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Vídeos: Conversando na Biblioteca   

Um Curso Prático em Sete Etapas, Que  

Mostra o Método Direto na Busca da Sabedoria 
 

Os Editores   

 

 
 
 

0000000000000000000000000000000000 
 

Um curso de introdução à filosofia  

esotérica clássica, em sete etapas. São  

cerca de sete horas de conversa e estudo  

com Carlos Cardoso Aveline - incluindo  

uma seleção de textos sobre cada um  dos  

temas, como material de apoio. Embora tenha 

linguagem simples, a abordagem é feita desde o  

ponto de vista do estudante que busca a essência  

do caminho e deseja aprofundar a compreensão.    
  

Os vídeos do YouTube foram cedidos  

pelo Programa VIDA INTELIGENTE, cujo  

diretor e apresentador é Eustáquio Patounas. 
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Primeira Etapa 

Blavatsky e o Futuro da Humanidade 
 

Helena Blavatsky afirma (em Collected Writings, volume XIV, p. 27) que a sabedoria do 

altruísmo derrotará a ignorância espiritual “antes do final do século 21”. Nas linhas finais da 

sua obra “A Chave da Teosofia”, ela anuncia que a vida no século 21 poderá tornar-se um 

paraíso em comparação com o que era no século 19.  

 

a) O Diálogo no YouTube: 

 
* https://bit.ly/3phVIX3 

 

 
 

b) Textos de apoio: 
 

* A Comunidade Planetária em 2070 

https://www.carloscardosoaveline.com/a-comunidade-planetaria-em-2070/  

 

* O Movimento Teosófico, 1875-2075 

https://www.carloscardosoaveline.com/o-movimento-teosofico-1875-2075/  

 

* Letra de Música - A Paz --- de Gilberto Gil 

https://www.carloscardosoaveline.com/letra-de-musica-a-paz/  

 

000 

 

Segunda Etapa  

Se Cristo Voltar Neste Natal 
 

O que ocorrerá se subitamente surgir em público um grande Instrutor da Humanidade?  

 

a) O Diálogo no YouTube:  

 
* https://bit.ly/3vJ0H6H 

 

https://bit.ly/3phVIX3
https://bit.ly/3phVIX3
https://www.carloscardosoaveline.com/a-comunidade-planetaria-em-2070/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-comunidade-planetaria-em-2070/
https://www.carloscardosoaveline.com/o-movimento-teosofico-1875-2075/
https://www.carloscardosoaveline.com/letra-de-musica-a-paz/
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b) Textos de apoio: 
 

* Se Cristo Voltar Neste Natal 

https://www.carloscardosoaveline.com/cristo-voltar-neste-natal/ 

 

* Não Pergunte Quem Nasce no Natal 

https://www.carloscardosoaveline.com/nao-pergunte-quem-nasce-no-natal/  

 

* O Significado da Estrela de Natal 

https://www.carloscardosoaveline.com/significado-da-estrela-natal/  

 

000 
 

Terceira Etapa 

Como Criar uma  

Atmosfera Correta para o Futuro 
 

O tempo constitui um recurso natural valioso. 

 

a) O Diálogo no YouTube:  
 

* https://bit.ly/3BN91Ge  

 

 
 

b) Textos de apoio:  
 

* Vivendo na Atmosfera da Teosofia 

https://www.carloscardosoaveline.com/vivendo-na-atmosfera-da-teosofia/  

 

https://bit.ly/3vJ0H6H
https://www.carloscardosoaveline.com/cristo-voltar-neste-natal/
https://www.carloscardosoaveline.com/cristo-voltar-neste-natal/
https://www.carloscardosoaveline.com/nao-pergunte-quem-nasce-no-natal/
https://www.carloscardosoaveline.com/nao-pergunte-quem-nasce-no-natal/
https://www.carloscardosoaveline.com/significado-da-estrela-natal/
https://www.carloscardosoaveline.com/significado-da-estrela-natal/
https://bit.ly/3BN91Ge
https://bit.ly/3BN91Ge
https://www.carloscardosoaveline.com/vivendo-na-atmosfera-da-teosofia/
https://www.carloscardosoaveline.com/vivendo-na-atmosfera-da-teosofia/
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* Para Começar o Ano Novo 

https://www.carloscardosoaveline.com/comecar-ano-novo/  

 

* A Arte de Planejar o Futuro 

https://www.carloscardosoaveline.com/a-arte-de-planejar-o-futuro/   
 

* Como Perceber o Futuro 

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

 

* Uma Alavanca Para Mover o Mundo 

https://www.carloscardosoaveline.com/alavanca-mover-mundo/  

 

000 

 

 

Quarta Etapa 

A Prática da Sabedoria:  

Caminho Espiritual e Disciplina Diária  
 

Nenhum discurso é mais forte do que a prática diária da qual ele emerge. 

 

a) O Diálogo no YouTube:  
 

* https://bit.ly/3A1WPQF 
 

 
 

b) Textos de apoio:  
 

* A Ponte Entre Céu e Terra 

https://www.carloscardosoaveline.com/a-ponte-entre-ceu-e-terra/  

 

* A Diferença Entre a Teoria e o Discurso 

https://www.carloscardosoaveline.com/a-diferenca-entre-a-teoria-e-o-discurso/  

 

* Para Fortalecer a Vontade  

https://www.carloscardosoaveline.com/para-fortalecer-a-vontade/  

 

* Um Confronto Diário no Templo 

https://www.carloscardosoaveline.com/um-confronto-diario-no-templo/ 

https://www.carloscardosoaveline.com/comecar-ano-novo/
https://www.carloscardosoaveline.com/comecar-ano-novo/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-arte-de-planejar-o-futuro/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-arte-de-planejar-o-futuro/
https://www.carloscardosoaveline.com/como-perceber-o-futuro/
https://www.carloscardosoaveline.com/como-perceber-o-futuro/
https://www.carloscardosoaveline.com/alavanca-mover-mundo/
https://www.carloscardosoaveline.com/alavanca-mover-mundo/
https://bit.ly/3A1WPQF
https://www.carloscardosoaveline.com/a-ponte-entre-ceu-e-terra/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-ponte-entre-ceu-e-terra/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-diferenca-entre-a-teoria-e-o-discurso/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-diferenca-entre-a-teoria-e-o-discurso/
https://www.carloscardosoaveline.com/para-fortalecer-a-vontade/
https://www.carloscardosoaveline.com/para-fortalecer-a-vontade/
https://www.carloscardosoaveline.com/um-confronto-diario-no-templo/
https://www.carloscardosoaveline.com/um-confronto-diario-no-templo/
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* Uma Batalha Diária 

https://www.carloscardosoaveline.com/uma-batalha-diaria/  

 

 

000 

 

Quinta Etapa 

A Voz do Silêncio 
 

“A Voz do Silêncio” é um livro escrito por Helena Blavatsky e publicado pela primeira vez 

em 1889. Reúne preceitos espirituais retirados do Livro dos Preceitos de Ouro, que está ligado 

às origens de “Luz no Caminho”. 

 

a) O Diálogo no YouTube:  
 

* https://bit.ly/3SusW2u 

 

 
 

b) Textos de apoio:  
 

* A Voz do Silêncio (a obra completa)  

https://www.carloscardosoaveline.com/a-voz-do-silencio/  

 

* O Discipulado no Século 21   

https://www.carloscardosoaveline.com/o-discipulado-no-seculo-21/  

 

* A Busca do Discipulado Leigo 

https://www.carloscardosoaveline.com/a-busca-do-discipulado-leigo/  

 

000 
 

Sexta Etapa 

A Obra ‘Luz no Caminho’ 
 

Redigido por M.C. (Mabel Collins), com comentários feitos em alguns casos por um 

Iniciado, o livro “Luz no Caminho” é um dos maiores clássicos teosóficos de todos os 

tempos. Os axiomas centrais desta obra são estudados desde uma remota antiguidade pelos 

https://www.carloscardosoaveline.com/uma-batalha-diaria/
https://www.carloscardosoaveline.com/uma-batalha-diaria/
https://bit.ly/3SusW2u
https://www.carloscardosoaveline.com/a-voz-do-silencio/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-voz-do-silencio/
https://www.carloscardosoaveline.com/o-discipulado-no-seculo-21/
https://www.carloscardosoaveline.com/o-discipulado-no-seculo-21/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-busca-do-discipulado-leigo/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-busca-do-discipulado-leigo/
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que buscam a sabedoria esotérica do Oriente. A edição publicada pela Loja Independente de 

Teosofistas é a primeira desde 1885 que traz o ponto de vista de Helena Blavatsky sobre esta 

obra, e é a primeira que mostra os erros de Mabel Collins.  

 

a) O Diálogo no YouTube:  
 

* https://bit.ly/3Qnqppc 

 

 
 

 

b) Textos de apoio:  
 

* A Luz no Caminho 

https://www.carloscardosoaveline.com/a-luz-no-caminho/  
 

* Examinando ‘Luz no Caminho’  

https://www.carloscardosoaveline.com/examinando-luz-no-caminho/  

 

* Aprendendo a Ajudar a Humanidade 

https://www.carloscardosoaveline.com/aprendendo-ajudar-humanidade/  

 

* Outros Artigos Sobre Mahatmas, Discípulos e a Busca do Discipulado 

https://www.carloscardosoaveline.com/category/mahatmas-discipulos-e-a-busca-do-

discipulado/  

 

Sétima Etapa 

As Cartas dos Mestres  

Como Chave do Aprendizado  
 

Há duas maneiras principais de ler as Cartas. A primeira delas é abordar o texto em seu 

contexto histórico e tentar compreender as circunstâncias específicas em que ele foi escrito. A 

segunda maneira é ler o texto como se fosse diretamente dirigido a cada um de nós. Neste 

caso, aplicamos às nossas vidas tudo o que, de algum modo, faz sentido para nós, e deixamos 

de lado o que ignoramos dos temas abordados, marcando e separando as frases profundas e as 

verdades universais que aparecem a cada instante no texto, misturadas a discussões de fatos 

de curto prazo do movimento teosófico da década de 1880. Uma das perguntas que podemos 

fazer-nos ao ler o livro é como agiríamos, concretamente, nas situações descritas. Outra 

pergunta é: qual o significado deste ensinamento para nossa vida real, no momento presente? 

O significado pode ser imenso, renovador, revolucionário.  

https://bit.ly/3Qnqppc
https://www.carloscardosoaveline.com/a-luz-no-caminho/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-luz-no-caminho/
https://www.carloscardosoaveline.com/examinando-luz-no-caminho/
https://www.carloscardosoaveline.com/examinando-luz-no-caminho/
https://www.carloscardosoaveline.com/aprendendo-ajudar-humanidade/
https://www.carloscardosoaveline.com/aprendendo-ajudar-humanidade/
https://www.carloscardosoaveline.com/category/mahatmas-discipulos-e-a-busca-do-discipulado/
https://www.carloscardosoaveline.com/category/mahatmas-discipulos-e-a-busca-do-discipulado/
https://www.carloscardosoaveline.com/category/mahatmas-discipulos-e-a-busca-do-discipulado/
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a) O Diálogo no YouTube:  
 

* https://bit.ly/3SvNNCD 

 

 
 

b) Textos de apoio:  
 

* As Cartas dos Mahatmas 

https://www.carloscardosoaveline.com/as-cartas-dos-mahatmas/  

 

* Guia de Leitura das Cartas 

https://www.carloscardosoaveline.com/guia-leitura-das-cartas/  

 

* Lições das Cartas dos Mahatmas 

https://www.carloscardosoaveline.com/licoes-das-cartas-dos-mahatmas/  

 

* Outros Artigos Sobre Mahatmas, Discípulos e a Busca do Discipulado 

https://www.carloscardosoaveline.com/category/mahatmas-discipulos-e-a-busca-do-

discipulado/  

 

000 

 

“Vídeos: Conversando na Biblioteca” foi publicado nos websites associados como item 

independente no dia 29 de março de 2022. Foi atualizado em 06 de agosto de 2022. Uma 

versão inicial do artigo faz parte da edição de janeiro de 2022 de “O Teosofista”, pp. 6 a 8, 

sob o título de “Vídeo e Texto, a Teosofia Aqui Agora”. 

 

000 

 

Veja “Vídeo: A História Espiritual do Brasil”.  

 

000 

 

Leia mais: 

 

* A Chegada do Novo Ciclo 

 

* A Essência do Futuro Humano 

https://bit.ly/3SvNNCD
https://www.carloscardosoaveline.com/as-cartas-dos-mahatmas/
https://www.carloscardosoaveline.com/guia-leitura-das-cartas/
https://www.carloscardosoaveline.com/licoes-das-cartas-dos-mahatmas/
https://www.carloscardosoaveline.com/category/mahatmas-discipulos-e-a-busca-do-discipulado/
https://www.carloscardosoaveline.com/category/mahatmas-discipulos-e-a-busca-do-discipulado/
https://www.carloscardosoaveline.com/category/mahatmas-discipulos-e-a-busca-do-discipulado/
https://bit.ly/3QGyDZN
https://www.carloscardosoaveline.com/a-chegada-do-novo-ciclo/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-essencia-do-futuro-humano/
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* Preparando o Ponto Ômega  

 

* Aprendendo a Aprender 

 

* A Arte de Ler  

 

* A Biblioteca da Alma 

 

* Roteiro Sobre Como Estudar Teosofia 

 

* Os Mestres e o Futuro da Humanidade 

 

000 
 

https://www.carloscardosoaveline.com/preparando-ponto-omega/
https://www.carloscardosoaveline.com/aprendendo-a-aprender/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-arte-de-ler/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-biblioteca-da-alma/
https://www.carloscardosoaveline.com/roteiro-sobre-como-estudar-teosofia/
https://www.carloscardosoaveline.com/os-mestres-futuro-da-humanidade/

