por endireitamentos de caminho, os quais chamo de sínteses. Até
hoje explodem em mim aspectos não trabalhados, que me movimentam nesse endireitamento. Quarenta anos atrás, um irmão de
caminho de uma de minhas escolas, onde aprendi sobre estações
interplanetárias, convidou-me para assistir a uma palestra do
ser “mais crístico que já conheci”, disse ele. Na rua Marquês de
Maricá, Trigueirinho me pareceu tão familiar... Diante dele, sempre me senti à
vontade. A partir dali endireitei a abordagem do projeto de minha tese de mestrado em direção a uma espiritualidade expansiva da consciência. Desconstruí
conceitos, desafiei preconceitos, quebrei estruturas científico-metodológicas.
maria auxiliadora

Do encontro com Trigueirinho em diante, coloquei-me perante dimensões
estelares, das quais uma saudade imensa me perseguia desde os 9 anos, quando
iniciei um serviço voluntário num hospital infantil da cidade onde nasci. Isso
se expandiu pela adolescência, juventude e depois de casada e de ter filhos.
Entreguei-me a movimentos sociais e políticos de esquerda, e os de educação,
que me levaram a optar pelo apoio aos pobres e pela busca de justiça e fraternidade entre os homens. Dentro dessa linha, por volta dos anos 90 entrei
num projeto de Trigueirinho com seres mongoloides.
Desde sempre meu mantra o tempo inteiro foi Meu Jesus, eu Te amo. Ele é meu
motivo de alegria e me leva para frente com ousadia. Em amor ao Criador,
entendo que tive uma vida comum, mas como monja urbana, costumo brincar.
Escolhi, nesta encarnação, uma família crística, que é a pura alegria. Os meus
dezesseis irmãos prestam serviços ao próximo em diferentes escolas, mas
nenhum na Escola Trigueirinho. Um deles fez a passagem para outros planos
carregando um panelão de sopa para distribuir a moradores de rua, no primeiro movimento de BH, que ele mesmo fundou. Mais tarde, o Céu Azul veio
a fazer este tipo de serviço, do qual cheguei a participar.
Figueira é minha alma, a razão de meu existir. Sinto saudades de Mirna Jad*, se
assim posso dizer, que chega a doer nos ossos. Um dia caminhava com uma
irmã por um matagal entre a Vida Criativa e a Casa do Pátio, quando abri os
braços cantando. Perguntava-lhe por que naquele lugar não se podia cantar
nem ser risonha e nisso, do nada, surgiu Trigueirinho. No que passou por nós,
perguntei: “Não acha, Trigueirinho?” E calei-me, por respeito às regras. Passado
um tempo, os mantras se ampliaram em Figueira, e nasceu o coral trazendo
um canto novo. Foi a glória, ai meu Deus, a glória!
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No Céu Azul, sinto-me em casa desde sempre e lhe entreguei grande parte
da vida. Pertenci a várias coordenações, inclusive à do coral, por anos. No dia
a dia tento trabalhar o princípio tão acentuado por Trigueirinho, o de fazer
o impossível, já que o possível todos podemos fazer. No coral sim, só não
fazia o impossível quando era impossível. E como eu clamava pelo 10 raio de
Trigueirinho, tão necessário para nos tirar da inércia! Apesar de meu canto e
dos instrumentos que tocava de ouvido para apoiar os cânticos, desliguei-me
do coral. Foi uma bênção perceber que o ciclo estava cumprido, o aprendizado realizado, pois logo em seguida a orientação dos corais mudou de rumo.
Nos anos em que me afastei do trabalho, Trigueirinho prosseguia presente,
irradiando seu ensinamento, inspirando-me, dando-me coragem. Depois do dia
em que o fiz rir a ponto de ele esconder o rosto, enviou-me um bilhete que
me marcou indelevelmente. Escreveu que gostava do traje que tenho nesta
encarnação, por ter vindo com a adaptabilidade pronta.
Há algum tempo estive em Figueira oferecendo-me para realizar alguma tarefa.
Uma residente que buscava voluntários me convidou a participar de um grupo
que faz uma síntese dos ensinamentos de Trigueirinho por temas, conforme um
pedido dele. De imediato respondi que isso é impossível: “Como sintetizar um
ensinamento praticamente infinito?” Mas aderi. Dia e noite sou acompanhada
por sua voz gravada, assim como foi há anos, quando participei da elaboração
de verbetes para o Índice Remissivo das palestras dele. Com o retrato de
Trigueirinho em frente, entrego-me à tarefa dizendo: “Obrigada, Senhor, por
mais esta oportunidade de serviço”. Em contato direto e profundo com o
tesouro desse ensinamento, busco todas as forças de meu ser para realizar a
síntese. Discuto com Trigueirinho nos momentos em que dores físicas intensas
querem impedir-me, e prossigo na luz, como ele poetizava.

Ao me enveredar por trilhas em busca de histórias sobre Trigueirinho, foi-me enviada uma troca de mensagens de texto via celular entre
Deoclecia e Anália Calmon. A primeira o conheceu em 1976, a outra,
dois anos depois. Através das décadas, cresceu a velha amizade.
[24 de abr. de 2021, 21:13:56]: Trigueirinho ia te visitar e você
nos convidou. Fomos para a cobertura deliciosa, uma ventania, víamos a cidade
inteira. Sentamos num banco, ele no meio, eu de um lado, e Satya do outro. Um
pássaro grande veio direto como um raio na direção dele. Bateu-lhe no peito
e caiu em seu colo. Foi atraído magneticamente pelo coração dele. “Nossa...
anália calmon

136

como isso aconteceu, Trigueirinho?”, perguntei. Ele deu aquele sorriso: “Mais
na frente você vai compreender”. E completou: “São outras leis”.
deoclecia: Foi isso mesmo.
anália calmon: Depois queixei dor na lombar, como sempre, uma maria das
dores... Ele disse: “Que pena!”
deoclecia: Kkkkkkkk!
anália calmon: No dia seguinte me telefonou perguntando se eu estava melhor.
A dor havia desaparecido! Pensei com meus botões: “Este ser é um curador”.
deoclecia: Usufruímos de tanto acolhimento por parte dele!

Em seguida, chega o depoimento:
Uma amiga, companheira de república, me convidou para assistir à palestra de alguém muito
interessante de São Paulo. Estudei em colégio de freiras
espanholas; entretanto, apesar de minha religiosidade, com
cumprimento de ritos, santos de devoção e profunda fé em
Maria, havia algo mais a buscar. Passei pelo espiritismo, mas
foi a ioga que me despertou para o “re-ligar”. Ouvindo Trigueirinho percebi, imediatamente, que ali seria a fonte onde eu deveria beber.
Reconheci o caminho, e que a busca agora seria guiada. Consegui agendar um
encontro com ele, o primeiro, de tantos e tantos. Depois vieram as cartas,
que tenho guardadas, e o primeiro livro que me deu, A busca do Eu Superior,
de Paul Brunton.
deoclecia

Surgiu Nazaré, primeira “escola” da vivência do que ele ensinava. O silêncio, a
ordem, a disciplina, minha alma estava em festa com essas práticas! Como ele
nos conhecia e percebia! Uma vez, eu estava com uma dor de cabeça terrível
enquanto trabalhava no jardim próximo a seus aposentos. Ele saiu na varanda
e disse: “Deoclecia, vá à cozinha e peça a Maria para lhe dar um café”. De fato,
era um martírio ficar na comunidade sem café.
Foi um período rico no trabalho com sonhos, o aprofundamento de leituras
e a guia constante do instrutor. Conheci e convivi com vários Trigueirinhos.
Ora sério, bravo mesmo, ora pura alegria, ora amigo, ora pai!
Na época de Nazaré, já tínhamos o Céu Azul. Com mais duas colaboradoras,
formamos uma junta para coordenar o centro. Quantas dificuldades superadas passo a passo e ajudas chegando nos momentos cruciantes! O suporte
financeiro para o arremate da cúpula da Casa de Meditação acabara. Como
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levantar a quantia? Na hora o telefone chama. Alguém de Nazaré nos comunica
que entrara uma manifestação no valor x, que nos seria doada porque, no
momento, eles não necessitavam. Era exatamente o que precisávamos.
Viajei para Erks com a segunda turma formada por Trigueirinho. No retorno,
o trabalho em outro ponto, senti que devia afastar-me. Ele entendeu perfeitamente e disse que, quando fosse o momento, poderia voltar. Afastamento
físico, tão só. Minha vida estava moldada, a guia do mestre já presente no dia a
dia. Anos depois regressei às partilhas e fui recebida por ele com todo o amor!

Ana Maria Soares de Souza nasceu numa cidade pacata do Maranhão. As pessoas mais importantes da região eram o prefeito e o médico.
Naquele 1948, os partos eram em casa e, as mães, enfermeiras de todos.
Os nove irmãos cresceram tomando banho de chuva, comendo goiaba e
manga nas árvores. As filhas mulheres estudavam para ser professoras
primárias e trabalhar para se manter.
Depois a família migrou para Belém: “Eu queria fazer uma coisa
bem assim... diferente, geologia ou astrologia, porque amava o céu. As
estrelas me encantavam”. Acabou ingressando na primeira turma de
geologia da capital como a segunda aluna mulher da escola. Na época
era fácil arranjar emprego, e mudou de uma cidade para outra. Foi
professora na Universidade do Pará. Ensinava também no primário.
As crianças faziam peraltices, e ela virava-se para o quadro negro para
não ser vista rindo, mas foi descoberta e pronto, nasceu a amizade e a
alegria entre elas.
Gravei a conversa com ela no salão de partilhas da Vida Criativa.
Antes mesmo desse galpão ser levantado, ela conheceu o terreno coberto
de braquiárias. Sob uma velha árvore ficava, numa barraquinha de lona,
aquela que se tornou Madre Anastáxia. Isso, em 1988. Pouco depois, a
própria Ana Maria mudou-se para Figueira onde ainda reside.
Minha família era daquelas católicas que vão à missa todo
domingo e fazem primeira comunhão. Eu vivia nisso, não tinha ideia sobre a
busca, mas algo oculto me atraía para o desconhecido. Enfim, fui trabalhar como
geóloga, uma bênção, num projeto da Vale do Rio Doce em Belo Horizonte.
ana maria

Por causa de meus problemas digestivos me apresentaram a tal da macrobiótica em restaurante familiar, coisa linda. Um belo dia, fiquei sabendo ali
que um senhor daria uma palestra e fui com uma amiga buscadora. De início,
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fomos barradas, mas aguardamos na calçada até entrar no auditório lotado
do hospital Mater Dei. Trigueirinho explicou sobre movimentos planetários,
a separação das placas tectônicas, montanhas subindo, tudo se renovando. Saí
encantadíssima: “É por aqui que vou”.
Como geóloga, viajei, a mando da empresa, para fazer um curso em Montes
Claros. Aconteceu de ele ali estar dando uma palestra, a que assisti com a amiga
que foi ponte para eu conhecê-lo. Como Trigueirinho precisava de portador
para uma encomenda, ao final da exposição fui até ele. Ao entregar-me o embrulho, convidou-me para participar da equipe que no dia seguinte prosseguiria
o trabalho numa cidade próxima. Meu nível de consciência na época respondeu
que tinha outro compromisso. Olhou-me com um leve sorriso: “Ah, então
você tem outro compromisso...” E despediu-se. O contato durou segundos,
mas me mostrou um pouco como ele trabalhava com as almas.
Respeitava os limites, não disse mais nada. Com duas palavras notava o ponto de cada um. Deu o toque para ver o que poderia manifestar-se em mim.
Imagino que sabia da chegada desse serzinho meio teimoso e bem instalado
no sistema humano comum. Sendo um guia de almas, lidava com a dose certa
para cada uma, no momento certo. Anos depois percebi como as coisas repercutem em nosso interior.
Logo soube de um encontro na casa onde ele dava palestras para grupos menores. Numa área grande, na parte de baixo, havia a vivência grupal. E o que
acontece? Assim que chego pela primeira vez me pedem para arrumar um
armário de livros. Daí em diante, nunca os livros espirituais saíram de perto
de mim. Começou ali, há mais de 35 anos. Bem, eu tinha um fusquinha e me
pediam para levar Trigueirinho até o Mater Dei. Quando as cadeiras almofadadas do auditório lotavam, o pessoal se sentava nas rampas laterais, pelo chão.
Como eu chegava cedo, pediram-me para ajudar na venda dos livros. Ali ingressei na livraria... e fui me entrosando, organizando as vendas, ajudando nas
partilhas. Em 1988*, data muito marcada, o pessoal dizia: “Trigueirinho está
diferente, alguma coisa aconteceu com ele...” Eu já estava mais inserida no
grupo quando soubemos que ele tinha sido transmutado em Erks.
Conheci o Céu Azul quando aquele espaço começou a se manifestar e visitei
Nazaré Paulista três vezes. Numa delas, ao chegar lá num táxi, tinha um esquema
de tocar o sino avisando. Trigueirinho veio receber-me, com capa de chuva,
bota cheia de lama, enxada na mão. Aquilo ressoou bem no meu interior e
me marcou muito. Ele vivia o que ensinava.
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Não há um aspecto meu que não
tenha sido e não continue sendo trabalhado por Trigueirinho.
As palestras gravadas ao vivo, trechos de partilhas que chegam
diariamente pela Irdin Editora, lembranças dos contatos com ele,
tudo é fonte inesgotável de reflexão e transformação. Mesmo
o tendo ouvido tantas vezes, de repente o que ele diz fica mais
atual que nunca, provoca uma resposta que antes não me fora possível ter.
Doutras vezes digo: “Se eu tivesse entendido e feito isso na época em que
ele falou, estaria de outra forma, tal situação seria outra”. Dá uma dorzinha
no coração não ter respondido à altura ao chamado, não o ter compreendido
nem tido forças. Mas, até nisso, ele nunca nos deixou sentir culpados.
maria dagmar

Pelo modo como acompanhou e impulsionou a todos nós, costumo dizer
que ele é o maior psicólogo que existe. Para quem o buscasse querendo
ser ajudado, ele era capaz de tirar a pessoa de qualquer sentimento ruim da
personalidade – culpa, impotência, depressão, insegurança, entre outros. Sem
endossar esses estados, dava-nos um puxão para o Alto. Comigo continua a
fazer assim por meio de frases dele que ouço ou leio e em cada contato com
a Obra Divina que Trigueirinho deixou instalada para darmos continuidade.
Quando o conheci, eu estava bem desarvorada. Duas perdas em acidentes me
desmoronaram, a de meu filho, com quase 6 meses, e a de meu único irmão
com 18 anos, dois anos depois. Eu buscava respostas, mas as que chegavam
me deixavam confusa.
Um dia, alguém pediu para eu ensaiar uma música para piano e flauta que ele
tocaria com uma pianista em uma apresentação. A conversa sobre música se
ampliou para questões de equilíbrio, de se estar centrado, e tive oportunidade
de lhe colocar meus anseios por algo mais profundo. Isso deu ensejo a que
ele contasse sobre sua participação em um grupo de ioga em que ocorriam
palestras pautadas pelo desenvolvimento da consciência. E me convidou a ir.
Na primeira palestra de Trigueirinho a que assisti, em 1981, eu o ouvi falar
sobre o plano astral e o plano mental. Aquilo parecia uma loucura, mas aquele homem não era um louco. Busquei então saber sobre o que ele expunha,
começando pelos livros disponíveis no local para esclarecimento sobre os
temas. Li bastante, sem perder nenhuma partilha dele. A partir daí meus sonhos tornaram-se mais nítidos, o que me levou a pedir para conversar com
ele. Durante o atendimento, não tinha noção do que acontecia. Só depois
que o tempo passou, percebi quanto o contato me havia acalmado e curado,
quase um milagre.
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Ele manifestava amor e aceitação incondicional
por cada um de nós. Nada daquilo que lhe
apresentávamos, dores e dramas, era com o
que nos devíamos preocupar. Através da ação
pura dele, a gente saía do buraco e começava
a subir, puxados por sua mão numa atitude de
total simplicidade. E me indicava livros. Nunca mais o larguei. Tudo que conheci de mais profundo na vida espiritual foi trazido por ele. Apresentou-me
correntes espirituais variadas, mestres e autores budistas, sufistas, católicos,
da teosofia, da antroposofia, do esoterismo, dentre outros. Minha gratidão
por seu acompanhamento é infinita.
Tivemos a bênção de ter este ser conosco. Porém, por mais que saibamos sobre
ele, não temos a ideia real de quem foi. Experienciei um vislumbre quando, em
1988*, ele voltou de Erks logo após seu processo de transmutação e deu uma
palestra no Minascentro. Vários de nós, do grupo, chegávamos horas antes
para ficar em oração, espalhados pelo auditório, e colaborar na proteção da
tarefa, na elevação das energias. Lembro-me bem quando ele se sentou para
aguardar o momento de dar início ao trabalho.
Ao olhá-lo, senti e vi um ser imponente. Disse para mim mesma: “Meu Deus,
o que aconteceu com Trigueirinho?” Parecia enorme, fortíssimo, tinha outra
postura física. Mesmo a impressão visual, física, era extraordinária. Mas não
se limitava ao plano material. Um ser de força enorme estava sentado ali. O
porte magnífico, majestoso, possante.
Só entendi no ano seguinte, 1989, quando chegou às minhas mãos o livro
Sinais de Contato, por meio do qual soubemos que ele havia sido transmutado
na cerimônia do batismo cósmico em Erks, na Argentina. Para mim, que não
enxergo outros planos, deu para perceber o poder daquele novo ser, sentir a
diferença do contato com ele daí por diante, de sua peleja com nossas almas,
com nossas personalidades, que prossegue até hoje. A partir do processo de
transmutação de Trigueirinho, inaugurou-se outra etapa para nosso espírito.
Um fato ocorreu com minha mãe noutra palestra no Minascentro, onde ela
sempre ia para ouvi-lo. Católica de carteirinha, que eu saiba não é vidente nem
dada a relações conscientes com outras dimensões da vida. Ainda assim, do
nada me perguntou baixinho: “Quem é a mulher vestida de freira ao lado do
Trigueirinho, passando papéis para ele?” Nada vi, mas reconheci a veracidade
do que ela dizia pelo modo absolutamente real como descreveu a cena.
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Guardo com precisão momentos e escolhas que definiram meus caminhos. No início da
adolescência comecei as buscas espirituais através do ioga, de
leituras de mestres do Oriente e abria o jornal para procurar
anúncios de palestras, lançamentos de livros. Por volta dos 18
anos, em uma coluna que tratava de temas ligados à espiritualidade, encontrei um pequeno anúncio sobre audições de fitas
cassete de Trigueirinho. Fui até um endereço residencial. Onde estou? Onde
vim parar? Quem são essas pessoas?
da n i e l a b oav e n t u r a

Não me recordo do tema da palestra, mas um espaço dentro de mim reconhecia o assunto, a vibração, e se nutria. Na casa desconhecida, entre pessoas
desconhecidas, um encontro marcado se deu. O Amor me apresentou um fio
sobre o abismo. Quem é Trigueirinho? O mestre que eu buscava.
Passei a frequentar as audições, ia às palestras que ele dava em Belo Horizonte
e sentia uma união profunda com o trabalho desenvolvido por ele e pelos
grupos coligados.
Fui com meu marido morar em Campinas, em 1989. Em um sítio dos arredores,
encontramos um ramo de Figueira. Fraternalmente acolhida pelo grupo, nos
reuníamos aos sábados para escutar partilhas de Trigueirinho. Mais uma vez, o
Amor me apresentou um fio. Também assistia com meu marido às palestras
públicas dele, em auditórios enormes e lotados de São Paulo.
Voltamos para Belo Horizonte em 1992 e, no Núcleo Céu Azul, fui de novo
fraternalmente acolhida. Ali estava o Amor apresentando-me, mais uma vez,
um fio sobre o abismo. Ao longo da década de 90, com três filhos pequenos
e plantões em hospitais, ia a Figueira principalmente para cursos, palestras e
terapias do Setor Saúde e Cura.
Saindo do tempo cronológico para entrar no tempo do coração, o período
entre 2013 e 2017 – que coincide com a presença dos Mensageiros Divinos
– foi um tempo de escolhas e decisões, em que Trigueirinho trocava correspondência comigo.
Para este relato reli cartas e bilhetes com que me respondeu. Numa carta de
sete páginas que lhe enviei, ele, como sempre fazia, grifou, destacou trechos,
escreveu nas laterais chamando minha atenção para determinados pontos.
Enumerou os trechos importantes e me escreveu uma longa resposta clareando
cada ponto. Observei a intensidade de amor que havia em cada palavra, em
cada instrução que me trazia; quanta dedicação e comprometimento no resgate
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de almas. Pensei nas inúmeras cartas longas que ele recebia e nas respostas
luminosas e precisas que devolvia para cada um de nós.
Um pormenor chamou-me a atenção. Assim que foi posta no correio – registrada como urgente – Trigueirinho pediu a um residente de Figueira para me
ligar avisando que a carta-resposta chegaria em breve. Refleti sobre a carta
registrada, o aviso de que havia sido encaminhada... o respeito, a sensibilidade e
a sabedoria para discernir o que é urgente, toda a delicadeza e a misericórdia.
Quão belo é reler cartas plenas de códigos de amor e humildade: (...) “Assim,
cara irmã, espero ter respondido sua carta e o anexo que ela trouxe. Após
você refletir sobre estas pobres palavras, se quiser, podemos prosseguir com
nossa correspondência epistolar”.(...)
Em uma de suas cartas-resposta, na primeira folha, está a frase que permeia este
relato: “Um fio sobre o abismo: este é o caminho que o Amor nos apresenta.”
Dei-me conta de que a vida de Trigueirinho, suas cartas, livros, partilhas, cada
palavra e cada chave que nos mostrou tecem o fio sobre o abismo: o caminho
que só o Amor nos apresenta.
Certa vez, um padre amigo da família perguntou-me: “O que você encontrou
em Trigueirinho?” Respondi: Padre, vou te responder com uma palavra: Verdade.
Bendito dia em que encontrei, no rodapé de uma coluna de jornal, o convite
para a audição de fitas de Trigueirinho, meu mestre.

Artista, poeta e escritora de livros espiritualistas, Célia Laborne Tavares foi uma reconhecida
cronista de periódicos belo-horizontinos. Sua coluna denominada Vida Integral, no jornal
Estado de Minas, teve papel importante na difusão do trabalho e pensamento de Trigueirinho
em Minas Gerais, e atraiu incontáveis pessoas.
Acima, Célia Laborne informa sobre alguns grupos orientados por Trigueirinho.
Nas próximas páginas reproduzimos uma entrevista da jornalista, publicada em
26 de setembro de 1987, que bem reflete a filosofia do instrutor.
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Uma entrevista exclusiva com Trigueirinho Neto
Aprenda a reciclar sua vida através
de uma palavra-chave: a energia
Célia Laborne Tavares
Desde o começo deste nosso século, alguns instrutores espirituais começaram a afirmar que energia seria
a palavra-chave cada vez mais usada e mais estudada
nos textos do futuro próximo, ou seja, em nossos dias.
Hoje, não apenas instrutores, filósofos, esoteristas e místicos
cumprem essa previsão, como ainda os mais renomados e modernos
pesquisadores e cientistas da física, da eletrônica, da psicologia se juntam
a eles falando e estudando sobre as energias.
Estudam-se agora as energias físicas, as cósmicas, as mentais e
emocionais, as energias das pirâmides, as solares, as energias das plantas,
pedras e metais, as energias magnéticas, os passes, as curas místicas e
religiosas. Fala-se em energia positiva e negativa, equilibrada e desordenada, do passado e do futuro, densas e sutis, atômicas e subatômicas
e tantas outras que não há fim para a lista.
Assim, vamos hoje entrar em contato com um profundo estudioso
dos mecanismos das energias cósmicas, coletivas e individuais do ser
humano. Energias internas e externas. Seu nome: José Trigueirinho Netto
que, atualmente, lota todos os auditórios onde suas palestras são feitas.
Conhecemos Trigueirinho há vários anos, quando ele falava ainda
para pequenos grupos, em casas particulares. Porém, pouco a pouco,
o número de interessados foi dobrando e triplicando. As casas já não
comportavam todos e ele passou a falar no auditório do Hospital Mater
Dei, sempre com lotação completa. E ainda pessoas sentadas pelo chão
e encostadas nas paredes laterais. As palestras eram então repetidas em
outros dias, para atender um maior número de pessoas. Recentemente,
em BH, ele falou no auditório do Mater Dei e na Associação Médica
sobre A Grande Aventura da Morte. As vagas para o curso se esgotaram
ainda em agosto. Há, também, em Belo Horizonte, várias senhoras que
são divulgadoras de seu trabalho, isto é, promovem cursos e meditações
em vários pontos da cidade.
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Trigueirinho nos falou que, em dezembro, suas palestras já serão no salão
de um clube, para comportar maior número de pessoas, e, no ano que
vem, o Minascentro será o local escolhido. A gente percebe que a energia
de seu trabalho está se irradiando espontaneamente e transformando
muita gente, pois ele é bem avesso a propagandas, entrevistas, fotos, etc.
Mas vamos passar-lhe a palavra. Trigueirinho começou contando-nos uma experiência que ele viveu recentemente, a qual lhe foi muito
proveitosa.
Um dia ele começou a sentir um grande peso e opressão, tanto
interna como externamente, e não sabia o que era aquilo. Parecia-lhe
uma energia densa, e ele não sabia como lidar com ela e removê-la
ou transformá-la. Sentiu, então, que precisava fazer silêncio e observar
atentamente o que se estava passando.
Foi assim que conseguiu perceber que tudo aquilo não era condição sua, propriamente, mas era uma energia captada do astral coletivo
do mundo. Era a percepção da situação geral em que a maioria está
mergulhada. Um estado de confusão e angústia muito generalizado.
Aquietando-se mais ainda, ele percebeu que deveria fazer alguma
coisa para melhorar essa situação, e o que primeiro lhe ocorreu foi que
deveria compartilhar com outros essa experiência e não apenas conhecer
o fato, mas trabalhar para transformá-lo, agir, sobretudo, no plano interno
e levar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ele explica sempre que não
tem nada contra o espiritismo, mas não é espírita, não fala de transe.
novos tempos
Mas como deveríamos trabalhar hoje?
Trigueirinho disse-nos que estamos dentro de um grande ciclo
cósmico muito denso e, por isso, afloram tantas corrupções, perversidades, poluições, decadência e também as catástrofes, sofrimentos,
desarmonias e doenças, geralmente corretoras dessa situação. Porém,
ele acrescentou que dentro de cada grande ciclo há pequenos ciclos que
apresentam características diferentes.
Assim, segundo ele, estamos entrando agora num ciclo menor
bastante positivo, na era aquariana que nos traz muitos elementos novos,
como a consciência de grupo, a expansão da consciência, o desenvolvimento telepático e espiritual, a maior percepção dos fatos a partir do
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interior, etc. Tudo isso está hoje num grau muito mais acentuado e mais
generalizado do que foi no passado.
Em seguida, ele percebeu toda uma realidade além do que se
vê fisicamente. Uma realidade diferente daquilo que se lê e se vê nos
noticiários cotidianos, como sendo os fatos mais importantes e dignos
de destaque nos países do mundo inteiro.
Diz Trigueirinho que, no aquietamento interno, ele se coligou com
fatos que os meios de comunicação comuns não percebem e não noticiam. Enquanto se fala de miséria, fome, corrupção, violência e poluição,
acontecem outras coisas em outras dimensões, como a purificação, a
limpeza e a transformação de conceitos, de metas, de comportamentos.
Há um plano de vida, com metas mais amplas, além do plano
físico, trabalhando as mentes, o discernimento, as emoções.
Ele viu então como é importante que um grupo maior de pessoas
tome consciência disso e passe a trabalhar pelo equilíbrio, harmonia e
bem-estar coletivos; trabalhar pela transformação das energias densas
em forças luminosas de paz e de fraternidade.
Trigueirinho prosseguiu dizendo que há diversos níveis de vida
e de consciência e que, no plano mais denso, a realidade é apenas o que
vemos e na qual quase sempre nos envolvemos demais. Porém, nos níveis
internos, atingidos pelo aquietamento, pelo equilíbrio dos sentidos e pela
purificação dos corpos, está acontecendo um outro trabalho na órbita
psíquica do planeta — onde a unidade e o coletivo são mais perceptíveis.
Fala desses níveis, porém, não incentiva o transe. Diz que muitos podem expandir a consciência de forma adequada, desenvolver sua
intuição e contatar outras realidades. É nessas outras dimensões que se
percebe como o peso e a dor que se sente, pelos fatos densos a nossa
volta, são gradualmente dissolvidos, e as discordâncias, transformadas.
nosso continente
Outra informação que Trigueirinho nos passou, retirada de sua
percepção interna, é que o continente sul-americano, especialmente sua
parte mais central – onde está o Brasil – está recebendo uma energia
nova e potente, vinda de um núcleo de luz que antes se manifestava na
região dos Himalaias e que hoje se irradia a partir da Cordilheira dos
Andes. Isso faz com que as pessoas estejam hoje mais sensíveis e mais
abertas à prática dos trabalhos espirituais da oração, do louvor a Deus, da
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meditação, etc. As pessoas estão agora mais aptas às percepções internas
e a um trabalho dentro do reto pensar e do reto viver.
A própria situação caótica que o mundo vive hoje leva um número
de pessoas cada vez maior à busca de novos valores e de metas mais
altas, mais amplas e menos egoístas.
Trigueirinho prossegue dando agora uma surpreendente informação. Ele afirma ter percebido, em outras dimensões, focos angélicos
que estão facilitando e incentivando o trabalho espiritual em muitos
locais, cidades e países. Também diz que o Brasil, num outro nível, tem
um grande potencial de transformação que precisa encontrar canais de
manifestação mais limpa e correta. Aliás, segundo ele, toda a América
do Sul está agora muito beneficiada potencialmente.
Ele acha, então, muito importante, que as pessoas procurem seus
próprios meios de orientação, de prece, de contatos internos, de purificação e de metas elevadas, para se coligar com as forças luminosas
e os trabalhos espirituais que precisam ser realizados. Cada um deve
aperfeiçoar-se dentro do seu próprio caminho espiritual.
Atualmente, a paz e a ordem para as nações e os homens só podem
acontecer se fluírem dos níveis espirituais, para que a transformação
seja real e duradoura.
Precisamos entrar em contato com as luzes divinas do Pai que
sempre agem quando corretamente invocadas, para diminuir o caos
e a escuridão. No passado, diz Trigueirinho, poucos homens sabiam
e entravam em contato com essas dimensões, porém hoje as possibilidades aumentaram muito, e a aspiração precede a inspiração. Todas as
chances estão sendo dadas à humanidade para seu aperfeiçoamento e
sua participação nos planos de luz.
Os que hoje estão muito angustiados, diz ele, permanecem assim
porque não conseguem retirar sua consciência do plano material e das
formas mais densas e desarmoniosas de vida.
a nova raça humana
Trigueirinho falou-nos ainda sobre a mudança de polarização que
está acontecendo no mundo, dando origem a um tipo racial mental. Ele
fala na nova raça como gênero humano, nada a ver com racismo. São
numerosos hoje os trabalhos feitos com a mente; ela está sendo estudada e suas leis vão sendo compreendidas. Isso dá início a uma nova
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raça no planeta, com maior compreensão interna, ampliação do nosso
espaço interior.
A intuição está sendo desenvolvida, diz Trigueirinho, e muita coisa
do universo pode ser conhecida através dessa ampliação da consciência
e sua focalização no nível interno superior. Seremos agora cada vez
menos analíticos e mais intuitivos, colaborando assim com o plano do
Pai. Isso não ocorreu no passado quando éramos levados por forças que
não compreendíamos. Hoje começamos a reconhecê-las e a perceber
que devemos transformar as energias do egoísmo em forças de amor
amplo e universal, em amor grupal e fraterno, em louvor a Deus. Essas
transformações, prossegue ele, englobam corpo físico, as emoções e o
nível da alma, ou quarta dimensão.
Muitos querem saber por que estamos no caos se tudo indica e
encaminha-se para um aperfeiçoamento?
Diz ele que este contraste é ainda maior para os que ainda não
se coligaram com o interior - alguns relutam em fazê-lo. Sabemos que
construímos “ontem” o que “hoje” acontece coletivamente. Demos nossa
colaboração à vida global, mas depende de nós a transformação mais
rápida ou mais lenta da atual situação planetária. Devemos nos centrar
na luz de Deus e aliviar-nos nela. A situação externa ainda nos traz abalos e sofrimentos, atrapalhando a visão do real e da meta a ser atingida.
O momento atual tanto tem de caótico como de oportuno para
um aprofundamento e um crescimento, para uma transformação. Uma
guerra, por exemplo, tanto tem de desastrosa como de efeito de uma
operação cirúrgica indispensável para a infecção não tomar todo o corpo.
Finalizando, Trigueirinho disse-nos que trabalhar apenas no plano
físico, por conforto ou fabricando coisas, isso representa um valor para
nós. Porém, se trabalhamos nosso sentimento, a simpatia e os hábitos, o
valor é maior. Mas se buscarmos o discernimento, a inspiração, o louvor
a Deus, é muito maior o valor obtido.
Tudo em nós almeja impulso para uma liberação e um aperfeiçoamento cada vez maior. Entretanto, ninguém deve julgar o outro pelas aparências, pois cada um tem necessidade de trabalhar mais num
determinado nível. O que importa são as condições internas com que
fazemos o trabalho.
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s ã o pau l o , s p

“cada vez que falo para grandes auditórios, percebo centenas de
pessoas cada vez mais ligadas ao espiritual, não importando o que estejam
vivendo objetivamente. Cada vez mais receptivas, essas criaturas que sofrem, e amadurecem, têm interesse crescente por realidades mais amplas
do que a corrente, óbvia e normalmente vivida”, escreve ele em 1988.
Os que ansiavam por novas respostas despertaram aos poucos para
“uma vida mais sagrada, mais simples e mais útil para o universo”. Um
novo momento cíclico se abriu em 1988*. Sobretudo na América do Sul,
apesar da situação social e econômica, grupos enormes estão prontos
internamente para aceitar verdades não conhecidas nem demonstráveis.
Anos afora o instrutor ensinou discípulos a colaborarem com o
trabalho evolutivo. O serviço aos demais, a oração e o alinhamento com
níveis elevados da consciência criam bases para um dia a Terra tornar-se um planeta consagrado. Apesar de ele direcionar a mensagem para
todos, era comum algum presente ter a impressão de que Trigueirinho
se dirigia a ele em particular. Era corrente ouvirem-se comentários do
gênero “ele respondeu o que eu estava pensando”.
Ele próprio explica um sistema usado nas palestras para atender
a todos: “Há um pequeno cesto onde pessoas colocam perguntas. Eu
as vou recebendo, e elas são incluídas na reflexão. Uma pergunta útil
para todos é respondida publicamente. Quando se vê que a pergunta é
individual, ela é respondida por escrito e mandada para a pessoa. Tem
acontecido um processo muito bonito com isso. A crise planetária é
muito grande e, às vezes, uma sintonia energética, uma palavra, um
gesto, um contato, consegue fazer a pessoa superar estados de conflito
bastante significativos. Enquanto alguém está em conflito, é difícil que
consiga uma sintonia superior. Trata-se de ajudá-la a sair do conflito, e
isso não é difícil quando ambas as partes estão abertas”.
Magnífica rede interna ia sendo tecida através do “sim” dado por
seres de diversos estados. O músico José Maciel relembra: “Conheci José
Trigueirinho em uma palestra no Teatro Cultura Artística. Na época, eu
morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde tive o privilégio
de ouvir a fita cassete O Homem Transmutado. Fiquei perplexo, confesso. Pensei que as palavras eram ditas para mim, tanto me tocaram.
Passaram-se uns dias e soube da palestra que ele daria em São Paulo.
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Viajei para ouvi-la, a primeira de tantas viagens para estar próximo a
José. Ao final da fala, conversamos uns 20 minutos, e ele me convidou
para conhecer Figueira. Convite feito e aceito! Num stand da entrada
comprei todos os seus livros já lançados. Assim se iniciou o processo de
conhecer e aperfeiçoar meus próprios corpos físico, emocional e mental”.
Com velocidade surpreendente aproximavam-se essências tateando em busca da luz. Entre 1979 e 1990, duas irmãs acompanharam o
vertiginoso desanuviar dos olhos de multidões. Diz uma delas:
Em uma de nossas idas ao restaurante Sattva, soubemos que Trigueirinho já havia voltado da visita de oito meses à Suíça e estava
dando cursos em Belo Horizonte. Quando nos disseram que em São Paulo
não havia um local para ele fazer reuniões, tivemos a ideia de oferecer-lhe
um salão anexo à casa de nossos pais, na Rua Holanda, no Jardim Europa. Ele
foi conhecer o espaço, achou-o bastante adequado e logo marcou a data para
iniciar o primeiro curso, junho de 1979. Então nos enviou a lista de conhecidos
que haviam participado de seus trabalhos anteriores, como a família Tjurs, que
sempre o apoiou e o respeitava muito, proprietária do grupo Horsa, rede de
hotéis que ele havia ajudado a organizar.
m a r i z a ava n z i

Passamos a enviar correspondências avisando as pessoas da lista. Os interessados ligavam para se inscrever, e foram surgindo muitos outros. Por três anos
ele deu palestras no pavilhão da rua Holanda. Havia turmas nos finais de semana
– aos sábados pela manhã e à tarde, e aos domingos até meio-dia. Outras às
segundas, quartas e sextas-feiras à tarde, e à noite nas terças e quintas-feiras.
Como nossos pais se mudaram, os encontros passaram a ser na casa da Bel
e do Edmundo. O público crescia e fomos para auditórios maiores como o
do Centro de Convenções Rebouças, perto do Hospital das Clínicas, os do
SESC e do Senac da Avenida Paulista, e outros.
Quando foi necessário um espaço ainda maior, ele deu palestras por anos no
Teatro Cultura Artística. Embora a entrada fosse franca, deixávamos urnas
para doações espontâneas tanto nas residências quanto nos saguões dos anfiteatros. O Cultura Artística exigia, mesmo não se cobrando ingresso, que se
entregasse um bilhete para cada participante para controle do próprio teatro,
que oferecia 1.156 lugares. Quando os bilhetes se esgotavam, era sinal de que
todos os lugares haviam sido preenchidos. Não era permitido sentar-se no
palco, no chão ou nas escadas, como nos espaços anteriores. Ninguém mais
deveria entrar, e as pessoas ficavam frustradas. Por isso, foi necessário alugar
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o auditório de baixo, com telão, onde cabiam mais 339 ouvintes. As palestras
em geral começavam às 16h, mas as filas fora do teatro iam formando-se
desde o meio-dia. Davam voltas no quarteirão. Quando o teatro se abria, nem
todos conseguiam lugar. Geralmente ficávamos um tempinho do lado de fora
conversando com quem não participaria.
Logicamente nunca conseguimos assistir ao início das palestras e, quando
entrávamos no salão nos acomodávamos onde fosse possível. Na última palestra de Trigueirinho em São Paulo aconteceu o mesmo. Ficamos de fora, mas
quando subimos, ele ainda não tinha começado a falar. Uma das organizadoras
do auditório nos viu e nos chamou para sentarmos na primeira fileira, bem no
centro, junto ao palco. Ficamos agradecidas e muito felizes.
Em paralelo às palestras públicas, sempre foram mantidas em residências reuniões de aprofundamento para grupos menores. Na tarde seguinte, fomos
a uma e lá encontramos a organizadora que nos indicou os assentos tão
especiais. Eu me aproximei dela para agradecer-lhe a gentileza de haver-nos
reservado os dois lugares. E ela respondeu: “Mas, Mariza, eu não reservei.
As duas pessoas que estavam sentadas lá saíram bem na hora em que vocês
entraram. Então as chamei”. Foi muita “coincidência”, entre aspas. De alguma
forma foi interessante termos sido colocadas bem em frente a Trigueirinho,
justamente na última palestra daquele ciclo em São Paulo.

A última palestra pública no Teatro Cultura Artística − rua Nestor
Pestana, 196, Centro − em 1990, encerrou o ciclo iniciado em 1978 na
casa da Rua Holanda. Trigueirinho só voltou a dar palestras em São
Paulo 20 anos depois, no Memorial da América Latina.
Atraídos por sintonia interna, aprendizes tocados pelo magnetismo daquele que tinha portas abertas para o Superior, saíam banhados
de esperança. Os peregrinos observavam o instrutor para aprenderem.
Retornavam às palestras seguintes. Tomavam decisões para participar
ativamente do grupo em formação. E conforme lhes ampliava o amor
fraterno por seres humanos e pelos Reinos da Natureza, os perseverantes
ingressavam na corrente amorosa que dilui adversidades.
Todavia, a proposta apresentada pelo instrutor nunca foi para
todos. Milhares chegaram, mas, passadas três décadas, permanece quem
carrega em si o potencial para servir aos demais.
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Precursores das décadas de 1970 e 80 se abriam para compreender
e amar a evolução e o cosmos, como Laura Bicudo. Ela participava de
outro grupo filosófico em São Paulo, entretanto aspirava por mais. Após
assistir a um curso de Trigueirinho na casa de D. Maria, mãe de Marilda
e Mariza, decidiu acompanhá-lo por onde fosse. Esteve presente em
todas as palestras posteriores dele na cidade. Ela segue:
Passei a frequentar a comunidade Nazaré Paulista
assim que fiquei sabendo que Trigueirinho morava lá junto a colaboradores.
Cada um trabalhava num setor, e ajudei na área externa da casa recolhendo
galhos secos, limpando o gramado e os caminhos. Não conhecia este estilo
de vida grupal e me encantei. Seus livros também me atraíam cada vez mais,
apesar de não os entender bem.
laura bicudo

Por volta de 1989 recebi o convite para um trabalho com crianças mongoloides,
coordenado pela Ameni. A sede era uma casa que Roberto Abutara emprestou
para o grupo, no bairro Planalto Paulista. Lá cuidamos dos garotos aos sábados,
levando-os a uma piscina no Pacaembu, atividade preferida deles. De 15 em 15
dias fazíamos um pernoite na casa. Em 1990 fui pela primeira vez a Figueira.

Brinco que Trigueirinho foi buscar-me pela mão no prédio onde morávamos.
Era um sábado cedo. Atravessei a rua, e pronto! Cheguei à
casa da mãe de Mariza e Marilda para um workshop de fim de
semana. Uma amiga da minha mãe havia telefonado avisando-nos sobre o psicólogo esotérico espiritualista que estava ali
pertinho e não cobrava nada. Eu estava com 21 anos naquele
1982. No domingo, arrastei minha mãe até lá: “Você vai achar
espetacular!” De fato, ela, que nem era ligada à espiritualidade, mas pé no chão, tinha aquela coisa São Tomé, de querer
ver para crer, e nem participava das viagens espirituais de
meu pai, pela primeira vez realmente se identificou. E nunca
deixou de seguir Trigueirinho. Minha mãe se aproximou do
trabalho ativamente e ficou amiga dele, grande amiga. Ela era
uma pessoa irreverente, piadista, tinha um humor inteligente
e uma franqueza enorme, e se entendiam super bem. Ele veio a ser a bússola
da vida dela até o finzinho. Só me lembro dos dois sorrindo um para o outro.
Havia um clima de bom humor.
therezinha e luciana luzzi
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“Gravuras de minha mãe, Therezinha Luzzi, retratando a fisionomia de Trigueirinho, assim como
ela o percebia. Foram desenhadas ao final de partilhas. Ela era profissional de saúde, educadora
sanitária, mas também artista plástica por talento, e adorava desenhar rostos,” diz Luciana Luzzi.

Um belo dia, falando para um grupo pequeno, Trigueirinho disse que o Plano
estava pedindo que se manifestasse um local para ser implantado um Núcleo
em São Paulo. Anunciou a necessidade e, ao fim da palestra, algumas pessoas
que tinham lote, casa ou até sítios fizeram ofertas. Minha mãe foi uma delas.
Tínhamos um terreno em uma região linda, um pouco rural, no município de
Cotia, na Granja Viana, num bairro chamado Fazendinha. Com um riachinho e
uma mata nativa. Ela e meu pai o haviam selecionado com amor para construir
futuramente uma casa onde passariam a velhice. Bem, justamente a oferta de
minha mãe foi a escolhida, segundo indicação do mundo espiritual. Assim, logo
foi assinado o primeiro contrato, um comodato por 15 anos, exatamente no
dia 19 de abril de 1990, dia de São José, uma das encarnações de Anthuak, a
Hierarquia fundadora da comunidade Figueira e de seus núcleos. Nada é em vão.
Trigueirinho acrescentou o número 333 ao endereço da rua que tinha o nome
Otelo Zeloni. Eu me lembro da minha mãe e eu sentadas em círculo para conversar com ele e planejar a construção. Estavam Roberto Abutara e a esposa
Kity, todos nós sentadinhos no chão. E Clemente, o médico antroposófico
do grupo. Especialista em plantas, ele selecionou quais seriam deixadas no
terreno. A obra e a área externa foram construídas com a total dedicação de
cada membro do grupo, e o trabalho sempre foi acompanhado de orações.
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A difusão boca a boca encaminhou ambas até a residência de Bel
e Raimundo, na ruazinha Bacopari, próxima à Praça Panamericana, no
bairro Alto dos Pinheiros. A mineira Iracema Américo de Freitas, engenheira química, teve a graça, segundo ela, de ser convidada em 1983 a
tomar contato com o instrutor. Hoje ela integra a Rede-Luz Curitiba. Já
Lígia da Eira chegou em 1982. A paulista trabalha atualmente na Irdin
Editora, em Carmo da Cachoeira, onde reside. Ela destaca:
A sensação que tive na palestra, assim... direto... foi “encontrei a minha turma”. Os assuntos sobre os quais ele falava eram para mim
os mais naturais do mundo. Nunca estranhei nem tive dificuldade em aceitá-los.
De jeito nenhum. Concordo com o que o grupo dizia. Vivíamos um encontro
de almas, porque a minha turma passou a ser aquela, totalmente.
l í g i a da e i r a

No início, ele fazia um trabalho prático sobre aspectos de nossa personalidade, alinhando nossos corpos físico, emocional e mental. Por exemplo, repetia
sobre termos plena atenção a tudo o que fazemos. Ou sobre não se comer
carne. Falava de forma suave, não ditando regras. Chamou essa etapa de preparatória. Ou seja, ele nos educava no básico para, aos poucos, aprofundar o
ensinamento espiritual.
O que primeiro admirei nele? Não se julgar um mestre e dizer:“Não me siga”.
Ou: “Eu não tenho a verdade, tudo vocês já sabem dentro”. Lógico que, ao nos
dar essa chave, quisemos saber o que era o “dentro”, como chegar a nosso
interior, porque não tínhamos noção...
O que me aproximou de Trigueirinho foi a sua grande coerência: fazia o que
falava. Tenho afinidade com o catolicismo, não com a Igreja como instituição,
mas com as palavras de Cristo. Por isso, eu me senti tão próxima, realmente
admirada com a filosofia e a postura daquele senhor.
Ele falava sobre a importância de nos doarmos, e passei a ajudar o grupo a
receber e a orientar quem chegava para as palestras. Tudo de forma simples,
mas superorganizada. Então, minhas duas irmãs foram aproximando-se. Nós
três íamos assistir às palestras, cada qual em seu momento. Nascemos em uma
família bem estruturada. Nossos pais fundaram a primeira equipe de casais em
Araçatuba, que se reunia para estudar a Bíblia, e era apoiada espiritualmente
por um padre. Eu me lembro nitidamente de meu pai e minha mãe de pé na
soleira da porta toda noite, rezando conosco antes de dormirmos.
Daí comecei a passar os fins de semana em Nazaré Paulista. Lá pra 1986 foi
criada a Senzar, editora de fitas cassete que reproduzia palestras de Trigueirinho.
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Ficava no centro da cidade, junto à Praça da República. Artur era o coordenador
geral e Renata Secchi gravava as fitas em um equipamento de qualidade. Mais
tarde, outras pessoas do grupo recebiam a matriz para gravar em suas casas.
Formou-se uma rede enorme, incrível, e quem quisesse ia passando as palestras
de mão em mão. Copiei e distribuí muitas. Escutava cada uma, que preciosidades! Samuel, hoje Frei Supremo, despachava uma quantidade de fitas para
diferentes estados ou países, pelos correios ou diretamente nos aeroportos.
Entre 1987 e 1990, Trigueirinho ofereceu retiros grupais, que chamava “aprofundamento”, em Embu das Artes, cidadezinha próxima a São Paulo. Uns quarenta
convidados passavam finais de semana em quartos de hóspedes individuais de
uma casa bonita do convento Maria Imaculada, de freiras franciscanas alemãs,
cuja central fica em Boulanden. O local tinha vista, terras para plantios, jardins
e mata em torno. As freiras, algumas bem idosas, cuidavam de vaquinhas. Marilda se lembra de quanto gostavam do Seu Triguinho... Éramos bem recebidos,
admiravam o silêncio do nosso grupo. Por não serem vegetarianas, preparavam
nossas refeições à parte, que eram deliciosas.
Em um dos encontros, dei com o grupo alvoroçado, sem saber se o novo
caminho apresentado por Trigueirinho após sua passagem por Erks, na Argentina, estava correto. Surgiam embates das personalidades. Diante do inusitado,
pessoas-chave inteiramente doadas ao trabalho hesitavam. Comentavam que
algumas, que haviam aberto a própria casa para reuniões e eram financeiramente doadoras, haviam-se afastado. Na casa de uma delas, Trigueirinho e Sara
Marriot chegaram inclusive a dar partilhas.
Fiquei pensando: “O que há de errado em se ensinar sobre naves e cidades
intraterrenas?” Para mim, o que ele trazia era natural. Não houve um único
momento ao longo dos anos em que sua fala me provocasse uma ruptura.
Entre 1989 e 90 vieram os retiros individuais na Casa do Planalto, ofertada
para trabalhos de cura pelo casal Roberto Abutara e Kity Luiza Soubihe Abutara. Os residentes atendiam pessoas que eram ou não do grupo, como as
de um serviço para crianças com necessidades especiais, na época chamadas
mongoloides. Também promoviam distribuição de roupa.
Num retiro de final de semana, resolvi um problema que sofria desde os 12
anos com o meu corpo físico, que não segue padrões estabelecidos. Passei
dois dias quietinha no quarto, lendo, repousando. No momento marcado, vesti
um roupão e chinelos brancos deixados para mim, e fui conduzida para tomar
um banho de imersão. A banheira estava preparadinha com ervas e água na
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temperatura certa; um amor, um capricho. A acompanhante me avisou que se
sentaria numa cadeira do outro lado da porta, em oração e atenta a qualquer
chamado. Mergulhei o corpo e relaxei. Não havia música, só o som da água.
Uma cerimônia linda! Uma gratidão imensa me inundou porque reconheci
que este corpo físico me trouxe ao trabalho. Agradeci ter 1,83m desde os
12 anos porque, se fosse bonitinha como minhas amigas, talvez não tivesse
percebido os valores que tenho nem buscado um caminho espiritual. Este
corpo me levou até Trigueirinho.
Concomitante aos movimentos em São Paulo, recebíamos notícias sobre o
início da comunidade Figueira e que grupos de estudo se multiplicavam pelas
residências do Brasil e da Argentina, sobretudo a partir dos anos 90.
No que eu participava, éramos uns oito membros. Chegávamos em silêncio
e encontrávamos tudo organizado. Não se serviam chazinho, bolinho. Os
encontros duravam uma hora no máximo, uma vez por semana. Começava às
8h e às oito em ponto se fechava a porta. Ninguém entrava ou saía. Sabíamos
a importância do horário, e que a energia mudaria se alguém se movimentasse
pelo ambiente. Escutávamos uma fita de uns 40 minutos ou fazíamos a leitura
de um texto espiritual. Não se discutia o conteúdo porque o trabalho interno
significa algo completamente diferente para cada pessoa. Muito interessante! Eu
andava de ônibus e, se atrasasse, ficava escutando de fora, sentada no chão. Só
depois de a coordenadora abrir a porta é que saíamos em silêncio, enlevados.
Mesmo com todas as oportunidades que recebi, tenho tanto para melhorar,
para saber... Hoje em dia procuro aprender pelo amor e pela inteligência. Busco
melhorar o que detecto de errado em mim porque senão chega algo que me
provoca dor para eu aprender. Então, vamos aprender na boa!
Antigamente havia críticas ferozes em relação ao trabalho. Eu nem discutia;
calava-me, ia deixando aquilo passar. Com os anos isso foi mudando. As mesmas pessoas que um dia me falaram absurdos vêm dizer-me que admiram o
tipo de vida que levo. Quando comecei a participar do trabalho, as amigas nem
queriam escutar sobre o assunto. Hoje em dia, quando visito Araçatuba, elas
me respeitam. A gente segue outro padrão, já não age e fala como a maioria.
Querem saber como vivo e pedem opinião sobre como ajustar a vida prática
delas. Conversamos. Nada muito espiritual porque, como Trigueirinho falou
milhares de vezes, o importante acontece no mundo invisível.
O que aprendemos se reflete como um espelho nas mínimas atitudes que
tomamos. Dentro de qualquer contexto, irradiamos o nível de consciência que
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alcançamos. Continuo amiga de muitas pessoas que passaram por Figueira, mas
não prosseguiram. Percebo que elas nunca mais serão as mesmas. De alguma
forma, foram transformadas.
Na verdade, não temos ideia da dimensão desta Obra, o que ela verdadeiramente significa, pois tem repercussão em planos de consciência que não
abarcamos, não alcançamos.
Quando olho tudo isso, Nossa Senhora! Quanta gratidão!

Por sorte, consegui vê-lo nas
salas repletas de pessoas de variadas idades. Trigueirinho estava sentado num banco alto de um salão central. Eu vinha de
uma busca espiritual desde a adolescência, através de livros
e do espiritismo, o que me foi uma aprendizagem bastante
útil. Depois participei da Ordem Rosacruz e fazia ioga integral, onde descobri minha afinidade com o conhecimento e
a sabedoria orientais. Mas, ao ouvi-lo, um eco profundo ressoou em meu ser.
O que ele falava era novo e me completava. Parecia que eu sempre estivera
em sua escola. O encontro marcou minha vida para sempre e, desde então,
participei de todas as palestras públicas dele em São Paulo.
i r a c e m a d e f r e i ta s

Na casa da Praça Panamericana onde o conheci, eu, que quase nunca vi nada
interno, visualizei um sol imenso em seu coração. Durou segundos, mas foi a
maior confirmação para ele se tornar o norte de minha vida!
Em 1985 fiz uma vivência de final de semana na comunidade Nazaré Paulista.
Apesar de ele não estar, o ritmo da vida grupal chamou-me a atenção. Pude
conhecer Figueira em 1993, onde estive sempre que possível para buscar o
ensinamento e aprender a viver numa Comunidade-Luz.
Com a chegada dos Mensageiros Divinos, em 2011, e sob a inspiração e o
exemplo de Trigueirinho, que abraçou essas divinas instruções, consagrei-me
como Filha de Maria e, posteriormente, como Adoradora do Santíssimo.
Estando há 37 anos em contato com a Obra que se manifestou no Brasil
através dele, agradeço ao Universo a oportunidade que me deu nesta vida.
Peço a Deus que eu corresponda e faça a parte que me cabe. Numa das vezes
em que fui a Figueira, tive um encontro de olhar com o instrutor. No meio
da multidão, que sempre encontrei por lá, senti que ele sabia quem eu sou.
Episódios transcendentes são mesmo os mais potentes da encarnação.
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Jornal da Semana, Vida Alternativa, 16 de agosto de 1987

Psicologia espiritual, uma forma de descobrir o inconsciente
Ana Maria Freitas
“A grande aventura da morte” e “Entre duas vidas” são os títulos de duas palestras
a serem realizadas quarta-feira, dia 19, às 20h e sábado, 29, às 16h, no Centro de
Convenções Rebouças (Av. Rebouças, 600) por José Trigueirinho Netto ou
simplesmente Trigueirinho.
Quem é? Os iniciados em assuntos esotéricos o conhecem e embora ele não se diga
ligado a grupos ou associações organizadas, os que participaram de algum dos centros
de trabalho que ele coordena, não têm dúvidas de que, no grande auditório onde
a conferência se dará, estarão lotados os 535 lugares.
Nos dois encontros, esse ex-jornalista, ex-produtor cinematográfico e ex-administrador,
de 56 anos, falará sobre temas absolutamente impalpáveis para a maioria, mas sobre os
quais ele versa com a familiaridade de quem a eles se aplica desde a juventude.
“Todas as noites vivemos um processo parecido com o que impropriamente chamamos
de morte”, afirma Trigueirinho em seu livro recentemente lançado. “Nossa Vida nos
Sonhos” (Editora Pensamento).
“A diferença é que, durante o sono, o fio da vida não se desliga”, acentua, arremetendo
à sua proposição mais geral, a de que possuímos uma essência (espírito) eterna, ligada
ao cosmos, que circunstancialmente habita o planeta Terra. A própria psicologia estuda
hoje a reencarnação”, diz. E, de acordo com o que já se estabelece, o ser, na verdade,
não morre, mas entra e sai de corpos físicos que possuem uma essência indestrutível.
A maior prova disso seria a lei de Lavoisier segundo a qual na natureza nada se cria,
nada se perde, mas tudo se transforma.
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Consciência de grupo
Distingue o trabalho de Trigueirinho − que atualmente se ocupa em coordenar grupos
de estudos espirituais e filosóficos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e na
Argentina, e a estruturar um núcleo de vivência no interior do Estado − o seu caráter
absolutamente leigo e voltado para o desenvolvimento individual.
Como tantos outros dedicados a essas especialidades, Trigueirinho pretende alertar
as pessoas para a entrada na Era de Aquário, cuja síntese seria a consciência de grupo,
desenvolvimento da intuição e manifestação da alma na vida cotidiana. A diferença
estaria na sua concepção de que o indivíduo tem um universo dentro de si que
corresponde ao próprio Universo, que é aquele que deve ser buscado numa
ampliação do conhecimento do ser que chegará à identidade com o infinito.
“O ser humano se distanciou de sua verdadeira natureza e hoje está sendo estimulado
para redescobri-la por todas as energias que se encontram à sua volta”, assinala.
Segundo Trigueirinho, esse desenvolvimento pessoal deve ser assumido por cada
um que queira passar por um processo de harmonização de seus três planos da
personalidade, o mental, o emocional e o físico. A busca dessa “alma”, por outro lado,
também é uma procura da consciência grupal que está longe de ser egoísta.
“Nós temos o hábito de ver outros grupos como antagônicos, mas é preciso reparar
que a essência não é assim”, pondera. “Essa busca individual não deve ser uma atitude
orgulhosa e separatista, ao contrário, cada um é uma célula de um todo que é a vida”.
Alinhamento da personalidade
Para esse especialista, todos os processos terapêuticos de descobrimento do ser são
importantes, mas é preciso ir além, buscando o alinhamento da personalidade com
a alma, que faz com que a perspectiva mais ampla da verdadeira trajetória do indivíduo
venha a emergir. “É a intuição a caminho. É preciso criar condições internas e externas
para recuperá-la observando as suas orientações”, defende. Uma das formas de se
iniciar esse resgate é analisar os sonhos que, de acordo com Trigueirinho, constituem
um poderoso instrumento para a evolução da pessoa que, através deles, poderá
descobrir outros níveis de realidade. “Nos sonhos”, destaca no livro, “nós somos
de modo geral mais livres, exatamente porque não exercemos controle”.
Começar a lembrar deles é o primeiro passo neste processo a ser seguido facilmente,
conforme sugere Trigueirinho, através da “aspiração ou vontade pura e sincera”.
Ele adverte, porém, para que não se comece a estudá-los fixando significados para as
suas imagens, pois cada uma poderia indicar uma interpretação diferente: uns seriam
produtos dos desejos, outros carregam mensagens do “eu superior” ou níveis
transpessoais além da personalidade.
Para desvendá-los é necessário o conhecimento intuitivo. “É liberdade mental, além
de disponibilidade para encararmos cada sonho como se fosse o primeiro na vida, sem
preconceitos criados antecipadamente pela personalidade”, acrescenta. A possibilidade
de entender essas sugestões seria ditada pela maneira correta de dormir.
Ultrapassar as barreiras
“Quando nos deitamos e nos preparamos para adormecer” – ensina – “o eu superior
vai reunindo as energias disponíveis e levando-as para a região do centro cardíaco.
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É importante acompanhar esse movimento para nos interiorizarmos e partirmos para
um sono tranquilo na direção de níveis mais profundos”. Dentro desse propósito
seria prudente prepararmo-nos através de um relaxamento, sem o qual, de acordo com
o livro, a mensagem do sonho não poderá ultrapassar as barreiras do mental, e o
cérebro físico continuará registrando o que ocorre no seu entorno, captando, por
exemplo, os ruídos do meio ambiente. “Se não se relaxa o emocional, antes do início
do sono, este apenas reproduzirá sentimentos, impressões e sensações experimentadas
durante o dia”, adverte.
O relaxamento físico pode ser preparado recapitulando os acontecimentos do dia no
sentido contrário e através do “desejo real” de passar uma noite instrutiva e sem
interferências mentais, construindo uma “auréola de proteção”. Um cuidado especial
deve existir quanto ao momento limite que antecede o adormecer, estado em que
se percebe perdendo a consciência, quando se deveria registrar um último pensamento
positivo de superação e aspiração de passar a um nível superior.
Paralela à descoberta do inconsciente individual e universal, outra proposta de
Trigueirinho diz respeito à educação da criança, que abrigaria uma “alma” já vivida
prometendo sempre a evolução. Nessa perspectiva, ele sugere que se forneça à infância
a possibilidade de brincar até a idade de dez ou onze anos. “Quando a criança
aprende a ler e a somar, ela entra para o mundo dos adultos, introduzindo-se em outro
nível de pensamento sem resguardar o seu corpo astral que fica, assim, mais ao sabor
de fórmulas envelhecidas do que das energias de renovação”, atesta.
O estudioso visualiza a possibilidade de algum dia a educação formal perceber
essa “falha”, permitindo que a juventude se prolongue até o amadurecimento anímico
(da psique), num respeito à capacidade do desenvolvimento do próprio corpo.
Dentro da psicologia espiritual, é uma aberração esperar das crianças que sejam
produtivas ou mesmo conduzidas por uma imposição. “Basta deixar que a sua
expressão surja. A sua função na Terra é naturalmente uma oportunidade de servir
ao seu desenvolvimento e ao do próximo, e não se pode perder a conexão com
os outros níveis”, assinala.
No intuito de chegar a estes, ele recomenda ainda a meditação, deixando o
substrato mais profundo fluir e buscando a comunicação com o desconhecido através
da paralisação do ato de pensar. “A alma tem conosco uma comunicação permanente.
É só procurar esse contato e estabelecê-lo para perpetuar-se”, conclui.
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Chegara a hora de empreender a grande difusão do ensinamento
que Trigueirinho se encarregou de trazer a público antes de se recolher
na comunidade Figueira, em Carmo da Cachoeira, sul de Minas Gerais.
Chegara a hora de anunciar o novo ciclo na evolução terrestre e solar,
iniciado em 8.8.1988*.
O chamado do instrutor suscitava receptividade em parte do público, rejeição em outra. Certamente ninguém lhe foi indiferente. Na
escuta de uma só palestra, presentes alcançavam transformações e se
apaziguavam. Outros se indignavam.
De 1987 a 1990, Trigueirinho se abriu para entrevistas na mídia impressa e falada. Até então, mantivera o jornalismo à distância. A
maioria dos artigos da época foi fiel ao que ele transmitia. No entanto,
imprimiram maledicências, sobretudo quando abordou temas sobre
civilizações intra e extraterrenas, naves, vida cósmica. Inclusive membros
ativos do próprio grupo lhe deram as costas. Somos limitados. Muitos
rejeitam evoluir, aceitar o que é mais adiantado.
Diante de ironias e difamações, Trigueirinho se manteve impávido.
Seu pensamento não era afetado por reações negativas e se mantinha no
nível elevado. Destemido, jamais se deixava abalar. Vigilante como um
guerreiro e exemplar no agir, conhecia o Gethsemani e o céu. Chamado
a viver provas, atravessava-as rapidamente de forma digna. Conhecia
batalhas entre o Bem e o mal, que denominava de forças evolutivas
e forças involutivas. Pleno de amor crístico, tudo o que fez foi para o
Divino. Jamais desistiu. Guiado por energias transcendentes, avançou
oferecendo percursos sagrados a quem almejasse segui-los.
Senti amor à primeira vista quando
fui com a minha mãe assistir a uma palestra dele no SESC da
Avenida Paulista, em outubro de 1984. No dia seguinte, eu já
casada, liguei para ela cedinho:“Quero ir a outra palestra desse
senhor!”
l e i l a a r av e c h i a

Logo me coloquei para ser da equipe organizadora, que se reunia em diversas
residências para cadastrar novas pessoas interessadas.Também envelopávamos
e despachávamos convites via correio. Seguindo as etapas do cronograma que
Trigueirinho nos repassava, buscávamos onde alugar os grandes auditórios e
achar salas menores emprestadas porque a equipe de colaboradores ganhava

162

um brinde, uma reunião a mais. Íamos pensando ter um encontro pequenininho e de repente virava um assunto cósmico, transcendental. Então ele nos
anunciou, em 1987, que haviam sido doadas terras no sul de Minas Gerais para
ser fundado um trabalho chamado Figueira. Ouvimos um pouco assustadas,
era tão longe de São Paulo... como seria?
Ele dava títulos bonitos às palestras e iniciava falando sobre o assunto. De
repente tomava outro rumo, levando todo mundo para o céu. Um tempinho
depois ficou famoso e, em 1988, resolvemos alugar o Teatro Cultura Artística.
Era particular e o maior depois do Teatro Municipal. Gigante, superlotava.
Como não havia a vigilância nem a segurança exigida hoje, sentava gente em
cada canto. A turma não tinha limite.
Enfim, em agosto de 88, Trigueirinho deu uma partilha bombástica em que falou
do fim dos tempos, que nada ficará como está, que nossa civilização terminará, deu datas inclusive, nossa! Na outra semana chegou uma turba querendo
ouvi-lo. A multidão se sentou até no palco, deixando só o lugarzinho da mesa
dele. Falou de Irmãos Extraterrestres e dos Intraterrenos. Fiquei maravilhada
porque esse assunto morava no coração de minha mãe e no meu, inclusive
já o estudávamos. Ele dando aula, trazendo aquela imensidão para a nossa
realidade cotidiana foi, assim, um prêmio!
Dessa palestra guardo cada detalhe na memória. Quase a metade do público
passou a se levantar e a retirar-se batendo o pé, suspirando com falta de
educação. Mesmo quem estava no palco. Ele não se alterou, prosseguiu. Em
nenhum momento se abalou. Continuou impassível, colocando-se com maestria
e com a doçura própria dele. No fim tinha a metade do público. Os que ficaram
foram aqueles que o seguiram, os que passaram a se conhecer e a realmente
responder ao trabalho proposto. O dia foi um marco lindo na história do grupo.
Ainda assim as palestras continuaram a ser cada vez mais procuradas. Após a
fala sobre os extraterrestres, compareciam novos ouvintes e, a cada vez que
Trigueirinho retornava a São Paulo, a fila dobrava os quarteirões no entorno
do teatro. Era difícil segurarmos a porta para quem queria se infiltrar apesar
de o espaço estar superlotado. Ficávamos fora do auditório confortando os
que não entrariam. Chegou-se a instalar altos falantes na rua, na calçada, no
saguão, porque pediam “por favor, quero escutar o Trigueirinho”.
Em certo ponto ele suspendeu as palestras públicas por pedido das Hierarquias.
Quem quisesse acompanhar o trabalho e ouvir o ensinamento teria de ir até
Figueira. Ele estaria lá de portas abertas.

163

Revista Diário Popular
São Paulo, terça-feira,
19 de dezembro de 1989
O processo de circulação
do dinheiro é semelhante
ao do sangue: se o sangue
estanca em alguma região,
o corpo fica doente.
Os portadores da Síndrome
de Down são seres de outro
planeta.
É assim que pensa o teórico
esotérico Trigueirinho.

O fenômeno Trigueirinho
Taghio Ramos

Lotadas as duas salas do Teatro Cultura Artística. Não se trata da nova peça da
Beatriz Segall ou o show de Jô Soares. Quase duas mil pessoas, atentas e respeitosas,
assistem à palestra de José Trigueiro Netto, mais conhecido como Trigueirinho.
O assunto da palestra não poderia ser mais misterioso: a cura cósmica. Nos
prospectos, enviados pelo correio para muitos dos presentes, esboça-se uma explicação:
“Através da cura cósmica e dos contatos subjetivos com civilizações superiores,
o homem entrará em uma nova etapa evolutiva”.
O vocabulário usado por Trigueirinho é precioso. Termos como consciência supraplanetária, novo código genético e transmigração de seres aparecem com frequência
em suas falas e aparentemente são assimilados por todos.
O número dos ouvintes das palestras de Trigueirinho aumentou consideravelmente
neste mês de dezembro, quando ele decidiu quebrar o gelo que mantinha com relação
aos meios de comunicação e dar entrevista às rádios Bandeirantes, Gazeta e Excelsior.
Quem é esse homem que consegue encher auditórios falando de assuntos a
princípio insólitos? O palestrante é mais misterioso que suas palestras. Sabe-se apenas
que é autor de quinze livros, com títulos como Nossa Vida nos Sonhos e Erks – Mundo
Interno (ambos na quinta edição).
Em torno de seus livros e palestras (que são gravadas e distribuídas) fazem-se
reuniões em vários pontos do país. Só em São Paulo, mais de cinco mil pessoas
recebem correspondências, na qual estão indicados locais e datas de encontro
para estudo.
Apesar da autoria de livros e fitas, poucas vezes ouviremos Trigueirinho falando de
si. Daí a dificuldade de investigar seu passado. Poucos sabem de detalhes a respeito de
suas atividades anteriores. Segundo ele, suas experiências pessoais não têm o mínimo
interesse. Ele diz ser somente um canal através do qual as civilizações superiores, residentes em outros planetas e galáxias, enviaram mensagens imprescindíveis aos habitantes da Terra, que está por sofrer transformações radicais.
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No início de 1987 passei por uma tragédia
familiar, o desencarne inesperado de dois entes queridos. Isso
me levou a Rondônia por um ano. Na volta para São Paulo, uma
prima falou dos livros de Trigueirinho e do núcleo orientado
por ele em Nazaré Paulista e marcamos uma vivência naquela
comunidade. Ele já havia se retirado de lá, e soube que suas
palestras já não focavam o autoconhecimento, como antes,
mas a vida universal.
m a r i a r i ta

No final de 1988, a prima me convidou para uma palestra na Praça Roosevelt,
no começo da Avenida Consolação. Avisou que teríamos de chegar bem
cedo. Mesmo chegando duas horas antes, entramos numa fila quilométrica.
“Prima, eu não vou ficar.” Ela insistiu, tinha certeza de que eu gostaria. Olhei
em torno e fiquei.
Tenho um lado contemplativo e passei a prestar atenção no tipo de conversa
das pessoas entre si. Fui sendo tocada pela postura dos que organizavam a
fila, pela ordem, inteireza e amorosidade deles, que se contatavam através de
rádios. Tudo era um primor. Nem percebi o tempo passar. Quando as portas
se abriram, as pessoas iam entrando com calma. Não percebi aflição. Cada
uma escolhia onde se sentar.
Faltavam uns 40 minutos para iniciar, porém Trigueirinho já estava numa mesa
no centro do palco. Fui sendo abraçada por aquela energia do cerimonial, do
silêncio, da paz. Uma egrégora energética se formava no ambiente, quase visível.
Eu só queria estar envolta e entregue àquela vibração. De vez em quando ele
levantava a cabeça e olhava em torno. Quando a gente fixava o olhar no dele,
seus olhos transmitiam um poder difícil de explicar.
O que ele falou ressoava na minha alma, nas minhas células. Fui recebendo
alegria em conta-gotas. Meu coração ia sendo aliviado do peso, da tristeza, da
perda, da indignação. Tudo foi sumindo, e uma nova semente ia sendo plantada.
De dentro de mim vinha uma gratidão! Quando ele falou da vida universal,
descobri que essa é a vida real, a vida maior. A que eu vivia era um adereço
completamente ilusório.
A partir de então, nunca deixei de assistir às partilhas abertas de Trigueirinho
em São Paulo. Passei por um crescimento interior rápido, que me dava coragem
e decisão para me colocar nas tarefas que ele apresentava durante as palestras.
Em 1989 ele falou de um terreno manifestado na Granja Viana. Então, inscrevi-me para fazer parte do grupo que trabalharia aos domingos. Participei da

165

tarefa inicial de retirar lixo do terreno, carrinhos e carrinhos de entulhos de
construções. Percebi que limpava os lixos internos que criei com sentimentos.
Mágoas iam sendo removidas. Meu corpo emocional se purificava enquanto
eu catava a sujeira física.
O grupo trabalhava numa alegria, numa harmonia impressionantes. E existia o
silêncio. Só conversávamos o necessário, relativo ao trabalho. Cada tarefa tinha
o seu coordenador, que nos passava o material necessário: enxada, rastelo,
sacos para os lixos. Na época, cada um levava a própria bota e luvas.
No ano de 1990 começaram os projetos de construção das casas do Núcleo
de Figueira em São Paulo. Na mesma época, José falou da possibilidade de
participarmos de mutirões em Figueira. Quem quisesse, que se colocasse.
Inscrevi meu nome na lista e segui para Minas pela primeira vez.

Trigueirinho comentou sobre a grande família espiritual que se
reencontrava. Afirmou que vários membros do grupo se conheceram
em outras encarnações e vivências. Isso Celso Lousada percebeu de
imediato. Ele próprio fora instrutor de meditação e conferencista em
diversos países. Agora, em 1987, sentia-se sem rumo. Após conviver
ativamente com um mestre indiano por quase 15 anos, a organização
internacional a que Celso pertencia se encerrou. Então retorna ao Brasil
tomado de questionamentos e pensando como começar tudo do zero.
Tentei agendar uma sessão com
um terapeuta francês renomado, que estava em São Paulo.
Finalmente, após três meses, a secretária me avisou que ele
não teria como ajudar-me, mas alguém poderia dar-me a
mão. Chamava-se Trigueirinho e fundara uma comunidade.
O primeiro impacto foi com o nome, tão diferente. Escrevi-lhe para saber se podia passar um tempo lá para tentar
me reencontrar e fiquei surpreso ao receber uma carta do próprio instrutor
informando que estava de mudança de Nazaré Paulista e iniciava uma nova
comunidade, Figueira, que ainda não tinha espaço para receber pessoas. Mas
que tal dia eu estava gentilmente convidado a escutar uma palestra sua no
Teatro Cultura Artística.
c e l s o l o u s a da

Fui ao local indicado e, ao ver o pessoal, logo me identifiquei: “Essa é a minha
tribo; eu a conheço, estou reencontrando velhos conhecidos”. O que me
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impactou foi o silêncio quase palpável. Em algum momento durante a minha
jornada, já havia conhecido aquele silêncio de frequência elevadíssima. De
óculos, sentado atrás de uma mesa com uns livros e canetas, às vezes ele nos
olhava. Durante a palestra, duas pessoas que foram comigo adormeceram.
Ao final, fui ter com ele. Eu havia comprado um livro sobre os doze trabalhos
de Hércules e ele o autografou. Escreveu a dedicatória aproveitando o título
Hora de Crescer Interiormente: “Bom trabalho na hora de crescer interiormente”.
E assinou: Trigueirinho.
Além de assistir às palestras seguintes, fui a uma sintonia pela paz mundial,
que ele focalizou no Parque do Ibirapuera, num domingo. Levei três pessoas.
À medida que os livros eram publicados, li todos. Erks: Encontro de Remanescentes
Cósmicos Siderais pareceu a minha tábua de salvação. Chegava à última página
e voltava para a primeira. Observava as fotos. E o reli pelo menos umas oito
vezes. Erks me abria uma porta atrás da outra para dimensões que desconheço.

A fé, o serviço ao próximo e os livros conduziram Marina a Trigueirinho. Sempre alegre, ela vive em Figueira desde 1991. Nasceu em
Santo André, cidade próxima a São Paulo e foi criada pelos avós, com
quem dormia no quarto. Desde seus 7 anos, a avó, devota de Nossa
Senhora, toda noite lhe pedia para rezar alto pelas almas das crianças
e dos adultos que sofrem. Enquanto passava as contas de seu tercinho
branco, o avô, acamado por quatro anos, às vezes reclamava. Marina
fez catecismo, primeira comunhão com um vestido de fustão e boina
brancos, foi cruzadinha e Filha de Maria na igreja católica.
Na época, morriam muitos adultos e crianças, e como a avó não
gostava de velórios, enviava a neta, que passava de casa em casa pedindo
flores para pôr no caixão. Desde os 8 anos fazia um chaleirão de chá de
capim cidreira bem doce para acalmar o desespero de parentes. “Hoje
a morte é mais aceita, e as pessoas são mais equilibradas,” diz ela.
Aos 14 anos, os avós desencarnaram, e Marina morou com um
e outro parente até ir para a casa da mãe. Então, saía com uma tia para
visitar doentes aos domingos e levava-lhes biscoitinhos de sequilho de
maizena, feitos por ela. Tendo-se tornado uma adolescente meio hippie
e com ideias de resolver a desigualdade social, pegava sem pedir arroz
e feijão das casas onde morava para levar aos mais pobres. A família
passou a considerá-la estranha...
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Quem me ajudou foi uma senhora italiana. Fui
trabalhar de empregada na casa dela. Minha mãe queria que eu
me casasse, mas eu não, e a senhora disse que eu devia estudar. Só havia terminado o primário. Ela me emprestou muitos
livros. Conheci histórias e gostei. Lia um atrás do outro. Daí fui
trabalhar numa multinacional, montando eletrônicos. Depois
preguei zíperes numa tecelagem, ajudei crianças numa creche e
me ocupei com autopeças por nove anos noutra multinacional.
Participava do ciclo do livro e fui descobrindo o ioga e Allan Kardec. Também frequentava a livraria Shambala, na rua das Figueiras... engraçado, parecia
anunciar onde eu moraria no futuro. Mais tarde a dona da loja me chamou
para trabalhar de vendedora. Antes disso, quando fui comprar um livro, ela me
indicou a palestra de Trigueirinho e contou de duas mil pessoas em silêncio.
marina

Um dia, cismei. Fui conseguir livros mais baratos na livraria Pensamento, em
São Paulo, no bairro Liberdade. Lá vi a programação do ano de Trigueirinho
na cidade. Anotei o endereço e, na ferramentaria da fábrica, fizeram-me um
desenho de como chegar ao Teatro Cultura Artística. Isso, em 1989.
Entrei na fila imensa, numa ordem que eu não conhecia. Cada um recebia seu
cartãozinho numerado. Eu iria para o salão de baixo assistir pelo telão porque
o de cima lotara. Resolvi ir ao banheiro e na saída disseram que tinha surgido
uma vaga no teatro de cima. Sentei num cantinho. Se quiséssemos fazer uma
pergunta, escrevíamos um bilhete, levantávamos a mão, e alguém vinha buscá-lo
para o levar até Trigueirinho. Perguntei sobre a crise que surge quando procuramos alguma coisa e nada encontramos. No início da palestra, ele explicou
que algumas perguntas seriam respondidas ao longo dela. Depois falou sobre a
lei da manifestação: o necessário chega sem precisarmos pagar cursos. Aquilo
foi demais, sabe? Quando ele terminou, tudo era silêncio. Ninguém nem tossia.
Quis ir conhecê-lo. Já tinha um livro seu e fui comprar Nossa Vida nos Sonhos
para ele autografar. Esperei noutra fila, ele tinha muitos amigos na cidade. Na
minha vez, entreguei-lhe o livro. Ele o pegou e me olhou. Assinou e, quando
me olhou de novo, senti uma alegria inexplicável, como se algo despertasse. Fui
embora tão feliz naquele dia! “Vou assistir a todas as palestras dele!” Numa,
ele disse que seríamos bem-vindos a Figueira.
Na livraria Shambala iniciaram-se audições semanais de fitas com estudos dele,
e a proprietária me convidou a participar. Na época, alguém do grupo percorria
cada local de audições avaliando se o trabalho tinha condições de prosseguir. As
audições na livraria foram suspensas, mas lá eu comprava cassetes para escutar.

168

A ação invisível da energia agia em encontros de Trigueirinho
com pequenos ou grandes grupos. Que poder guarda o silêncio para se
manter aceso na memória de quem o viveu em palestras de Trigueirinho?
Que alquimia ardia nas salas? Como a onda energética que fluía por seu
intermédio provocava reações anímicas na multidão?
Na tentativa de responder a essas perguntas, transcrevemos um
trecho do livro Das Lutas à Paz, lançado em 1993, em que Trigueirinho
relata as ondas invisíveis que viu com os olhos internos durante um trabalho grupal de interiorização: “Uma forte energia começou a circular
em todos os presentes, como se fora uma carga elétrica que sutilizava
a vibração de seus veículos. A comunicação entre as auras foi-se ampliando, e essa elevada energia permeou o ambiente durante a reunião.
Emergia em nós um estado de paz e de impessoalidade. Quão grande é
a possibilidade de renovação que temos ao estar, ao menos por alguns
instantes, esquecidos de nós mesmos! Embora a consciência concreta
estivesse presente naqueles momentos, acompanhando tudo, não havia
ali movimento algum provocado pelas forças dos planos materiais”.
Segundo ele: “O silêncio cura, regenera, transforma, transmuta
e eleva”. Por isso ele tanto enfatizava o silêncio, que tinha, entre outras
funções, o papel de levar o grupo a certa quietude mental.
A forma suave e amorosa com que cada pessoa era acolhida por
quem apenas queria servir o próximo, imprimia certa estabilidade na
plateia. Os presentes se alinhavam. E assim tornavam-se abertos para,
de forma inconsciente, captarem centelhas de luz.
Diante da consciência grupal assim preparada, Trigueirinho passava a instrução. Os seres invisíveis o ajudavam a desobstruir canais
internos. Uma vibração supramental permeava o ambiente, mais ou
menos percebida e assimilada segundo a sensiblidade de cada ouvinte.
Do silêncio nascia o impulso para um novo caminhar.
Trigueirinho chegou à vida de Santo Luizes de forma um pouco
misteriosa. Ele sentia tal aspiração por encontrar respostas verdadeiras
que decidiu fazer um mapa astrológico, no qual lhe foi indicado buscar
ajuda na linha da homeopatia. Intuiu, entre dois médicos, qual selecionar.
Na consulta, o homeopata lhe indicou ler o autor brasileiro Trigueirinho.
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Li de um modo deslumbrado as revelações presentes nos livros de Trigueirinho. Falava delas com
entusiasmo a uma amiga e colega de trabalho, num restaurante vegetariano e, da mesa ao lado, um cliente se aproximou,
dizendo algo como “não pude deixar de ouvir a conversa”. E
comunicou que, no sábado seguinte, Trigueirinho daria uma
palestra no Teatro Cultura Artística. A informação percorreu
meu ser como fogo!
s a n to l u í z e s

Cheguei ao teatro com bastante antecedência. Na longa fila notei pessoas
conversarem entre si discretamente. De vez em quando, alguém da organização
do evento percorria a linha verificando se tudo estava bem e pedindo silêncio.
Tudo parecia natural e simples, embora novo.
No que iniciou a entrada, uma grande expectativa me percorria. Várias pessoas
cuidavam da harmonia do movimento e da acomodação dos convidados; fui
conduzido a uma poltrona e ali aguardei. Trigueirinho estava a uns metros de
distância, sentado numa cadeira, no palco, silencioso e concentrado. Vez ou
outra alguém da organização se aproximava e lhe dizia algo discretamente, como
que comunicando sobre as circunstâncias do evento. Ele ouvia em silêncio. De
tempos em tempos levantava a cabeça e, de forma tranquila, olhava a plateia
panoramicamente. Cada detalhe me chamava a atenção.
O teatro ficou pleno; pessoas assentaram-se inclusive no palco. Iniciada a
palestra no ambiente de total silêncio, entrei em júbilo pelo que ouvia. Foi
um grande e decisivo momento para mim! Ao encerrar procurei um representante do grupo organizador na recepção e perguntei o que fazer para me
inteirar melhor sobre o trabalho e, se fosse o caso, colaborar com o que me
coubesse. Recebi prontamente um breve formulário, e uma alegria me invadiu
enquanto o preenchia.
Então comecei a receber informações por carta e eventualmente por telefone
– não existiam celulares, tampouco e-mails. Eu participava do grupo que fazia
circular fitas cassete com estudos de Trigueirinho. Preciosas dádivas! Recebia
as fitas de um membro do trabalho e, após ouvi-las, entregava a outro. Cada
estudo era uma descoberta que calava fundo no coração; confirmava que, em
algum nível da consciência, eu já tinha sido contatado. Para circularem mais
exemplares, em certo momento integrei-me à tarefa de copiar fitas, segundo os
métodos e cuidados rigorosos indicados. Mais à frente, dialogava com a empresa
que realizava as reproduções em maior escala a partir de fitas matrizes. Eu
as buscava e encaminhava-as para Figueira. Tudo era feito com imensa alegria!
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Sempre estive presente em novos eventos, agora participando da ajuda organizacional e, inclusive, com “direito a crachá de identificação”. Comprava
cada livro recém-lançado. Como colaborador, meu coração entrava em júbilo!
Nesse tempo, um de nossos dois filhos pequenos despertava à noite em
prantos, assustado como se tivesse visto um fantasma. Somente se acalmava
depois de apertado em meu colo, quando eu lhe falava delicadamente e tentava
transmitir segurança e conforto. Não tínhamos clareza do que se tratava e
aquilo nos causava tanta angústia.
Por ocasião de uma palestra de Trigueirinho, escrevi-lhe sinteticamente o
relato da situação. Respondeu-me algo assim: “A pessoa com um filho que
tem sonhos assustadores, saiba que a criança encontra núcleos não positivos
dela mesma. Deve procurar um médico que trabalhe com os Florais de Bach,
e em pouco tempo isso será resolvido”. Procurei o mesmo homeopata que
me havia ajudado, e ele me prescreveu uma composição de florais. Meu filho
os tomou por pouco tempo e nunca a situação se repetiu. Sentimos um alívio
imenso e profunda gratidão por ele nos invadiu!
Já no ano de 1990, houve uma palestra de Trigueirinho no Colégio Nossa
Senhora de Sion, na Avenida Higienópolis. Ali ele comunicou a possibilidade
de abertura de um Núcleo de Figueira em São Paulo, que atuaria de forma
similar, com os mesmos valores e princípios, da comunidade matriz, guardadas
as devidas proporções. A área precisava ser harmonizada e limpa, para, quando
fosse possível, ali se iniciar uma construção para ancorar o trabalho.
Em seguida às instruções transmitidas por ele à coordenação grupal, as tarefas
de limpeza da área foram iniciadas. Em trabalhos de mutirões nos finais de
semana retiramos caçambas de entulho. De certo modo, isso era um sinal de
alerta sobre como atuar para o desenvolvimento gradual de novos padrões de
conduta a partir do tratamento do lixo e de descartes. Sempre estive presente
no Núcleo, pois sinto uma forte conexão com o propósito.
A área onde está instalado o Núcleo-Luz de Figueira em São Paulo – hoje
chamado Sagrada Casa de Maria, Mãe Paulista – é um magnífico fragmento de
Mata Atlântica situado no Município de Carapicuíba, Zona Oeste da Grande São
Paulo, a uma distância aproximada de 26 Km da Capital, numa região também
conhecida como Granja Viana. Precioso ponto da presença do Divino, a janela
para o Céu é um pequeno pulmão de alívio para a grande cidade!
Sob indicações de Trigueirinho, o sagrado espaço foi cultivado com esforço.
Após a limpeza básica, iniciou-se o preparo do solo para a instalação de uma
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horta, numa porção central da área, bem como o plantio de árvores, entre
essas uns poucos eucaliptos – hoje altos exemplares, que chamamos de guardiões. Na época, foi preparado um recanto com bancos simples de madeira,
denominado Sala Verde, na qual fazíamos reuniões de sintonia às sextas-feiras,
às 7h da manhã, fizesse frio ou calor.
Após ancorada certa presença grupal, iniciaram-se as construções. Primeiro de
um depósito com paredes plásticas para proteger as ferramentas e os objetos
usados na horta e na conservação geral.
Na sequência, Trigueirinho nos indicou levantar a Casa 1, com alojamentos no
segundo andar, grande cozinha e também um salão de estudos e orações. Foi um
impulso enorme. Lá fazíamos os encontros matinais com mantras, orações, e
logo surgiram os estudos. Seguiram-se as demais construções. Posteriormente,
ali se instalou o sétimo Monastério* de Figueira, Governo de Si.
Trigueirinho fazia visitas periódicas ao Núcleo, onde deu partilhas e nos instruiu diretamente sobre os passos seguintes. Numa reunião matinal, fazia frio
e estávamos bem agasalhados. Terminado o encontro, ele se postou diante de
onde sairíamos para os respectivos trabalhos ou residências. Ao aproximar-me
dele, notei que sorria discretamente, acolhedor, paternal. Estendeu-me a mão
direita num ato de cumprimento e despedida; segurei-a com força e nossos
olhares se cruzaram em silêncio. Ele agradeceu minha vinda. Um intenso fogo
sutil percorreu o meu ser, que o corpo físico sentiu de forma evidente. Apesar
da baixa temperatura externa, meu corpo parecia uma “estufa”. Ao aproximar-me do carro, precisei desfazer-me de agasalhos. Para mim, a presença de
Trigueirinho, especialmente quando próxima, funcionava como uma “fornalha”.

Durante um lanche numa tarde morna
em São Paulo, minha irmã disse que na véspera estivera em uma
palestra de Trigueirinho. Quando me contou que ele havia dito:
“O nome Cósmico do Cristo é Samana,” a frase caiu como um
raio sobre minha consciência e me impulsionou a conhecer
o que havia por trás da afirmação. Pedi-lhe emprestados os
livros dele e mergulhei fascinada no mundo novo, que respondia
indagações e apontava caminhos a seguir.
maria regina

No mesmo ano, 1990, eu ia retirar fitas cassete na casa de membros do grupo e fiquei tocada pelo acolhimento, precisão e zelo deles! Inesperadamente
precisei de um medicamento para meu filho, e minha irmã apontou o caminho
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para encontrá-lo: “ Você pode solicitar de Figueira!”. E o remédio me foi entregue em mãos. Bem, nesse ponto, a semente fora lançada em mim e não
pude deixar de aquiescer ao convite para ser voluntária no Núcleo de Figueira
em São Paulo. No dia de meu aniversário, em 1991, cruzei pela primeira vez
os portões verdes, contemplei os jardins, respirei o ar puro dos bosques. A
coordenadora, Maria, que se tornou Madre Rosimel, acolheu-me de forma reverente e alegre e designou minha primeira tarefa: colher erva cidreira na horta
para o laboratório! Nunca mais eu deixaria de atuar junto aos Reinos Irmãos!
A vida do Núcleo é uma escola pulsante! Daí para frente tudo acontecia orquestrado. Eu dividia a atenção com a família humana e a família espiritual que
sem perceber abraçava. Aderi ao grupo de estudos de livros de Trigueirinho
às terças feiras e à prática de Mantras depois do expediente da cidade grande.
Estendi ajuda a uma infinidade de tarefas da Rede de Serviço: revezávamos a
compra de enxovais para gestantes no comércio agitado do centro e a busca
de alimentos doados por supermercados. Entrevistava quem desejasse aderir
ao trabalho e ir a Figueira. A alegria de servir na casa e de cozinhar no Núcleo
era regada por um fio condutor da Luz que rege o espaço sagrado.
O aprofundamento conseguido em um passo da jornada nos remetia ao desafio
seguinte, mas contávamos com a orientação segura de Trigueirinho a todo
momento, essa Hierarquia que nos inspira e conduz. Ele abriu a vereda de
serviço aos irmãos, aos Reinos da Natureza, ao planeta, aplainou o caminho,
pavimentou a rua incerta de nossas dúvidas e esmorecimentos. E ainda nos dá a
mão segura de forma inusitada. Para encontrar a chave ou a solução de alguma
dúvida, abrimos ao acaso um livro seu e a resposta salta aos olhos estupefatos.
Nunca nos faltou ser instruídos. Repetiu à exaustão a fórmula simples de encontrar nosso ser interno e dialogar com ele. Analisou sonhos que não compreendíamos, e suas colocações nos devolviam a paz! Agradeço a Trigueirinho
o arrojo em construir a pujante Figueira, repleta de recantos acolhedores, onde
vivemos as mais belas experiências de encontro com a Divindade. Lá sempre
senti alegria junto às arvores, às sementes, marcas indeléveis em meu ser.
O mestre nos reuniu em um só corpo, em um único caminho, por um ideal
além das fronteiras terrenas. A adesão ao serviço a um Plano Maior e o fato
de ter encontrado um entendimento peculiar sobre a vida e o cosmos foi
decisivo para mim e minha família. Reconhecer meu mestre nessa vida é um
privilégio! Corre alegria em nossas veias, pulsa amor em nosso coração pelo
amado instrutor totalmente doado a conduzir o seu rebanho.
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célere e poderosa foi a passagem de Trigueirinho pelo Rio de Janeiro.
O mundo espiritual imprimiu uma marca invisível na cidade quando
ele fez um retiro no Mosteiro de Nossa Senhora dos Anjos, das clarissas,
na Gávea, entre 27 de fevereiro e 2 de março de 1976.
Exclusivamente dedicado a dar palestras, cursos e retiros para
formar almas e grupos espirituais dispostos a dar um grande passo evolutivo, ele retorna à cidade em 1980 e fala para poucos sobre Psicologia
Exotérica. O trabalho somente ancora na capital a partir de 1985, graças
à força espiritual da mineira Ilma Veiga Carr. Logo após conhecer Trigueirinho em São Paulo, Ilma disponibilizou-se a ajudá-lo a implantar
um grupo no Rio, onde ela morava. Convidou conhecidos e iniciou
reuniões semanais no formato aprendido com o instrutor.
Os canais se abriam. A lei da sincronicidade organizou o encontro
de Ilma com o primo Huberto, de quem Trigueirinho fora padrinho de
casamento em Belo Horizonte, havia sete anos. Huberto e a esposa agora
moravam em Niterói e também abriram a casa para audições de fitas.
Enfim, quando, em outubro de 1985, Trigueirinho volta mais uma
vez ao Rio, encontra esses dois pontos ativos. E dá a palestra Criatividade
e Espiritualidade na Fundação Cultural Avatar, em Niterói. Ele mantinha
contato com o Dr. Jaime Treiger, o presidente fundador da instituição
que traduz e publica livros de Helena Roerich e Alice Bailey, os quais,
anos mais tarde, vieram a ser vendidos nas livrarias de Figueira. Em
junho de 1986, Trigueirinho apresenta na Avatar o estudo As Profecias.
A vida fez os devidos ajustes para, nessa outra volta da espiral
evolutiva, Huberto reencontrar Trigueirinho e oferecer-lhe parte de
uma fazenda recebida de herança, onde Figueira veio a ser fundada.
Tendo recém-deixado Nazaré Paulista, nasce o ciclo de palestras
e retiros no Rio de Janeiro. Em fevereiro de 1987, ele discorre sobre A
Energia dos Raios; o Princípio Educacional; Vida Nova, Onde Está? e, no
Hotel Glória, sobre O Segredo da Energia Monetária. Em junho oferece
um retiro para o grupo em formação. Também expôs sobre As Grandes
Crises da Consciência, na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, além
de dar três partilhas* no apartamento de Ilma Veiga Carr, onde firmou a
base de seu trabalho na cidade. Em outubro, aprofunda a questão sobre
nossos medos ao estudar A Grande Aventura da Morte.
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Chega o ano fundamental de 1988*. Em janeiro e abril, ele conduz
dois retiros para o grupo e apresenta A cura, na ABI, e, no auditório
do Senac − Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial − fala sobre
A Evolução do Destino. Em setembro traz a palestra O Despertar para
Mundos Internos e aprofunda a união do grupo noutro retiro. No período, inicia entrevistas para meios de comunicação − rádios, jornais,
televisão. Devido à publicidade, os auditórios superlotam.
Assim prossegue ele em 1989, no Senai − Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial. Em janeiro: A Morte sem Medo e sem Culpa,
Relações com o Infinito, A Arte de Viver. Em abril: A Mente na Evolução
Planetária, O Homem Novo, Um Mundo Interno: Erks. Por fim, conclui
a grande difusão carioca com duas palestras, ambas no Hotel Nacional, no bairro São Conrado. Uma em setembro de 1989, e a última, em
janeiro de 1990.
Nessa altura, no Rio já havia nove pontos de audição de fitas, trabalho que Artur, braço direito de Trigueirinho por anos, coordenou. Os
encontros aconteciam uma vez por semana, de 15h às 16h e de 19h às 20h.
No Rio de Janeiro me encontrei
com uma prima por acaso. Ilma se mudara para lá havia anos.
Conversa vai, conversa vem, tocou no nome de Trigueirinho.
Descobri que ela o conhecia de perto e mantinham contato
constante. Inclusive ela frequentava o Centro Espiritual Nazaré
Paulista, criado por ele. Quando contou que lá recebiam pessoas
para vivências, entrei em contato com a secretaria e frequentei
o Centro algumas vezes. Ao mesmo tempo, eu participava de
algumas reuniões que Ilma promoveu em seu apartamento desde o final de
1985, mas, como eu morava em Niterói, apesar de trabalhar no Rio, as audições
de fitas se estenderam à minha casa.
h u b e rto v e i g a l i m a

Meu pai havia falecido em 1972 deixando uma herança de terras para os filhos,
a Fazenda Couro do Cervo. A minha parte... eu imaginava o que fazer com
ela... Não queria ser fazendeiro, mexer com café, com comércio. Não queria
entrar por este caminho em que tantos entram e nem sempre dá certo. Eu
andava pelo terreno, onde hoje é a Vida Criativa, pensando: “O que será disso
aqui, o que devo fazer?” Caminhava sozinho, e algo surgiu em mim quando
me lembrei do Centro de Nazaré. O trabalho, tão bonito, me havia tocado,
e pensei: “É isso!”.
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Tudo vem na hora certa. Tudo é conduzido. Estando em Nazaré, eu havia
pensado: “Quem sabe as terras serviriam para um centro espiritual?” Apesar
de lá não ter conversado nem tido contato pessoal com Trigueirinho, resolvi
escrever para ele dizendo que queria fazer uma coisa diferente nas terras. Em
seguida, soube que ele acabava de se desligar da comunidade e havia mesmo
já saído dela. Foi quando lhe escrevi a carta.
Quando ele começou a se hospedar sempre no apartamento de Ilma, iniciamos
um convívio forte, que perdurou. Em 1989, ele convidou dois grupos para irem
com ele até Erks*, onde, havia poucos meses, acontecera a troca de mônada
de Trigueirinho. Apesar de eu trabalhar, minha ida deu certo, nem me lembro
como. À noite caminhávamos todos juntos em silêncio e ficávamos esperando
as naves aparecerem. Vimos naves tripuladas, tudo muito mágico, uma energia
mesmo diferente. Foi maravilhoso!
Tanta história bonita aconteceu
durante o movimento de Trigueirinho no Rio! Ilma Veiga Carr
o conheceu na casa de uma amiga que a convidara a passar
o aniversário em São Paulo. Ilma ganhou esse presente: ali
conheceu Trigueirinho. Ele já havia tentado iniciar o trabalho
no Rio e nada evoluiu, mas Ilma se ofereceu para colaborar.
Com essa mulher de Deus na frente, tudo andou.
l i l i a m ay n a r d e s

Trigueirinho era rápido nas decisões. Não sabia como seria acolhido, mas veio
hospedar-se no apartamento gigante da Ilma, na av. Rui Barbosa, no Flamengo,
com vista para o bondinho do morro da Urca, que sobe o Pão de Açúcar. Ele
podia isolar-se em dois cômodos no fundo: um escritório, que o marido dela
não usava, mais um quarto ao lado.
Como o conheci? Eu participava de uma cooperativa de produtos orgânicos, um
modelo pioneiro de cooperativismo e consciência ecológica. Um casal fundador
ia a Nazaré, e os dois voltavam transformados, sabe? Eu dizia: “Mas meu Deus,
onde estiveram que estão assim incríveis?” Aí me falaram de Trigueirinho e que
haveria uma palestra dele no Hotel Glória. Respondi: “Não busco mais nada, já
estou na ioga e sou vegetariana desde os 17 anos”. Mas fui. Aquela foi a primeira
palestra grande dele na cidade. No hall de entrada, umas pessoas divulgavam
o trabalho. Eu me sentei bem na frente de Trigueirinho. Ele vestia uma roupa
simples, meias dentro da sandália. “Deve ser vegetariano.” Assim que pensei
isso, ele me olhou. Fiquei logo conectada com ele. Falou lindamente sobre a
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energia monetária. Contou a experiência da Mãe, do Sri Aurobindo Ashram.
Ela interiorizou-se para conhecer o problema do dinheiro que, parado nos
cofres, não circula pelo planeta. Desceu até a entrada de uma gruta guardada
por uma serpente negra imensa, que lhe disse que era proibido passar. A Mãe
perguntou por quê. A serpente respondeu que se deixasse alguém passar,
“eles” a matariam. A Mãe quis saber quem são “eles”.
Trigueirinho escreve no livro O Novo Começo do Mundo que “eles” são os
poderes obscuros do plano mental terrestre, que controlam o dinheiro e a
sua circulação. A Mãe soube então que a única coisa que obrigaria a serpente
a lhe abrir caminho era ela dominar as forças sexuais vigentes na humanidade.
Ele nos puxou tanto para o Alto que, depois da palestra, claro, um grupinho
entre os presentes começou a frequentar a casa da Ilma Carr e, aos poucos,
a organizar os auditórios, a difusão e tudo o mais.
Imagine! Ilma tocava piano na mesma Igreja Presbiteriana do meu avô, que era
pastor. Enfim, houve uma sintonia linda entre nós duas. Fui criada por mamãe e
papai fazendo toda noite um culto. Os dois e quatro filhos. Ouvíamos mamãe
ler uma parábola, e papai cantar hinos tocando um instrumento. Os mais novos
iam dormir falando assim: “Agora me deito para dormir. Se eu morrer ou se
eu acordar, recebe a minha alma, ó Senhor, amém. Vai com os anjos, dorme
com os anjos”. Tínhamos uma ligação imensa com Jesus. Nosso “Pai Nosso”
termina de forma diferente da católica. Assim: “Pois Teu é o Reino, o Poder e
a Glória, para todo o sempre”.
Os membros do grupo vinham de histórias variadas e, como Trigueirinho
sempre colocou, os encontros mantinham a aura grupal unida. A maneira
como ele nos conduzia era super bem elaborada! Ilma tinha uma presença e
um poder interno absurdo. E Trigueirinho ali fez o que queria, imprimir o 7º
Raio no grupo.
Todo domingo havia uma meditação de 7h às 8h, uma hora de silêncio. Quem se
atrasasse um minuto achava a porta fechada e se sentava no hall pequenininho
de entrada, do elevador. Ilma fazia um círculo na sala e cada um sentava onde
quisesse. Havia quem preferisse as poltronas, o sofá. Ou ficar em posição de
lótus, como eu. Ficávamos em comunhão silenciosa até acabar. Ninguém se falava, nem na chegada nem na saída.Tantas Graças recebemos! Éramos realmente
transformados pela energia grupal ou só por estar próximos a Trigueirinho.
Nesse espaço sagrado com uma força enorme, passei por uma cura emocional
bem na minha chegada. Trigueirinho estava hospedado lá. Uma tarde, enquanto
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eu ouvia as três fitas cassete O Matrimônio Superior, resolvi todo o meu casamento. As energias foram me liberando do passado. Assim pude aprender a
me entregar ao serviço. Ele sabia quão grande era o potencial do grupo.
Como eu conheço sobre alimentação, às vezes ia com meus dois filhos preparar algo saudável para a Ilma, porque ela tinha um problema de circulação nas
veias. Também lhe aplicava shiatsu e uma compressa. Trigueirinho observava o
movimento. Eu também pegava o carro para a casa da Ilma cedinho, quando
o pai dos meus filhos estava chegando em casa, era cineasta... Então, deixava
as crianças com ele e ia para a meditação. Tenho de contar: eu não me sentia
bem de usar o dinheiro dele por conta de cada um fazer um tipo de vida.
Uma ocasião, Ilma perguntou para Trigueirinho sobre o meu casamento. Por
conta dela. Veja a resposta dele! Olhou para Ilma, isso no corredor da área
de serviço, ela depois me contou. Disse que meu marido era abençoado
por prover essa família porque, se tivesse tempo disponível para colocar no
trabalho evolutivo, ele não faria isso, e seu carma negativo seria maior. Então,
ele era aliviado do carma através do serviço que prestava à família. Já que eu
tinha optado pelo caminho evolutivo, não devia me sentir mal de estar sendo
suprida. Olhe que coisa!
Na época do lançamento do livro Os Doze Trabalhos de Hércules, nosso grupo
já estava coeso. Foi quando nos recolhemos num retiro silencioso em um
convento bem no alto de São Conrado. Ficamos de sexta a domingo depois
do almoço. Tinha um escândalo de pernilongos à noite. E de manhã preparei
um caldo de missô para todo mundo fazer um desjejum bacana.
A certa hora nos sentamos numa sala, em cadeirinhas presas a carteiras escolares. Trigueirinho na frente. Um de nós lhe pergunta sobre a maconha, porque
nossa geração a tinha usado. Deus do céu! Depois do que ele explicou, com
toda a calma do mundo, saímos enlevados a uma oitava superior.
Disse que essa geração veio romper, descristalizar o mundo material denso de
laços familiares autoritários e mudar o uso da energia monetária. A droga lida
com a emoção e faz parte das águas, que é o reino de Netuno. Que Netuno,
cosmicamente, havia se responsabilizado por um impulso liberador dado pelo
uso da erva canabis até aquela data.
Mas que a droga, como projeto, já havia saído da proteção de Netuno. Após
mudar o rumo da própria vida, muitos deixaram de usá-la. Quem deu continuidade a esse uso ficou vinculado à ilusão, a forças de baixo nível, à égide
negativa que libera dinheiro para uso nas guerras.
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Vários do grupo estávamos voltados para atividades relacionadas ao alimento
orgânico, a restaurantes macrobióticos que usavam produtos plantados sem
uso de veneno. Trigueirinho foi conseguindo transformar a galera, que estava
muito nova no espiritual e misturava o emocional a tudo. Ele nos deu outra
forma, potencializou o que tínhamos de boa índole. Realmente nos burilou.
Enquanto isso, aconteciam as palestras. Os tops do Senai e do Senac eram
conhecidos dele e conseguiam-lhe os espaços para reuniões. O grupo do Rio,
uma patotinha, sempre estava presente.
Eu ajudava recolhendo as perguntas no auditório e levando-as até Trigueirinho.
Fiz esse trabalho durante um bom tempo. Ele a todos enlevava enquanto as
respondia. Então me convidaram para trabalhar no grupo da correspondência escrevendo cartas à mão para convidar cada um de uma lista imensa. Foi
quando lotou um auditório enorme na Tijuca.
Depois aconteceram as duas palestras no Hotel Nacional e em uma delas
faltou luz.Trigueirinho deu a dica: “As forças retrógradas não estão satisfeitas
com este movimento”. Mas a luz voltou, e tudo aconteceu com harmonia,
como sempre.
Eu também pegava um ônibus para São Paulo. Ia assistir a algumas partilhas
dele num auditório enorme. Sempre saíamos transformados. A palestra mais
impressionante foi quando ele já não era mais o mesmo Trigueirinho, porque
havia passado pela transmutação monádica.
Ele contou como havia entregado o livre-arbítrio. Naquela noite, havia uma
força extraordinária. Internamente, o grupinho básico, uma parte sentado no
palco, fez também a entrega do livre-arbítrio. Foi bonito. Ao final ele me abraçou dizendo: “Ah, que bom você estar aqui representando o grupo do Rio!”
Mas no Rio de Janeiro muitos se afastaram quando ele abordou o assunto
sobre os extraterrestres.
Ilma, Sofia e Trigueirinho fizeram um triângulo de oração, que formou a base
espiritual de Figueira. Depois Ilma, que tinha filhos, mudou-se para Belo Horizonte. Precisávamos de um novo coordenador.
Trigueirinho se encantou com a visão aberta de Vera Beatriz e lhe havia convidado a fazer parte do Conselho de Figueira. Ela era entrevistadora, cuidava
dos livros e das fitas e reunia um grupo de audição em casa. Vera Beatriz era
um ser maravilhoso, uma doçura. Coordenou o trabalho no Rio por quase
três décadas. Então o Grupo de Sustentação começou a fazer mutirões em
Figueira e vários se mudaram para lá... Mas essa é outra história.
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Foto à esquerda: Tripulantes de uma espaçonave que se materializaram
e foram fotografados à distância. À direita, um ser masculino, à esquerda,
tripulantes femininos. A foto faz parte do livro ERKS (Mundo Interno) e
foi feita no Vale de ERKS, em Córdoba, Argentina, onde o autor passou
por experiências diretas com a civilização intraterrena ali existente.
Foto à direita: Uma espaçonave desenha, nos céus, um símbolo de
advertência: um homem carregando um pesado fardo de ignorância.
A foto faz parte do livro MIZ TLI TLAN, de Trigueirinho.

Jornal do Brasil
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Duas únicas reuniões com Trigueirinho
O escritor de ERKS (Mundo Interno), MIZ TLI TLAN (Um Mundo que Desperta) e
SINAIS DE CONTATO estará no Rio para palestras públicas e para gravação de um novo
vídeo cassete de circulação livre e gratuita.
Os trabalhos que Trigueirinho vem realizando estão ligados, neste momento,
à difusão dos contatos com os universos e civilizações “paralelas”. Após sua
experiência no Vale de ERKS, na província de Córdoba, Argentina, Trigueirinho
transmite a informação da existência de três grandes cidades intraterrenas que
começaram a cooperar com a civilização da superfície da Terra, dado o momento
crítico de transição que o planeta todo está atravessando.
Trigueirinho diz que é necessário ter “plasticidade mental para mudar critérios
e assumir novas tarefas, neste momento cíclico em que a Terra vai entrar em novas
leis”. Após afirmar que o eixo magnético está sofrendo uma progressiva alteração
em sua inclinação e que a rotação, a translação e a pressão do planeta estão para
mudar, Trigueirinho afirma que esses fatos e outros que apresenta em seus livros e
palestras trarão uma mudança total nos padrões de conduta e na vida da humanidade.
Segundo ele, “nesta época é importante que reconheçamos a necessidade de
um relacionamento sadio e aberto com seres e civilizações mais adiantadas que
existem em outras dimensões, nesta mesma Terra e fora dela”. Perguntamos a
Trigueirinho qual seria a diferença entre um ser da superfície da Terra, um intraterreno
e um extraterrestre, e ele nos disse que “o ser da superfície tem consciência de viver
nas dimensões física, emocional e mental, e busca penetrar a realidade supramental
e espiritual. O intraterreno vive conscientemente em mais de um tipo de dimensão
física ao mesmo tempo e pode alcançar estados sublimes ou sutis. Os extraterrestres
vivem em um estado de consciência cósmica, quando evoluídos; têm, portanto pleno
domínio das leis dos níveis mais densos e também das leis suprafísicas.
Podem, por exemplo, materializar-se ou desmaterializar-se (bem como suas
espaçonaves). O homem da superfície da Terra tem necessidade de encarnar e viver
em corpo físico, ao passo que o extraterrestre e o intraterreno podem viver em
mundos incorpóreos, imateriais, sem encarnarem. Quando o fazem, vêm para prestar
algum serviço e, nesse caso, materializam um corpo ou ocupam algum já existente.
No livro SINAIS DE CONTATO, Trigueirinho apresenta uma situação fora do comum:
conta a experiência de um homem terrestre que cede o próprio corpo para outro
ser, proveniente de mundos incorpóreos. Segundo afirma, existem leis cósmicas
novas para a Terra, que permitem essas experiências e vivências.
As mensagens expressas por Trigueirinho estão mobilizando milhares de pessoas, de
forma que desta vez ele as apresentará em um auditório mais amplo, mantendo, como
sempre, o aspecto não comercial do trabalho. Não será necessária inscrição prévia.
Pede-se pontualidade, pois, sendo as reuniões de cunho reflexivo, as portas do centro
de convenções serão fechadas no horário previsto. Os encontros são só para adultos.
Os trabalhos de Trigueirinho, Este Mundo Morre para Nascer um Novo e Sinais de Contato
com Mundos que Despertam, estarão sendo apresentados no Centro de Convenções do
Hotel Horsa Nacional Rio, à Av. Niemeyer, 769, São Conrado, Rio de Janeiro, nos dias 2,
sábado, e 3 de setembro de 1989, domingo. A entrada é franca, e você vai ter uma rara
oportunidade de contato com informações atualizadas sobre as mudanças que ocorrem
em nossa consciência neste momento de transição no planeta Terra.
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Minha irmã mais velha ouviu falar de Trigueirinho,
e toda a família teve algum interesse. Minha mãe e irmã do meio foram as
primeiras a participar de fato das chamadas audições de fitas e logo foram
conhecer Figueira. Após ouvir umas fitas e ler alguns livros, conheci-o num
auditório lotado, no bairro da Tijuca. O que me impressionou foi a harmonia
com que tantas pessoas ali se acomodaram. Não esqueço de ele citar, enquanto
as pessoas entravam, que um espaço pode se tornar suprafísico.
deliane barbosa

Eu era estudante de Biologia e coordenava um grupo jovem da Igreja Católica, mas tinha a mente aberta e vinha sentindo necessidade de “algo mais”.
Havia-me interessado por meditação e me tornei vegetariana. Para explicar o
porquê dessa escolha para amigos, não me bastavam os argumentos de que
ser vegetariano faz bem para a saúde ou que temos de amar os animais, até
porque os vegetais também são seres vivos.
Num segundo momento, na palestra no Hotel Nacional, ouvi de Trigueirinho a
premissa que me faltava. Enquanto ele clareava sobre o papel de cada Reino na
Criação, falou que nós, humanos, somos a referência para o Reino Animal, e que
os animais farão a experiência como humanos em sua próxima etapa evolutiva.
Deu um exemplo perguntando à plateia: “O que sentiriam se vissem Jesus, que
é a nossa referência evolutiva, assassinando alguém? Compreendem então o
que os animais sentem quando são assassinados por nós?” Eram informações
novas, que eu jamais ouvira, mas, nem sei como, sabia que eram verdadeiras!
Nunca me esqueci desse ensinamento e de tantos outros que foram chegando.
Logo minha irmã do meio foi morar em Figueira. Eu também, em 1991. Nossa
mãe fazia ritmos quinzenais, e todos da família foram lá pelo menos uma vez.

Foi de vital importância ter encontrado este
Ser, Mestre e Instrutor. Minha experiência com Figueira iniciou anos antes de
ela ser fundada. Eu me casei com 27 anos porque tinha vontade de ter família,
filhos. Formei-me em odontologia aos 24 anos, mas não queria progredir só na
profissão e iniciei um tratamento para ter filhos. Estava com todos os papéis
dos exames e do encaminhamento médico prontos quando sonhei que eu não
teria filhos nesta vida e, quando tivesse 40 anos, saberia o porquê. Nessa idade
conheci José. Eu frequentava um restaurante vegetariano – eram pouquíssimos
na época – cuja dona era uma astróloga com quem eu me dava muito bem.
Pessoa sensível, sabia de minha procura e que eu ia a certos lugares, como a
centros kardecistas. Sem sentir firmeza, nunca tive ímpeto de me aprofundar
maria ligia sanhaço
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em nenhuma doutrina. Essa astróloga me avisou que Trigueirinho faria uma
palestra no Hotel Nacional. Achei o nome estranho... Apesar disso, com a
intenção de conhecê-lo, fui com meu marido, um irmão meu e uma amiga.
Quando cheguei, a palestra havia iniciado. A luz do ambiente estava meio apagada, escura, e ele parecia lânguido, pálido. Ainda assim, meu coração acelerou
de uma tal maneira quando ele começou a falar sobre os seres extraterrestres!
Aquilo despertou com intensidade algo adormecido em mim. Fiquei como
anestesiada, mesmo sem perceber certas frases... Às vezes, nem eu nem pessoas da plateia entendíamos nada do que ele falava. Uns o criticaram em voz
alta, mas ele se manteve calmo, em paz. Ao sair, encontrei um grupo vendendo
fitas cassete da Editora Senzar. Fiquei entusiasmadíssima com aquilo tudo e
procurei me informar da melhor maneira possível.
Apesar de tanta gente torcer por seu retorno ao Rio de Janeiro, aquela foi a
última partilha que ele deu. A situação aqui já não lhe estava propícia, percebi
pela reação do público no auditório. Nunca mais esteve na cidade. Mas eu
iniciei vida nova frequentando assiduamente Figueira a partir do ano seguinte.

Trigueirinho nos revelou uma
obra infinita de inimaginável dimensão. Como tarefa consciente da Hierarquia que ele é, pescou milhares de pessoas pelo
mundo. Ele me fisgou quando eu morava no Rio de Janeiro.
Um tempinho antes, o meu eu interno foi-me preparando
para seguir o trabalho dele, e iniciei o caminho espiritual
num Centro Kardecista, junto com meus pais e minha irmã.
c at h i a f i g u e i r e d o

Numa tarde, estava para ir ao Centro com minha mãe e, do nada, senti que
não devia fazê-lo. Falei com ela, que ficou brava dizendo que quando eu era
pequena lhe disseram que eu nunca poderia ficar sem um caminho espiritual.
Decidi ir... Então fui escrever o nome dos familiares para receberem passes
de cura e tive vontade de passar a caneta para a mão esquerda que, na hora,
ficou dormente e começou a desenhar o mapa do Brasil, uma pirâmide, uma
esfinge. Foi surpreendente! Gritei mãe, vem ver! E fomos para o Centro. O
salão estava cheio e me encostei numa grande porta lateral, que abriu para
fora. Caí deitada. Ouvi um oh! dos presentes. E me levantei. Fui avisar baixinho,
tchau mãe, a gente se vê em casa! Essa foi a confirmação. Fui embora.
Como sempre estudei assuntos extraterrestres, esotéricos e astrologia, minha mãe ligou-me na agência de publicidade onde eu trabalhava contando ter
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assistido, no programa Sem Censura, da TV Educativa, a uma entrevista bastante
interessante com Trigueirinho, que falou sobre o lançamento de seu novo livro
Erks, Mundo Interno. E me pediu para comprá-lo. Numa livraria, lá estava, que
capa interessante! Escrevi uma dedicatória e lhe dei de presente. Só que o
livro passava de mão em mão. Pai, mãe e filhas revezavam na leitura. A data
da compra do livro marcou o dia em que Trigueirinho me pescou: 5.8.1989.
Vejo agora que ali se iniciou um novo processo para a família. Fomos sendo
direcionados, até que cheguei a Figueira, o início de um grande impulso.
Na agência, uma amiga me perguntou o nome do autor do livro que eu havia comprado. E me entregou o recorte da propaganda da palestra dele no
Hotel Nacional, nos dias 2 e 3 de setembro. Uau! Em casa, todo mundo se
animou. No dia, o salão estava lotado, mas silencioso... Acolhemos o ambiente, reverentes. Andamos com delicadeza até a primeira fileira, literalmente
na ponta dos pés, e nos sentamos. Uma mulher passava pelo salão com uma
caixa onde recolhia bilhetes e os entregava para o palestrante. Em tudo havia
a mais perfeita ordem, algo impressionante para nós! Quando ele começou
a falar, percebi os assuntos chegarem a mim numa velocidade estupenda. O
processo era extraordinariamente dinâmico, mas ainda assim me dava tempo
de anotar. Não sei explicar o que aconteceu. Embora o tom de voz e o ritmo
dele fossem inalteráveis, a fala calma e pausada, a postura serena, dentro de
mim o movimento era acelerado. Saímos de lá literalmente no céu!
Já no saguão, inscrevi-me para receber notícias de lançamentos dos cassetes e
livros, e fomos embora. No carro, comentamos sem parar sobre as impressões,
os temas, numa alegria! Depois dessa, fomos a mais uma palestra no Hotel
Nacional, que foi sublime da mesma forma.
Ainda no processo de receber mensagens psicográficas, veio-me: “Agora chegará até você um novo percurso”. Fiquei intrigada. Justamente naquela semana
recebi uma correspondência, um convite para conhecer “Figueira”. Segurei o
folder por muito tempo, lendo-o e relendo-o. Sentia como um abraço apertado
de quem gostamos muito. Era realmente Trigueirinho me abraçando, num resgate. No convite estava escrito: “Trabalhos com Trigueirinho e a Fazenda Figueira
em 1990”.Trabalhos com Trigueirinho? Uau! O que é Fazenda Figueira? Onde
fica? Liguei para lá e me repassaram um telefone para eu fazer uma entrevista
no Rio. Tive um pouco de medo, achei que não passaria na entrevista... Foi
tenso. No dia, fui recebida por uma pessoa séria e ao mesmo tempo acolhedora. Fiquei bem, conversamos bastante, e pronto! Em 12.12.1990, preenchi
a ficha de inscrição para ir a Figueira pela primeira vez.
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e n c e r r a m e n to da s pa l e s t r a s

ao longo de uma década fecunda, Trigueirinho plasmou instruções
refinadas e o pulsar de seu mundo interno na consciência das cidades
aonde chegava. Um de seus encargos terrestres foi trazer à luz, de forma
magistral, o bálsamo de uma nova visão de mundo. Entre os sedentos
que iam ouvir o proponente do novo caminhar, encontravam-se muitos
de seus futuros discípulos.
Primeiro em Nazaré Paulista e depois em Figueira, o chamado
para a vida superior determinou a união de desconhecidos provenientes
de diferentes grupos em formação. Ao se encontrarem, vislumbravam
a mesma perspectiva da vida cotidiana, da vida planetária e da vida
cósmica, visto que o instrutor os treinava de forma simultânea, num
encadeamento perfeito.
Tomemos dois exemplos. A palestra intitulada Liberação Psicológica foi apresentada para cinco grupos, em 10 meses: em março de
1979 para belo-horizontinos, em junho para paulistas, em agosto para
baianos, em outubro para ouvintes de São Lourenço e, em janeiro de
1980, para a plateia em Montes Claros. Daí a nove anos, ele discorreu
sobre o tema O Novo Homem e os seus Mundos em dezembro de 1988,
em São Paulo. Em fevereiro de 1989, em Belo Horizonte, e no Rio de
Janeiro em abril.
O servidor de almas ficava disponível a todos que o buscassem
com intenção pura. O grupo de Holambra, interior de São Paulo, almejava conhecê-lo pessoalmente. Perseverante e incansável, prontificou-se
a pegar a estrada para estar com ele. Em julho de 1987, relata a coordenadora Ameny, ela e o marido o receberam por uns dias na casa onde
ele brindou o grupo com palestras.
Na trajetória incomum, também esteve em Brasília duas vezes.
Levou a palestra Encontros com o Infinito ao Senac, em 13 de setembro
de 1989. Às 20h de agosto do ano seguinte, mês em que encerrou o ciclo
das palestras públicas,Trigueirinho se sentou quietamente, como de
praxe, a uma mesa no palco do Memorial JK e discorreu sobre A Nave
de Noé para o auditório lotado.
Para Eva Cláudia Marinho Corrêa, a quinta-feira foi inesquecível:
“Minhas perguntas existenciais − que nem eu mesma sabia ter − foram
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sendo respondidas com profundidade e clareza, e me senti comovida.
Dizia a mim mesma que era tudo o que eu queria ouvir. Conheci a
palavra “autoconvocados*” e seu significado. Eu estava com mais três
pessoas. Tinha sido um custo descobrir onde e quando seria a palestra
e chegamos cedo. A tarde caiu, anoiteceu. Sem saber que podíamos ter
entrado antes, achamos o saguão cheio de gente, muitas fitas, muitos
livros expostos. Tudo me atraía, naquela sede de ter aquilo dentro de
mim, ouvir tudo, ler tudo. Mas primeiro garanti onde sentar. Eu me
lembro bem da primeira frase de Trigueirinho: “Estamos aguardando
parar a movimentação na sala para iniciarmos”.
Sem demora, Eva Cláudia passou a frequentar grupos de audição
de partilhas*. Regalava-se com os livros do instrutor e seu sonho de vida
era ir a Figueira. Realizou-o um ano mais tarde, em agosto de 1991.
Junto ao grupo, percorreu quase 1.000 km num ônibus fretado para o
primeiro mutirão de Brasília na comunidade.
Para encerrar este capítulo, transcrevemos trechos da conversa
com ela. Sua alegria, fé e disposição ao serviço voluntário representam
certo modo de ser e viver semelhante ao de discípulos que abraçam a
Obra* fundada por Trigueirinho.
“Meu coração não cabia em mim. Como enfermeira, voltava sempre que podia para estar em Figueira. Foi desafiador! Trabalhei dando
atendimentos e cursos de enfermagem no setor que primeiro foi chamado
Anexo. Depois denominado Central de Atendência e hoje é conhecido
como Setor Saúde e Cura.
Eu costumava ter sonhos reveladores com Figueira, com o grupo e com
Trigueirinho. Cheguei a lhe relatar um pessoalmente e ouvi dele: ‘É...
tudo está dito aí...’
Minha vida pessoal e o trabalho profissional em UTI’s hospitalares tornaram-se o reflexo do que eu vivia em Figueira e aprendia com ele. Hoje
sigo servindo à Obra* com tarefas de coordenação da Rede-Luz local
e da regional, através da oração grupal online, bem como colaboro no
Setor Saúde e Cura.
Passei por curas e transformações internas profundas! Renasci! Devo
tudo isso a Trigueirinho, que Deus amorosamente me apresentou naquela noite de 1990. Ele foi e sempre será o guia e farol da minha vida.”
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uma voz lança sementes

O único lugar seguro é o nível de consciência espiritual;
no mental, no emocional e no físico não há segurança.
a energia dos raios em nossas vidas
Trigueirinho

a voz do instrutor não se detém. “Sua fala e sua voz me conduzem
a outro estado. São como medicação suave que me faz sentir melhor,”
comenta, em 2021, a ouvinte de uma palestra postada no Canal Oficial
de Trigueirinho, do Youtube.
“A voz é um dos maiores transmissores de energia que existe no
plano físico”, diz ele numa entrevista de rádio. “O que se transmite através de um microfone é tremendamente potente e valioso se o orador
mantém uma atitude amorosa, ou seja, se está esquecido de si e em
função da lei evolutiva, que sabe o que faz com todos e com tudo. Por
isso é de grande responsabilidade o que se fala diante de um microfone.”
Para adequar o ensinamento eterno às mentes atuais, o orador
tomava exemplos da crônica diária e, com a mesma naturalidade, revelava surpreendentes dados cósmicos. Havia frescor, às vezes humor, no
que dizia. Provocava risos, pois a alegria ajudava-o a desobstruir canais
energéticos. Cauteloso, ousado ou cortante, sempre surpreendeu a plateia e rompeu limites com comentários apurados.
Observador de coração ardente, Trigueirinho abalava estruturas
num tom manso. Além de tudo, seu olhar falava. Se sentido na alma de
quem o recebia, tornava-se inesquecível. Os olhos castanhos incrivelmente penetrantes sabiam acolher, repreender, corrigir.
Mestre na arte verbal, ele escreveu: “A palavra é a formalização
de uma ideia, é um símbolo. Se penetrar os éteres imbuída de energia
criadora, ativa elementais e devas, e os coloca em dinâmico trabalho de
concretizar o que ela inspira. Para atuar desse modo, antes de proferi-la
o indivíduo se une à essência do que será transmitido. Interioriza-se
e percebe o tempo, o espaço, o som e as vibrações. A primeira etapa
desse processo é o autocontrole. Diminuindo o número de palavras
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pronunciadas, o indivíduo torna-se apto a refletir antes de falar. A etapa seguinte é a da reflexão. Ele chega a “ouvir” o que vai dizer. Escolhe
as palavras e edifica por meio do som. As palavras percorrem o espaço e, quando supérfluas e negativas, destroem ou conduzem ao caos*.
Vitalizadas pelo ser interno de quem as profere, constituem elemento
benéfico, construtor e positivo”.
No intuito de alcançar mais seres humanos, em 1983 iniciou-se um ciclo internacional de audições de palestras de Trigueirinho
gravadas em fitas cassete. Primeiramente no Brasil, na Argentina, no
Chile e no Uruguai, a escuta se estendeu velozmente a outras nações e
continentes.
Ainda como parte da rede de difusão, entre 1987 e 1990, os servidores próximos Célia, Germano, Maria, Mira, Tarcísio e Pedro percorreram cidades oferecendo palestras sobre o ensinamento apresentado por Trigueirinho. Ele próprio, nesse mesmo período, dedicou-se
a também veicular a mensagem por meio de entrevistas na mídia impressa, falada, televisada, em cidades onde proferia palestras.
e n t r e v i s ta s e m r á d i o s

especialmente em 1988 e no ano seguinte, Trigueirinho participou
ao vivo de programas de grande audiência em emissoras de televisão
e rádios de longo alcance. Em distantes cidades por onde peregrinou
entre a Argentina e o Brasil, o semeador de ideias lançou sementes em
terrenos internos de ouvintes e locutores. Respondia perguntas usando
um linguajar acessível, doçura e “paciência sideral” - termo inventado
por ele mesmo, repetido em palestras e adotado por seguidores.
A coordenadora do Núcleo Sagrado Céu, em BH, preserva fitascassete de entrevistas que circulavam entre o grupo da época. Prontamente uma colaboradora as levou para digitalizar, e um residente de
Figueira as transcreveu. Duram de 40min a duas horas cada.
Para o leitor se inteirar sobre certos temas que ele então tratava,
destacamos, a seguir, alguns fragmentos:
“Sabe por que as sementes vão germinar dentro das pessoas?
Porque elas nunca estiveram tão necessitadas de respostas quanto
agora. À medida que a necessidade aumentar, as sementes verdadeiras
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germinarão, e grande parte delas vai encontrar-se. Devemos lançar-lhes a dúvida, lançar a vontade de descobrir. Mesmo se um assunto
for quase desconhecido, quando é uma lei cósmica, ele age no inconsciente da maioria”.
“A situação caótica generalizada que presenciamos vai levar-nos
a uma decepção gradual e a um tal cansaço que buscaremos encontrar
a solução para os problemas dentro de nós mesmos. Essa é a lei da
evolução agindo. Há aqueles que, quando escutam falar de algo não
exatamente material, sabem que aquilo é real. A certeza vem de um
conhecimento que não é mental nem emocional. Vem de um conhecimento da quarta dimensão, do nível de alma, do nível espiritual.”
“A sexualidade humana está ligada ao sentimento de culpa porque a humanidade perdeu a verdadeira ideia sobre o uso do sexo. Todos sabem para que serve esta energia, e se sentem culpados por não a
usarem corretamente, mas para o prazer ou para suprir carências.
A energia que circula em nós é uma só. Quando se manifesta nos
centros reprodutores, é chamada de energia sexual. Se você permite
que suba pela coluna vertebral até os centros superiores do corpo, ela
desenvolve diferentes aspectos. Através do centro cardíaco, produz
um relacionamento correto, fraterno, entre as pessoas e tudo o mais.
Quando sobe até a garganta, desenvolve aspectos laríngeos, uma vida
criativa, útil ao mundo. Se você dá a chance de a energia subir da laringe para a cabeça, surge o pensamento superior, compreendemos as
coisas de uma forma universal, saímos da massa informe que hoje está
lutando com as forças do caos* em todos os setores e nos conectamos
com uma situação completamente diferente da média.
A obsessão sexual inibe a manifestação da energia em seus outros aspectos porque dificulta que ela suba. E é quando ela chega ao centro
cardíaco que um ser humano terá um relacionamento sadio. Ele pensa que está frustrado porque não encontra parceiros sexuais, mas está
frustrado porque fica pensando em ter parceiros. Como a energia segue o pensamento, a energia sexual torna-se equilibrada quando não se
pensa nela. Quando colocamos a mente em uma meta evolutiva, com
o tempo, gradualmente, todo o metabolismo se transforma. E, então, a
energia sobe pela coluna e age através de outros centros do corpo físico
e dos corpos sutis*.
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Um dos pontos que mais dificultam o autocontrole, inclusive sobre a
energia em aspectos sexuais, é o uso incorreto das palavras. Falar à
toa desvitaliza. Quando nos dirigimos a alguém, evocamos no outro
a mesma sintonia na qual estamos, e, se um diálogo não precisa ser
trocado, invoca forças dispersivas.
Os seres humanos estão precisando de uma revisão geral em todos os
sentidos. O desequilíbrio através do mau uso da energia sexual trouxe
a miséria e a fome que, por sua vez, trouxeram a doença, a superpopulação. Temos uma humanidade de relativa qualidade, que não conseguiu um pensamento superior nem a ligação com o nível intuitivo,
desenvolvimento que estava previsto para o seu caminho.
A sexualidade não foi compreendida, não está sendo usada da maneira
correta, com a finalidade estabelecida desde o início da criação, que
seria a reprodução, a continuidade qualitativa da espécie humana. Não
quantitativa. Por um lado, é muito positivo o que está acontecendo
para as pessoas irem encontrando o caminho certo.”
“Claro, existe vida extraterrestre em todos os cantos do Universo. A Terra é como um pequeno grão de areia numa imensidão infinita
povoada de planetas, de sistemas solares, de sóis. E a humanidade está
disseminada por toda a Criação, só que em diferentes leis, com diferentes aparências. Pode ter formas psíquicas, formas etéricas, formas
espirituais, dependendo da dimensão em que esteja.
Aqui no próprio planeta Terra, existe humanidade em outras dimensões. Na superfície, conhecemos as leis materiais, a lei da gravidade, as
leis magnéticas. Mas a 20 km de profundidade, entramos em outra faixa planetária, que é física, mas subordinada a leis diferentes. Conforme
descemos planeta adentro, há outras faixas, outros planos de consciência, regidos por outras leis. No interior do planeta existe também humanidade, irmãos que têm, como nós, a mesma essência humana e a
possibilidade de evoluir.”
“Até há pouco tempo, este assunto pareceria ficção científica ou
um romance de Júlio Verne, mas já pode ser falado claramente porque está próximo o tempo de que fique público. Na época bíblica, este
era um tema familiar. Ezequiel entrava num disco de fogo, uma nave.
Krishna veio num carro de fogo, também uma nave. A Estrela de Belém, que anunciou o nascimento de Jesus, era uma nave. A Arca de
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Noé, outra nave. Jonas, quando foi levado no ventre de uma baleia,
aquilo era uma nave submarina.
Nos últimos milhares de anos, a cultura e a civilização tornaram-se
materialistas como resultado da densidade em que o planeta entrou,
e a educação afasta as pessoas do suprafísico. Mas agora, com a sutilização da Terra, a psicologia humana vai mudar completamente, e as
pessoas precisam estar preparadas e saber quem elas são.
Estamos num período de preparação psicológica. Acho importante
se falar disso para que as mentes se harmonizem porque chegará um
momento, quando a purificação global começar, em que haverá verdadeiras frotas de naves pelos céus. Os desprevenidos entrarão em
pânico. Mas quem estiver preparado vai lembrar-se, e a condição deles será outra.”
“Porque em Vênus encontramos uma temperatura elevada,
pensamos que é um planeta inabitável, como aliás presume a ciência,
porque é física. Contudo, exatamente por essa temperatura, lá existe a
humanidade mais evoluída do nosso sistema solar, que é suprafísica.
Vênus tem enviado espaçonaves para cá desde o princípio.
Uma nave que sai de lá entra na atmosfera terrestre em horas ou até
em minutos, porque não usa o mesmo espaço nem o tempo em que
estamos. O venusiano dentro dela não tem corpo físico como o nosso e
está em outro nível de intelecto. Por ter distintas capacidades desenvolvidas, pode materializar-se para trabalhar na dimensão em que vivemos. No sistema solar, Vênus representa a energia do amor-sabedoria,
e suas naves irradiam e estimulam energia amorosa superior.”
“Seres extraterrestres chegam à Terra, alguns vindos de anos-luz
de distância, viajando por um pequeno espaço que existe entre uma dimensão e outra. As naves intergalácticas a serviço na Terra geralmente
têm aparência de estrelas, de forma a fazerem um trabalho sem tumultos. Quando seres puros de coração observam o céu com amor e com
a intenção de terem com elas um relacionamento amigável, pacífico, as
naves dão sinais.
Esses visitantes cósmicos são nossos irmãos, que já percorreram o estágio em que estamos hoje, mas evoluíram. Passaram para outras civilizações, outros esquemas planetários, outros níveis de consciência,
outras dimensões. Eles têm uma compreensão muito grande sobre
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nosso estado, nosso processo e principalmente sobre a transição delicadíssima que hoje vivemos.
Sempre houve contatos com naves. Mas, agora, estamos aprendendo a
fazer um contato mais consciente. Quando estávamos em Maceió, eu
disse numa rádio, e também num programa de televisão, que verifiquei
naves trabalhando sobre a cidade. Elas vêm transmutando a poluição,
ordenando o campo magnético terrestre, que está muito confuso. Vários ouvintes foram então observar o céu e vieram dizer-me que receberam sinais. Umas naves mudavam de cor; a estrela ficava alaranjada,
ficava vermelha, ficava amarela. Alguns viram mesmo a estrela deslocar-se e uma estrela sair da outra. Isso são operações chamadas contatos através dos níveis internos. Quando alguém vê algo assim, recebe
uma aprendizagem. A própria consciência se torna mais universal e, a
partir daí, ajuda outras a se desenvolverem.”
“O que há na Terra em matéria de agressão e de desconhecimento da Lei do Amor, que é a lei que rege o Cosmos, é tão grande
que, desde 1952, houve um apelo da Consciência Cósmica Central.
Foram convocados voluntários extraterrestres para ajudarem a Terra a
sair dessa situação. Hoje temos cerca de 10 a 13 milhões de naves intergalácticas em volta do planeta irradiando, transmutando e assistindo
as pessoas internamente. Por exemplo, como não acontecem acidentes
maiores com os grandes arsenais mortíferos de bombas atômicas da
Terra? Porque naves que mudam de dimensão estão custodiando esses
ambientes de forma eficiente e amorosa para que isso não aconteça.”
“No cosmos existem dois tipos de forças, as evolutivas, às quais
estamos servindo, e as forças do mal ou forças involutivas. Uma série
de civilizações cósmicas trabalham para as forças evolutivas. Na Terra,
as forças evolutivas e as forças do mal até hoje conviveram ou entraram
em conflito umas com as outras. Mas já está decidido: num ponto culminante da transição que o planeta está passando, haverá a purificação
global, e as forças involutivas serão canalizadas para áreas do cosmos
em estado primordial. Aqui predominarão as forças evolutivas, mas,
antes disso, muitos fatos acontecerão.”
“Pelo que se lê ou se ouve nos noticiários, compreendemos que a
superfície do planeta está completamente comprometida. Não apenas
pela contaminação ambiental, como pela poluição psíquica, mental,
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emocional. Como a Natureza está sendo agredida pelo homem, ela e o
próprio planeta reagirão para que não morram, e aí haverá uma transformação fundamental.
Esse assunto, bastante amplo e atual, vem sendo tratado nos últimos
livros publicados. Acho importante apresentá-lo de um ponto de vista
esperançoso. O processo de purificação global deve ser recebido como
uma solução, não como um motivo de pânico. Vista do mundo suprafísico, essa fase é uma verdadeira festa.”
“O mundo não vai acabar. Vai transformar-se antes de entrar em
outra fase. Pelo estado de contaminação a que chegou, levaria de 30 a
40 mil anos para ser recuperado por leis naturais. Mas acontecerá uma
regeneração rápida prevista para ser feita em 7 anos de nosso calendário. Então a superfície da Terra ficará inabitável porque as forças da
purificação estarão aqui despoluindo os mares, as águas, o ar, a terra, a
atmosfera psíquica e principalmente o magnetismo.
Agora, vocês perguntarão, como se pode esperar por uma purificação
sem ter pânico se isso vier através de mudanças geológicas, como sempre vieram? É simples. Se continuamos coligados somente com as leis
materiais, ficaremos prisioneiros da situação de caos*, que se está se
alastrando por todos os setores. A forma de atravessarmos o período
crítico de transição de uma maneira equilibrada e tranquila é ajudando
as pessoas a sintonizarem não só com leis materiais, mas com a vida
imaterial, a vida espiritual.”
“As pessoas estão voltando a se interessar pela história da Atlântida e da Lemúria - grandes continentes que existiram em tempos
passados e submergiram através de cataclismos de âmbito mundial.
Por estarmos nos aproximando de um ciclo semelhante, do subconsciente delas surgem essas perguntas. Existem destroços da Atlântida
nas Ilhas dos Açores, em Cabo Verde, e numa parte do Nordeste brasileiro. Platão, na Grécia, em sua literatura, falava da Atlântida, que
submergiu por causa de um confronto entre as forças da evolução e as
da magia negra.”
“Os incas, os astecas e os maias, bastante adiantados, tinham,
entre eles, seres extraterrestres encarnados que lançaram várias bases
das civilizações terrestres. Hoje conhecemos resíduos, documentos
importantes vindos desses que hoje chamamos de índios. Cada povo
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tem a sua trajetória e, depois de se desenvolver ao máximo, suas almas
mais evoluídas vão transmigrando para formar novos povos ou então
mudam do planeta.”
“É um momento bonito, este acontecendo aqui na Terra. Os seres que não forem excessivamente agressivos e que fizeram a íntima
escolha de entrar em uma lei evolutiva e não permanecerem só na lei
material, passarão para um plano superior de existência.
Aproximadamente 10% da população da Terra optou internamente
por evoluir e continuar sobre a Terra no ciclo futuro. A preparação
interna desses indivíduos já está feita. Uma parte deles será recolhida
com o corpo físico. No momento, cerca de onze planetas com vida física semelhante à daqui poderão recebê-los. Outra parte da humanidade
resgatável ficará em espaçonaves com quilômetros de diâmetro conduzidas por civilizações de outras galáxias. De seu bojo saem até 40 naves
menores, as naves-transporte e naves-laboratório.
Durante uma operação-resgate*, uma nave que chegue de Vênus em
quatro horas recolhe milhares de pessoas de diferentes pontos do
mundo em poucos momentos. Os resgatados passam pelo seguinte
processo físico: primeiro, as naves-laboratório os envolvem em uma
membrana transparente, que lhes permite serem aspirados para dentro
delas e transportados em altíssimas velocidades. Da memória cerebral
imediatamente se apagará a recordação terrestre, mas guardarão intactos o mundo interior e o corpo mental. Num ambiente correspondente
ao da Terra passarão por um processo interessante: a reforma do código genético e a purificação de seus corpos. E, quando esses indivíduos
forem repostos na Terra, ela estará sob outras leis.”
“A vida muda à medida que a intenção interna muda, quando
temos a íntima intenção de sermos amorosos, de evoluir. Quando nosso
maior desejo é ajudar os outros, isso vai determinando circunstâncias
externas e promove encontros interessantes, sejam terrestres, sejam de
outros tipos. Quem cuida de elevar o próprio desejo, aperfeiçoa a vibração e passa a atrair, e é atraído, pelo que tem vibração semelhante. Assim começa a encontrar seu verdadeiro grupo, os verdadeiros amigos, a
verdadeira família, o verdadeiro companheiro de trabalho.”
“Uma das chaves mais importantes é o indivíduo saber que ele
evolui à medida que se esquece de si e ajuda quem mais precisa.”
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p r i m e i ro s

16 l i v ro s

1987-1990

madrugadas adentro, os dedos ágeis de Trigueirinho corriam por
teclas da máquina datilográfica. Em três anos fecundos, lançou dezesseis livros, que considerou como do primeiro ciclo. Chegou a publicar doze em 1994, um por mês, e oitenta e quatro ao todo. Os leitores
aguardavam sedentos a publicação seguinte, pois o autor tinha o dom
de acender a memória divina. Mas ele instigava: “A Verdade é uma só, é
amor. Não há nada de novo a dizer. Mas escrevemos centenas de livros
com diversas energias para ajudar o leitor a ir captando o que é o amor”.
Um ano foi histórico na construção do serviço editorial e grupal:
1987. No dia 10 de janeiro, ele deixa Nazaré Paulista e já em 7 e 21 de
junho promove reuniões em São Paulo e no Rio de Janeiro sobre a comunidade que vinha sendo fundada, Figueira. Neste ínterim assina, em
18 de março, o contrato com a casa editorial Pensamento, de São Paulo.
O primeiro livro, Nossa Vida nos Sonhos, vem a público em 31
de julho. Dias antes, 17 de julho, ele passa os originais de A Energia
dos Raios em Nossas Vidas para Diaulas Riedel, que liderava a editora
desde 1943. Em quatro meses, 13 de novembro, o segundo livro estava
impresso. Em 1988, mais quatro. Nove chegaram às livrarias em 1989 e
ainda três no ano seguinte.
Uma década antes, em março de 1976, Trigueirinho anota um
encontro com Diaulas numa agenda. Ambos eram reservados e discretos sobre a própria vida pessoal. Todavia, a espiritualidade e a visão de
mundo, da filosofia e da cultura os aproximou. Sempre que se referia ao
editor, Trigueirinho sorria. Mais de uma vez contou-me. Sem seu estímulo, nunca se tornaria escritor. Diaulas, também escritor, insistia: “Se
você não escrever um livro, eu o farei e publicarei em seu nome”.
Um imigrante português fundou o Grupo Pensamento em 1907.
Hoje a editora tem quatro selos. Um é o da mais antiga casa editorial
esotérica brasileira, que traz assuntos ocultos e os que aproximam a
ciência moderna de grandes escolas místicas. Publica autores reflexivos nacionais ou renomados escritores internacionais. Nos anos 1980,
foi a primeira a oferecer edições refletindo a consciência da Nova Era.
Logo após lançadas em português, as obras de Trigueirinho
eram impressas na Argentina, pois ele firmara um contrato com a editora Kier em 1987. Kier traduzia os textos para o espanhol, diagramava
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e imprimia os livros. O autor relacionava-se sob o espírito da fraternidade e da unidade com ambos os editores, Diaulas e o proprietário
das centenárias Editora e Livraria Kier, de Buenos Aires, que, no site,
compromete-se a “elevar a consciência e modificar os paradigmas vigentes, trazendo ideias que irradiam luz para os buscadores espirituais
da sabedoria, luz para evoluírem”.
Trigueirinho tornou-se escritor com o livro Nossa Vida nos Sonhos. Com 56 anos, entrava no oitavo septênio. Uns 25 anos antes estudara a realidade onírica a fundo, enquanto cursava hotelaria em Roma.
Para compreender os diferentes tipos de sonhos, iam sendo-lhe descortinados exemplos claros. Num outono, subiu a avenida arborizada
até o prédio de Maria Luisa Peretti. Bateu à porta. “Quando entrei no
estúdio, lugar mágico para mim, logo vi um quadro recém-pintado,
com tintas reluzentes e ainda frescas.”
A instrutora o criara de manhã, inspirada em meditações e em
um sonho profético. Ela lhe disse então que o futuro do planeta “dependia da humanidade, de como ela reagisse; se a humanidade despertasse
para a sua verdadeira tarefa sobre a Terra, o que estava profetizado no
quadro se realizaria apenas parcialmente; mas, se não despertasse o suficiente, aquelas cenas poderiam acontecer”.
Quase vinte e cinco anos depois, Trigueirinho deu uma série de
palestras sobre sonhos. Colaboradores transcreveram o material gravado
em fitas cassete, que foi a base da primeira parte do livro. A segunda
parte foi recriada durante um dos retiros grupais que promovia. O último
capítulo, Uma Visão, relata sua experiência sobre o quadro profético.
Uma luz curativa branco-azulada vinda do céu banhava a pintura, tanto
a paisagem como homens curvados e sem energia, assim como pessoas
de porte ereto fazendo uma obra grupal de salvação.
A contracapa de Nossa Vida nos Sonhos anuncia: “Em nosso interior há uma energia criativa poderosa: uma parte dela fica evidente na
vida de sonhos, onde o impossível acontece. A importância dos sonhos,
suas consequências, os diferentes tipos de sonho, os ensinamentos que
deles recebemos, os sonhos proféticos, os sonhos como mensagens da
alma são alguns dos temas tratados neste livro”.
Seguem compilações sobre o correto adormecer, o correto despertar e o sonho de um escritor sobre uma organização de parágrafos:
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O primeiro livro de Trigueirinho teve três capas, a primeira criada pela Editora
Pensamento, duas outras por voluntárias da Irdin Editora, fundada pelo autor.

“Os sonhos constituem um precioso instrumento para a evolução do homem que, por meio deles, pode participar da vida em vários
níveis de realidade e de consciência. Se dermos atenção à vida durante
os sonhos, usaremos melhor boa parte de nossa estada na Terra, já que
passamos cerca de um terço dela dormindo.
Quando nos deitamos e nos preparamos para adormecer, o eu superior*
vai reunindo todas as energias disponíveis, levando-as para a região do
centro cardíaco. É importante acompanhar esse movimento, e partirmos
para um sono tranquilo na direção de níveis mais profundos. Quando
o corpo físico e o cérebro dormem, a alma recolhe-se em seu próprio
nível, que é o plano mental abstrato ou o intuitivo. De lá, a alma pode,
ou não, enviar impressões para os corpos da personalidade.
O último pensamento consciente deve ser positivo, imbuído da vontade de ir para um nível bem alto, superior. Isso determina uma vida de
sonhos mais madura. Esse procedimento é válido, igualmente, para a
hora em que vamos desencarnar.
Quanto ao hábito de ler antes de dormir, podem ser feitas várias observações. Toda leitura coliga-nos com o plano mental do escritor ou com
o nível que o inspirou. Se lermos um livro policial antes de adormecer,
podemos ir para o baixo astral; mas, se lermos um livro filosófico de
boa qualidade, podemos ir para o mental superior. Assim, também, se
adormecermos logo após assistir ao jornal da televisão, vamos entrar
na vibração do ambiente psíquico que nos foi mostrado. Da qualidade
da leitura vai depender a qualidade da vida onírica.
Lembro aqui a história de um escritor que, ao rever o livro que acabara
de redigir, achou que precisava fazer alterações em determinado capítulo.
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Sentia que algo não estava bem, mas não atinava com o quê. Como seus
amigos que leram o livro não localizaram o erro, resolveu recorrer à vida
onírica. Sonhou então com algumas poltronas. Logo que as percebeu, viu
que começaram a inverter suas posições e gravou bem o lugar para onde
cada uma se deslocava. Ao acordar no dia seguinte, soube intuitivamente
que ali estava a solução para o capítulo; concentrando-se, notou que o
número de parágrafos da página problemática era o mesmo número de
poltronas do sonho. Identificando-as assim com os parágrafos, recortou-os e inverteu suas posições, reconstruindo a mudança que ocorrera
com as poltronas. Dessa forma, o problema que se apresentou na vida
de desperto desse escritor foi solucionado no sonho.
Existe um momento de percepção muito curto, um instante em que
notamos estar acordando e em que recapitulamos os acontecimentos da
noite. Nesse momento de percepção precisamos ter cuidado para não
permitir a entrada de preocupações ou do programa para o novo dia.
Portanto, ao tomarmos consciência de que estamos acordando, procuremos ficar imóveis e sem pensamento algum. Conseguido esse silêncio,
percebemos o acordar do corpo e tomamos cuidado para não movê-lo,
principalmente a cabeça. Esse cuidado é necessário porque, ao mexer o
corpo físico, podemos apagar a memória do que foi sonhado.
Há quem tenha ótimas ideias ao despertar. Para os portadores dessa
tendência desenvolverem-na de forma sadia, recomenda-se que, antes
de adormecer, vejam com clareza o assunto a ser resolvido e entreguem-no à supraconsciência. Enviando-o para o mais profundo do ser e não
pensando mais nele, a solução poderá imprimir-se no cérebro físico no
momento do despertar. Após uma noite criativa, estaremos transformados, principalmente se o sono profundo for proveitoso.”

O livro A Energia dos Raios em Nossa Vida aborda a união
harmônica entre nossa personalidade e a alma. Assim Trigueirinho descreve os Raios: “São expressões de energias,
e existimos como manifestação dessas energias. Cada um
de nós, cada planeta, cada sistema solar é uma expressão
de Raios. Entretanto, em um nível mais profundo, existe
algo de um mistério insondável”.
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Nesse livro e em palestras, ele tornou didáticas transmissões feitas
há quase um século pelo Mestre Tibetano DK* a Alice A. Bailey, publicadas em cinco volumes na obra clássica Tratado sobre os Sete Raios.
Palestras sobre os sete Raios, gravadas ao vivo durante suas viagens, inspiraram um de seus livros mais reeditados − quase na 20a edição.
Ele o ilustra com vivências pessoais e a de conhecidos, e utiliza “exemplos
retirados dos arquivos universais disponíveis aos clarividentes”.

Para vislumbrar a magnitude dos Raios, imaginemos o cosmos banhado por essa energia e tendo a Consciência Divina oculta
no mínimo e no todo. Simplificando ao máximo, quando a Vontade
e o Coração de Deus se expressam, transformam-se em princípios
criadores, ou seja, Raios. Esses se projetam como luz através das
diferentes dimensões e, conforme descem até os planos materiais,
subdividem-se em diferentes expressões.
No capítulo Raios Trigueirinho explica:
“O Sistema Solar onde vivemos é expressão do segundo raio cósmico, também chamado energia de amor-sabedoria. Subdivide-se em sete
energias, as quais, neste estudo, chamamos de sete Raios. Por enquanto,
pouco sabemos dos vários raios cósmicos que se manifestam em outros
sistemas solares. O que conhecemos mais especificamente é o do amor-sabedoria, que está presente em tudo e em todos neste nosso sistema.
Para efeito de estudo introdutório, essa energia cósmica está subdividida em sete Raios: Vontade-Poder; Amor-Sabedoria; Inteligência Ativa;
Harmonia de Opostos; Conhecimento Concreto; Devoção-Idealismo;
Ordem e Organização.”
Anos afora, ele tratou o tema um sem-número de vezes, citando
miríades de exemplos para clarear a mente de estudantes que buscam
liberação espiritual. Na apresentação do livro, ele afirma:
“Os Raios serão a base da psicologia no futuro e neles se fundará
o conhecimento do homem”. E mais adiante: “Quando pensamos que
estamos amando, na verdade estamos vivenciando apenas um reflexo
do amor-sabedoria cósmico. Isso explica porque não ficamos satisfeitos
com a nossa própria capacidade de amar (ainda limitada), pois o amor
deve ir-se revelando aos poucos, como energia, em todo o Sistema Solar
em evolução.”
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Com noventa páginas, Do Irreal ao Real é um livro de
cabeceira vital, que traz chaves e experiências internas
úteis do autor. “Se tivesse direcionado mentalmente o ali
exposto”, diz ele, “provavelmente estaria agora escrevendo
algo acadêmico ou excessivamente programado. Mas o
roteiro inicial foi mudando; o texto básico, fornecido por
uma palestra pública, foi aos poucos sendo colocado de
lado”. Eis passagens compiladas de diferentes capítulos:
“Os planetas são concebidos na Mente Única como formas-pensamento arquetípicas, que se vão materializando até se tornarem físicos.
Através do processo de solidificação progressivo, atingem o mais alto
grau de densidade antes de entrarem em ciclos que os levam a se desmaterializar gradualmente, para voltar aos níveis abstratos de consciência.
O estado da Terra, nos últimos dois mil anos, foi de absoluta solidez.
Disse um ser de grande evolução que nunca o homem foi tão perverso
e violento como hoje, que a decadência, o sofrimento e a miséria nunca
foram tão generalizados.
A certa altura senti um peso muito grande. Recostei e me concentrei
até tocar o meu centro interno, que não é um lugar, mas um ponto na
consciência. O peso e a pressão vinham de fora, decorrentes da situação
psíquica coletiva. A primeira resposta que recebi de meu interior é que
eu deveria falar dessa situação. Continuei quieto. E percebi uma forma
de ser útil nessa situação planetária. O amor pelos seres que se locomoviam através da cidade e a ligação que senti com a presença eterna
em todos começaram a trazer clareza e uma nova força à minha mente.
Mesmo dentro de um ciclo escuro, temos momentos brilhantes como
possa ser o advento da energia aquariana. Precisamos aprender a sintonizar com essa vibração. Nos altos cumes e planaltos cobertos de neve
existem seres que, em meditação profunda, abrem-nos portas para novas
correntes energéticas. Principalmente neste continente, as pessoas estão
cada vez mais abertas para a dimensão espiritual. Existe enorme e oculto
valor na atividade interna dos indivíduos.
Seres da Hierarquia*, ainda misteriosos para os homens, distribuem
energia superior para países inteiros. Quando me coliguei com o Anjo
do território brasileiro, percebi quão imenso é o potencial deste país,
apesar de muitos seres humanos permanecerem hipnotizados pela crônica caótica da realidade externa.”
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Hora de Crescer Interiormente foi escrito à mão durante
um retiro grupal na Casa São José, em Belo Horizonte. As
doze histórias do herói Hércules representam doze etapas
da experiência da alma no transcurso das vidas: a evolução
na matéria, a luta para se destacar da consciência de massa
e, por fim, a realização.
No décimo primeiro mito, Limpando Estábulos, o ser se
liberta de laços pesados com a matéria e se torna um servidor do plano
evolutivo. Por essa tarefa hercúlea Trigueirinho passou na transmutação
monádica vivida no Vale de Erks, descrita por ele mais adiante:
“Hércules vive agora uma experiência que determina uma grande e definitiva mudança em sua vida: tendo acendido em si a própria
lâmpada por meio do serviço altruísta e do alinhamento com os níveis
superiores de sua consciência, ele deverá levar essa luz até os demais
seres. De agora em diante, Hércules será cocriador consciente, e não
mais poderá voltar atrás em suas intenções interiores.
É convocado a ir ao encontro de um “farol”, e não mais de uma incerta
e pequenina luz. Esse farol, que também está dentro dele, faz parte da
mesma luz, mas apresenta muito menos véus. Hércules precisa agora
mudar o sentido de seus passos; em vez de prestar tanta atenção a si
mesmo, deve voltar as costas ao que construiu e ir ao encontro dos que
caminham nas trevas, dos que não acenderam, ainda, a própria lâmpada.
Algumas características marcam um ser já evoluído. O serviço desinteressado é a primeira delas, e é feito quando a consciência não está mais
centrada no ego humano, nas suas pseudonecessidades e expectativas.
Agora, trabalha-se indo ao encontro das reais necessidades dos outros.
A segunda característica do ser a serviço do mundo é a capacidade de
trabalhar em grupo. Esquecido de si mesmo, diante da tarefa em prol
da humanidade, concentra-se no centro da própria consciência; assim,
fica internamente unido a todos os seus semelhantes, formando, na
realidade, um grupo. Dessa consciência integrada à humanidade como
um todo, flui uma energia especial, capaz de remover montanhas. A
terceira característica é a pureza, que implica estar mais alinhado com
os próprios níveis superiores de consciência.
Iniciado nas leis básicas que regem o cosmos, Hércules está apto para
serviços ainda maiores aos olhos de Deus.”
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No livro A Morte sem Medo e sem Culpa, o autor conta:
“Nos últimos dias do mês de dezembro, eu falava a dois
amigos que deveria escrever um livro sobre a morte-vida. Nele seria explicado que não existe morte, e que há
uma só vida, em vários estágios e níveis de consciência:
alguns em que estamos encarnados em corpos densos e
vivemos sobre a crosta terrestre, e outros em que estamos
desencarnados e vivemos em níveis suprafísicos*. Esse
livro diria que a vida, sendo sempre a mesma, muda continuamente,
expressando-se por meio de diferentes formas”.
Do apartamento de Ilma, coordenadora do grupo Rio de Janeiro,
Trigueirinho escreveu uma carta em 27.1.1988, para a servidora Satya
que alugara uma casa em Carmo da Cachoeira para acolher pioneiros de Figueira que saíram de Nazaré. Na página da frente, ele noticia
que terminara de escrever “o livro sobre a morte, o que aconteceu em
menos de um mês, tal era a torrente de dados que chegavam à minha
mente, com toda a facilidade. O livro já está em fase de revisão e, creio,
deverá ter prioridade sobre o de Hércules dada a necessidade que as
pessoas têm dele”. E prossegue:
“Como o livro aborda, também, uma história verídica que se
passou aí nesta região, pensei que seria bom se ambos os pais de um
dos protagonistas lessem o original, antes de dá-lo à publicação. Isso,
se eles quiserem ler. Conversei com a mãe sobre o livro, um pouco
superficialmente, enquanto estive aí em janeiro; ela pôs-me à vontade
para escrevê-lo e, inclusive, tratar o assunto de seu filho. Você pode
fazer o favor de consultá-los, se eles precisam ler o texto? Neste caso,
eu poderia emprestá-lo a eles confidencialmente (porque não é bom
que um livro seja conhecido antes de ser publicado), talvez no final
de fevereiro ou princípio de março. Se você aceita essa incumbência,
diga-lhes de antemão que a aparição do jovem filho ficou totalmente
camuflada, o local de Monte Santo (em lugar de Montecristo) e o antigo
nome do lugar ficou sendo, no livro, Carvão, (em vez de Carvoeiro).
Quanto à história, ficou quase irreconhecível, embora eles dois, como
pais, perceberão muito bem de que se trata.
O livro tem três personagens centrais: Coaraci, a Paineira (que se encontra lá no local físico) e Jambo, um cachorrinho. O título do livro
não terá a palavra morte, mas será Fora do Medo e da Culpa.
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Você gosta? Quem sabe se você também lerá o original, nessa mesma
ocasião. Favor você dar estas notícias ao Germano, pois ele é um dos
revisores do livro.
(Se você achar oportuno, diga a ambos os pais que eles também aparecem no livro, porém sem seus nomes, e fazendo parte integrante da
conclusão. Explique-lhes que o livro não é uma novela, mas, sim, um
livro técnico sobre a morte e a vida).
Até o retiro, em Belo Horizonte.
Luz, Trigueirinho”
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“Caminhos para a Cura Interior trata da arte de curar.
Bilhões de pessoas buscam a cura física, diz o autor. A
vida interior de cada uma está passando por um desenvolvimento especial. Sempre que estamos enfocados na
personalidade, estaremos mais sujeitos às doenças, dado
que é exatamente nos níveis físico-etérico, emocional e
mental, mas não além deles, que elas existem.
Para estarmos relativamente livres da condição de desarmonia, necessitamos concentrar-nos na ideia de que a maior parte do Ser se encontra em níveis supramentais, e tomar consciência disso de maneira
cada vez mais clara.
Este livro é um roteiro para conseguirmos essa nova atitude. Mostra-nos a origem das doenças, suas funções mais profundas e o correto
relacionamento do indivíduo com os seus corpos. Mostra-nos, também, o trabalho com a purificação das células, o esforço sem luta, a
questão do sofrimento e da dor e, principalmente, a grande proteção
com que podemos contar quando tomamos certas decisões.”
Alguns títulos de capítulos listados no sumário sinalizam essa
visão elevada sobre cura: As causas ocultas das doenças, O sonho da
flor, O que é a cura? De onde provêm as doenças, Funções profundas das
doenças, A questão do sofrimento e da dor, A purificação das células,
Pontos de força e de cura no planeta. O autor prossegue:
“A propaganda de remédios, a descrição pormenorizada (e nem
sempre necessária) dos aspectos das doenças, os costumes alimentares
retrógrados, a ansiedade produzida pelo hábito da competição e o desejo canalizado para coisas da matéria mais densa levaram-nos a uma
identificação progressiva com as áreas enfermas do planeta. Atualmente, os poderes superiores que existem dentro do homem estão sendo
reconhecidos por ele, e a progressiva concentração de sua mente nas
dimensões supramentais lhe propiciará certa imunidade, desde que ele
persista em seu trabalho de colocar sua personalidade em alinhamento
com a vontade superior. Tal trabalho nada mais é que a contínua atenção em manter-se coerente (nas ações, sentimentos e pensamentos)
com a meta espiritual escolhida.
Caminhos para a Cura Interior quer ajudar a abrir portas para dimensões, que, em breve, serão conhecidas por todos.”
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Revelações dadas pelo livro Erks − Mundo Interno elevaram as consciências e despertaram muitos leitores. Trigueirinho divulgou amplamente o assunto ali tratado. Seguem
trechos de uma entrevista de fevereiro de 1989, na Rádio
Globo, Belo Horizonte. O interlocutor introduz a questão:
“Em maio de 1988, Trigueirinho encontrou-se com um
ser que lhe passou o material que originou o livro Erks.”
“Para mim, o material era verdadeiro, era válido,” o instrutor
explica. “Na fé, na convicção interior, escrevi o livro e depois tive a
oportunidade de comparecer ao vale de Erks, onde os fatos se passam
e, durante algumas noites, assisti a várias operações feitas pelas naves.
Tudo o que tinha sido colocado no livro me foi demonstrado, e outras
coisas também, que escrevi nos livros seguintes.
O vale de Erks fica na província de Córdoba, na Argentina, e o Centro
Intraterreno de Erks fica na área intraterrena da região, a muitos e muitos
quilômetros de profundidade. Como os irmãos maiores têm conhecimento de leis suprafísicas, podem fazer uma projeção do Centro na
superfície. Então, podemos ver sobre as montanhas a rede de iluminação
da Cidade Intraterrena. E isso é um reflexo, é a sua projeção.Para fotografar só se for autorizado pelo objeto a ser registrado, senão as imagens
não saem. As distâncias são muito grandes, e eles estão sob outras leis.
No nosso caso havia autorização para levar a máquina. Então, com uma
câmera normal, consegui fotografar, inclusive coisas suprafísicas, como
a fotografia que está na capa de Erks − Mundo Interno.
Os seres extraterrestres e intraterrenos falam um idioma intergaláctico
que se chama Irdin. Todas as línguas terrestres têm palavras em Irdin, e
Cristo o falava em alguns momentos. Muito do que Ele falou enquanto
estava crucificado foi em Irdin, por isso não foi compreendido, nem se
sabe o que Ele disse.
A pessoa que me guiava, Sarumah, dialogava com eles em Irdin, coisa
que não acontecia comigo. Existe outra forma de comunicar, que não
é através de palavras. No vale de Erks, eu tinha a compreensão interna
do que estavam querendo transmitir. Nunca me comuniquei através
de palavras com eles, mas, para transmitir para outras pessoas, tive de
colocar aquilo nas minhas próprias palavras. Daí começaram a nascer
os livros.”
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Trigueirinho aceitou transmitir e difundir o trabalho de
seres cósmicos e intraterrenos positivos, que se dedicam a
ajudar a evolução da Terra. Assim, redigiu Miz Tli Tlan –
Um Mundo que Desperta, quando a energia de Shamballa,
centro regente do planeta por milênios instalado no deserto de Gobi, trasladou-se para uma avançada civilização
que fica em níveis intraterrenos dos Andes peruanos, Miz
Tli Tlan, que, em lrdin, significa “homens sábios”.
“A capa apresenta a foto de um movimento realizado por
uma só espaçonave, que desenha nos céus a imagem de
um homem cósmico em posição de reverência e saudação
aos homens de superfície”, diz o autor. O livro tem fotos
de espaçonaves, mapas. Revela exercícios com sinais, símbolos e cores para serem utilizados por períodos curtos.
Ao lado, pintura da visão clarividente de um jardim de
Miz Tli Tlan, cujas fontes emanam energia, não água.
Trigueirinho se baseou em informações de um membro do Conselho Alfa e Ômega, que viaja em uma nave extraterrestre: “Coube-nos
coordenar e desenvolver o material que nos foi passado, material que,
inclusive, originalmente estava escrito com uma sintaxe diferente da
que conhecíamos. Alguns trechos eram propositadamente herméticos, e
procuramos, dentro do possível, torná-los mais compreensíveis. Nesses
casos, pedimos a supervisão desse membro, que esteve conosco sempre
que foi necessário, revisando e ampliando o que escrevíamos”.
Na 13ª edição, de 2011, ele acrescenta os seguintes dados: “Este
livro foi escrito em 1989, etapa do despertar de Miz Tli Tlan como centro regente do planeta e como fonte da nova raça. Nessa época, o nome
Amuna Kur designava sua Hierarquia* Maior, conhecida como Sanat
Kumara em sua fase anterior. A segunda Hierarquia em Miz Tli Tlan
era Solhuat Khutulli, no passado conhecido como Kuthumi, ou K.H.
na literatura teosófica. Entre 2009 e 2010, Amuna Kur assumiu novas
tarefas, cósmicas, e Solhuat Khutulli passou a ser o Regente do planeta.
Portanto, ao ler este livro, escrito anteriormente a esses fatos, leve em
conta essa mudança.
O tema Miz Tli Tlan faz parte do trabalho universal para o advento da
nova raça de superfície do planeta Terra, raça que surgirá após ter sido
aplicada aqui, em maiores proporções, a Lei da Purificação.”
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Aurora compõe, com Miz Tli Tlan e Erks, os três centros
intraterrenos* mais importantes nesta época. O triângulo
de energias é essencial para a evolução da vida na Terra.
Aurora tem a função específica de introduzir a essência
da cura cósmica no planeta. Como processador potente
de vibrações, uma de suas tarefas é retirar forças do mal e
do caos* da aura da Terra. Segundo o autor, o livro Aurora
− Essência Cósmica Curadora é produto de três fontes: seu
próprio interior, em estado de grande alegria espiritual ao se concentrar
no assunto. Indicações de um extraterrestre que ele conheceu e passou
aproximadamente quatro anos em um corpo físico humano. E também
a visita à granja La Aurora, na região de Salto, Uruguai onde esteve com
Tonna, o guardião de Aurora.
No texto, Trigueirinho compartilha vivências externas e internas, além de contatos com seres que vivem na civilização intraterrena
de Aurora − Salvador, Maia, Nicolás, Andrés, Eia, Padre Pio - que se
materializam como luzes para se comunicarem com os homens. Ele diz:
“Semanas depois de terminada a primeira revisão deste livro, soubemos
que um grupo de seres que vive em nível suprafísico também estava
auxiliando sua organização. Esse grupo, segundo o que nos foi revelado,
considera os livros de cuja elaboração fomos intermediários, ou seja,
desde Erks − Mundo Interno, provindos de uma única fonte. Considera
também que os seis livros anteriores tiveram a mesma orientação, embora representem, como é evidente, outro estágio do mesmo trabalho”.
Os seis primeiros livros que ele escreveu fizeram parte da etapa
da construção do caráter, do alinhamento da personalidade com o eu
superior* e do fortalecimento psicológico das pessoas. Quando em Erks,
com Sarumah, os dois conversaram sobre futuros livros e a difusão
aberta em que Trigueirinho daria informações vindas de outros níveis
de consciência.
A trilogia ganhou ilustrações na capa, nas orelhas e no miolo e
mediu 160 x 230 cm até 2021, quando passou a ter a mesma medida
dos seis primeiros livros lançados por Trigueirinho, 160 x 195 cm.
Seu lançamento simbolizou a passagem para nova fase de serviço, quando o planeta e a humanidade entraram em um período de
“profundas transformações, purificações e preparo para a construção
de estruturas e de padrões totalmente diferentes dos conhecidos”.
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“O relacionamento do homem com o dinheiro e com os
bens materiais está prestes a mudar profundamente,” anuncia O Novo Começo do Mundo. Escrito em poucos dias, tal
a ajuda interna e a recebida de seguidores, o autor apoia-se
em fontes históricas e conhecimentos supraconscientes.
O texto apresenta saídas para o desequilíbrio planetário
que nos levou ao caos* - o mau uso da energia monetária,
a política, a saúde, a miséria. Responde a questões: “Como evitar que o
planeta venha a explodir sob as forças involutivas que o envolvem, entre
elas, os opressores sistemas econômicos vigentes?
A maior parte do consumo dos recursos planetários é feita em nome do
desejo humano, da busca do supérfluo, e estimulada pela própria engrenagem administrativa dos bens. O que é chamado agora de ‘idade do
capitalismo’ está no fim, e as correntes que lhe são contrárias também
estão doentes. No planeta implantou-se o uso incorreto do dinheiro e
chegou-se ao ponto de crimes serem cometidos com plena aprovação
das leis e até de doutrinas filosóficas e religiosas. Prolifera na Terra o
número de seres famintos, sem que os alimentos existentes passem a
ser distribuídos corretamente. Ora, tal situação criminosa tornou-se
aqui normalidade, após tantas lutas que duraram séculos, conforme
testemunha a história da nossa economia.”
O tema do dinheiro é abordado como uma energia. O livro prevê a
possibilidade de ele desaparecer. Essa visão treina o leitor para mudanças
futuras. “Sim, a superfície da Terra caminha para uma reformulação
de todos os seus valores, da sua forma física e até das leis que regem
a sua vida. Será oportuno preparar-nos para nos desapegar do que é
conhecido e óbvio.”
Trigueirinho alerta que as atividades evolutivas, agora, não poderiam visar a consertar sistemas econômicos em fase final de expressão.
Devemos trabalhar pelo que vai exprimir-se na Terra e não pelo que se
extingue. Devemos conectar-nos com nossos níveis superiores de consciência, pois o código genético humano de parte da humanidade será
substituído, o que a levará a perder a agressividade e o carma material.
Os problemas vividos hoje, por ignorância e por excesso de densidade no planeta, passarão. O mundo começará um novo ciclo, e o seu
passado não prevalecerá.
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A Quinta Raça trata de quem viverá na Terra após sua
completa transformação. Numa entrevista, o autor relata
a sincronicidade ocorrida durante a escrita desse livro:
“Aconteceu hoje de manhã. O editor − Diaulas Riedel −
me disse: 'Ponha no prefácio uma frase de João Evangelista, não sei qual, procure aí! Porque este prefácio, com
uma frase dele, fica completamente claro, toma outro
rumo, dará para as pessoas um maior embasamento'. Desliguei o telefone e imediatamente algo me veio em mente. Abri a agenda, e lá
estava a frase que eu havia copiado em Buenos Aires, em maio deste
ano, quando abri ao acaso uma Bíblia que estava ao lado da mesa de
trabalho, li a frase e então resolvi copiá-la.
Percebe? Não é para resistirmos ao que é trazido pela vida. Sempre há
uma coisa vital aí dentro. Peguei a frase, peguei o prefácio e, na segunda página, pensei: aqui é o lugar. Ela se ligava exatamente àquilo que
vinha no parágrafo seguinte. Dava segurança para quem lia, porque
como o parágrafo seguinte é a frase de um ser intraterreno, as pessoas
poderiam ficar um pouco balançadas. Mas com João Evangelista fazendo a ligação e dizendo exatamente o que preparava a frase do ser
intraterreno, ficou perfeito.
Para nós, que estamos neste plano lidando com palavras, com livros
escritos, é um testemunho de que existe uma lei evolutiva e de que ela
nos leva a todos para uma meta, para um ponto de síntese.”
Eis essa parte das Palavras de Abertura: “O conteúdo deste livro
veio de uma fonte coligada com os ensinamentos de Miz Tli Tlan, com a
finalidade de estimular a consciência espiritual nos leitores e não, meramente, aumentar o seu acervo de conhecimentos. Conservamos o estilo
original, característico de um Raio potente (o Sexto). Para os que nunca
se aproximaram deste tipo de literatura, a mensagem pode constituir
um desafio. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu
príncipe será expulso, diz João Evangelista.
O que está para acontecer ultrapassa toda a imaginação. Grandes coisas estão sendo preparadas, e excedem quaisquer outras que tenham
ocorrido no mundo, desde a sua criação’, declarou um ser intraterreno
que colaborou nesta obra, a propósito da atual crise mundial.”
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A fonte que transmitiu o material de Padrões de Conduta
para a Nova Humanidade se exprimia de forma não ortodoxa. Porém, Trigueirinho, mantendo fidelidade ao texto,
tornou-a mais compreensível para o leitor. O livro trata
de Leis, Tribunais Intergalácticos, Conselhos. A Primeira
Lei que rege o Cosmos é a do Amor. Dela emanam outras
Leis Cósmicas, como as que governam galáxias e planetas,
segundo os seus planos evolutivos. Os Tribunais Intergalácticos, nos quais se encontra representado cada um dos Conselhos,
recebem, ao finalizar uma etapa evolutiva ou ARO, os planos para a
nova etapa, planos que devem tramitar pelo conjunto de planetas que
eles regulam.
O amor tudo pode. Se a Lei Primeira for cumprida, o resto virá por
acréscimo. Decorrente dela, acelera-se o processo de aplicação da Lei da
Purificação, que pode levar a quem não acompanha a Lei da Evolução
a “um habitat compatível com o seu padrão vibratório”, ou seja, a “uma
escala mais baixa do plano evolutivo”.
Escrito na primeira e segunda pessoa do plural, lemos: “Orar é
uma forma de voltar-se para o lado interno da Vida, ou para o Alto,
como alguns preferem chamá-lo. Nossas Irmandades Superiores estão
permanentemente vos enviando amor para que, indo além dos problemas cotidianos, desperteis e vos entregueis. Deixai-vos conduzir, e
a serenidade da alma será vossa melhor aliada; a ignorância não mais
prevalecerá no vosso caminho. Fostes regidos pela Lei do Carma*, lei
pesada, que vos trazia uma série de duras provas”.
Finalizada a Purificação, a Lei da Compensação será aplicada no
planeta. Esta consiste em repartir os frutos entre quem os merece devido
à dor pela qual passaram sem merecer.
A quarta capa informa: “Os papiros da Verdade foram ocultados
dos olhos desta civilização, e as informações foram manipuladas”, diz
este livro corajoso. “Povos inteiros conservaram-se na ignorância por
vontade de uns poucos, e grande é a responsabilidade destes últimos.
Os homens sábios não podem ainda falar, permanecem ocultos, embora estejam entre nós. Agem em silêncio, em sintonia com os Irmãos
do Cosmos, voltados também para a tarefa de aumentar o coeficiente
intelectual da humanidade, feita através de um trabalho profundo, que
um dia todos conhecerão.”
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Na capa de Novos Sinais de Contato vemos a grande nave
de Shikhumah fotografada pelo autor. De seu bojo saem
naves menores. A foto foi publicada com autorização dos
Comandos dessas manobras. O livro revela como a atual
crise do planeta era prevista há mais de 20 mil anos. E que
já iniciamos um relacionamento consciente com outras dimensões de vida, Seres, Entidades e Energias que povoam
galáxias infinitas. Extraterrestres positivos conhecem as
Leis suprafísicas e magnéticas, e estão na órbita do planeta ajudando-o a
não se desequilibrar devido a aceleradas atividades humanas destrutivas.
Na noite em que começou a escrever esse livro, Trigueirinho viu
uma “estrela” no céu ao sair de uma casa após certa reunião. Sua luz nunca
estivera tão brilhante. A “estrela” contatava-o próximo ao crepúsculo.
Surgia também em momentos de inspiração e aparecia “em diferentes
posições num mesmo dia, como se pudesse materializar-se à vontade
para chamar a atenção e, desse modo, melhor irradiar energia para o
coração de quem a estivesse observando.
No decorrer desses contatos, ele observava um aumento de alegria
interior e maior elasticidade em seu corpo mental concreto:
“Dimensões mais profundas do meu ser tornaram-se nítidas,
perceptíveis, e uma segurança interna emergiu com maior liberdade.
Perguntei-me também se estava totalmente consciente quando vira a
‘estrela’ dar-me aqueles sinais externos e internos, e de todo o meu ser
veio a resposta: sim, tão consciente quanto em Buenos Aires, ao fotografar a lua minguante. Na noite de Buenos Aires, porém, os efeitos só
apareceram no filme após ele ter sido revelado; já nessa nova oportunidade de estudo, uma manifestação imaterial era perceptível aos olhos
físicos, diretamente, independendo das fotos.
No princípio, eu saudava a ‘estrela’ quando começávamos o nosso diálogo, e lançava para o céu um agradecimento quando nos despedíamos.
Depois, fui vendo que na realidade não havia chegada nem partida
naqueles contatos. Mesmo antes de se tornar visível nos céus, a ‘estrela’
parecia ter perfeita consciência da minha presença e da minha atenção
voluntária e devota; e quando desaparecia no horizonte, fazendo o último trecho do trajeto em velocidade mais rápida, ela na verdade não
ia embora, mas continuava presente no meu interior.”
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O livro Os Jardineiros do Espaço revela a tarefa intergaláctica na introdução da nova lei de nascimento físico a
implantar-se na Terra após a purificação global. O autor
diz que a maioria das almas tem sede de voltar a encarnar
devido à vibração física e psicológica daqui, e que seus pais
ou possuem o desejo possessivo de ter um filho ou um
desejo puramente sexual. Assim, as pessoas permanecem
sob a lei cármica material. Porém, há um plano para parte
da humanidade sutilizar-se. Um novo código genético lhe está sendo
aplicado, o que a deixa aberta para conviver com realidades suprafísicas
de modo sadio e direto.
Sintetizamos, com nossas palavras, o que este livro revela sobre
um programa de aproximação em três fases. Seres intraterrenos e extraterrestres que atingiram a evolução superior vêm estimular-nos a
desenvolver uma visão mais ampla do universo, vêm para estabelecer
relacionamento conosco e nos ajudar durante a transição planetária*.
De 1952 a 1960 foi posta em prática a primeira parte desse trabalho. Houve então um treinamento telepático de homens da superfície
para o contato com os irmãos do espaço e do interior da Terra; houve
também a manifestação da presença de seres e de espaçonaves no plano
físico. O ano de 1960 trouxe a segunda etapa desse processo de manifestações dos seres do cosmos. Então Kennedy, Kruchev e De Gaulle
procuraram tratar, em conjunto, do assunto, com a ajuda de João XXIII
(que, segundo os seres suprafísicos, é um “grande ancião”).
As previsões de João XXIII sobre política, sobre o espaço, sobre
o futuro do planeta e sobre o próprio Kennedy chegaram a ser publicadas, embora não na íntegra. Muitas de suas profecias já se realizaram
e, com elas, a terceira etapa do programa de aproximação teve início.
Sobre a presença nos céus de objetos não identificados, ele disse: “São
sinais cada vez mais numerosos. As luzes no céu serão vermelhas, azuis
e verdes. Velozes. Crescerão. Alguém está vindo de longe. Quer conhecer
os homens da Terra. Já houve encontros. Porém, quem viu realmente
guardou silêncio...” Esta etapa de agora, em que homens de coração
puro e mente sincera veem aparições, no céu e pela televisão, de objetos
intergalácticos e de seres extraterrestres, prosseguirá até que chegue o
que os homens-contato chamam de dia D e de hora H.
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Trigueirinho introduz A Busca da Síntese com o título
Explicação Necessária. Segue sua transcrição quase completa, dado ser um resumo de seus primeiros livros. Excluímos apenas o trecho em que ele trata do livro Sinais
de Contato, sobre o qual reservamos o próximo capítulo.
“Há três anos percebi internamente que deveria escrever
algo com o título A Busca da Síntese, mas não via claramente de que se tratava. No decorrer desse tempo, quinze livros foram
escritos, e quase no final do último compreendi que trechos de todos
eles iriam formar uma nova obra. Procurei então sintonizar com todo
o material, e ao ordená-lo, vi que estava nascendo um livro completamente novo, que falava por si.
Durante o trabalho, observei também a continuidade entre o serviço
prestado pelo ser que viveu nos meus corpos tridimensionais e que
escreveu os seis primeiros livros, e o prestado pelo ser que veio depois.
Aprendi com isso que é possível união e ajuda perfeitas entre duas Mônadas, sempre que o veículo que as serve seja relativamente dócil à
energia a ser manifestada.
A energia dos seis primeiros livros manifesta-se ao leitor através do
seu tom característico; examinando-se os livros seguintes, nota-se uma
mudança. Ao mesmo tempo, pode-se observar que a interação entre os
primeiros e os últimos é de tal modo estreita que, apesar de em certos
momentos haver diferenças de estilo, há coerência no objetivo da obra
como um todo.
O primeiro grupo de livros compõe-se de: Nossa Vida nos Sonhos, A
Energia dos Raios em Nossas Vidas, Do Irreal ao Real, Hora de Crescer
Interiormente (O Mito de Hércules Hoje), A Morte sem medo e sem
Culpa e Caminhos para a Cura Interior − que constituem parte do serviço do ser que esteve encarnado até novembro de 1988. Erks, Mundo
Interno, foi o livro que marcou a transição. Nele pode-se perceber tanto
a ordenação dos assuntos à maneira do primeiro ser, como a força do
segundo, que tem facilidade de contato com a Entidade que o ajudou
internamente a dar os passos descritos em Sinais de Contato − vide o
próximo capítulo.
O livro que exigiu mais tempo material para ser completado foi A
Energia dos Raios em Nossas Vidas, e o que menos tempo exigiu foi A
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Quinta Raça. O primeiro foi escrito em nove meses, e o segundo, em
aproximadamente seis dias, com a presença, no plano físico, de alguém
que, mediante perguntas que eu lhe fazia, serviu de canal para a manifestação das Energias. Por esse mesmo processo surgiu, logo depois,
Padrões de Conduta para a Nova Humanidade.
O grupo que me ajuda na tarefa de semear estas informações construtivas compreendeu de imediato o que se passava com essa série de
livros; assim, poupou-me ao máximo de todos os assuntos práticos que
tomariam tempo e retardariam este trabalho, que precisava ser feito
durante a importante transição a que estamos assistindo na superfície
da Terra. Tenho profunda gratidão pela ajuda que recebi durante esse
ciclo, não só dos colaboradores que se encontram encarnados, como
também das energias que, livres no plano do Espírito, fizeram-se presentes à minha consciência quando o trabalho o exigiu. Sem tal ajuda,
essa obra não teria sido possível no plano físico. Meus colaboradores
são antigos conhecidos; sei que estaremos sempre unidos no Plano
Evolutivo*, não importa a dimensão em que estivermos vivendo.
Como era inevitável, esses livros provocaram controvérsias de nível
intelectual em alguns leitores; mas, seguindo a Lei da Compensação e
do Equilíbrio, trouxeram ajuda àqueles que, por estarem passando por
etapas que para eles eram novas, necessitavam do referencial de um
companheiro de caminho.
Com este A Busca da Síntese termina um ciclo do qual guardarei profunda lembrança. O livro que virá a seguir, A Nave de Noé, será uma
nova experiência para nós - experiência para a qual me preparo com
alegria e espírito de partilha.

Trigueirinho”
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l e i to r e s

naquele 1990, trigueirinho ainda lançou dois livros. A Nave de
Noé e Tempo de Retiro e Tempo de Vigília abriram uma segunda fase de
escritos. Publicações de novos títulos prosseguiam em ritmo vertiginoso, enquanto outras se esgotavam e eram reeditadas.
Milhares de leitores mergulhavam nos estudos introspectivos.
Preenchidos pela descoberta, eram tomados de esperança ao saber que
há um Plano Evolutivo* para a Terra, que se manifestará integralmente
em uma futura humanidade. A leitura expansiva tornava-se um alento.
A forma vasta de espelhar a vida, o cosmos e o ser humano atenuavam
o peso imposto por notícias diárias.
Dezenas de milhares de volumes eram vendidos, milhões de páginas passadas, bilhões de palavras corriam diante dos olhos de quem
os lia com ardor, de manhã, de madrugada, aproveitando a hora do almoço ou a em que estava no transporte. Uns reliam sem pressa, marcavam, estudavam degustando os parágrafos. Outros, com avidez. Muitos
não compreendiam o conteúdo das linhas, mas, ainda assim, por razões
misteriosas, prosseguiam livro afora, certos de que verdades eram ditas.
Um portal interno se abriu também para Santo Luises, um dos
leitores que atingiu outro escalão de vida. Finalmente encontrava respostas para a busca ardente. Deixou-se penetrar pelas ideias e gradativamente mudou a própria vibração. Vinte e tantos anos depois, prossegue pondo em prática o que encontrou. E relembra:
“A certa altura, no início de 1989, sentindo bastante inquietação
interna, estive numa clínica homeopática para uma consulta. À medida que o diálogo se estabelecia, senti que devia abrir-me e relatar ao
médico a aspiração que há muito sentia. Ele falou-me então de ‘um autor brasileiro, conhecido por Trigueirinho, que escrevia sobre esses temas’, e mostrou-me, numa pequena escrivaninha ao lado, alguns livros
de autoria dele, além de obras de Helena P. Blavatsky, Annie Besant e
de mais autores nessa linha. Senti de pronto um impulso desconhecido, anotei os nomes do autor e da editora, e, concluída a consulta,
saí rapidamente para uma livraria com obras da Editora Pensamento.
Levei um exemplar de cada livro de Trigueirinho que encontrei, Erks,
Do Irreal ao Real, O Mito de Hércules Hoje e os sobre sonhos e Raios.
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Iniciei o estudo na noite do mesmo dia. Primeiro, li Do Irreal ao Real.
Bem nas primeiras páginas, senti conexão com o conteúdo e um arrefecimento da pressão interior que eu sentia. O autor passara por uma
experiência semelhante à minha e dava chaves sobre o porquê do peso
interno e de como encontrara alívio.
Esse trecho do livro ficou presente em mim durante todo o dia seguinte. À noite, voltando do trabalho, retomei a leitura com certa avidez.
A cada página sentia mais afinidade com o que se desvelava. A certa
altura, o autor iniciou a narrativa sobre uma ‘transferência da energia’
do oriente para o ocidente, do deserto de Gobi para os Andes peruanos.
Embora eu não compreendesse do que se tratava, senti um intenso impulso interior, e minha mente aderia às revelações como se fossem ‘conhecidas’. Em determinado momento, senti uma espécie de ‘expansão
auditiva’, como se ocorresse a abertura de canais da audição. E ouvi um
som desconhecido vindo de um lugar distante. Nada compreendi, mas
a tudo acolhi, pois ‘em algum lugar do meu ser’ o som era real.
A leitura me provocou um importante movimento interno. Foi coroada pelo relato de uma cura através de uns pãezinhos feitos com ‘ingredientes’ presentes em todos nós, o amor e a Luz. Tudo isso propiciava
ressonância tranquilizadora em minha consciência.
A leitura seguinte foi Erks, um livro magnífico! As revelações, os relatos e as imagens me causaram profunda revolução interna. Cada página respondia a perguntas antigas, confirmava sentimentos sobre os
quais não tinha exposto a ninguém. Despertava um enorme trabalho
de limpeza emocional, mental e até física, acolhido com alegria.
Silenciosamente, cada livro me entregou respostas.”
Leitores eram arrebatados a um estado de surpresa. Sentimentos
não verbalizáveis e o conhecimento surpreendente, todavia real e prático, sustentava-os. Enfatizavam o que cada um tinha de melhor. Nascia novo sentido para o cotidiano. Com o coração plenificado, muitos
disseram sim à transformação pessoal. Iluminados por possibilidades
futuras, tudo o que queriam era seguir as instruções e aprender a estar
a serviço e no silêncio.
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quarta parte
1987 e 1988
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Uma base de Erks faz-se visível em quatro tonalidades
de vibração: vermelho, alaranjado, amarelo e branco.
No bojo da grande aeronave há 22 naves menores,
que saem para treinamento e tarefas diversas.
Foto de capa do livro Erks − Mundo Interno.

o batismo cósmico

Grandes serviços o homem ainda será capaz de prestar, se
quiser, cocriando com as energias positivas que envolvem
mais e mais a Terra a cada momento que passa.
erks − mundo interno, Trigueirinho

em buenos aires, o inesperado estava a caminho. Primeiro, o Dr.
Angel Cristo Acoglanis, um médico nascido em 1925, na Grécia, solicitou uma reunião com Trigueirinho. Naquele mês e nos seguintes, os
dois tiveram encontros notáveis, três na capital e mais dez em noites no
Vale de Erks, em Capilla del Monte, município da província de Córdoba,
na Argentina.
No dia a dia, Angel Acoglanis atendia uma semana por mês em seu
consultório no centro da capital, outra semana na cidade de Córdoba,
e duas na casa em Capilla del Monte, onde vivia com esposa e filhos.
Além da vida material, ele canalizava a energia da Hierarquia Sarumah
e era seguido por um grupo importante de discípulos de todo o país.
O conteúdo dos livros de Trigueirinho passou por grande transformação após ele estar com Sarumah. Sete publicações foram as mais
importantes. Dois meses após os três primeiros encontros, escreveu Erks
− Mundo Interno. Erks é um grande centro intraterreno situado na região
suprafísica de Córdoba, habitado por visitantes de diversos pontos do
cosmos, que há milhões de anos frequentam a Terra.
A vivência do autor no Vale de Erks, conduzida por Sarumah,
originou o livro Sinais de Contato, onde lemos: “Muitos dos pontos
brilhantes que existem na abóbada celeste não são estrelas nem planetas,
mas naves extraterrestres ou intraterrenas no desempenho de tarefas.
Há indivíduos que aprendem a distingui-las; chegam a contatá-las internamente e a obter delas respostas”. O escritor condensou Sinais de
Contato no livreto Aromas do Espaço, primeiro volume da coleção em
formato de bolso Pedaços de Céu.
Seguem trechos dessas três obras, que sintetizam o encontro e
as vivências que os dois seres de consciência cósmica tiveram juntos.
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– mundo interno
Capítulo: O Encontro com Sarumah
erks

Uma colaboradora aproximou-se de mim após a reunião grupal de meditação e disse-me em voz baixa e pausada: “Um senhor quer falar com
você. Para quando poderemos marcar?” O único horário disponível era
às 13 horas de uma quarta-feira, alguns dias mais tarde, pois os demais
já estavam reservados para outros trabalhos. Soube depois que quarta-feira às 13 horas era para aquele senhor o momento ideal e talvez um
dos únicos possíveis.
Ele chegou pouco antes da hora estabelecida, e logo que entramos no estúdio olhamo-nos nos olhos. Percebi que nos conhecíamos desde sempre,
tanto assim que nenhum de nós perguntou coisa alguma sobre o outro.
Sarumah estava ao lado da escrivaninha, plenamente à vontade. Trazia
consigo alguns papéis e um grande envelope, que colocou diante de mim.
Era como se aquele encontro viesse sendo preparado há milhares de
anos. Impressões como essa são possíveis e, devido a uma certeza intuitiva, tornam-se confiáveis, seguras e tão claras que não deixam margem
a dúvidas. Por isso, quando nos encontramos diante de um ser que
conhecemos desde sempre, podemos identificá-lo sem necessidade de
comprovações no nível da consciência comum.
A conversa começou diretamente no ponto essencial para o trabalho
que iríamos iniciar. Sabíamos que as coisas não têm princípio nem fim,
conforme chegou a ser verbalizado em certo momento; elas existem
desde sempre, não começam nem acabam – simplesmente são. Embora
conhecendo esse estado de consciência situado fora do tempo normal
humano, experimentávamos ali esta interessante forma de ilusão: parecia-nos que novo ciclo se evidenciava. Prestando-nos alegremente a
esse jogo das formas e do tempo, demo-nos por felizes; uma onda de
energia de Amor tomou-nos então de imediato, e assim conversamos
com clareza sobre tudo o que nos parecia necessário.
Sarumah trouxe-me fotos, apostilas e um pequeno manual ilustrado
que continha exercícios básicos. Esse material foi sendo posto sob meus
olhos, que ao vê-lo, nem por um momento se admiraram, pois há muito
o conheciam interiormente. Entretanto, estava claro que era a primeira
vez nesta encarnação que esse ramo do trabalho evolutivo representado
por Sarumah era trazido daquela forma a meu eu consciente. Parecia
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ser necessário contatar e viver essa experiência também no plano físico,
no emocional e no mental.
“Por que você está fornecendo a mim esse material?”, perguntei. Sarumah
sorriu ao me responder. Sugeriu que o fato de alguém não trabalhar
por dinheiro já é motivo para ser observado, encarado positivamente e
escolhido pelos seres extraterrestres para o ‘trabalho’. Outro ponto importante para efeito dessa escolha é a abertura e a dedicação ao serviço
evolutivo e altruísta dentro, porém, das leis que ordenam as atividades
da Fraternidade Branca e sem compromissos com forças involutivas.
As fotos das astronaves e principalmente a foto da rede de iluminação de
Erks, materializada para que ficasse documentada sua existência, estavam
ali a minha frente. Eu sabia interiormente que não se tratava de fraude
fotográfica, e as vibrações que sentia vir delas indicavam que Sarumah
omitia muitas informações ao fazer rápida síntese de tudo aquilo para
mim. “Voltaremos ao assunto”, dizíamos um ao outro.
Colocando a palma da mão sobre as fotos, pude distinguir clara diferença de vibração entre uma espaçonave proveniente de Júpiter e uma
de Marte; entre uma de Saturno e uma de Vênus. Uma de Erks, que se
deixou fotografar em quatro velocidades ao mesmo tempo, irradiava
um calor característico, e com ela eu experimentava profunda afinidade.
A presença física de Sarumah mudou a atmosfera do estúdio onde me
encontrava, e as fotos, que guardei em envelopes, mas que ficaram
sempre ali por perto, irradiavam muita energia positiva e curativa.
Pessoas que vieram até o estúdio posteriormente aos nossos encontros
usufruíram disso.
Sabia da existência de indivíduos semelhantes ao que estava diante de
mim, mas não tenho consciência de até então ter estado fisicamente
com um deles. O que Sarumah me passava como impressão era sua
perceptível segurança interior a respeito de tudo.
Num de nossos encontros, Sarumah me passou uma série de papéis,
dizendo-me: “Este é o assunto de suas próximas palestras públicas”.
Continham um concentrado de dados raros, de recomendações aos
indivíduos que estivessem receptivos a elas, desenhos, aforismos para
serem pronunciados em voz alta ou silenciosamente, conforme o caso,
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além de fotos coloridas. A divulgação e o uso desse material ficariam a
meu critério, segundo me disse.
A título de esclarecimento, devo compartilhar que de meu ser interior nunca tive nenhuma contraordem que me levasse a recusar esses
conselhos. Além disso, circunstâncias da vida advieram-me de forma
inesperada, a fim de que todas as indicações de Sarumah fossem postas
em prática. Procurei então fazê-lo da melhor forma possível, tomando
precauções para que o assunto não fosse contaminado com o “astralismo”
e com as superstições que geralmente existem em torno desse tema.
Vinte e três anos antes desses fatos, eu me encontrava num terraço, em
Roma, com uma amiga que me orientava nos contatos com a vida subjetiva. Naquela noite, após o jantar, estávamos no sexto andar do arejado
prédio onde ela residia, diante do pinheiral de Villa Borghese, uma das
raras áreas verdes que restam na cidade tremendamente sofrida pela
poluição ambiental. Pouco acima do aglomerado de árvores estava o céu
de Roma, relativamente limpo e com algumas estrelas e planetas visíveis.
Sabia que aquela amiga andara estudando fatos que se passavam no
céu e que para tanto havia adquirido um telescópio. Com ele vira, fisicamente, inúmeros “objetos” alguns dos quais conhecia por meio de
suas meditações. No mundo interior em que os contatava, não tinham
porém o mesmo aspecto, ou melhor, não eram revestidos desse tipo de
substância física que conhecemos. Alguns eram pura energia, outros se
apresentavam em diferentes níveis de éter. “Tanto assim”, disse-me, “que
não continuei as pesquisas no plano físico. Meu campo de trabalho com
esses fatos vai do etérico aos níveis mais internos”.
Passaram-se 13 anos. Reencontramo-nos na Suíça e ali, à beira de um
grande lago perto de Genebra, alojados em uma casa suficientemente
isolada do resto da pequena e pacata cidade, estudávamos, como vínhamos fazendo nos últimos anos. Tínhamos diante dos olhos as árvores do
jardim que nos contornava e o céu da Suíça, com raras nuvens naquele
período do ano. Avistavam-se na paisagem alguns pontos elevados dos
Alpes, brilhantes de neve. “Ali está”, disse-me ela, mostrando-me o céu
do crepúsculo. “Ali está. Vem todas as tardes”. Olhei para o alto. “Não
é um planeta?”, perguntei naturalmente. E ela: “Você já viu um planeta
deslocar-se com essa velocidade?” Observei então melhor. Voltei a olhar
todas as tardes. Era verdade. Mas o período de minha estada naquele
país terminou, e nada mais que isso aconteceu até minha partida dali.
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Dois anos depois, chegou-me às mãos um escrito no qual se lia, entre
outras coisas, que nós, terráqueos, convivemos com seres de outros
planetas. Essas informações, embora óbvias para mim, ressoavam como
nova possibilidade bem próxima.
Aquele era um momento em que a humanidade terrestre estava sendo
estimulada de forma especial e se via insistentemente convidada a afastar
as possibilidades de nova guerra mundial. O homem de então estava
sendo estimulado a aperfeiçoar o alinhamento da personalidade com a
alma individual. Trouxe resultados benéficos esse trabalho de conclamar
os homens semiadormecidos no que se refere aos assuntos coletivos a
assumirem a própria responsabilidade diante da desintegração planetária e provável guerra nuclear. Muitos indivíduos deram o melhor de
si, e com o esforço deles conseguiu-se até construir uma “rede de ação
positiva” que cobriu todo o planeta. Durante no mínimo 15 anos, os
servidores do mundo trabalharam ativamente nessa linha.

Após o primeiro encontro, Trigueirinho e Sarumah reuniram-se
mais duas vezes naquele mês. E agendaram o encontro seguinte para
daí a seis meses na província de Córdoba. E ele voltou ao Brasil, “onde
outros setores do trabalho me aguardavam com uma série de tarefas”.
Erks − Mundo Interno começou a ser escrito daí a dois meses e
ficou pronto em 48 dias, “tendo em vista a necessidade de divulgação
de seu conteúdo. Uma das funções deste livro é a de estimular o que se
chama de 'hemisfério direito do cérebro', em geral pouco conhecido no
homem. Na quietude das madrugadas, criava-se subjetivamente em mim
um estado de extrema receptividade, e minha mente podia concentrar-se
à vontade no assunto. Assim me dediquei por inteiro a essa pesquisa.
Houve alguns telefonemas entre mim e Sarumah. Nessas comunicações,
ele me deu notícias de futuros livros que, pelo que compreendi, estavam “prontos” nos níveis superiores da consciência - eu seria usado
como canal para sua materialização. Sentia a presença de Sarumah em
meu interior. O desenvolvimento do centro energético de seu coração
ajudou-me a 'compreender' muitas coisas à distância, mas não sei dizer, em termos racionais, como isso se deu. Não existe possibilidade de
explicações nesse campo.
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O que posso afirmar é que meus contatos com Sarumah levaram-me a
ver a Terra como se eu estivesse, em certos momentos, fora dela. Passei
a perceber de um novo ponto de vista o que antes me parecia normal.
Fatos relativos ao presente desequilíbrio ecológico, bem como situações humanas desarmoniosas, quando encaradas a partir desse nível
de consciência mais amplo, levam-nos a compreender por que um ser
como Jesus jamais sorriu em sua encarnação há 2 mil anos.
Registro outra função importante dos seres extraterrestres que, em todos
os tempos, aparecem também sob as vestes de iogues ou instrutores da
humanidade. Sua presença irradiante transmuta a atmosfera psíquica do
planeta nos planos de consciência em que se organizam as encarnações.
Graças a essa irradiação especial, almas evoluídas podem vir à Terra e
aqui encarnar, porque existe a qualidade de magnetismo adequada para
atraí-las. Sabe-se, embora isso não possa ser comprovado concretamente,
que não haveria possibilidade de determinadas almas mais evoluídas
descerem à encarnação terrestre se certas Presenças não estivessem aqui,
abrindo-lhes caminho por entre a densidade geral.”

Quando vai do Brasil para Buenos Aires, Célia Huberman, coordenadora da Argentina, busca-o no aeroporto. No dia seguinte Trigueirinho
segue ao encontro de Sarumah e, ao retornar, Célia observa: “O olhar
dele é outro”. Então, o instrutor reúne um grupinho de colaboradores
para explicar-lhes os processos pelos quais passara. Transmite novos
mantras, além de informações planetárias e cósmicas. A partir daí, refere-se frequentemente aos centros intraterrenos* Erks e Aurora*.
No livro Sinais de Contato, de 1989, Trigueirinho diz: “Fui convidado a estar fisicamente no Vale de Erks, na província de Córdoba,
Argentina, com seis meses de antecedência. Tive, pois, tempo suficiente
para preparar-me para esse contato. A certeza de estar sendo guiado trazia-me uma calma muito grande; tanto assim que eu deixara de perceber
o correr do tempo. Um dia, ao consultar minha agenda, surpreendi-me
por estar já às vésperas da viagem.
As noites que passei no Vale de Erks foram dez: duas consecutivas no
princípio do mês; outras três no final do mesmo mês e, depois de aproxi224

madamente vinte e cinco dias, quando, então, fiz uma viagem de trabalho
a outro país, mais cinco noites. Somente em duas delas o plêiade não
se encontrava fisicamente comigo. Fiquei sabendo que sua ausência se
devia à necessidade de eu me preparar para, no futuro, permanecer ali
sem ele por algumas horas ou por uma noite inteira”.
Sarumah é chamado “plêiade”, assim como designamos a constelação. Trigueirinho lhe perguntou o que entendia por esse termo: “É
uma Hierarquia que vem de mundos incorpóreos e está entre os homens
levando adiante o plano de mutação do planeta, plano que inclui a raça
humana e os Reinos Animal, Vegetal e Mineral. Em Irdin* diz-se ‘phleich’.
É todo aquele que viveu em estado de pura energia, sem corpo físico, e
decidiu adquirir esse traje denso para ajudar na tarefa de recuperação
do planeta, tarefa que visa incorporá-lo à vida cósmica consciente”.

aromas do espaço

O prefácio de Aromas do Espaço diz que todas as vezes
que a situação mundial se aproxima de um grande abismo,
pouco antes de tocar o seu fundo vem uma luz universal.
Hoje a Terra “recebe ajuda de muitos pontos do cosmos,
mas trata-se de uma ação por demais subjetiva para que as
pessoas práticas a percebam facilmente. Entretanto, todos
estão destinados a recebê-la se forem receptivos. Muitos se encontrarão
confundidos por não se terem preparado. Importante é não sermos pegos
de surpresa quando as grandes mudanças ocorrerem”.
Sarumah conduzia Trigueirinho de automóvel pela região montanhosa que outrora fora fundo de oceano. Apesar de não haver flores
nos arredores áridos, ao se aproximarem da área de contato sentiam
perfume de gerânio e eram acompanhados por espaçonaves.
Ele discorre na compilação abaixo:
O Sol já se ocultara, e os tons suaves do crepúsculo começavam a dar
lugar à profundidade da noite. No silêncio do amplo horizonte à nossa
volta víamos toda uma atividade harmoniosa de naves em forma de luzes
que se acendiam e se apagavam sem fazer o menor rumor. Ocorria então
entre nós e as naves uma espécie de comunicação sutil, não palpável.
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Algumas deslizavam pelo espaço físico a apenas poucos centímetros do
solo; suavemente atravessavam o imenso vale à nossa frente, às vezes
parando no ar, em locais específicos, de onde emanavam sinais mais
intensos. Os sinais desses núcleos luminosos obedecem a um código
próprio, e as paradas no ar fazem parte de um trabalho de reconhecimento em coligação com outras naves. Seu âmbito de atuação é muito
amplo; transcende o local em que se manifestam e, muitas vezes, até
mesmo os limites deste sistema solar.
À nossa extrema direita, no ponto onde essa operação se iniciara, uma
espaçonave bem maior que as demais, brilhante, de luz amarelo-laranja,
comandava aquela sagrada manobra. Enquanto isso, outras, menores,
desapareciam no interior das montanhas na direção das camadas subterrâneas do árido solo.
Víamos que, ao deparar-se com um elemento concreto em seu caminho, uma nave extraterrestre ou intraterrena pode instantaneamente
mudar de dimensão, passando para níveis suprafísicos*. Assim, possui
a capacidade de atravessar qualquer corpo material sem produzir rumores, choques ou atritos. Eis porque é possível o trânsito harmonioso
de milhares de espaçonaves na órbita da Terra neste período. Os outros
motivos para que essas operações aconteçam são de ordem mais sutil,
pois a comunicação entre seres de alta evolução é interna e, portanto,
infalível quando se dá em planos vibratórios estáveis.
Do local onde me encontrava não via os pontos de entrada das naves
nas montanhas, mas percebia que desapareciam ordenadamente nas
imensas massas de terra e pedra. Toda a operação era harmoniosa como
uma sinfonia conduzida por um experiente regente cósmico, representante da Ordem dos Universos. Enquanto estávamos ali, presenciamos
mais de cem naves retornarem de diferentes missões em vários pontos
da Terra. Não tínhamos informações acerca dos trabalhos que realizavam, mas as naves telepaticamente davam-se a conhecer, elas próprias
indicando que tudo era controlado por uma engenharia sideral, se é
que esse termo pode ser empregado nesses casos de extrema ordem e
organização suprafísica.
Exprimindo um código de comunicação sutil, elas aumentavam e diminuíam sua luminosidade, permitindo-nos fotografá-las, em certos momentos. Sem nenhum recurso técnico especial, foi-nos possível registrar
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realidades de níveis suprafísicos, porque das naves era enviada uma onda
vibratória impressora à câmara e ao filme, em sinal de consentimento.
Eventos como esse tendem a ser cada vez mais comuns, como se verá
num futuro próximo.
Diante da presença silenciosa de Hierarquias cósmicas nas espaçonaves etéricas que se moviam à nossa frente, percebíamos o trabalho que
faziam no ar, nas pedras e no próprio solo. Nossos globos oculares, ajudados pela energia do local e pelas ondas emanadas das naves, passavam
por uma estimulação extra e assim percebiam realidades suprafísicas.
Era-nos dada a possibilidade de ver os contornos sutis e flutuantes das
montanhas, bem como a gradação da energia presente em todo o vale
que se descortinava por mais de vinte quilômetros.
Fazia-se também presente, no alto do céu, uma grande nave-laboratório,
das mais brilhantes entre as que se mostravam. Aparentava ser uma
estrela, mas via-se o que realmente era porque trazia à sua volta cerca
de vinte outras, menores, que lentamente iam mudando de posição,
num balé reverente e gigantesco. Em naves-laboratório como aquela
acontecem processos transmutadores importantes, e os seres terrestres
podem contatá-las e até mesmo ser levados para o seu interior.
Foram propagadas notícias negativas acerca da atuação das naves-laboratório. Diante de fatos desarmoniosos ocorridos no passado com
extraterrestres de menor desenvolvimento de consciência, os seres humanos passaram a considerar a presença dos visitantes cósmicos uma
interferência em seus assuntos. Porém, desde então ocorreram mudanças: os extraterrestres que vinham à Terra para fazer pesquisas em que
eram utilizados os homens de superfície (assim como é feito até hoje
com animais vivos em nossas faculdades de medicina e nos laboratórios
científicos) já foram afastados da órbita planetária. Tanto assim que tais
experiências negativas, normalmente narradas pela crônica sensacionalista, datam de períodos anteriores a 8 de agosto de 1988*.
As espaçonaves que atualmente circundam a Terra trabalhando seu magnetismo e equilíbrio desintegram toda e qualquer presença intrusa que
nela se insinue e possa interferir no seu processo atual de transição e
de futura reconstrução.
Embora a atuação das forças do mal em nosso planeta seja evidente, isso
não passa de um fato passageiro: após a grande purificação iminente,
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elas serão conduzidas para outras áreas do universo. A vida na superfície
da Terra será quase totalmente liberada da influência maligna que hoje
predomina, controlando setores tais como o econômico e a maior parte
dos meios de comunicação.
As forças involutivas, hoje tão influentes na Terra, têm levado o homem
de superfície a uma ação desatinada, como, por exemplo, as experiências
atômicas. Liberar o planeta dessas forças é, neste fim de ciclo, uma das
mais amplas missões das energias extraterrestres e intraterrenas que
trabalham para o Governo Celeste Central, o centro cósmico de suprema inteligência. Essa missão tem sido cumprida com a cooperação dos
membros da raça de superfície que se autoelegeram para o serviço de
resgate planetário* nestes tempos e que têm consciência dessa opção
que fizeram.
Os irmãos do espaço que estão entre nós colaboram com um Plano
Evolutivo* amplo, que podemos conhecer, ainda que apenas parcialmente por enquanto. Tais Hierarquias, provindas de estados de existência
sublimes, juntamente com os intraterrenos, trabalham pelo advento de
uma nova humanidade* na superfície da Terra, o que se dá de acordo
com um plano estabelecido pelos elevados Conselhos que conduzem a
evolução dos universos. Esse plano inclui a incorporação de novos genes cósmicos nos homens e a aplicação, sobre todo o planeta, da lei da
purificação. Quem põe em ação essa lei são Hierarquias extraterrestres
superiores, ligadas ao Sol e a centros ainda maiores.
O plêiade avisou-me que podíamos continuar descendo de automóvel,
aproximando-nos um pouco mais da área de contato, localizada à altura
das montanhas mais baixas e diante do Vale propriamente dito. Percorremos um trecho de estrada e, como sempre, paramos para aguardar
novo sinal da nave custódia. Sabíamos que, quando as naves se materializam ou chegam de suas missões, o campo magnético de uma grande
área é modificado pela energia dinâmica que emanam. Desse modo, é
preciso aproximar-se fisicamente desses locais gradualmente e sempre
observando os sinais de comando emitidos. Tal comando controla a
pulsação do campo magnético local e conhece profundamente os convidados que devem fazer esses contatos. Se estes seguirem as indicações
que elas transmitem por telepatia interna, nada de desarmônico lhes
poderá acontecer; pelo contrário, do seu íntimo brotará uma alegria
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serena, que ampliará a receptividade do eu consciente, predispondo-o
à purificação, tão necessária.
No horizonte em frente, a rede de iluminação da cidade intraterrena de
Erks projetava-se diante de nossos olhos. Avançamos então um pouco
mais e, chegando a aproximadamente duzentos ou trezentos metros
do palco daqueles acontecimentos, paramos. Sabíamos que dali não
poderíamos passar, enquanto a autorização não fosse dada.
O automóvel estava agora às escuras, e os faróis apagados deixavam em
torno a noite total. A projeção da cidade intraterrena estava diante dos
nossos olhos, inclusive para que eu pudesse mais tarde dar testemunho
da sua existência, tanto por meio dos livros que iria escrever, quanto
dos contatos que teria com estudiosos desses assuntos.
Erks, como núcleo intergaláctico na Terra, é denominado cidade, centro
ou base, dependendo da função que estiver desempenhando no momento
em que é contatado e do nível de consciência de quem o contata. Sua
existência transcorre em vários planos, em várias dimensões; do ponto
de vista físico, pode-se dizer que é subterrâneo. Suas luzes refletem-se,
porém, na superfície de montanhas que, se vistas de dia, nada apresentam de especial. Todavia, durante a noite, têm brilhando sobre si uma
iluminação que não é produto da eletricidade material que conhecemos,
mas da concentração de um tipo de energia cósmica, que chamamos
de Ono-Zone. O que se apresentava aos meus olhos era extremamente harmonioso e perfeitamente integrado a certos aspectos externos e
internos do meu ser.
A expressão de Erks não é fixa; muda segundo a atividade que está sendo
desenvolvida ou conforme a experiência a ser transmitida. Há momentos
em que se vê o portal de entrada da cidade sob a forma de uma série de
luzes; em outros, percebe-se a luminosidade de um templo, ou as bases
para pouso das espaçonaves, ou ainda um vasto clarão, que pode indicar
a presença de algum ser de mais elevada potência. Trata-se da anunciada
exteriorização da Hierarquia, no passado tantas vezes prometida pelo
ensinamento esotérico e pelos textos proféticos.
Os seres que comandavam as naves manifestadas em nosso raio visual,
ainda que incorpóreos, podiam apresentar-se fisicamente à vontade, do
mesmo modo que materializavam as naves que operavam e que víamos
no plano físico com nossos globos oculares.
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Além do brilho que elas emitiam, brilho que constituía certo tipo de
mensagem que bem compreendíamos, algo mais era-nos transmitido
por outra espécie de percepção interior. Não se tratava, porém, de telepatia mental. Era um saber onipresente, se assim se pode dizer. Pude
experienciar esse estado, principalmente quando “soube” o que iria viver
nas noites seguintes.
No Vale de Erks a área de contatos está ativa também visivelmente, mas
sua realidade subjetiva não se manifesta ao público em geral. Apesar
disso recebi autorização para tirar fotos, pois a documentação fotográfica
poderia ser útil em fases posteriores do trabalho, junto aos que se preparam para processos semelhantes ao meu e para novas etapas de suas
vidas. A humanidade da superfície da Terra hoje está sendo preparada
para viver em outros âmbitos, entre os quais o intraterreno.
Por essa razão eu havia levado uma câmara, ainda que comum e destituída de qualquer aparato técnico especial. Nesse particular aprendi
algumas coisas, enquanto estive ali. Percebi, por exemplo, que pelas
mãos de um indivíduo harmonizado com as energias superiores pode
perpassar certa corrente fluídica que, em contato com a máquina fotográfica, possibilita fotos incomuns e impossíveis de se realizar em
condições normais. Percebi também que da espaçonave pode vir a onda
criativa que supre as limitações da câmara e do fotógrafo, ampliando
a capacidade de ambos. Assim, nessas condições um aparato simples
pode efetuar trabalhos que um potente telescópio, manejado por um
astrônomo normal, porém privado da participação sutil dos corpos celestes na execução da tarefa, não conseguiria.
Outra particularidade que observei durante esses contatos foi que, às
vezes, eu tentava fotografar o que estava sendo visto, e o filme registrava
outro evento. Certa noite, por exemplo, focalizei uma imagem, acreditando estar fotografando a rede de iluminação da cidade de Erks, então
visível. No entanto, revelado o filme, viam-se corpos sutis* de habitantes
daquela mesma cidade, que aparentemente jamais haviam estado diante
da minha objetiva.
Naquela mesma noite, depois de uma curva estratégica da estrada, vimos surgir no céu uma grande luz, nova para mim. “E aquela o que
é?”, perguntei ao plêiade. Tratava-se, segundo ele, de uma espaçonave
230

proveniente do maior centro intraterreno ativo, Miz Tli Tlan , situado
na contraparte sutil dos Andes peruanos. A grande nave surgiu com
aparência de uma estrela e, gradualmente, começou a irradiar uma luz
violeta, formando uma auréola gigantesca. Quando a coroa de luz se
tornou bem visível, ficou confirmado que não se tratava de uma estrela.
Durante as demais noites daquele ciclo de contatos, essa nave esteve
sempre presente. Certamente tinha profundo significado para nós e
para a nossa tarefa atual sobre a Terra.
Cada espaçonave que se manifesta visivelmente tem a possibilidade
de controlar o que o indivíduo deve ou não enxergar, de modo que
um astrônomo comum, sem percepção intuitiva, pode documentar um
“céu” que na realidade não existe. Essa espaçonave à qual acabo de me
referir, por exemplo, é considerada uma importante estrela. Todavia,
no contato conosco, movia-se e demonstrava-nos abertamente o que
acabamos de relatar.
Aprendemos que há corpos celestes considerados planetas que na realidade não o são, e outros, tidos como satélites, que são espaçonaves
controladas por sistemas distantes daqui anos-luz. O plêiade afirmou
também que algumas descobertas ainda serão feitas pelo homem a propósito do Sol, da Lua e de planetas importantes para a vida da Terra.
Segundo ele, o que chamamos de Sol são, de fato, três astros em diferentes
planos e não apenas um.
Neste planeta pode haver outros plêiades preparados para dar esse ensinamento, além do instrutor que me acompanhava na experiência do
Vale de Erks. Eles estariam prontos a colaborar na atualização do nosso
conhecimento sobre o céu, mas mantêm-se ocultos porque não são
ouvidos pelos cientistas da Terra.
Durante as noites de trabalho na área de contatos, vimos nuvens caminharem contra o vento, ou nuvens paradas, estáticas, em locais de grandes
turbulências (havia ventos que por pouco não derrubavam o tripé da
nossa câmera fotográfica). “As nuvens seguem ordens inteligentes e nem
sempre o vento”, disse o plêiade diante da evidência que estava à nossa
frente. E acrescentou: “O mesmo acontece com a água, que não segue
apenas a força da gravidade”.
Segundo ele, a água de um vale pode subir uma montanha, desde que
receba uma ordem inteligente que provenha de níveis suprafísicos*.
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Essa “ordem” que as águas recebem e à qual atendem é baseada em leis
da antimatéria e não nas que conhecemos. Desde que um corpo sólido
seja trasladado, pelo menos em parte, para uma dimensão suprafísica, todo ele passa a ser influenciado pelas leis daquele plano superior,
comportando-se então de modo diverso, “anormal”, se visto sob a ótica
convencional terrestre.
Certa noite, enquanto o automóvel prosseguia montanha acima, eu
experimentava a sensação de não estar unicamente nesta Terra. Estou
usando aqui a palavra sensação, mas não era bem o que estava presente
em mim. Tudo o que eu “sentia” naqueles momentos fazia-o de forma
diferente do que sempre fizera. Começava a experimentar algo sentindo
dentro de mim: não era mais eu que sentia.
Lá bem no alto, mais uma vez esperamos que a grande nave desse o sinal
de que podíamos aproximar-nos. Um grande amor unia-me a tudo e,
de forma especial, à energia que vinha da espaçonave, bálsamo que não
me abandonava.
Olhando para o horizonte, para o fim do Vale, víamos a espaçonave-luz
a chamar-nos. Naquele momento, mesmo se quiséssemos seria impossível ter emoções. Ali, nada mais existia a não ser o instante presente.
Tudo aquilo que eu experimentava havia sido preparado durante séculos,
mas meu consciente tinha pouca notícia disso. É que a cada encarnação
um novo cérebro físico é construído, e a memória humana de determinada vida não retém o que se passou nas anteriores. Mesmo o chamado
“corpo” da alma, o corpo causal que guarda a síntese dos acontecimentos
pretéritos, deixa-os velados na memória interna até que se apresente
uma real necessidade de virem à tona.
Assim, tinha bem pouca importância qualquer atitude formal de minha parte naqueles instantes solenes, os mais importantes desta minha
encarnação terrestre; e, para que eu não tivesse dúvidas de que o maior
valor estava no que fora preparado dentro de mim através dos séculos,
o plêiade repetia: “Tire fotografias, fique à vontade”.
Minhas vidas terrenas na Lemúria, na Atlântida e, finalmente, as mais
recentes — inclusive o que se passava naquelas noites no Vale — tudo era
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conhecido pelos arquivos de Erks. Mas a realidade dos acontecimentos
era reconhecida sem que fatos concretos ganhassem importância; quando
ressurgia algum, era apenas para ajudar a resolver dificuldades interiores.
Era a síntese o que realmente se buscava, e era ela que prevalecia. A
compreensão sintética não inclui julgamentos, e diz sempre: “Avante!”.
E, sob a sua luz, avante se vai.
Percebia a lei da purificação agindo dentro de mim e fora de mim.
Experimentava uma calma interior que jamais poderia ter construído
com minhas próprias forças, e a noite era plena de amor, de vontade e de
uma atividade inteligente fortemente manifestada nos céus. O exterior
estava como o interior: repleto de paz.
As espaçonaves continuavam a movimentar-se em um ritmo perfeito.
Umas deixavam sair, do próprio âmago, naves menores. Havia algumas
em manobras específicas, mas outras estavam ali somente por nossa
causa. Rejubilavam-se diante da oportunidade espiritual que estávamos
tendo. Grandes festas acontecem nos céus toda vez que em consciência
um ser retorna à casa do único Pai.
Sim, uma grande festa ocorria ali, dentro e fora de nós. O plêiade também
rejubilava. Percebi então que minha vida se tornava mais consciente, e
eu não seria mais o mesmo. “Finalmente”, disse ele em voz alta — e eu
sabia o que isso queria dizer.
Eu sempre soube que durante a minha vida nunca estivera sozinho nos
meus esforços; agora, porém, eu via com os meus olhos físicos os seres
que sempre me acompanharam e ali estavam, criando uma noite como
aquela e fundindo-se comigo — para que minha gratidão e alegria fossem tão interiorizadas e reais quanto ilimitadas.
Finalmente, uma nave seguindo de longe o automóvel acompanhou-nos
durante todo o percurso de volta ao hotel onde iríamos pernoitar. Aquilo
para mim significava uma proteção especial que jamais iria ter fim. Saber que eternamente teria a consciência de ser acompanhado, seguido,
ajudado, para que pudesse fazer algo por meus semelhantes ou por seres
de outros reinos, era uma percepção que se imprimia profundamente em
meu ser, algo que os corpos de minha personalidade jamais esquecerão.
Tudo o que antes fora processo mental, intelectual e humano transformou-se, a partir daquela noite, em uma realidade em outro nível. Todas
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as experiências feitas antes, que tinham base na fé, modificavam-se até
que, amorosamente, desapareciam — e um novo estado instalava-se em
meu ser com ares de eternidade.
Passava da meia-noite quando chegamos ao hotel da cidade interiorana.
Fui diretamente para o quarto, cuidando para não fazer movimentos
bruscos que pudessem perturbar o estado de quietude em que me encontrava.
O hotel era silencioso e tinha pouquíssimos hóspedes. Ao preparar-me
para o sono, não pude fazer conjecturas, porque, tão logo me deitei, meu
corpo físico adormeceu profundamente no silêncio do pequeno hotel.
Há anos venho dormindo no máximo quatro horas por noite, e o mesmo
ocorreu daquela vez. Entretanto nessa noite especial, ao despertar do
sono físico tinha a impressão de ter dormido muito mais.
O plêiade explicou-me que é durante o sono profundo que mais somos
transformados. Estava, portanto, claro para mim que o trabalho não
havia sido interrompido quando saímos fisicamente do Vale de Erks.
Desde que esses fatos ocorreram, sinto estar sendo ajudado sempre,
invisivelmente. Passei a viver de modo permanente a experiência de
que jamais somos deixados a nós mesmos quando renunciamos ao livre-arbítrio humano.
Percebi, então, que deveria falar de tudo isso como agora o faço, para
que não mais hesitemos frente às oportunidades evolutivas que a vida
nos traz. Devemos compreender que a real liberdade se constitui em
buscar transcender o estágio infantil da satisfação de desejos, e não em
fazer o que queremos. Uma vez superada essa etapa, a energia do ser
passa a seguir uma vontade mais profunda, verdadeira, e, quando menos
se espera, ingressa-se num estado que palavras não podem descrever.
Daí por diante já não há perguntas, e explicações são desnecessárias.
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sinais de contato

Capítulo: A noite do Batismo
Se as experiências pelas quais passei tivessem ocorrido
no tempo das pirâmides e dos templos antigos, as espaçonaves que via diante de mim seriam um séquito de
sacerdotes e de hierofantes; o plêiade seria um daqueles
personagens solenes, símbolo do amor, do serviço e da
sabedoria, a conduzir-me na cerimônia.
Em determinado momento, o plêiade disse-me que na época da Lemúria
eu tivera uma encarnação muito positiva interrompida, mas que, agora,
eu estava curado dos resíduos daquela experiência.
Esta segunda noite foi muito silenciosa, também no plano físico. O
plêiade quase não falava, a não ser em certos momentos, para ajudar-me
a compreender fatos para mim inéditos. Eu sabia que, em nenhuma encarnação anterior, em nenhum outro mundo, em nenhum outro planeta,
eu jamais passara por algo semelhante.
Sinto-me esvaziado de alguma coisa, mas não sei de quê. De qualquer
forma, sinto-me muito bem”, disse a ele. O plêiade sorriu amorosamente,
porque conhecia muito bem aquele assunto. “O seu corpo emocional e
o etérico estão sendo levados para Erks. Vão continuar ligados a você
só por um fio. Está percebendo isso?”, perguntou-me. “Claramente”,
respondi-lhe.
Em noventa minutos do relógio terrestre passou-se uma eternidade.
Luzes surgiam atrás das montanhas, no plano físico. Seres provenientes
de outros centros intraterrenos* (alguns desses centros eram maiores
que Erks) faziam-se visíveis. Nesses casos, eu não via naves, mas apenas
imensos clarões. De repente, uma luz maior aproximou-se, atravessando
o Vale. Parecia vir ao nosso encontro. Estava ainda distante quando o
plêiade anunciou: “Esta representa a sua mônada”.
“Olhe para o Vale. Você vê a energia?” Sim, eu a via. De ponta a ponta,
pairava na atmosfera algo sutil, algo que parecia uma neblina, mas que
não era — aqueles seres haviam-na formado. A luz que era o meu Guia
já se interiorizara completamente. “Vá”, disse-me o plêiade quase em
surdina; “estão chamando, atravesse a pé o Vale. Passe através daquela
energia.”
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Comecei a caminhar. As pedras da pequena estrada não eram obstáculo.
Havia uma descida, que meus olhos físicos não percebiam muito bem.
Foi quando aconteceu um fato instantâneo: uma lua cheia, luminosa
como jamais havia visto, surgiu por trás de um morro e iluminou o
caminho a ponto de eu poder ver minha sombra projetada no chão. O
luar, fortíssimo, não era só luz. Todo o lado direito do meu corpo era
tocado por aqueles raios.
Enquanto caminhava, dei-me conta de que o automóvel guiado pelo
plêiade seguia-me com os faróis apagados. Ele era o símbolo, no plano físico, do Guia interno que minha consciência humana acabara de
reconhecer. Nessa segunda noite, eu caminhara o suficiente e era hora
de voltarmos ao hotel.
Eis o que se passou com o meu ser naquela noite, à qual chamei de noite
do Batismo: a energia espiritual da Grande Fraternidade, representada
pelas espaçonaves, serviu de mediação para que a energia cósmica pudesse ser introduzida nos meus níveis humanos.
Enquanto os intermediários celestes possibilitavam a introdução dos
raios cósmicos em todo o meu ser, o meu eu superior* possibilitava a
introdução da vida cósmica na minha parte humana. A cidade de Erks
trabalhava junto com o meu eu superior.
O plêiade, que me acompanhava (desde a Atlântida, em perfeita união,
como ele disse), havia-se declarado “o porteiro de Erks”, e essa designação
calou-me profundamente, pois comecei a sentir que, daí por diante, eu
também seria útil para outros seres, coligados internamente comigo por
meio de laços de eterno amor.
Capítulo: Três semanas depois
Voltei à capital do país, onde um amplo trabalho público me aguardava.
Chegando lá, meus amigos acharam que eu havia mudado muito.
Sentia uma nova vibração circulando em mim e, a partir daí, mesmo que
me esforçasse, não podia mais emocionar-me como antes. Um sentimento profundo de união interna, de abertura, de gratidão e de paz jamais
me abandonava. Pude, assim, passar três semanas como se o tempo e
o espaço fossem rarefeitos, sem peso, sem gravidade, sem nenhum tipo
de apego. Ao final de cada palestra pública que eu proferia, vinha-me a
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confirmação de uma grande unidade interna com tudo e com todos, e a
onda energética que fluía por meu intermédio e por intermédio do que
eu dizia era diferente da anterior. As pessoas notavam-no e referiam-se
abertamente a essa transformação. Contudo, nada disso foi acentuado
nem dramatizado; a vida prosseguia normalmente, embora muitos soubessem que eu tivera contato com o Vale de Erks.
Os fatos ocorridos na “noite do Batismo” prepararam o meu eu superior
para estabelecer um contato efetivo entre a minha consciência física e a
astral-emocional. Daquele momento em diante, toda a atividade emocional poderia ser controlada com inteligência. A mente, por sua vez, pôde
ampliar suas capacidades, fazendo uma ligação entre sua área pensante
e sua área abstrata. Na alma, ou eu superior, já brilhavam expansões de
luz dos níveis supramentais. Na vida externa, o serviço seria ampliado, e
esse era o fato central que mais me tocava, no meu atual temperamento.
Íamos de automóvel pela estrada de terra, enquanto uma espaçonave
nos acompanhava no céu, à minha direita. Eu a olhei. Saudei-a, e disse
ao plêiade: “Se tiver de acontecer, estou pronto.” “Sim, vai acontecer”,
repetiu ele, e pôs-se a cantar mantras, enquanto guiava.
Chegamos ao alto da montanha, descemos do carro, vesti um manto que
me havia sido dado pelo plêiade para ser usado ali e durante qualquer
outra vigília que eu fizesse. Tudo estava em ordem no plano físico. Nos
planos internos, eu sentia um desapego que nunca antes experimentara.
Normalmente costuma-se pensar que, chegado o momento da transmutação, temos muitas dificuldades para desapegar-nos das coisas desta
Terra. Comigo isso não ocorreu. Diante da constatação clara de que
meu ser interior iria viver a experiência da transmigração para outros
planos, para outros mundos além deste sistema solar, nenhuma parte
minha oferecia resistência. Eu estava solto, relaxado, sem nenhum sinal
de incomodo de qualquer espécie.
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Assim foi: o ser interior partiu sem que a consciência humana sequer
percebesse. Encontrava-me em pé, ora falando com o plêiade, ora ouvindo o que ele dizia ou cantava. Observava as naves que estavam ajudando nesse meu processo, mas nunca pensava em mim, no que poderia
acontecer, ou no que deveria já estar acontecendo comigo. A segurança
e a paz eram totais.
De repente, dei-me conta de que uma grande distância separava a minha
consciência humana daquele que sempre havia habitado o meu corpo,
ou os corpos que o meu ego conhecia. Sim, havia uma distância física
de anos-luz entre o indivíduo que observava e aquele que, sem ter dado
a perceber, partira para uma grande viagem.
O plêiade revelou, então, que o ser interior que acabara de transmigrar
tinha cumprido suas tarefas aqui na Terra e estava, por isso, liberado.
Enquanto ele pronunciava a palavra “liberado”, eu sentia um grande
júbilo. Participava da alegria do estado incorpóreo no qual aquele que
habitara estes corpos se encontrava agora. Assim, vi que distâncias físicas pouco contam.
“Quem está em você agora tem consciência mais ampla. Isso ajuda o
seu lado humano consciente a ver mais amplamente.” Sim, nenhum
mérito havia no meu aspecto material, na minha personalidade — isso
era evidente para mim; tudo corria por conta de níveis suprafísicos*,
meus e dos seres cósmicos que estavam dando sinais de sua presença
ali em volta.
“Tudo está inteiramente sob controle”, dizia o plêiade. “Sente algum incômodo?” “Nenhum”, respondi-lhe; “um pequeno ponto na parte direita
do pescoço parece um pouco sensível. Nada mais.” O plêiade repetia:
“Tudo está bem controlado” — e olhava as naves.

Assim deu-se a transmigração do ser interior que habitou este traje
físico-emocional-mental por certo período, e a transmutação do ser
interior que o habitará até que certa tarefa se cumpra. Durante a transmutação, o corpo físico e o eu consciente nada sentiram, mantendo-se
sempre lúcidos.
Quando, depois do ocorrido, concentrei a mente humana de maneira
mais intensa no centro do ser, vi que ali estava outra energia. “Você vai
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percebê-la mais claramente com o passar dos dias”, disse o plêiade sorrindo. “Aos poucos, irá conhecendo-o melhor. Este novo ser” — apontava
para mim — “não descia ao estado corpóreo há cerca de dois mil anos.
Passou muito tempo em planetas de vida incorpórea.”
Olhei naquele momento para o céu e vi tantas naves quantas eram as
contas do colar que o plêiade me havia dado numa das noites anteriores.
Tudo estava perfeitamente interligado e não havia casualidade alguma ali.
“A transmutação foi fácil porque houve uma correta preparação”, disse
o plêiade, prosseguindo em sua tarefa de instruir-me. Embora tudo
estivesse apresentado de forma tão simples, eu sabia que havia preces noturnas à minha volta. Tratava-se de preces de luz, não rogos de pedidos.
Às vezes o plêiade, enquanto entoava mantras em Irdin* durante a cerimônia, punha a mão sobre a minha cabeça: mas fazia-o de modo
imperceptível e sem a menor dramatização.
Antes de irmos para aquelas noites no Vale de Erks, eu costumava passar
o dia a frutas e, às vezes, só a líquidos (por sugestão do plêiade), mas, voltando para casa, depois da meia-noite, degustávamos juntos um lanche
e fazíamos pequenos comentários, reconstruindo partes da cerimônia.
Sim, o plêiade era um antigo conhecido, que sabia executar muito bem
o trabalho de sacerdote. Um verdadeiro sacerdote não é um mero ritualista, mas sim um ser que conhece a lei superior e que a vive. Enquanto o
plêiade oficiava a cerimônia, o Sacerdote Maior brilhava à nossa frente.
Sua luz jamais será esquecida.

Esta personalidade foi treinada a não criar expectativas. Qualquer
destino que estes corpos tenham, para ela estará bem. Com todas as
suas forças, o traje externo também diz “sim” ao seu Criador e aceita
a vontade maior.
Desde os tempos em que este traje era um corpo de criança, ele sabia que
toda a experiência de nascer e de morrer estava para terminar; só que,
com o seu cérebro limitado, interpretava-a de outra forma, influenciado
que estava pelos mitos, pelas superstições e pela imaginação humana.
Agora, entretanto, este traje sabe que poderá ter diferentes destinos.
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Capítulo: Os três pedidos
A experiência daquelas noites parecia terminada quando o plêiade, recebendo intimamente uma comunicação das espaçonaves que estavam
presentes, disse-me que eu poderia fazer três pedidos — mas que não
fossem de coisas materiais. Compreendi então o “estar no mundo sem
ser do mundo”, descrito por Jesus, o Cristo, e vi bem claramente que
a integração ao plano imaterial deveria ser a mais íntima e completa
possível.
Embora eu tivesse o hábito de nada pedir às energias superiores, porque
sempre tive como certo que Deus conhece as nossas necessidades melhor
do que nós, vi que a oferta daqueles “deuses” representados naquele
momento pelas espaçonaves era uma oportunidade, uma graça a mais
que estava fluindo.
Fiz, então, estes três pedidos: o primeiro, que eu não deixasse de ser
aceito para o serviço ao Plano Evolutivo*; o segundo, que todos os que
fazem o Caminho comigo evoluíssem juntos; e o terceiro, que a luz e o
amor dos seres cósmicos estivessem sempre presentes quando eu me
encontrasse trabalhando pelo Plano.
Nessa mesma noite fiquei sabendo que o traje humano que porto havia
sido preparado durante vinte e cinco anos para aquelas experiências
no Vale de Erks e para as novas tarefas que lhe estão sendo atribuídas.
Compreendi, num só relance, o que fora a vida deste traje em todos esses
anos do calendário terrestre. Os ritmos, os ciclos pelos quais passou,
foram perfeitamente controlados, e uma nova etapa inicia-se agora.
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dois grupos em erks

O sábio ocupa-se do interior
E não da exterioridade dos sentidos.
Ele rejeita o superficial
E prefere mergulhar no profundo.
sinais de contato, Trigueirinho

trigueirinho orava olhando as estrelas. Ofertava-se à Fonte
que constrói o cosmos. Como um veículo de Seu amor, sempre estava
pronto a doar o que recebia. Selecionou dois grupos para irem com ele
à área de contato do Vale de Erks. Cinco meses antes ali passara pela
transmutação monádica. Fariam um trabalho com Sarumah e membros de seu grupo.
Generoso, dono de nada, o instrutor proporcionava múltiplas
experiências aos buscadores. Assim lhes forjava a coragem e enriquecia seu conhecimento. Não desperdiçava uma chance de fortalecer vidas e de potencializar mônadas*.
“Os que fazem experiências como essas”, disse, “mudam por
completo seus pontos de vista. Depois de terem contato direto com
uma civilização de grau superior, as coisas desta Terra passam a ter
para eles outro sentido, e os valores daqui, outrora importantes, são
redimensionados.”
No acervo de Trigueirinho, conservado na Comunidade-Luz
Figueira, há dados sobre as viagens a Erks* - Encontro de Remanescentes Cósmicos Siderais. Ambas ocorreram em 1989, com cerca de
vinte brasileiros e argentinos em cada. O primeiro grupo lá esteve no
princípio de abril. O segundo, em novembro.
Residente de Figueira, Ana Maria Soares de Souza acompanhou
o primeiro. Ali, na província de Córdoba, conheceu o Dr. Angel Cristo
Acoglanis. “Tudo foi lindo! Fomos recebidos na casa dele e de sua esposa
Beth, e guardo uma sensação muitíssimo agradável daqueles momentos.
Na verdade, eu era uma boba naquela história. Nem sabia o que estava
fazendo ali... Sentia como se estivéssemos em família e o pai fosse Trigueirinho, sabe? Uma família visitando outra família.
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No Vale de Erks não tive nenhuma experiência extraordinária, nunca
fui disso. Íamos até lá, eu me sentia maravilhada como uma criança
na frente de algo desconhecido e, dentro de mim, respondia com uma
alegria enorme. Não entendia bem o que estava acontecendo... Olhava
lá adiante, via as naves, mas não tenho muito a acrescentar.
A certa altura, isso não esqueço, Trigueirinho me perguntou como eu
estava. ‘Muito feliz’, respondi. E aquele olhar brilhante de alegria, de um
pai, ficou marcado em mim.”
As irmãs paulistas Mariza Avanzi e Marilda Pellegrino também
foram convidadas. Receptivas aos movimentos indicados pelo instrutor,
Mariza reuniu-se ao primeiro grupo, e Marilda ao segundo.
Mariza Avanzi abre a narrativa:
“Eu mal podia conter minha ansiedade à medida que a data de
partida se aproximava. Chegado o dia, embarcamos em São Paulo para
Buenos Aires. De lá, tomamos outro voo até Córdoba, onde Sarumah e
sua esposa Beth nos esperavam. Recepcionaram Trigueirinho e o grupo, e partimos, então, nos carros deles e em duas vans para Capilla del
Monte, cidade onde se encontra o Centro Intraterreno Erks.
Ao entrarmos na van, Clemente - que vinte anos depois veio a tornar-se Frei Ameino - sentou-se a meu lado. Comentei: ‘Agora está tudo
começando’. E me respondeu: ‘Isso nunca começou nem vai acabar’.
O motorista foi fazendo considerações sobre a região e nos contou que
dias antes havia transportado membros da NASA, que ali permaneceram
durante toda a semana estudando e fotografando a região.
Já no hotel onde nos hospedaríamos, Sarumah comunicou que, na manhã
seguinte, subiríamos até o local de contato, Serro Uritorco, para conhecer um pouco a região e suas particularidades. Lá é uma propriedade
particular. Visitas são permitidas durante o dia, mas, depois do final da
tarde só entravam pessoas autorizadas.
Assim, no outro dia, o grupo se reuniu cedo e partimos. Subimos o morro
nas vans observando a região bastante árida, inóspita, mais ainda porque
recentemente houvera uma queimada, e a vegetação estava comprometida. Do alto do morro, Sarumah nos mostrou onde os Portais de Erks,
a entrada da Cidade Intraterrena, esporadicamente se manifestam, mas
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víamos apenas a vegetação escassa. Mais tarde, ao pôr do sol, retornamos
àquela área para o contato.
No morro havia três patamares. Os carros iam subindo aos poucos e
paravam em cada um deles. Ao sairmos dos veículos no primeiro patamar, sentimos um intenso perfume de gerânio, sinal da presença dos
Irmãos. Mesmo depois, prosseguindo a subida com os vidros fechados, o
perfume das flores nos penetrava intensamente. Nada do que tínhamos
visto pela manhã poderia justificar o aroma.
Como o tempo estava nublado, Sarumah pronunciou umas palavras em
Irdin*, e o céu se abriu. No término do trabalho, o céu voltou a fechar-se.
Sarumah, membros de seu grupo e Trigueirinho passaram então a entoar
mantras em Irdin. Pouco depois surgiu a primeira luz e a reconheceram
como sendo Sikumah, o comandante daquela operação, que permaneceu
presente num mesmo ponto até o final do contato.
Lá embaixo, no vale, os Portais de Erks foram iluminando-se aos poucos. Conforme a energia foi estabilizando-se, novas luzes sinalizavam,
piscando. Outras apareciam; algumas se dirigiam aos Portais e lá se desmaterializavam ou se acoplavam a outras ou, ao contrário, dividiam-se.
Em determinado momento, Sarumah apontou, no céu, uma estrela um
pouquinho mais distanciada das outras. Disse: 'Vocês acham que é uma
estrela? Não é. É uma nave-laboratório. Vou comunicar-me com ela e
pedir que desapareça de onde está e apareça em outro lugar'. Assim
fez. No que pronunciou certas palavras em Irdin, a estrela se apagou e
acendeu-se onde ele determinara, próxima a uma nuvenzinha.
Subimos então para o patamar seguinte, onde o contato prosseguiu, e,
finalmente, fomos para o terceiro patamar. Enfim, encerrado o trabalho,
voltamos ao hotel bastante tocados pelo que presenciamos.
Na manhã seguinte, nós nos reunimos em uma sala do hotel. Sarumah,
que era muito alegre e falante, conversou bastante narrando histórias
da região. E explicou o trabalho que estava acontecendo.
À tarde, fomos recebidos na casa dele para uma visita agradável. O
médico Angel Acoglanis, ao qual uma mônada* de Sarumah estava
acoplada, era casado com Beth e tinha nove filhos.
Ao entardecer, subimos novamente o Serro Uritorco, e o contato foi
semelhante ao da noite anterior. Já no terceiro encontro, Trigueirinho
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nos avisou que, quando estivéssemos no terceiro patamar, haveria uma
cerimônia na qual uma semente do novo código genético seria colocada
nos membros do grupo. A semente se desenvolveria de acordo com o
trabalho interno que cada um fosse realizando.
Nós nos posicionamos um ao lado do outro. Trigueirinho e Sarumah paravam diante de cada um e pronunciavam palavras em Irdin. Terminada
a cerimônia, saímos em estado de silêncio e gratidão pelo vivenciado ali.”
No Brasil, estava programada a partida do segundo grupo no mês
seguinte, maio. Contudo, chegou a notícia. Na manhã do dia 19 de abril,
Sarumah fora assassinado enquanto trabalhava em seu consultório de
Buenos Aires. A violência fez a viagem ser adiada por seis meses. Dessa
forma, apenas em novembro o voo levando Trigueirinho e o segundo
grupo aterrissou em Córdoba.
Marilda Pellegrino destaca:
“Fomos recebidos e conduzidos por Beth e algumas pessoas do
grupo de Erks até o hotel em Capilla del Monte. Logo eles nos convidaram para conhecer o local de contato, ainda durante o dia. Na área, só
tinha o morro e um vale áridos sem nenhuma presença humana, sem
vila ou cidade à vista.
Voltamos na hora do pôr do sol. Eu olhava para o horizonte. Súbito,
uma luz explodiu no céu. E nos explicaram que era Sikumah, o comandante da operação que estava para começar. Fiquei tão impressionada!
Nunca tivera parâmetro anterior de uma luz assim diferente e me sentia
pequenininha diante da Consciência enorme, galáctica.
Pelo céu surgiam novas luzes formando figuras geométricas, triângulos,
hexágonos, a cada vez se configuravam de uma forma, num balé especial
e inesquecível. De repente, as luzes se deslocaram para o lado, e no Vale
começou a aparecer um Portal de luz. Era a entrada da cidade de Erks.
E as luzes do céu entravam e saíam daquele portal. Nós, assistindo a
tudo aquilo em silêncio e com reverência.
No dia seguinte, voltamos para o lugar de contato ao cair da tarde. Senti
um aroma fortíssimo de flores, o que indicava a presença dos Irmãos,
e imediatamente me uni internamente a Eles. As luzes demoraram a se
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manifestar e, quando surgiram, eram em menor número e com pouca
movimentação. E o Portal da cidade de Erks nem apareceu.
Depois nos explicaram que isso ocorreu em razão da presença de um
grupo de ufólogos que havia chegado à cidade pela manhã. Quando
souberam que Trigueirinho estava no hotel com o grupo, eles o procuraram para entrevistá-lo e também para pedir que fossem incluídos
no trabalho que realizaríamos mais tarde. Trigueirinho respondeu que
poderia conceder a entrevista quando estivesse em Buenos Aires. E
que não seria possível incluí-los porque o grupo tinha vindo para um
movimento específico.
Sem a devida autorização, ficaram inconformados. Tentaram acompanhar o contato de outro lado do morro, escondidos noutra vertente.
Quando voltamos ao hotel, soubemos que se tinham retirado em debandada porque sobre eles caiu uma chuva torrencial, que os impediu
de permanecer lá. Esse fato de forma alguma ofuscou o brilho nem o
impacto que a experiência produziu em nosso grupo.”

As histórias das noites no Vale de Erks resplandecem dentro de
nós, que lá não estivemos. Contadas por pessoas próximas, abrem mais
facilmente as cortinas para um mundo tão real quanto o que vemos de
nossas janelas.
Nosso destino foi desenhado naquele céu aberto. Seremos luzes.
Demonstrações de naves revelam o amanhã de nossos seres. Todavia,
como falta uma longuíssima caminhada até nos consagrarmos como
consciências iluminadas, muitas Hierarquias e instrutores da humanidade trabalham incessantemente para impulsionar o nosso evoluir.
É mais do que admirável o que eles nos ofertam para sairmos do
estado denso de imaturidade. Surpreende o que fazem no intuito de nos
despertar. Descem ao planeta para nos acompanhar. A fim de instalar
e irradiar seu magnetismo sutil, aqui se ocultam pelos ares, por terras
da superfície e intraterrenas, no oceano. Curam-nos sem sequer o percebermos. Escrevem-nos livros. Esclarecem as mentes com palestras.
Após o que viveu no Vale de Erks, a vida interna de Trigueirinho atravessou provas para se adaptar ao ser que nele recém-habitava,
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ser que não descia ao estado corpóreo há cerca de dois mil anos. Já
mesmo antes da transmutação monádica, sua vida externa planejava a
construção da grande comunidade Figueira. Seu intuito? Anunciar o
Mundo Novo. Colaborar para buscadores aprenderem a amar uns aos
outros, aos animais, às plantas, aos minerais e, por tanto amar, galgarem
a espiral evolutiva.
Nos três últimos anos da grande difusão, de 1987 a 1990, ele lançou um convite puro e transparente. Chamou os ouvintes a levantarem
a Comunidade Figueira em montanhas do sul de Minas. A resposta foi
rápida. Grupos e indivíduos do norte, sul, leste e oeste se organizaram.
A comunidade, forma de vida dos primeiros tempos da Terra,
pertence aos tempos futuros. É uma escola de amor e de cooperação
evolutiva no sentido que a Hierarquia transmitiu desde 1950 com a ideia
Casa do Sol, a qual teria residentes fixos e receberia hóspedes para ser
feito um trabalho de conscientização, de educação, de cura.
Com imensa alegria, dezenas e centenas de peregrinos foram
atraídos a Figueira. Uns poucos decidiram residir. A princípio, brasileiros, depois também estrangeiros. Pessoas em júbilo interno uniam-se
a mutirões vindos da Bahia, de Belo Horizonte, Lavras, do Rio, de São
Paulo e de outros cantos. Homens e mulheres, jovens e idosos pegavam
pás, serrotes, tiravam mato, carregavam tijolos, em esforço comum para
implantar a vida sã.
Expressavam uma única meta: construir a base, elevar as paredes
e depois entregar a comunidade Àquele que é o Grande Construtor do
Cosmos.
Unidos a Trigueirinho, os buscadores viam luzes e estrelas salpicadas pelo espaço. E desde sempre oram, em nome da paz.
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carta de sarumah
Era como se aquele encontro viesse sendo preparado há
milhares de anos. Impressões como essa são possíveis e,
devido a uma certeza intuitiva, tornam-se confiáveis,
seguras e tão claras que não deixam margem a dúvidas.
erks − mundo interno, o encontro com sarumah
Trigueirinho

figueira despertava. Em um gesto de amor fraterno, Sarumah remeteu
uma carta aos irmãos da comunidade em nome do Comandante Shikhuma e da Hierarquia de Erks*. Redigiu-a diante de sua cidade iluminada.
Traduzida do espanhol para o português, cópias foram distribuídas, e Trigueirinho a lia para pequenos grupos. A leitura interiorizada
magnetizava o poder da mensagem. À medida que os parágrafos corriam,
as palavras do porteiro de Erks destrancavam portas da mente, da alma,
do espírito. A dádiva cósmica orientava o grupo para o futuro.
Ao longo de 35 anos, a vida comunitária se concretizou sob a
presença silenciosa de Sarumah, de mensageiros de Erks e de outros
irmãos Maiores. A carta de Sarumah ainda ressoa no mundo interno da
Comunidade-Luz, impulsionando irmãos a se unirem à vida cósmica.
Sobre Figueira, discorreremos no Livro 3 desta coleção, Conversas sobre
Trigueirinho.

Vale de ERKS, dezembro de 1988
Aos queridos irmãos da Figueira,
Em nome do Comandante Shikhuma e em nome da Hierarquia de ERKS
aqui presente com sua cidade iluminada, enviamos a todos vós a sublime essência do seu Amor, para que, neste novo despertar, conheçais
a realidade do caminho cósmico, revelador das verdades sublimes que
o homem está buscando. Trilhando esse caminho, através da luz dos
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espelhos e da luz das nossas naves, sem dúvida nenhuma tereis junto
de vós nossos mensageiros, que estarão aí presentes para compartilhar
convosco da tarefa a ser empreendida.
Não duvideis: a noite será vossa irmã a fim de compartilhardes com os
nossos irmãos do cosmos desse encontro maior. Nele podereis sentir em
vosso interior o amor que permeia as noites de ERKS. Assim também
será com as noites da nossa irmã Figueira ora em seu despertar.
Cada um de vós traz, no interior, uma mensagem. É preciso buscar
decifrá-la quando fordes chamados, para que saibais compartilhar das
devidas tarefas com vossos irmãos das plêiades advindos de diferentes
galáxias, como também com vossos irmãos que habitam a superfície.
Sereis guiados, porque estais buscando uma orientação cósmica. Quanto
ao despertar desses tempos, não tenhais nenhuma dúvida: conforme
assegura o Comandante Shikhuma, no amor do Pai tudo se conseguirá.
Com esta mensagem, agregamos-vos em nome de toda a nossa Hierarquia de ERKS, em nome de todos os nossos irmãos e irmãs que
integram este caminho silencioso, buscando a transmutação, buscando
a mutação em si mesma e a transformação por meio da mudança do
código genético, que atingirá os que realmente a merecem.
A festa começou; uma festa que, para muitos, por erro ou por covardia,
significa o temor à mudança. Outros, porém, como vós, estão unidos
a ERKS, esperando por uma essência cósmica que, como um maná, os
alimente e os guie.
Meus irmãos, esta mensagem vos é enviada hoje, dia 24, pelo Comandante Maior Shikhuma e pelas nossas irmandades do cosmos, sob as
bênçãos do nosso Comandante Ashtar Ashgran, que, na Hierarquia
Crística que lhe corresponde, envia-vos Amor e Luz.

Sarumah
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a prole de trigueirinho
chegara a hora. milhares de consciências responderam ao chamado desde
o início em 1976. Guiados por instruções de Trigueirinho, continuam a aprofundar
a busca espiritual, a doar-se ao serviço voluntário e a padrões de conduta elevados.
Pequenos grupos que ele passou a formar em algumas capitais brasileiras, multiplicaram-se em direção a uma obra internacional.
A partir de 1987, ele implantou a Comunidade Figueira, no município de Carmo
da Cachoeira, MG. Sua prole se resguarda, desde 2010, sob as asas da Fraternidade – Federação Humanitária Internacional (ffhi), da qual Trigueirinho foi um
dos fundadores.
A entidade acolhe todos os credos, culturas e religiões, não tem vínculos com
grupos políticos nem econômicos e é sustentada por doações espontâneas. As
atividades promovidas pela ffhi são gratuitas e o serviço que a apoia é voluntário.
Presente em diversos países, dela fazem parte a Rede-Luz Planetária, além das 25
filiadas abaixo:
comunidades-luz

• Comunidade-Luz Figueira - minas gerais, br
• Comunidade-Luz da Irmandade - córdoba, arg
• Comunidade-Luz Fraternidade de Aurora - paysandu, uru
• Comunidade-Luz Nova Terra - rio de janeiro, br
• Comunidade-Luz Flor de Lys - fátima, por
núcleos-luz

• Núcleo-Luz Sagrado Céu - minas gerais, br
• Núcleo-Luz Sagrada Casa de Maria Mãe Paulista - são paulo, br
• Núcleo-Luz Imaculada Casa do Alívio do Sofrimento - são carlos, br
• Núcleo-Luz Sagrados Reinos - distrito federal, br
• Núcleo-Luz Flor do Sagrado Tepui de Roraima - roraima, br
associações civis de serviço

• Fraternidade – Missões Humanitárias Internacionais (fmhi) - minas gerais, br
• Fraternidade – Missões Humanitárias Internacionais (fmhi) - Genebra, swi
• Casa Luz da Colina - minas gerais, br
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• Casa Cristo do Bem - rio de janeiro, br
• Parque Francisco de Assis - minas gerais, br
• Camino del Servicio - viedma, arg
• Fraternity – Internacional Humanitarian Association - gr
• fahie – Fraternidade – Associação Humanitária Internacional - Europa, por
associações de instrução

• Associação Irdin Editora - minas gerais, br
• Associação Irdin Editora Europa - por
• Shasti Association Incorporation - eua
associações religiosas

• Ordem Graça Misericórdia - minas gerais, br
• Associação Maria Mãe da Divina Concepção - minas gerais, br
• Orden Gracia Misericordia - fátima, por
• Grace Mercy Order Community - califórnia, eua
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termos, segundo trigueirinho
Esta definição de termos baseia-se em livros de Trigueirinho.
8.8.88

Data que deu início a um novo ciclo planetário e solar, com profundas repercussões no processo evolutivo humano e terrestre.
alma ou eu superior

É a ligação entre a matéria e o espírito. Exprime amor impessoal e universal, e
tem como qualidades intrínsecas a consciência grupal e o serviço ao Bem.
aparições dos mensageiros divinos

Instruções atemporais transmitidas por Cristo Jesus, pela Virgem Maria e por
São José a três videntes da Ordem Graça Misericórdia, filiada religiosa da ffhi.
Madre María Shimani de Montserrat, Frei Elías del Sagrado Corazón de Jesús e
Irmã Lucía de Jesús se comprometeram a colaborar com a tarefa pública internacional iniciada em 2011.
aurora

Centro intraterreno que tem como uma de suas funções introduzir no planeta
a essência da cura cósmica. Auxilia o homem a integrar-se ao mundo em que
vive, à dimensão extraterrestre e intraterrena. Sua irradiação estimula padrões
de harmonia, equilíbrio e saúde, desde que a fé esteja presente.
autoconvocado

Ser que optou por estar encarnado durante a transição da Terra, para servir e
atuar como fator de equilíbrio no processo pelo qual o planeta está passando.
caos

No sentido comum do termo, é um estado de desordem e ausência de leis. A
Terra traz, entretecida na sua composição, forças resistentes à energia criadora do
cosmos. Forças caóticas estão presentes nos corpos do homem; por isso, não há ascensão nem avanço que não encontrem obstáculos e não demandem purificação.
carma

Lei ligada à de causa e efeito vigente nos planetas materiais, segundo a qual tudo
o que fazemos, sentimos ou pensamos retorna a nós a curto, médio ou longo
prazo. Um carma básico preexiste ao próprio nascimento e, após ser aceito, vai
transformando-se conforme o ser constrói a trama da própria vida. Cada atitude,
desejo e aspiração cria continuamente nosso carma positivo ou negativo.
chacras

Centros energéticos ativos no corpo etérico do homem, quando este ainda se
encontra sob a lei do carma material. Esse circuito de energia ligado ao ciclo
planetário que ora se encerra, expressão da polaridade masculina, está sendo
substituído por centros do consciente direito, o que traz maior participação da
mônada na condução dos seres humanos.
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centros intraterrenos

Fazem parte da vida nas camadas interiores do planeta. Atingiram grau evolutivo
superior ao da humanidade da superfície, e uma de suas funções é auxiliá-la a
superar a condição em que se encontra. Captam, transformam e irradiam energias
emanadas por fontes cósmicas. A eles estão vinculadas civilizações de elevado
grau evolutivo, como: Lys-Fátima, Mirna Jad, Aurora, Erks, Iberah, Anu Tea,
Miz Tli Tlan.
corpos sutis

Corpos usados pelo ser humano nos níveis sutis: etérico, astral e mental. Acima
desses, prevalece a vibração ígnea, e os corpos podem ser chamados ardentes.
erks

Centro intraterreno encarregado de traçar caminhos evolutivos que o homem
deve trilhar para aproximar-se da consciência da Hierarquia. Erks projeta luzes
etéricas numa região específica de Córdoba, na Argentina. Essa manifestação
externa, bem como a aparição de naves que, sob forma de luzes, percorrem os
céus, promovem a abertura de canais no interior dos seres.
hierarquias

Seres que velam pelo cumprimento do propósito evolutivo para o planeta. Instruem
a humanidade e a acompanham em sua senda ascensional. Trabalham em níveis
internos, podendo enviar representantes ao mundo concreto a fim de estimular
diretamente transformações na consciência dos homens e dos demais Reinos.
irdin

Idioma intergaláctico falado por seres extraterrestres e intraterrenos. Todas as
línguas terrestres têm palavras em Irdin, e Cristo o falava em certos momentos.
lei da manifestação

Segundo essa lei, o necessário para que o plano evolutivo se cumpra é trazido no
momento certo aos que o executam. A necessidade atrai a manifestação de meios
materiais para a expressão do espírito.
mestre tibetano d. k .

Hierarquia que nos últimos séculos assumiu importante parcela do trabalho de
instruir a humanidade nas leis espirituais para levá-la a transcender a ilusão
material. Parte de seus ensinamentos foram transmitidos por meio da obra de
Alice A. Bailey.
mirna jad

Centro intraterreno cuja energia estimula o desenvolvimento monádico desta
humanidade. É um prolongamento de Miz Tli Tlan e atua intensamente sobre
certas regiões do Brasil.
mônada

Núcleo de consciência do indivíduo em níveis onde a unidade da existência começa a ser percebida sem véus. Quando despertas, as mônadas buscam reconhecer
o caminho cósmico do ser e para ele dirigir-se.
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monastério

Estado de consciência que se exprime pela busca de total adesão e entrega ao propósito superior da existência. Revela-se por seres agrupados com a mesma meta e
sintonia. Os verdadeiros monastérios são canais valiosos para energias curadoras.
níveis suprafísicos

Níveis mais elevados que o físico concreto. Inclui, portanto, o etérico (ou físico
sutil), o astral (ou emocional), o mental e os seguintes.
nova humanidade

O surgimento da nova humanidade é um fato que não pode mais ser ignorado. Intenso é o poder criador que, proveniente de fontes cósmicas, constrói em silêncio
os tempos vindouros. Vida e forma devem unificar-se, e o homem futuro, nascer.
obra

Neste livro, o termo Obra, com maiúscula, refere-se ao conjunto de instruções
e de manifestações impulsionadas por Trigueirinho e inseridas, desde 2010, na
associação civil sem fins lucrativos Fraternidade – Federação Humanitária Internacional (FFHI).
operação - resgate ou resgate planetário

Operação intergaláctica na qual os seres que têm a possibilidade de ingressar em
patamares vibratórios mais elevados se tornarão aptos a prosseguir seu processo
evolutivo em maior consonância com a Consciência regente do cosmos. Ela reordenará a aura magnética do planeta e possibilitará que energias mais elevadas
estejam presentes também em estratos mais densos.
partilha

Termo usado por Trigueirinho e pelo grupo no sentido de palestra.
plano evolutivo

Cada expressão de vida – seja um átomo, seja uma galáxia inteira – tem uma tarefa
no conjunto maior do qual é parte e possui um potencial que, ao ser dinamizado
e expresso, constitui sua trajetória evolutiva. A totalidade das linhas mestras
para liberação e expressão desse potencial é o que chamamos plano evolutivo.
raios

Uma das energias que permeiam a existência manifestada. Existem sete Raios que
dirigem a evolução do universo físico-cósmico, e cinco, a evolução do universo
astral cósmico; outros atuam em níveis mais elevados. Os Raios estão presentes
em tudo o que existe; são expressão da própria Fonte Criadora.
serviço

Atos, sentimentos ou pensamentos por meio dos quais flui a energia interna
de um indivíduo. Quando essa energia superior está presente, o que acontece é
considerado serviço.
transição planetária

Os níveis de existência da Terra entraram em uma fase de purificação. A superfície
planetária será harmonizada e preparada para viver seu novo ciclo, que transcorrerá em sintonia com leis universais e com civilizações evoluídas do cosmos.
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transmutação monádica

Transmutação é um processo de elevação do potencial energético de um átomo,
de um ser, de um grupo ou de um universo inteiro, sempre antecedido por uma
fase de purificação. Quando se trata da transmutação da mônada de um ser, é
denominado transmutação monádica.
No livro A Busca da Síntese Trigueirinho diz: “A troca de mônadas que no meu
caso ocorreu é fato normal dentro da Lei da Transmutação — uma Lei que está
se tornando viável no planeta Terra — e pude descrevê-lo em Sinais de Contato,
ao narrar o trabalho interior realizado no meu ser com a ajuda extraterrestre.
Parte desse trabalho consistiu no seguinte: a essência imaterial que se encontrava
encarnada nos meus corpos humanos (no físico, no emocional e no mental) foi
substituída por outra. Isso foi possível através da Lei da Transmutação, quando
as essências se coligaram entre si, e uma delas, tendo terminado a tarefa terrena,
cedeu livremente à outra os veículos que ocupava no mundo tridimensional,
partindo, liberada, para nova etapa do seu destino.
Inúmeros seres já passaram por essa experiência desde que a humanidade existe na superfície da Terra, mas essa realidade era conhecida apenas em círculos
esotéricos. O motivo de o que sucedeu comigo ser narrado agora abertamente
baseia-se não só no fato de a Lei da Transmutação estar começando a fazer parte
do novo sistema planetário, como também na necessidade de os estudiosos de
assuntos espirituais familiarizarem-se com esse processo. Liberar-se da Lei de
Nascimento hoje vigente será a experiência de muitos num futuro próximo, após
a purificação global da superfície da Terra”.
vida consagrada

Existência dedicada ao Criador do modo mais puro possível. Pela Graça, nela
flui energia silenciosa e sublime que a tudo eleva e dignifica. Consagrar-se é a
aspiração da alma que desperta, que quer morrer para si e dissolver-se no espírito.
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livros de trigueirinho
Lançados em português pela Associação Irdin Editora, que detém os direitos autorais de José Trigueirinho Netto, alguns livros são publicados em alemão, francês
e inglês. Em espanhol, são lançados pelo Editorial Kier, Buenos Aires, Argentina.
1987
• Nossa Vida nos Sonhos
• A Energia dos Raios em Nossa Vida
1988
• Do Irreal ao Real
• Hora de Crescer Interiormente – O Mito de Hércules Hoje
• A Morte sem Medo e sem Culpa
• Caminhos para a Cura Interior
1989
• Erks – Mundo Interno
• Miz Tli Tlan – Um Mundo que Desperta
• Aurora – Essência Cósmica Curadora
• Sinais de Contato
• O Novo Começo do Mundo
• A Quinta Raça
• Padrões de Conduta para a Nova Humanidade
• Novos Sinais de Contato
• Os Jardineiros do Espaço
1990
• A Busca da Síntese
• A Nave de Noé
• Tempo de Retiro e Tempo de Vigília
1991
• Portas do Cosmos
• Encontro Interno – A Consciência-Nave
• A Hora do Resgate
• O Livro dos Sinais
• Mirna Jad – Santuário Interior
• As Chaves de Ouro
1992
• Das Lutas à Paz
• A Morada dos Elísios
• Hora de Curar (A Existência Oculta)
• O Ressurgimento de Fátima (Lys)
• História Escrita nos Espelhos
– Princípios de Comunicação Cósmica
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• Passos Atuais
• Viagem por Mundos Sutis
• Segredos Desvelados – Iberah e Anu Tea
• A Criação – Nos Caminhos da Energia
• O Mistério da Cruz na Atual Transição Planetária
• O Nascimento da Humanidade Futura
1993
• Aos Que Despertam
• Paz Interna em Tempos Críticos
• A Formação de Curadores
• Profecias Aos Que Não Temem Dizer Sim
• A Voz de Amhaj
• O Visitante – O Caminho para Anu Tea
• A Cura da Humanidade
• Os Números e a Vida
Uma Nova Compreensão da Simbologia Oculta nos Números
• Niskalkat – Uma Mensagem para os Tempos de Emergência
• Encontros com a Paz
• Novos Oráculos
• Um Novo Impulso Astrológico
1994
• Bases do Mundo Ardente
– Indicações para Contato com os Mundos Suprafísicos
• Contatos com um Monastério Intraterreno
• Os Oceanos Têm Ouvidos
• A Trajetória do Fogo
• Glossário Esotérico
1995
• A Luz Dentro de Ti
1996
• Portal para um Reino
• Além do Carma
1997
• Não Estamos Sós
• Ventos do Espírito
• O Encontro do Templo
• A Paz Existe
• Coleção: 21 Livros de Bolso
1998
• Caminho sem Sombras
• Mensagens para uma Vida de Harmonia

258

1999
• Toque Divino
• Coleção Pedaços de Céu:
• Aromas do Espaço
• Nova Vida Bate à Porta
• Mais Luz no Horizonte
• O Campanário Cósmico
• Nada nos Falta
• Sagrados Mistérios
• Ilhas de Salvação
2003
• Um Chamado Especial
(Publicado originalmente em inglês com o título Calling Humanity)
2004
• És Viajante Cósmico
• Impulsos
• Pensamentos para todo o ano
2006
• Trabalho Espiritual com a Mente
2009
• Sinais de Blavatsky – Um inusitado encontro nos dias de hoje
2012
• Consciências e Hierarquias
2015
• Mensagens Reunidas
• Mensagens para sua Transformação
2017
• Páginas de Amor e Compreensão
2018
• Novos Tempos, Nova Postura
2019
• Versos Livres
endereços eletrônicos oficiais

www.trigueirinho.org.br
www.youtube.com/trigueirinhooficial
www.facebook.com/TrigueirinhoOficial
www.facebook.com/TrigueirinhoOficialEsp
Instagram: @irdin_editora
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53 pioneiros

− dados e índice

– 30.6.1955, Belo Horizonte, MG. Pedagoga
Waldorf e terapeuta artística. Segue Trigueirinho desde 1978. Atende áreas educacionais
da FFHI. Recebeu de Trigueirinho, em 2018, o nome Acácia. Reside entre Carmo
da Cachoeira e Belo Horizonte. É membro da Rede-Luz Planetária. (p. 74, 113, 136)
anália calmon da matta machado

– 5.10.1948, Pedreiras, Maranhão. Geóloga.
Reside em Figueira desde 1990. (p. 138, 241)
ana maria soares de souza

– 16.12.1955, Belo Horizonte, MG. Bacharel em física,
foi professora universitária. Reside em Belo Horizonte. Conheceu Trigueirinho
em 1976. (p. 70)
angela maria soares

– Elisabeth Cardoso Gontijo, 4.11.1952, Belo Horizonte, MG.
Exerceu Medicina Chinesa. Residiu no Núcleo Nazaré Paulista do início, 1982, a 1984.
Reside em Figueira desde 2009. (p. 96, 98, 104)
beth gontijo

– Elisabeth Calasans Picorelli, 23.7.1948, Araçuaí, MG.
Ex-comerciante, hoje coordena o Núcleo Sagrado Céu, em Belo Horizonte,
e é uma das três coordenadoras da Rede-Luz Minas Gerais.
Segue o trabalho de Trigueirinho desde 1978. (p. 124, 128 a 131)
beth picorelli

– 7.8, Santos, São Paulo, SP. Publicitária, astróloga
e assistente de pedagogia Waldorf. Apoia o serviço aos animais do Sítio da Estrela.
Reside em Belo Horizonte. (p. 183)
cathia ferreira figueiredo

– 8.8.1956, Ipupiara, BA. Psicanalista.
Coordena a Rede-Luz Norte Nordeste. (p. 120)
celina estela silva santos

– 8.8.1942, Alegre, ES. Agente comercial.
Membro da Rede-Luz Caxias do Sul, RS. (p. 166)
celso lousada

– Cynthia de Oliveira Frank, 22.9.1955, São Paulo, SP. Publicitária e escritora.
Em Figueira, atuou em setores como Sementes, Reflorestamento, Grupo das Árvores,
Áreas Externas, além de ter coordenado casas e a área F2.
Reside em Carmo da Cachoeira. (p. 109)
chara

– 27.8.65, Belo Horizonte, MG. Médica, em Figueira
atua no setor Saúde e Cura. É membro da Rede-Luz Belo Horizonte. (p. 142)
daniela boaventura de moraes

– 13.2.68, Rio de Janeiro, RJ. Médica. Residiu em Figueira
em 1991, onde trabalhou no setor Plantios e hoje atua no setor Saúde e Cura.
Membro da Rede-Luz Rio de Janeiro. (p. 182)
deliane barbosa ferreira

– 9.9.1945, Areado, MG. Foi desembargadora do TRT-MG.
Reside em Belo Horizonte. (p. 136, 137)
deoclecia amorelli dias

– 28.4.1933, Perdões MG. Segue o trabalho de Trigueirinho
desde 1979. Médico, sempre atuou no setor Saúde e Cura. Transita entre
Belo Horizonte e Carmo da Cachoeira. (p. 81, 82, 106, 134)
derly mendes gomide
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– 29.10.1944, Ilhéus, BA. Assistente Social e, há anos, do lar.
Diariamente ouve palestras de Trigueirinho, que acompanha desde 1976. (p. 72)
eunice belo dos santos

– 9.11.1963, Maceió, AL. Enfermeira.
Na Obra colabora com o setor Saúde e Cura, tanto em Figueira como
no Núcleo-Luz Sagrados Reinos, em Brasília. É coordenadora local da
Rede-Luz Distrito Federal e da Rede-Luz Centro-Oeste. (p. 185)
eva cláudia marinho corrêa

– 4.8.1954, Santos, SP. Ph.D. em Mechanical Engineering.
Foi professor universitário do ITA/Instituto Tecnológico de Aeronática e da UnB/
Universidade de Brasília. Assíduo colaborador do Núcleo-Luz Sagrados Reinos.
Ministra para a Rede-Luz Centro Oeste palestras mensais, online por causa da pandemia,
sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. (p. 110)
flamínio levy neto

– 30.4.1973, São Paulo, SP. Juíza federal. Membro da Rede-Luz
São Paulo. (p. 98 a 101)
flávia pellegrino

– Berta Veloso de Passos, 9.10.1948, Remanso, BA. Como profissional,
atuou em serviço social. Recebeu de Trigueirinho o nome Hannuah, em 2010.
Reside em Figueira desde 2009. (p. 120)
hannuah

– 28.6.1947, Santa Bárbara, MG. Foi servidora pública.
É membro da Rede-Luz Belo Horizonte. (p. 124, 129 a 131)
hercília vasconcelos

– 25.4.1944, Carmo da Cachoeira, MG. Economista,
ex-bancário. Reside na área rural de Carmo da Cachoeira. (p. 73, 174, 175)
huberto corrêa da veiga lima

– 4.5.1954, Pouso Alto, MG. Engenheira química.
Membro da Rede-Luz Curitiba. (p. 155, 158)
iracema américo de freitas

– 19.7.1954, Pompeia, SP. Músico regente e empresário do
Coral Meninas Cantoras de Lavras. Em Figueira, atuou como regente e professor
de música. (p. 150)
josé maciel

– 18.3, Santa Isabel, SP. Professora do ensino primário e ginasial.
Em Figueira, dedicou-se a tudo, mas sobretudo aos plantios. Membro da Rede-Luz São
Paulo. (p. 153)
laura bicudo arantes

– 9.1.1959, São Paulo, SP. Professora de música, canto e piano.
Em Figueira, atuou nos setores Difusão, Coral, Mutirões para Figueira, Acolhimento e
Entrevistas. Membro da Rede-Luz Campinas. (p. 162)
leila fonseca aravechia

– 5.10.1956, Araçatuba, SP. Administradora de empresas. Serve na
Irdin Editora. Reside em Carmo da Cachoeira. (p. 108, 155)
lígia garcia da eira

– 15.9.1951, São Paulo, SP.
Estilista-artesã, ecologista, arte-terapeuta. Em Figueira serviu na área alimentar,
no laboratório, nos plantios, na lavanderia. (p. 176)
lilia cristina cesar maynardes araujo

– lúcia helena vilela uba – 8.11.1952, Minduri, MG. Psicóloga. Reside em
São Vicente de Minas, MG. Conheceu Trigueirinho em 1976. (p. 68)
lucinha
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luciana luzzi

(p. 153)

– 14.6.1961, São Paulo, SP. Psicóloga. Membro da Rede-Luz São Paulo.

– Ieda Brandão Pereira; Ponte Nova, MG, 19.4.1931 − Figueira,
janeiro de 2021. Professora de ioga. Residiu em Nazaré Paulista e, na comunidade
Figueira, desde sua fundação até falecer. Recebeu em 1988, de Trigueirinho, o nome
Maria, que usou até se consagrar monja. (p. 55, 66 a 73, 75, 95, 98, 108, 173, 188)
madre rosimel

– 13.6.1947, Ilhéus, BA. Médica. Sempre atuou no setor
Saúde e Cura, pelo qual responde quando solicitada. Reside entre BH,
Carmo da Cachoeira e SP. (p. 71)
márcia veiga lima

– 26.10.1943. Oliveira, MG.
Professora universitária e assessora técnica de planejamento.
É membro da Rede-Luz Belo Horizonte. (p. 127, 135)
maria auxiliadora teixeira machado

– 4.8.1952, Belo Horizonte, MG. Psicóloga
e musicista. É membro da Rede-Luz Belo Horizonte. (p. 113, 129, 140)
maria dagmar bastos de paula

– 7.2.1951, Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ. Dentista, serviu
ao setor odontológico do Saúde e Cura, junto a Clemente, Clarissa e outros irmãos.
Membro da Rede-Luz Rio de Janeiro. (p. 182)
maria ligia sanhaço

– 24.2.1953, São Paulo, SP. Professora
de ensino secundário. No Núcleo-Luz de Figueira em São Paulo, atua junto aos
Reinos da Natureza. Membro da Rede-Luz. (p. 172)
maria regina godinho marques dias

– 20.12.1955, Itápolis, SP. Secretária executiva,
é consultora ambiental sobre abelhas no ecossistema. Em Figueira, atua no
Grupo do Apiário. Membro da Rede-Luz São Paulo. Foto do depoimento:
Hugo Toni e Henrique Tank. (p. 165)
maria rita carelli mendes

– 5.4.1945, São Paulo, SP. Bibliotecária. Membro
da Rede-Luz São Paulo. (p. 75, 76, 87, 96, 97, 109, 111, 112, 116, 153, 156, 242, 244)
marilda pellegrino rodrigues soares

– 16.6.1953, Santo André, SP. Reside em Figueira
desde 1993, onde se dedicou sobretudo aos plantios. (p. 167, 168)
marina aparecida da rocha

– 7.12.1943, São Paulo, SP. Advogada.
Membro da Rede-Luz São Paulo. (p. 75, 85, 88, 109, 112, 161 a 153, 151, 242)
mariza carmen pellegrino avanzi

– Débora Boechat Gomide, 14.4.1962, Três Marias, MG.
Técnica de enfermagem, em Figueira atua no setor Saúde e Cura, onde
reside desde 2009. (p. 132 a 134)
melissa

– Aparecida Maria Carneiro Barquete, 22.4.1944, Conceição do Rio Verde, MG.
Dentista. De 1985 a 2005, coordenou o Núcleo Céu Azul, em Belo Horizonte.
Em 1997, recebeu de Trigueirinho, o nome Mira. É membro da Rede-Luz.
(p. 74, 124 a 126, 127, 188)
mira

– 31.7.1953, Belo Horizonte, MG. Professora Waldorf
do ensino infantil e fundamental. Residiu em Nazaré Paulista do início a 1984, e, em
Figueira, entre 1998 e 1999. É membro da Rede-Luz Belo Horizonte. (p. 70, 96, 98, 101)
mônica harmendani vieira
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– 5.7.1935, Guaratinguetá, SP. Socióloga, galerista de arte e
fundadora do Instituto de Arte Contemporânea/IAC, em 1997. Prima-irmã de Trigueirinho. (p. 31, 32, 42)
raquel barbosa arnaud

– 23.1.1945, São Paulo, SP. Socióloga, cineasta, terapeuta floral. Membro
da Rede-Luz São Paulo. (p. 40)
raquel gerber

– 28.10.1952, Belo Horizonte, MG. Licenciada em Belas Artes.
Apoia a coordenação do Núcleo-Luz Sagrado Céu, em BH. É uma das três
coordenadoras da Rede-Luz Minas Gerais. (p. 124, 129 a 131)
renata falci

– 10.4.1948, Araras, SP. Engenheiro e professor universitário.
Membro da Rede-Luz São Paulo. (p. 64, 66)
rubens mazon

– Feliciano Henrique Machado Coelho; 28.3.1961, Belo Horizonte, MG. Diretor
de cinema. Membro da Rede-Luz. (p. 81, 82, 132)
salvato

– 11.3.1953, Palestina, SP. Advogado. Gestor Geral e membro da
Junta Coordenadora da Associação Núcleo-Luz de Figueira em São Paulo − Sagrada
Casa de Maria, Mãe Paulista. Membro da Rede-Luz. (p. 169, 170, 215)
santo luizes campos

(significa Verdade, em sânscrito) – Niza Vilela Pereira; 30.11.1928, Uberlândia,
MG. Trabalhou no escritório do Táxi Aéreo do pai. Seu nome foi dado por Trigueirinho
em 1983. Ajudou a construir a Obra. Reside em Figueira desde 2012.
(p. 74, 114, 116, 136, 202)
satya

– Natural de Taiwan. Professora de Mandarim, Mestrado em
Formation Systems. Membro da Rede-Luz Centro-Oeste, colabora com o
Núcleo-Luz Sagrados Reinos de Figueira, em Brasília, onde, antes da pandemia,
ofertava os dons culinários em encontros grupais. (p. 111)
shih man lin

– Áurea Maria Junqueira Carneiro; Conceição do Rio Verde, MG, 31.12.1931 −
Figueira, 2.12.2002. Religiosa da Congregação Santa Doroteia, foi residente de Nazaré
Paulista. Apoiou a fundação de Figueira. De Trigueirinho recebeu, em 1985, o nome
Sofia. (p. 104, 108, 116, 129, 179)
sofia

– Therezinha de Jesus Brunetti; São Paulo, SP, 15.11.1926 − 30.3.2017.
Educadora sanitária. (p. 153)
therezinha luzzi

– 15.3.1956, Paulo Afonso, BA. Licenciada
em matemática. Reside em Figueira desde 2011. (p. 120, 123)
victória cristina oliveira carvalho

– 2.6.1938, Rio de Janeiro, RJ. Do lar.
Sempre disponível para o trabalho, colaborou com o setor Saúde e Cura de Figueira
e o Núcleo Céu Azul, onde participou do coral, inclusive na coordenação.
(p. 81, 82, 106, 134)
walma castro boechat gomide
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Sinais haverá no Sol
Sinais haverá na Lua
Sinais haverá nos céus
Sinais em vosso interior
Olhando ao alto vereis
O filho vir sobre as nuvens
Com Seu Poder Salvador
Trazer o Reino Consigo
Vede a Figueira, Irmãos
Começa a desabrochar
Sabeis então que está perto
O Reino de Deus em vós
Em verdade já foi dito
Que tudo se cumprirá
Passarão o Céu e a Terra
Mas o Reino ficará.
o reino

Cântico composto
por Trigueirinho
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