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Prefácio 

 “Por muito tempo Eu ponderei sobre como guiar as almas à cognição da 
verdadeira essência do homem, à cognição do Todo, como guiá-las ao Amor, ao 
conhecimento da natureza e Mãe-Terra, como mostrar-lhes o Fogo Divino e 
iluminá-las com a Luz da Sabedoria… Todos os Meus Mestres não-encarnados 
ajudaram-Me a criar aquilo que mais tarde foi chamado Ensinamentos de 
Pitágoras… 

 Eu subdividi os Ensinamentos num número de fases, para que as mentes 
que são fracas não sejam sobrecarregadas. 

 Tornei a Ética, o Amor e a Beleza a base da primeira fase e chamei-lhe 
Tranquilidade da Alma. 

 Só depois de aquietar a mente, de dominar a habilidade de suprimir 
qualidades malvadas em si próprio, de se transformar a si próprio enquanto 
alma, de crescer amor e sabedoria em si próprio – só depois disto o aspirante 
podia ser aceite como aluno. 

 Eu transformei a tradição das iniciações espirituais numa ciência: a ciência 
sobre o desenvolvimento da alma. Neste aspecto, a tua actividade herda e 
continua o Trabalho que Eu realizei na Terra naquela altura. 

 A Sabedoria é o conhecimento espiritual sobre o Mais Alto. 
 Não há muito valor no conhecimento que só treina a mente e a memória: é 

como um jogo com uma bola para treinar o corpo. O conhecimento que é valioso 
é só aquele que leva o homem à cognição da Verdade e das Leis da Vida do 
Todo. 

 O conhecimento é inútil se não há transformação espiritual! 
 O conhecimento é perigoso se não há ética! 
 Gostei da tua ideia de criar um site sobre a Minha Escola. Sugiro que 

adiciones o material das tuas palestras e que faças uma fotogaleria – Lições de 
Tranquilidade Interior – com uma frase meditativa debaixo de cada slide. 

 Sugiro que tornes este site uma Escola aberta e activa de Pitágoras! 
 Eu – Pitágoras – abro novamente a Minha Escola na Terra! Aqui e agora 

com a vossa ajuda, Meus amigos, este trabalho começou! 
 Que os materiais deste site se tornem a primeira fase da iniciação para 

aqueles que anseiam por Sabedoria e Amor! 
 Quero chamar a atenção da juventude para as Leis da existência e para o 

significado da vida, e quero ajudá-los a desenvolver o amor pela Sabedoria! 
 Quero fazer do Amor e Bondade a base da vida humana! 

PITÁGORAS — VERSOS DE OURO



 Quero abrir bem a porta para o mundo do Amor, Calma e Êxtase Divinos – 
para todas as almas que por ele anseiam! 

 
Pitágoras, 

 Janeiro de 2007 

* * *  
“Conhecer a Essência Divina  
é o destino superior da alma  

enviada pelo Criador à Terra!” 

Pitágoras 

 

Pitágoras viveu na Terra aproximadamente entre 570-500 a.C. É conhecido 
como um filósofo e matemático grego. Era um vegetariano estrito. Na cidade 
italiana Crotona, que era parte da Grécia naquela época, fundou a Irmandade 
Pitagórica, uma Escola religioso-filosófica cuja influência se difundiu 
amplamente com o tempo. A meta da Irmandade era a renovação ética da 
sociedade, a purificação dos conceitos religiosos e a transmissão dos métodos 
secretos de autodesenvolvimento espiritual aos discípulos dignos disto. A 
Irmandade constituía uma comunidade monástica composta por homens e 
mulheres que consideravam Pitágoras como uma Encarnação de Deus. A 
actividade daquela grande Escola terminou devido à repressão selvagem por 
parte de pessoas primitivas. 

Pitágoras escreveu obras de filosofia, matemática, astronomia e música. Por 
exemplo, Ele já sabia sobre a esfericidade da Terra dentro da qual está o Fogo 
Central. Também ensinava sobre a imortalidade da alma e sobre o seu 
aperfeiçoamento gradual ao longo das encarnações. 

Na actualidade, Pitágoras manifesta-se como um Representante do Criador, 
um Mestre Divino não-encarnado. A região que Ele supervisiona é o Mar 
Mediterrâneo e os seus arredores. 

* * * 
Pitágoras nasceu na ilha de Samos no Mar Egeu. O Seu nascimento foi 

predito por um profeta, através do qual Deus anunciou aos Seus pais o 
nascimento do menino, que cresceria e se tornaria muito conhecido por Sua 
sabedoria, beleza e grandes obras. 

Desde a infância Pitágoras mostrou interesse e habilidade para a filosofia e 
outras ciências. Ele aprendeu medicina, biologia, astronomia e matemática,  
educando-se com os cientistas famosos daquele tempo, e também estudou 
música e pintura. Depois continuou a Sua educação religiosa no Egipto, onde 
recebeu a categoria de sacerdote. Mais tarde estudou na Pérsia, onde continuou 
a estudar o conhecimento místico. 

Em idade matura, Pitágoras fundou a Sua Escola espiritual na cidade de 
Crotona. Chegámos a conhecer o trabalho naquela Escola através das histórias 
narradas por alguns dos Seus grandes Discípulos, que também alcançaram a 
Divindade na União com o Criador graças à ajuda do Seu Mestre. 



* * * 
Agora familiarizemo-nos com a tradução literária do texto antigo Os Versos 

de Ouro de Pitágoras, o qual era estudado pelos discípulos principiantes da Sua 
Escola. 

Versos de Ouro de Pitágoras 

Preparação 

Venera os Deuses Imortais1 fazendo o teu sacrifício: mantendo a tua fé, 
honrando os grandes heróis e vivendo em harmonia com o mundo que te rodeia. 

Purificação 

Respeita a tua mãe e pai e também o teu próximo. 
Escolhe para ti amigos verdadeiramente sábios, escuta os seus conselhos e 

segue os seus exemplos. Não te inimizes com eles por razões insignificantes. 
Lembra-te da lei da causa e efeito na tua vida. 
É-te dada a capacidade de superar as tuas paixões – a avareza, a preguiça, a 

luxúria e a raiva; usa-a para te dominar a ti próprio! 
Não faças nada vergonhoso, nem na presença de outros nem estando 

sozinho: preserva a tua honra! 
Sê sempre justo nas tuas palavras e actos, seguindo nestes as exigências 

da razão e da lei. 
Lembra-te de que todas as pessoas estão destinadas a morrer. 
Lembra-te de que os bens terrenos são facilmente dados às pessoas e são 

tirados facilmente também. 
E quanto aos infortúnios, que são enviados para as pessoas de acordo com 

os seus destinos, deves suportá-los com paciência dócil. Contudo, esforça-te 
para aliviar a dor tanto quanto possível. E lembra-te de que os Deuses Imortais 
não dão às pessoas desafios superiores às suas forças. 

As pessoas têm muitas possibilidades à sua escolha. Entre estas, há muitas 
boas e muitas más. Por isso, examina-as atentamente e escolhe para ti o 
Caminho digno. 

Se entre as pessoas a ilusão prevalece sobre a verdade, o sábio afasta-se e 
espera até que a verdade reine novamente. 

Escuta com atenção o que vou dizer e guarda-o na memória: 
Não deixes que os actos e pensamentos de outras pessoas te confundam; 

não deixes que te induzam a fazer ou dizer qualquer mal. 
Escuta os conselhos dos outros e reflecte tu próprio incansavelmente! 

Apenas os tolos agem sem pensar, sem consideração. 
Faz apenas aquilo que não te traga aflição ou cause arrependimento. 
Não ouses começar um trabalho que não saibas como fazer, aprende-o 

primeiro. Só assim terás êxito! 
Não negligencies a saúde do teu corpo. Antes pelo contrário, trata de lhe dar 

comida, bebida e exercício em moderação para que se fortaleça e não conheça 
excessos nem preguiça. 

                                            
1   Pitágoras fala aqui dos Espíritos Santos. 



Mantém a tua vida em ordem. Abandona qualquer luxo, pois pode tornar as 
outras pessoas invejosas. 

Tem medo de ser avarento, mas tem medo também de desperdiçar bens 
como os descuidados o fazem! 

Faz apenas aquilo que não te arruíne nem agora nem no futuro! Antes de 
agir, delibera bem sobre cada passo e acção tua! 

Perfeição 

Que não chegue o sono aos teus olhos cansados antes de que te lembres 
três vezes de todos os teus actos realizados durante o dia. 

Como um juiz imparcial, analisa-os perguntando-te: “O que tenho feito de 
bom? O que não cumpri do que deveria ter cumprido?”. Revê assim, um por um, 
todos os actos que realizaste no percurso do dia. Censura-te severamente por 
todas as coisas más que tenhas feito e alegra-te pelos actos de bondade, assim 
como pelos êxitos! 

Reflecte sobre estas instrucções e pratica-as! Com a sua ajuda aproximar-
te-ás da Perfeição. E que o Fiador desta verdade seja Aquele que pôs em nós a 
base para a  Realização Divina e da suprema virtude! 

Antes de pôr mãos à obra, dirige-te primeiro fervorosamente aos Deuses 
com um pedido sincero para que com a Sua ajuda possas terminar a obra. 

Quando te fortaleceres neste caminho, saberás tudo sobre os Deuses 
Imortais, sobre as pessoas, sobre a diferença que existe entre elas e sobre 
Aquele que as contém dentro de Si Próprio sendo o seu Fundamento. Também 
saberás que o universo inteiro é um Único Todo e que no Eterno não há 
substância morta. 

Depois de cognizar isto, já não cometerás mais erros, porque tudo te será 
revelado! 

Saberás também que as próprias pessoas provocam as suas desgraças 
devido à sua ignorância, e que escolhem livremente os seus destinos. 

Ai delas! Na sua louca cegueira não veem que a felicidade desejada está nas 
suas próprias profundezas!  

Apenas uns poucos conseguem livrar-se das aflições com os seus próprios 
esforços, pois a maior parte das pessoas são cegas à lei da formação dos seus 
destinos! Como rodas, elas rolam montanha abaixo levando a carga das suas 
más acções passadas para com os outros, carga que controla invisivelmente os 
seus destinos até que a morte vem. 

Em lugar de procurar oportunidades para brigar, as pessoas devem, quando 
possível, evitá-la cedendo sem debate. 

Ó, Zeus omnipotente, será que só Tu podes libertar a espécie humana das 
aflições mostrando-lhes a escuridão da ignorância que cega os seus olhos?! 

Apesar de tudo, não devemos perder a esperança de salvar as pessoas 
desta escuridão, pois cada ser humano tem uma Raiz Divina e a natureza está 
disposta a revelar-lhe os mistérios da existência! Se tu também penetrares neles, 
cumprirás o que estou predizendo! 

Por isso cura a alma! Isto revelar-te-á o Caminho até à Libertação! 
E abstém-te de comer carne: isto vai contra a tua natureza e travará a tua 

purificação! 
Por isso, se queres libertar-te das grilhetas terrenas, segue esta 

compreensão dada a ti de cima. Que esta governe o teu destino! 
E depois de transformar completamente a alma, poderás derrotar a morte e 

tornar-te um Deus Imortal! 


