
 

A Herança Espiritual do Brasil  
 

Continuando.... 

 

Gostaria então de rememorar um fato geológico, para entendermos adiante: a América 

do Norte tem menos ligação com a América do Sul do que esta com a África, e a Am. 

do Norte tem mais com a atual Eurásia (Europa, Rússia, China), no sentido da formação 

geológica do planeta. Uma provém, na Lemúria, da antiga Laurásia (AN) - norte do 

equador - e outra de Gondwana (AS) - ao sul do equador. Ao norte, o planeta - "a terra é 

um ente vivo" (R. Steiner) - configurou-se de forma mais masculina e terrestre, e ao sul 

do equador, de forma mais feminina e aquosa("Masculina" signfica uma maior ligação 

entre sutil e físico. "Feminino"  

significa ume menor ligação entre sutil e físico). 

 . 

 
 

De um ponto de vista oculto, as terras que têm parentesco remoto entre si, guardariam 

semelhanças geofisicas e eterico-fisicas marcantes, que foram mantidas até o presente e 

assim se determinariam qualidades específicas na fauna, flora e população humana 

destes locais, até hoje. 

 

Em seu texto "medicina geográfica", fez Rudolf Steiner certas afirmações interessantes 

sobre o contato entre Europa e América, a questão do duplo e a cura das enfermidades, 

do ponto de vista esotérico-histórico. Diz Steiner: 

 

- "A America aspira por si à total mecanização, convertendo tudo em puro materialismo, 

a extinguir, com o tempo, a cultura européia" (Steiner deixa claro que não seria uma 

questão da cultura humana americana, mas do efeito do solo, da geologia, que criaria 

qualidades anímicas que forçariam a uma tendência materializante, encarnante 

excessiva na região do planeta). Todavia, convém pensar que a Europa e América do 

Norte guardariam, já de antemão, um parentesco e uma tendência neste sentido. 

 

-" Paulatinamente, oa partir dos séculos IX e X, a Europa passou a ser isolada do resto 

da humanidade, da forma em que estaria antes, nos séculos VI e VI D.C.(...). 

Começando no século IX e, definitivamente, no século XII, se suprimiu totalmente a 

comunicação marítima entre Europa e América, a navegação que até então havia 

existido com os barcos daquele tempo. Poderá parecer estranho, pois certamente se dirá: 

"jamais na história ouvimos falar de tal coisa". Certamente, o que se chama história é, 

em muitos casos, uma fable convenue (fábula conveniente), uma lenda". 



 

Comentário: Os dados que têm sido colhidos recentemente por arqueólogos tendem a 

mudar totalmente a história até então conhecida, tanto a história universal relativa á 

América-Europa, quanto a história do Brasil. Navegadores romanos provindos de 

Alexandria, e, antes destes, fenícios e cartagineses, por exemplo, até o século III-IV 

estiveram, de fato, na América. Vide mistério das moedas romanas de Alexandria no 

site:  http://www.econ.ohio-state.edu/jhm/arch/coins/fallsoh.htm 

Os historiadores simplesmente subestimaram a capacidade de navegação antiga. Uma 

viagem por barco a vela das costas da América à costa africana demoraria certa de 2-3 

meses - com a possibilidade de escalas em diversas ilhas no Atlãntico, para 

reabastecimento de água e víveres, desde que se tivesse mapa. E havia mapa. Estes 

mapas foram escondidos, ocultados, dos europeus pela Igreja, mas continuaram sendo 

conhecidos dos árabes, indianos e chineses, excelentes navegadores. Os escandinavos 

pagãos, também grandes navegadores, provavelmente também conheciam tais mapas, o 

que explicaria a presença viking e galesa na América (do Norte), conforme alguns 

evidências arqueológicas demonstram.  

 

 
 

Continua Steiner: ""É certo que naqueles séculos de evolução europeia existiu uma 

comunicação marítima entre Noruega e o que não se chamava "América", mas que tinha 

outro nome".  

- "Editos da Igreja então isolaram a América do conhecimento do europeu, com a 

finalidade de protegê-lo do conhecimento do duplo"(...) "Columbanus e seu discípulo 

Gallus (monges irlandeses do século VI) foram as principais individualidades 

encarregadas de cristianizar a Europa, e, para tanto, perceberam que teriam que isolá-la 

numa muralha que impedisse o influxo do outro lado (da América)".. Antes, as 

incursões de europeus à América se davam no sentido mais de visitas, visitas para se 

estudar como o duplo agia no ser humano. A conversão de europues em americanos só 

foi possível, de fato, após o século XVI, com o redescobrimento e isto só foi possível 

depois do século XVI, quando os europeus mergulharam em outro tipo de consciência 

materialista, agora com sede de ouro" 

Tudo que Steiner coloca, ele o faz do ponto de vista do europeu, dos interesses 

espirituais do europeu em relação às Américas. Aqui, temos que, além de considerar 

isto, visualizar a coisa sobre outro ângulo, o de quem está do lado de cá. Muito bem, as 

http://www.econ.ohio-state.edu/jhm/arch/coins/fallsoh.htm


evidências arqueológicas e históricas vão ao encontro de Steiner. Entretanto, isto não 

tem tanto a ver com a América do Sul, pois aqui a geofísica e "geo-etérica' é diferente. 

Deste nosso outro ponto de vista, as Américas, e principalmente a América do Sul (com 

a qual a África e a Índia, e não a Europa, têm parentesco geo-físico) estaria sendo 

protegida da invasão dos europeus, o que aconteceria e a transformaria radicalmente, 

física e espiritualmente, a partir do século XVI. E isto seria a função dos iniciados ditos 

"da banda oriental". Com relação à América do Norte, afirmou Yogananda, iniciado da 

banda oriental, a existência de um uma dinâmica entre espiritualidade indiana e norte-

americana, no sentido de uma coisa contrabalançar a outra, e daí o fato de vários 

emissários da India terem ido para os EUA já em fins do século XIX para fazer o 

contrapeso à tendência ahrimânica norte-americana, que estaria sendo excessiva, 

introduzindo na cultura dos EUA noções até então estranhas como reencarnação, carma, 

Eu superior x ego, meditação, e uma forma esotéica de compreensão do Cristo. 

Emblemático é o fato recente de um empresário norte-americano ter tentado tirar 

patente comercial das técnicas indianas de yoga, como propriedade particular dele. 

 

BRASIL, UMBANDA: A LINHA DO ORIENTE 

A espiritualidade da Umbanda (palavra que alguns dos próprios praticantes traduzem 

por "AUM" + "BANDHA", do sãnscrito, o Nome Divino + corrente, facção, lado, 

linha), diferente do Candomblé, é totalmente brasileira. Enquanto o Candomblé é uma 

reedição em solo brasileiro da espiritualidade africana, inclusive com ritos falados e 

cantados em língua Yorubá, a Umbanda, ou Aumbandha, como seria para alguns, é uma 

linha espiritual nativa do Brasil, surgida no Estado do Rio, na década de 1920 e que 

rapidamente se difundiu por todo o Brasil. Diferente do Candomblé, a Umbanda reúne 

imagens e noções indígenas, africanas e européias-cristãs e orientais, numa síntese, num 

amálgama, que não existe em lugar nenhum outro. Uma das coisas importantes na 

Umbanda é a forte presente do Feminino, do elemento Anima, como sensibilidade 

espiritual ao Todo, e uma concepção de Cristo totalmente diferente da européia lusitana, 

Cristo, ou Oxalá, é o Ente Solar onipresente na Natureza, e ressuscitado (ou seja, que 

venceu a morte, e se torna um com os elementos naturais). Esta fusão, este sincretismo, 

só se tornou possível porque havia aqui, de modo marcante, mantido apesar do 

sacrifício e do sangue, o elemento feminino indígena e africano, mais forte, sutilmente 

mais forte, do que o elemento europeu fisicamente dominante. Isto também foi possível 

pelo fato de que a colonização da América do norte foi feita de forma ocupatório, por 

ingleses, de modo duro e genocida, diferente do que fizeram aqui os portugueses, de 

índole mais fleumática e disposta à miscigenação (como colocou muito bem o Nico, 

outro dia). Esta "maciez" lusitana, que já é um povo mestiço entre europeu e norte-

africano, como vimos, facilitou a preparação da feijoada étnica. Não quero dizer aqui 

que a Umbanda seja a religião ideal para todo brasileiro, mas apenas que é uma 

evidência de uma dinâmica daqui, evidência desta dinâmica espiritual totalmente 

distinta da da América do Norte.  

A linha do Oriente, segundo os clarividentes umbandistas (e são muitos, pois aqui 

clarividência é um dom muito acessível devido a esta herança feminina), é a "principal 

linha espiritual que fundou a Umbanda, daí o nome desta religião". Segundo os adeptos, 

a linha oriental é especializada na questão da saúde e da doença. Os adeptos da 

Umbanda, pessoas simples e de cultura limitada, geralmente, nem sempre, ensinam que 

os "guias" da linha oriental exigem que o médium use um cordão com 108 contas. Será 

que eles sabem que é este o número assinalado dos Vedas de nomes de Brahma, 108, e 

que na India se usam japa-malas, cordões, de 108 contas? 

Diferente do espiritismo kardecista, de origem francesa e "bem comportado", a 



Umbanda, que atualmente tem diversas subdivisões, tem um forte elemento dionísico-

dançante, diferente da estética africana, mas com algo desta, assim como um elemento 

estético indígena acoplado, e uma imagética cristã ampliada, onde se vêem imagens e 

cãnticos à Trindade cristã, aos santos católicos, ao mesmo tempo que aos Orixás 

africanos e às entidades indígenas. Quem são estas entidades? Independentemente da 

questão "uma alma que viveu aqui e desencarnou", são figuras arquetípicas da Alma 

coletiva brasileira. Seria impossível Umbanda nos Estados Unidos ou na Europa, onde 

as pessoas são "cerebrais" demais. Mas, para quem conhece a India e sua espiritualidade 

feminina parecida, identificamos facilmente alguns elementos comuns tanto estéticos 

quanto imagéticos. Quem entra num templo onde se celebra um "puja" hindu tem a 

mesma sensação de quem está num "terreiro de umbanda" - velas, cânticos, incenso, 

tambores, pessoas dançando e algumas em transe, de forma barulhenta e catártica. O 

assunto é complexo e rico, e não há como esgotá-lo aqui, são apenas 

pinceladas....Algumas imagens que valem por mil palavras... 

 

            

Cabocla Jurema (Umbanda)                        Durga Ma (India) 

Energia Divina Feminina que domina e direciona a força da Fera, em ambos os casos.  

 

            

Ganga, deusa hindu das Águas     Yemanjá, idem 

 



       

Rama arqueiro                      Caboclo Sete Flechas 

 

     

Surya, o Deus Sol                          Oxalá, o Deus Sol (Cristo) 

(ambos seguram o cetro do universo, o eixo do mundo - merudanda, cujo número é 3) 

 

OM Saravá minha gente 

Wesley Aragão  

 


