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Resumo
Quem afinal é “Trigueirinho”? Esta é a pergunta que se fazem muitos
buscadores espirituais sobre o misterioso escritor e líder espiritual brasileiro.
Nascido em 1931, líder de uma já tradicional comunidade alternativa no sul de
Minas Gerais, Trigueirinho é famoso pelos 70 livros que escreveu e também
por se esquivar, sistematicamente, de qualquer contato com a mídia. Esse
artigo descreve sua trajetória de cineasta a líder espiritual com milhares de
seguidores.
Introdução
Quem afinal é “Trigueirinho”? Esta é a pergunta que se fazem muitos
buscadores espirituais sobre o misterioso escritor e líder espiritual brasileiro.
José Hipólito Trigueirinho Netto (1931- ) é o nome completo do prolífico
escritor paulista conhecido simplesmente por “Trigueirinho”. Detalhes da
biografia de Trigueirinho são pouco conhecidos, inclusive por seus discípulos e
seguidores. Intencionalmente, ele faz questão de apagar os rastros atrás de si,
dificultando qualquer tentativa de levantamento de seus dados pessoais. E
como complicador extra, junte-se o fato de sua conhecida aversão e
desconfiança por qualquer aproximação com os meios de comunicação de
massa. Embora não esteja na mídia como outros escritores espiritualistas
famosos, Trigueirinho já publicou cerca de 70 livros, muitos deles traduzidos
para o espanhol e alguns para o inglês, com uma vendagem estimada de um
milhão e meio de exemplares.

Foto recente de Trigueirinho
O pouco que se sabe é que Trigueirinho já exerceu profissões as mais
diversas, antes de sua carreira como escritor e líder espiritual. Sabe-se, por
exemplo, que ele foi gerente do ramo hoteleiro, radialista, dono de restaurante,
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e claro, cineasta. Neste último quesito, Trigueirinho ficou conhecido no Brasil e
no exterior pelo cultuado documentário “Bahia de Todos os Santos” (1960), no
qual retrata o cotidiano de um grupo de marginais nas ruas de Salvador. Como
parte de sua busca interior, Trigueirinho viajou por diversos países,
conhecendo e interagindo com diversos mestres e instrutores ligados a
diversas tradições místicas. Cruzou o caminho, entre outros, de Paul Brunton,
Angela La Salla Batá, Dorothy MacLean, Sarah Marriott, Eileen e Peter Caddy
(Findhorn Foundation, Escócia), e posteriormente, de Sarumah (Angel
Accoglanis), na Argentina.
Comunidades Alternativas
Além de seu trabalho mais notório como escritor e instrutor, Trigueirinho
tem sido um notável fundador de comunidades alternativas. Com efeito, duas
das maiores e mais antigas comunidades espirituais em atividade no Brasil
foram estabelecidas sob sua liderança.
A primeira, surgida no início dos anos 80, chama-se “Comunidade de
Nazaré”, “Centro de Nazaré”, ou simplesmente “Nazaré”, e foi instalada no
município de Nazaré paulista, interior de São Paulo, a partir da doação de
terrenos realizada por alguns colaboradores do grupo. Para a futura
estruturação da “Comunidade de Nazaré”, foi fundamental a viagem que
Trigueirinho fez à Fundação Findhorn, situada no norte da Escócia, na qual
tomou contato com o seu bem-sucedido modelo de organização e trocou idéias
com integrantes da famosa comunidade escocesa, bastante popular nos anos
70 devido sobretudo ao feito de produzir hortaliças gigantes numa área
praieira. Ainda nessa ocasião, Trigueirinho conheceu Sara Marriott, então
antiga residente de Findhorn, com quem posteriormente partilharia uma
promissora parceria espiritual. A convite de Trigueirinho, Sara veio ao Brasil e
passou um mês em contato com o grupo por ele coordenado.
Em 1983, Sara seguindo sua guiança interior, decide deixar Findhorn e
se mudar definitivamente para Nazaré. Em 1987, uma nova guinada na vida de
Trigueirinho o leva a se dedicar intensamente à construção de uma nova
comunidade espiritual. Diante deste divisor de águas na carreira do seu
principal mentor, alguns integrantes de Nazaré acompanharam Trigueirinho em
seu novo empreendimento no interior de Minas Gerais, e outros decidiram
permanecer fiéis à proposta comunitária de Nazaré sob a orientação espiritual
de Sara. Após ter a sua saúde gradualmente enfraquecida nos meses
antecedentes, Sara vem a falecer aos 95 anos de idade nos Estados Unidos,
em 2 de novembro de 2000. O Centro de Nazaré continua existindo até os dias
atuais com atividades e estudos regulares, agora sob a condução de um
conselho gestor.
Durante o período de sua estada em solo Argentino, por ocasião de
conferências (charlas) naquele país, Trigueirinho estabeleceu contato com um
ser que mudaria os rumos da sua vida e do seu trabalho dali por diante. Uma
breve narrativa deste encontro pode ser lida em seu livro “ERKS – mundo
interno”. Este Ser, conhecido por Sarumah, assumia externamente a aparência
de um famoso médico de Buenos Aires de origem grega conhecido como Angel
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Accoglanis (morto em 1989 em circunstâncias misteriosas). Internamente,
Sarumah apresentava-se como um mestre interdimensional de origem
extraterrestre, mensageiro da cidade intraterrena de ERKS.
No mundo material, esta cidade metafísica se projetaria visivelmente em
determinadas ocasiões nos arredores de Capilla Del Monte, na província de
Córdoba. Sarumah/Accoglanis costumava levar pessoas e grupos para
contatos e cerimônias noturnas com as entidades ligadas a ERKS em certas
áreas de Capilla. Na qualidade de representante de ERKS, e por
conseqüência, dos Seres Cósmicos que lá habitavam, Sarumah propôs a
Trigueirinho assumir uma nova e desafiadora missão espiritual em sua vida.
Sentindo-se autoconvocado, Trigueirinho aceitou a incumbência. Como parte
de sua preparação e compromisso, Trigueirinho foi formalmente “iniciado” em
cerimônia noturna conduzida por Sarumah no vale de ERKS (descrita no livro
“Sinais de Contato”).
Transição Planetária
Na linha trilhada por outros contatados com seres extraterrestres,
Trigueirinho passou a divulgar uma série de informações consideradas vitais
para o futuro do mundo, relacionadas com a transição planetária rumo a um
novo patamar consciencial e vibratório. Estas informações constavam de uma
espécie de dossiê entregue por Sarumah a Trigueirinho, com farta
documentação e fotos, cujo conteúdo seria diluído por este ao longo de
diversas publicações suas, em especial na trilogia “Erks – mundo interno”, “Miz
Tli Tlan-um mundo que desperta” e “Aurora-Essência Cósmica Curadora”. De
posse deste novo material, Trigueirinho passou a proferir conferências no Brasil
e Argentina numa linha radicalmente diferente das que havia ministrado até
então. A reverenciada Fraternidade de Shamballa da primeira fase do seu
ensinamento daria lugar à Fraternidade de Miz Tli Tlan do Trigueirinho da nova
etapa. Novo código genético, civilizações extraterrestres e intraterrenas,
abertura do consciente direito, irdin (2) , polaridade feminina, transmutação,
transmigração, passaram a ser alguns dos temas dominantes.
Paralelamente, em decorrência dos novos acontecimentos mundiais e
da demanda associada de se materializar esta nova visão em formas físicas,
foram lançadas as bases daquela que seria futuramente o maior centro
espiritual comunitário do Brasil e quiçá da América do Sul. Figueira, nome da
primeira fazenda que deu início à comunidade, localizada na área rural da
cidade mineira de Carmo da Cachoeira, transformou-se ao longo de mais de
uma década de existência em um gigantesco complexo sempre em expansão.
O complexo “Figueira” é composto por diversas fazendas relativamente
próximas umas das outras, por casas na cidade de Carmo da Cachoeira (Sul
de Minas Gerais, nas proximidades de Varginha), bem como por “extensões”
ou núcleos em São Paulo e Belo Horizonte. Nestes anos todos, passaram por
Figueira milhares de pessoas, prévia e rigorosamente selecionadas mediante
questionários e entrevistas feitas por colaboradores da comunidade espalhados
por diversas regiões do Brasil. A comunidade é habitada por um núcleo de
dezenas de residentes fixos, e por um número variável de hóspedes que
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passam períodos mais ou menos determinados nas suas dependências.
Figueira, enquanto centro de vivências grupais e espelho dos ensinamentos de
Trigueirinho, não poupa esforços no sentido de assegurar uma crescente autosuficiência em recursos energéticos-financeiros-alimentícios sem descuidar de
uma profunda integração com a natureza circundante. Para tanto, recorre-se
tanto à mão-de-obra voluntária dos que freqüentam suas dependências como à
colaboração daqueles que acreditam na visão espiritual ali manifestada.
Nas construções e áreas comuns da comunidade, cultiva-se uma vida de
trabalho, silêncio, oração e estudos místicos, estabelecida sob um ritmo
altamente regrado e nutrida por uma alimentação vegetariana estrita. As
atividades comunais realizadas em Figueira, em geral se iniciam diariamente
nas primeiras horas da manhã e se estendem pelo resto do dia, alternando
trabalho com intervalos de repouso e com palestras regulares de Trigueirinho e
demais colaboradores próximos.
Notas:
1) A.C.D. é um pesquisador que estuda, dentre outros temas, comunidades
alternativas no Brasil e no exterior e que, no momento, prefere permanecer
anônimo.
2) Irdin: Língua Mãe Universal.
3) Todos os livros citados no artigo foram publicados pela Editora Pensamento.
Serviço:
Endereço para contato com Trigueirinho e a comunidade de Figueira:
Cidade de Carmo da Cachoeira - MG
Caixa Postal 29
CEP:37225-000
Fone:(35) 32 25 12 93 (6:30 às 20 hs)
FAX:(35) 32 25 14 28 (qualquer hora)
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