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A ERA DO MAHA-GURU 
 

Depois de uma “pralaya” ou estado de latência, mais que necessário, na passagem 
do ano JULGADOR (1956) para o DEFINIDOR (1957), DHÂRANÂ ressurge, renascida de 
suas próprias cinzas, anunciando uma nova fase ou ciclo na vida da Sociedade Teosófica 
Brasileira. De fato, como já foi largamente anunciado pela imprensa e por esta mesma 
revista, a S.T.B., a partir da memorável data de 24 de fevereiro do corrente ano, passou a 
ter um duplo aspecto ou função: como Sociedade Teosófica Brasileira, propriamente dita, 
cuidará da prodigiosa sementeira da Nova Raça, a Infância, dando assim integral 
cumprimento ao seu lema, mais que significativo, SPES MESSIS IN SEMINE, ou “a 
esperança da colheita está na SEMENTE”. E, como ORDEM DO SANTO GRAAL – 
GRANDE OCIDENTE, de há muito anunciada como seu complemento, através das 
CASAS CAPITULARES, cuidará da reeducação dos adultos julgados dignos, através de 
uma iniciação calcada em moldes inteiramente novos, para fazer jus à NOVA ERA pela 
qual trabalhamos. 

Este duplo aspecto em que se apresenta a S.T.B., identifica-se com MISSÃO Y, 
nome pelo qual foi sempre designada a Obra em que ela se encontra empenhada. 

A MISSÃO Y tem por finalidade máxima preparar o advento da ERA DO MAHA-
GURU, nome este que, em língua sânscrita significa O GRANDE INSTRUTOR, o primeiro 
dos Gurus (ou o primeiro dos Mestres), o Maha-Deva, etc., nomes por que também é 
conhecido o “Rei do Mundo”. 

De acordo com as tradições, embora o Rei do Mundo, ou Maha-Guru, enfeixe em 
suas mãos os dois poderes, possui, no entanto, dois ministros (ou colunas): um que 
sintetiza o poder espiritual e outro o poder temporal. 

Daí a divisão espiritual do Brasil em: Brasil Norte, onde se firmará o poder 
temporal, que irá do Amazonas até a linha geográfica que se estende de Mato Grosso 
(próximo à região do Roncador) até a cidade do Salvador, na Bahia; e Brasil Sul, que irá 
daquela linha até o Sul do País, incluindo o Sistema Geográfico Sul-mineiro, onde se 
firma o Poder Espiritual, na cidade de São Lourenço. 
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Por uma extraordinária causalidade, só possível em nossa sagrada língua, Minas 

Gerais e Mato Grosso têm as mesmas iniciais M.G. de Maha-Guru! 

Os leitores assíduos de DHÂRANÂ terão compreendido, imediatamente, que tal 
divisão não existe de agora, mas já vem desde o Brasil fenício (reporte-se o leitor ao 
artigo: “Brasil Fenício. Brasil Ibero-Ameríndio. Brasil Atual”, publicado no n° 2 de Dhâranâ 
– 1954), quando era governado ao Norte pelo pai Badezir e, ao Sul, pelo filho Yetbaal. 

Por aí se pode compreender porque D. Pedro II já dizia que o Brasil, 
administrativamente, deveria ser dividido em dois impérios: o do Norte e do Sul. Esta 
divisão prende-se a causas profundas que, no entanto, não nos compete revelar. 

Pelas razões expostas, breve será o dia em que dois Templos se defrontarão: um 
no Brasil Norte, a ser edificado, e outro no Brasil Sul, já existente na cidade sul-mineira de 
São Lourenço. 

Será o coroamento final dos trabalhos de Badezir e Yetbaal, assim como de 
Anchieta e Nóbrega... 

Através dos versos que se seguem, de Fagundes Varela, comentados pelo insigne 
Prof. H. J. Souza, deixamos ao leitor o direito de descobrir o que se oculta sob “A Era do 
Maha-Guru”. 

E assim, mais uma vez, DHÂRANÂ vem à ribalta anunciar teatralmente mais um 
ato desta imensa Peça ou Obra do Eterno... 

 

 

ANCHIETA OU O EVANGELHO DAS SELVAS 
DIÁRIO DE LÁZARO 

 

Volume III, de Obras Completas de FAGUNDES VARELA 

Estrofes X e XI 

 

“Alma inspirada de Anchieta ilustre 

Espírito do apóstolo das selvas! 

Sábio e santo, luzeiro do futuro! 

Tu, que nas solidões do Novo Mundo 

Sobre as alvas areias, borrifadas 

Das escumas do mar, traçaste os versos 

Do poema da Virgem e ensinaste 

Aos poucos do deserto a lei sublime 

Que aos reinos do Senhor conduz os seres 

Ensina a minha musa timorata 

A linguagem celeste que falavas! 

Dá-lhe a doce expressão, a graça infinda, 

A força, a eloqüência e a verdade 

Dessas singelas narrações, que à noite 

Fazias nos outeiros, nas florestas, 

Às multidões que ouvindo-te choravam, 
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E pediam as águas do batismo! 

E tu, oh! desditoso, exímio bardo, 

Cujo leito final buscam debalde 

As abelhas das verdes espessuras 

Para seu mel depor, como as do Himeto 

Do divino Platão sobre o movimento... 

E cada novo estio o mar procuram, 

E zumbem sobre as águas mugidoras 

Que furtaram teu corpo ao pátrio solo! 

Grande Gonçalves Dias! Desses páramos, 

Onde viver sonhava, e vive agora 

Tua alma gloriosa, envia, oh! mestre, 

Envia-me o segredo da harmonia 

Que levaste contigo! ... Assim, apenas, 

Meu santo empenho vencerei contente. 

“Reina fundo silêncio. Passo e passo 

O homem do evangelho se encaminha 

Para o meio das gentes reunidas; 

Qual o astro que as veigas ilumina 

E faz abrir a flor, saltar o inseto, 

Romper-se a bela e nítida crisálida, 

Cantar o passarinho e a leve corça 

Pular pelas campinas orvalhadas. 

Assim rebenta a vida e o movimento 

A medida que o mestre se aproxima. 

Sobre a grande fogueira a chama brilha, 

Robustas mãos arrastam duros cepos; 

Outras mais frágeis pelo chão estendem 

Lisas, moles esteiras, ramas frescas; 

Ajoelham por fim, e o missionário, 

Para a imagem de Cristo se voltando, 

Repete as santas orações da noite. 

Da noite as orações já terminadas, 

Às gentes abençoa e então começa 

Da Redenção a história sacrossanta,(∗ ) 

Que a musa do poeta ornou de flores, 

Tristes flores sem viço e sem perfume”. 

 

 

                                                
∗ Todo o grifo é nosso. 
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COMENTÁRIOS: 

 

Mas aí não ficaram, Varela, “os teus cânticos do passado”, pois que, em verdade 
não são mais do que profecias do futuro, como prova a Redenção outrora começada, hoje 
estar mais firme nas selvas, nos campos, nas cidades, no Brasil inteiro, como 
complemento de tudo quanto estes mesmos “cânticos” enalteceram. E isto, sem 
necessidade de pedires auxílio algum a outro poeta mavioso, como foi Gonçalves Dias – 
seja “de perto ou de longe”, pouco importa, se representam “o segredo da Harmonia de 
teu próprio estro, pois que, “se a musa do poeta ornou de flores, não, com tristes flores 
sem viço e sem perfume”, auxiliou, no entanto, a que fosse formado o enorme e precioso 
“canteiro”, que do Amazonas ao Prata se estende, no auriverde coloridos de seus campos 
marchetados de estrelas rutilantes, na mais bela de todas as alegorias, que é aquela que 
se acha escrita na Bandeira Brasileira. 

 

O HOMEM MISTERIOSO 
EUGÊNIO P. MARINS 

 

O mito do Santo Graal tão decantado pelos poetas antigos, o mito que tantos 
temas belíssimos inspirou às literaturas francesa, alemã e portuguesa, mais do que se 
pensa comumente, encerra em si a continuação de um grande mistério que, de ciclo em 
ciclo, fere a imaginação e o sentimento dos homens. Diz a lenda que no dia da morte do 
Salvador, estando Ele ainda crucificado no Gólgota, um centurião lanceou-O no flanco e 
que o sangue dessa ferida foi, por José de Arimatéia colhido no Cálice que serviu à ceia. 
Este Cálice Sacrossanto, cheio do sangue de Jesus Cristo, teria sido escondido por fiéis 
seguidores e tomado caminhos e mansões desconhecidas, operando maravilhas. Esta é a 
lenda que foi possível ser divulgada pelos bardos e trovadores, pelos cantores e poetas 
dos povos europeus. 

Mais existe no mundo um Homem misterioso que sabe mais sobre o tema, do que 
eles disseram. Sabe que este Precioso Sangue foi recolhido ao Sanctum Sanctorum da 
Mãe Terra, ao Santuário Sacratíssimo dos mundos inferiores, onde a mão do homem mau 
não alcança. Sabe que, desde o dia da morte, este Sangue foi cultuado. Sabe que, 
durante séculos, em sete igrejas no mundo, cujos nomes já disse de público, mas que não 
estamos autorizados a repetir, sete dignos sacerdotes, membros de uma ordem secreta 
na Igreja, se reuniam num Santo ritual em que uma taça sagrada era adorada como 
símbolo e representação da Outra. E sabe que este Sangue Sacrossanto esteve num 
Santuário da face da Terra há poucos anos – benditos os que d’Ele se acercaram! – e 
após algum tempo foi de novo recolhido ao seu verdadeiro lugar. 

As gotas de sangue ardente que brotaram do flanco direito do Homem-Deus, eram 
fogo! E como fogo deveria purificar e redimir os desviados, que, um dia, brotaram do 
Flanco da Divindade, que está sangrando até o dia da total integração! Até que as 
fagulhas voltem à própria Chama. 

Toda a literatura mística quando trata deste acontecimento real, qual seja o do 
recolhimento do Sangue de Cristo no Cálice, demonstra o anseio, que subsiste nas almas 
dos crentes, de saber em que mundo maravilhoso estaria tão precioso Cálice. Um dos 
literatos místicos modernos assim se expressa: “Muito acima do rodopiar eterno da 
Criação inteira, acima portanto do mundo objetivo, sideral, dos planetas, dos mundos, dos 
sistemas solares diversos, e acima também do mundo de matéria fina, por cima mesmo 
do que vulgarmente se chama o Além, existe e paira como uma coroa central, uma 
espécie de Ilha, digamos azul, que será a mansão dos espíritos puríssimos, capazes por 
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essa sua pureza quase absoluta – maior só sendo a de Deus – de pairar nas regiões 
imponderáveis. Tal Ilha jaz muito acima, no vértice e no ápice da Criação, mas destacada 
dela como névoa densa e miraculosa.  É inerte, estática, não toma parte nos movimentos 
de rotação nem de translação, porque sendo pura e perfeita não precisa se sujeitar às leis 
cósmicas e até mesmo as desconhece. Será, pois, uma espécie de extremidade, de pólo 
universal e infinito, bem abaixo de cuja extremidade jaz a Criação circulante, giratória e 
rotativa. Não é um ponto de criação, é seu fecho, sua cúpula, e ao mesmo tempo a sede 
de forças espirituais legítimas que daí se irradiam”. 

O Homem misterioso, porém, que o simbolismo da Taça ou Cálice é eterno: que 
não se refere só a Cristo, mas a todos os Avataras, a todos aqueles incompreendidos 
Seres que foram a expressão da Divindade na Terra antes d’Ele. Ensina-nos que acima 
da Criação, no limite do que é puro espírito sem forma, do que é formal, existe uma região 
através da qual tudo que não tinha forma em cima, passa a ter forma em baixo, e que 
este lugar tem por símbolo algo que parece com dois cálices invertidos. A Divindade na 
Terra é o Puro Espírito que tomou forma de homem. Daí falar-se em Bija dos Avataras. A 
semente dos Avataras é o 2° Trono, feito homem. Muita cousa nos ensina este 
extraordinário Ser a quem nos vimos referindo. Sei que o mistério do Santo Graal está 
intimamente ligado a Ele. Vi-o muitos dias, às Ave-Marias, sentado em profunda 
meditação. Um halo de luz, uma coroa de luz aparecia-lhe sobre a cabeça, nestas horas, 
e ele pronunciava palavras misteriosas em doce murmúrio, das quais se ouviam 
claramente estas: “A Taça desce do Céu até mim! A Taça está diante de mim!” Que Ser é 
este que está identificado com o sofrimento universal; que todas as grandes tragédias 
n’Ele se refletem? Interrompe a conversa com seus íntimos, abalado por grande 
sofrimento e da conta das explosões, dos afundamentos de navios, dos cataclismos que 
estão passando nas várias partes do mundo! Já disseram d’Ele que curou doentes e 
paralíticos, materializou objetos, ressuscitou mortos, operou milagres para salvar 
desgraçados, tudo isso movido por imensa piedade 1 Mas acima disto tudo, e que 
podemos testemunhar é a originalidade e a transcendência de seus ensinamentos. Foi o 
primeiro que falou com detalhes da organização do Governo Espiritual do Mundo na 
Agarta. Foi o primeiro que nos falou do que se achava encoberto a respeito da jerarquias 
criadoras. Foi quem tratou, como nunca tinha sido tratado antes, da formação 
cosmogênica do nosso universo. Os dois triângulos polares no começo; a coroa, no fim da 
evolução dos sistemas. Tudo claro. Tudo simples como as grandes verdades! Se 
fôssemos buscar analogias, diríamos que tudo se passa no ovo do mundo, como no 
mundo da célula, quando se considera os ásteres polares e ao chamado fenômeno da 
redução da cromatina no equador da célula. 

Ele foi quem nos falou como ninguém ainda nos tinha falado, sobre o mistério dos 
anjos rebeldes. O mistério de Lúcifer, o Senhor do Facho, o Portador da Luz, Aquele que 
tem o mesmo nome de Vênus. Daí o mito dos Senhores de Vênus, que vieram 
impulsionar a evolução na Terra, etc., etc. 

Nas lendas nórdicas se diz que um dia a “Lança Sagrada” que é o símbolo do 
Poder Divino, deveria ser tomada das mãos de Lúcifer pelo Filho do Homem. E que este 
                                                
1 Dentre os maravilhosos fenômenos que se realizam em torno deste Homem, desde menino, a ponto de surpreender e causar 
admiração a homens ilustres como Dr. Nina Rodrigues, Professor e autor de livros de “Medicina Legal”; e Prof. Alfredo Brito, Diretor da 
Faculdade de Medicina da Bahia, que lhe ofereceu um espelho giratório para hipnotizar, o que foi agradecido pelo jovem, que dizia não 
ser preciso nenhum instrumento para que ele realizasse tais fenômenos. Ainda hoje, estes fenômenos se dão. O que escreve estas 
linhas tem assistido vários. Ainda há pouco tempo ele conversava com algumas pessoas e falava no desejo que tinha de possuir um 
livro que havia lido na biblioteca do Mundo de Duat (mundo subterrâneo). Minutos depois, quando já se tratava de outra coisa, quando 
algo de extraordinário parecia que ia acontecer, como de fato aconteceu: o livro antigo foi materializado e dentre as folhas vinha a 
fotografia do Santuário existente naquela embocadura (o fato se deu em São Lourenço) acompanhado de uma dedicatória de vários 
Seres daquele lugar e mais um papel que marcava a hora que tinham enviado o referido livro; marcava 8 e 30 minutos. Olhei o meu 
relógio de pulso, automático, “Mido”: marcava 8 e 30 minutos e estava parado. Olhamos para o relógio que estava na sala, marcava 8 
e 30 minutos e estava parado. Telefonamos para o Rio e contamos o fenômeno para a nossa Instituição. Já se tinha passado uma hora 
– o tempo da ligação – e os nossos amigos olharam o relógio: estava parado e marcava 8 e 30 da noite. Tudo se passava à noite. 
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seria o acontecimento que marcaria o tempo do juízo Final. Era a promessa de Parsifal. 
Esta luta deveria ser realizada rosto a rosto; seria real e não simbólica. 

Ensina-nos o Homem misterioso que se trata do julgamento cíclico que tem lugar 
no fim da evolução das raças e que este julgamento é atual, mas ainda não chegou o 
tempo do Juízo Final. 

Este Homem será Parsifal redivivo? Quem será este Homem de rosto com perfil de 
medalha antiga, que poderia ter como símbolo da sua personalidade a Águia de Júpiter, o 
Dragão poderoso ou a Serpente de plumas, Quetzal-coatl? Quem será este Homem que 
nos fala dos mistérios divinos como se deles participasse? 

Para nós é o grande Sacerdote da Agarta, do Reino Subterrâneo, onde se abrigam 
as Potestades Espirituais que dirigem e protegem a Terra. É O Senhor da Palavra 
Perdida, Aquele em que vibra no peito e tremula nos lábios a Palavra Inefável, que é a 
Própria Expressão de Deus! 

 

ORDEM DO SANTO GRAAL 
 

Gr ∴  Oc ∴ Bras ∴ 

 

Representante da 
AGARTHA NA FACE DA TERRA 

 

 Grão Mestre da Ordem do Santo Graal – Prof. Henrique José de Souza, ao lado 
de sua Exma. Esposa D. Helena Jefferson de Souza, G.M. da Ordem das “Filhas de 
Allahmirah”, ambos tendo por Colunas seus filhos Helio (Hélios, o Sol) e Selene (a Lua), 
na razão ainda, das Duas Colunas do Templo de Salomão, mais conhecidas nos ritos 
maçônico do Gr∴Or∴pelos nomes Jakim e Bohaz. E nos do antigo EGITO, pelos de 
MEMFIS-MAISIM, sendo que ao centro o próprio Grão-Mestre, MISRAIM. À mesma 
pertenciam os dois misteriosos Personagens conhecidos pelos nomes de Conde de São 
Germano e Cagliostro. Na Maçonaria agartina dos TACHUS-MARUTAS (ou Marus), as 3 
referidas Colunas tinham os nomes: AGNAIN, ASGARDIM (para o Grão-Mestre) e 
AGAMIM, nomes estes derivados dos termos: ASGARD, AGARTHA, etc. 

 Era Chefe ou Dirigente da referida Maçonaria na Face da Terra, o último ou 13° 
Dalai-Lama da Série dos Representantes do Rei do mundo (conhecido pelo nome de 
“Senhor de ERDEMI” nas tradições transhimalaias, do mesmo modo que AKDORGE, etc., 
o mesmo que nas do Ocidente, inclusive na Bíblia, já trazia o precioso nome de “Rei 
Melki-Tsedeck”, para o vulgo, simplesmente Melquisedeque, ou “Senhor de Glória e 
Justiça”, por isso mesmo, representando, ao mesmo tempo, o Poder Temporal e o 
Espiritual sobre todos os seres da Terra). Tendo terminado o ciclo espiritual do Oriente 
em 1924, passou tal governo ou direção ao Ocidente. Podemos afirmar, com a 
responsabilidade espiritual que nos cabe, que o atual Dalai-Lama não passa de um a 
forma grosseira criada pela política dos lamas tibetanos. Ou melhor “é um títere seu, para 
lhe não dar outra tutela... de certo País que já invadiu quase todo o Oriente. E isto, de 
acordo tanto com o Vishnu-Purana, como um dos mais antigos livros do mundo, do 
mesmo modo que a própria Blavatsky, ao dizerem que quando os mlekshas (estrangeiros) 
invadissem o Tibete, o papel espiritual do Oriente estaria terminado”.  

 Por tudo isso, foi que surgiu, com a nossa Obra, o Grande Ocidente Brasileiro, e 
que hoje é a parte esotérica da Sociedade Teosófica Brasileira. Como consta dos seus 
Estatutos, a primeira parte cuida da educação da infância para fazer jus ao nosso lema 
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desde o começo SPES MESSIS IN SEMINE, “a esperança da colheita reside na 
Semente”. E a segunda, da reeducação dos adultos, cuja comprovada inteligência possa 
sujeitar-se à uma Iniciação de acordo com o novo Ciclo, mais conhecido pelo nome de 
ERA DO AQUÁRIO. De fato “o Brasil é o Santuário da iniciação do gênero humano a 
caminho da sociedade (ou civilização) futura”. Não foi para outro fim que o Grande 
INICIADO, que se chamou Pedro Álvares Cabral, o descobriu. Sim, desde o começo de 
nosso Cultural e Espiritual Movimento, que o aclamávamos como Ex-Occidente Lux! Pois, 
de direito e de fato, substituía o Ex-Oriente Lux! De Emmanuel Swedenborg. 

 Finalmente, os dois emblemas ou condecorações que figuram tanto no pescoço do 
Grão-Mestre da Ordem do Santo Graal como da G.M. da Ordem das Filhas de Allahmirah 
(composta esta Ordem apenas de senhoras) tem a seguinte alegoria: uma Pomba de 
prata (a Ave de Hansa, segundo as escrituras teosóficas e ocultistas) desce sobre um 
Cálice de Ouro (o mesmo que figura no Altar de Nosso Templo), cercado este pelos raios 
de um Sol também de ouro. Tanto nas lendas do Rei Artus e de Lohengrin, como de 
outros Cavaleiros que vem de um país maravilhoso situado no seio da Terra (Agarta, 
Shamballah, etc.) se fala nesse cálice, “e na pomba que todos os anos desce do céu para 
renovar o mistério contido no referido cálice...” 

 A fita donde prende o emblema do Gr. Mestre é de cor vermelha, correspondendo 
a Tejas (o Fogo), mas também ao poder KUNDALINI, e a de sua contraparte ou “aspecto 
feminino”, verde, correspondendo a Vayu (o Ar), mas também à força complementar entre 
as duas que se encontram em sentido de descida e subida, isto é Fohat. No discípulo, 
quando as mesmas se encontram (Fohat vindo da cabeça ou chacra Sahasrara, 
Brahmananda, etc. e Kundalini do Muladhara, chacra situado no cóccix), isto é no chacra 
umbilical (metade do corpo) ou Manipura, o mesmo se torna um ADEPTO ou “Homem 
Perfeito”. E logo, duas pétalas das mesmas cores se apresentam no coração ou chacra 
cardíaco, isto é, passando este de 12 pétalas para 14, na razão dos 14 pedaços de Osíris 
das tradições egípcias, mas que até hoje ninguém as soube interpretar, porque em 
verdade servem de alegoria ao mistério dos avataras, por sua vez representados nos 12 
signos do Zodíaco e mais dois... ocultos.  O chacra cardíaco, como os demais em língua 
sânscrita, tem o nome de Anahata. Os chacras em número de sete, como os astros ou 
planetas, como o espectro solar, etc., não são mais de que “as forças sutis da natureza”. 
Para os conhecer e manejar é preciso ser um Adepto. 

 E como os dois supracitados seres, vistos na fotografia acima sejam o Padrão do 
adeptado, do Homem Perfeito, etc., recebem nas diversas escrituras os nome s de Adam-
Kadmom (Cabala), Castor e Pollux, Hélios e Selene, etc. (mitologia grega), Hermafrodita 
Divino ou Hermes-Afrodite, Mercúrio e Vênus (Escola iniciática da S.T.B.) E no Vishnú-
Purana, “os dois esperados Deva-Pis portadores dos oito poderes da Ioga”, que deveriam 
vir para implantar uma nova vida sobre a Terra, melhor dito, uma nova civilização como é 
aquela para a qual trabalha a mesma S.T.B desde o ano de 1924, senão muito antes, 
pelos dois referidos seres... 

 Como fecho (broche, etc.) na capa de ambos (na do homem, amarela e na da 
mulher, azul) se vê a cabeça de um Leão, símbolo de Leo ou signo do Sol sob cuja égide 
nasceu a nossa obra (fundação material aos 10 de agosto de 1924, e num domingo, por 
sua vez, dia do Sol). O mapa do Brasil apresenta visivelmente a cabeça de um Leão. E 
sua boca é justamente a capital baiana, que passa por ser a terra do nascimento do 
homem em questão... A ilha de Itaparica, que lhe fica fronteiriça, além de berço da 
civilização brasileira, também foi o lugar onde nossa obra fez a sua eclosão espiritual, 
qual loto sagrado nascido das águas. Itaparica, em língua tupi, quer dizer: Ita (pedra ou 
pedras) Parica, anteparas, nesse caso, como “anteparas de pedras”, forma um aquário ou 
signo da Nova Era, para o de Piscis ou Peixe, dentro do qual os mesmos vivem ou se 
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acham. Peixes foi o ciclo anterior, que se concluiu com o aparecimento do avatara 
Cristo... 

 Com vistas às suas palavras quando lhe apresentam a mulher faltosa: “Aquele que 
estiver isento deste (e não apenas de pecado), que lhe atire a primeira pedra”, isto é, 
aquele que, em meu ciclo estiver isento deste pecado, etc. A interpretação de que fosse 
Ele pescador, é das mais absurdas, a menos que fosse, como “pescador de almas”, do 
mesmo modo que o de “pastor”, como ao próprio Papa se dá, aos sacerdotes de outras 
religiões, inclusive a protestante. Gotama, o Buda, outro avatara da mesma essência 
divina, tem por significado: Gotama, “condutor de gado, pastor, vaqueiro, etc.”. Quanto ao 
termo “pontífice”, quer dizer: “construtor de pontes”, como se se dissesse que é aquele 
que constrói a ponte que deve conduzir as almas de um lado para o outro, isto é, da Terra 
para o Céu... Resta saber onde está esse céu! O mesmo acontecia com a “barca de 
Osíris”, o Sol, que conduzia as almas de um lado para outro. 

 Voltando à boca do Leão geográfico, não foi aí o berço daquele que nasceu 
cercado de poderes que assombravam todo mundo, inclusive os médicos da família Drs. 
Nina Rodrigues, Alfredo Brito, Diretor da Faculdade de Medicina, etc.? Nesse caso, a 
Boca, como órgão da palavra, indica que “Ele é o portador do verbo solar, por isso mesmo 
o único capaz de construir pontes, e de conduzir o gado humano ao seu destino celeste. 
Sim, “porque viemos da divindade e a ela havemos de ir (ou voltar)”, segundo Sto. 
Agostinho, mas daquela outra Boca, “Deus dividido em homens. E homens unificados em 
Deus”. Razão pela qual – como filhos de um Pai Comum, ou da mesma origem, jamais os 
homens deveriam viver em lutas uns contra os outros. Trabalhar pela paz universal é dom 
dos homens INTELIGENTES  e DIGNOS. Como tal, verdadeiros Adeptos ou Homens 
Perfeitos. 

 Quanto ao Leão, ainda, da capa dos dois, o do homem é de ouro (metal do Sol) e o 
da mulher de prata (ou Lua). 

 Tudo mais quanto pudéssemos dizer a respeito dos dois, já o fizeram os demais 
colaboradores do número atual desta revista, que abre uma nova página, tanto na História 
do Mundo, como de nossa própria obra, pois que a mesma “é o pivô em torno do qual se 
processa a evolução espiritual da Humanidade”. 

 No mais, não há como ler BRASIL FENÍCIO, BRASIL IBERO-AMERÍNDIO, 
BRASIL ATUAL, publicado em antigo número desta revista (n° 2 – 1954). E da autoria do 
Prof. Henrique José de Souza, como sendo também o autor das iniciáticas e reveladoras 
palavras que servem de legenda à fotografia acima. Para todos os efeitos, vivo ou morto, 
doravante é Ele (o autor destas linhas) o ENCOBERTO. 

 

Nona Convenção Nacional da Sociedade Teosófica Brasileira 
 

 Mais uma vez os membros da S.T.B., vindos dos mais diversos rincões do Brasil, 
reuniram-se na privilegiada Estância Hidromineral de São Lourenço, desta vez para 
debaterem os problemas sobre As Novas Diretrizes da Sociedade Teosófica Brasileira. 
Os trabalhos da Convenção se desenvolveram nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, no salão 
principal da sede da S.T.B. em são Lourenço, cuja construção se encontra em fase de 
acabamento, objetivando, com o Templo já construído, aquilo que nossa querida 
Instituição sempre foi: ESCOLA, TEATRO e TEMPLO. 

 A nona convenção obedeceu ao seguinte temário: 

 

Grupo A – A nova civilização: 
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   I – Estrutura ideal do novo Ciclo. 

  II – O Ciclo de Aquarius e a tradição. 

 III – O Itinerário de IO e os ciclos da vida universal. 

 

Grupo B – A educação da criança e o Novo Ciclo: 

   I - “Spes Messis in Semine” e o futuro da criança brasileira. 

  II – Educação e Eubiose. 

 III – Uma Pedagogia Nova. 

 IV – Conceito integral de Educação. 

 

Grupo C – O Brasil e o Novo Ciclo: 

   I – Política e Eubiose. 

  II – O Brasil e o Mundo de Amanhã. 

 III – A Tradição, o Brasil e a Sociedade do Futuro. 

 

Grupo D – O fim do Ciclo: 

   I – As tradições e o fim do Ciclo de Pisces. 

  II – Análise e crítica da crise universal. 

 III – A S.T.B. e o seu trabalho público de esclarecimento do Brasil e do Mundo. 

 

Grupo E – Espiritualismo e sabedoria Iniciática: 

   I – A teosofia, instrumento e sua finalidade. 

  II – Os Mundos Subterrâneos e as tradições. 

 III – A ciência moderna e a ciência esotérica. 

 

Grupo F – A missão da S.T.B.: 

   I – A S.T.B. em face do passado, do presente e do futuro. 

  II – A S.T.B. e suas responsabilidades no ciclo futuro. 

 III – Síntese do trabalho espiritual da S.T.B. 

 IV – O ano do Julgamento e o ano da Definição. 

  V – O papel espiritual e social dos membros da S.T.B. 

 VI – J.H.S., sua vida e sua obra. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 No portal do Templo, tendo por trás a guarda de honra da ORDEM DO SANTO 
GRAAL, são vistos os Dois Grandes Protagonistas do Movimento Cultural-espiritualista 
em que está empenhada a S.T.B., Prof. Henrique José de Souza, Grão-Mestre daquela 
mesma Ordem e sua digna esposa e companheira de Missão, D. Helena Jefferson de 
Souza, por sua vez Gr∴∴ M∴ da “Ordem da Filhas de Allahmirah”. Depois daquele se ter 
dirigido ao vultuoso número de Membros da mesma Instituição, vindos de toda parte do 
Brasil, e ali postados em seu redor, na escadaria e na Praça da Vitória, deu ordem para 
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que fosse hasteado, em primeiro lugar, o Pavilhão Nacional, e, em segundo, o da Missão, 
ambos sucedidos pelos respectivos hinos. A seguir, num esforço supremo, pois se 
encontrava bastante doente, penetra no Templo e, indo até o altar, retira a Taça do Graal 
do seu lugar (a mesma pesa 55 quilos...), suspende-a muito acima de sua cabeça, 
abençoando desse modo a todos quantos ali se achavam. Foi um milagre, pois tal fato se 
deu como se o Chefe Supremo da S.T.B. estivesse manejando uma simples taça de 
vidro... ou outro objeto qualquer... 

 Em frente ao templo, dentro de um grande canteiro, será inaugurado, a 24 de junho 
deste ano, um grande monumento dedicado a todos os membros da S.T.B. e a quantos 
chegarem ainda ao referido lugar, como sendo o dos 23° de latitude sul, no Trópico de 
Capricórnio, onde chegou a mônada pelo “Itinerário de IO”. 

 No Oriente e em outras partes do mundo, já se diz “que o papel do mesmo Oriente 
já se findou e que agora tal papel, pertence ao Ocidente. E que o verdadeiro Templo está 
no Brasil, em Minas Gerais, na Estância de São Lourenço”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

À frente o automóvel onde iam os Dois Dirigentes da S.T.B., abrindo o desfile, 
acompanhado dos veículos que conduziam as crianças menores, seguidas pelas maiores 
do “Clube Excursionista Lutar Pelo Dever”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Um grupo de pupilos da S.T.B. pousa, na escadaria da Vila Helena, residência dos 
chefes da Obra em que se encontra empenhada a mesma S.T.B. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Pavilhão Nacional foi conduzido pelo menino Miliano Heimn, enquanto o do 
L.P.D. pela jovem srta. Selene Jefferson de Souza, dileta filha do casal Prof. Henrique 
José de Souza e D. Helena Jefferson de Souza. 

 O segundo pequeno do grupo de tambores é um “grande herói”, pois, tendo 
passado muito mal de saúde, deixou o leito para marchar e tocar tambor. Todos devem 
compreender o espírito de sacrifício e de heroísmo dessa nobre criança que dá também o 
exemplo a muita gente “grande”, nesta época de desorganização social, embora levando 
em conta estarmos no “fim de um ciclo apodrecido e gasto para o alvorecer de um outro 
portador de melhores dias para o mundo”. Sim “o ciclo de Piscis dá lugar ao de Aquarius”. 

 Honra à semente da Nova Civilização, SPES MESSIS IN SEMINE (a esperança da 
colheita reside na semente). 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O desfile das crianças do L.P.D. foi imponente. À frente iam os “tambores” e os 
“clarins”. Logo atrás, um lindo carneiro branco, mascote do “batalhão”. A seguir, o 
pavilhão Nacional precedido pelo Grupo Excursionista L.P.D. (Lutar Pelo Dever). O desfile 
foi vivamente apreciado pelos turistas de São Lourenço. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

A foto fixa o momento em que os convencionais começavam a abandonar o recinto 
em que se realizou a Nona Convenção da S.T.B., após os trabalhos do primeiro dia. Tal 
recinto foi o andar térreo do prédio junto à Vila Helena, que vai ser a futura sede da S.T.B. 
em São Lourenço. O Dirigente da mesma Instituição fez questão que todas as 
solenidades profanas desse dia fossem realizadas naquele lugar. Isto é, porque, se a 
mesma S.T.B. vai entrar numa reforma construtiva, modificando as suas anteriores 
diretrizes, era natural que tais solenidades se dessem num prédio EM CONSTRUÇÃO. 

 

* 

LOTEAMENTO “JARDIM NIRVANA” 
 

O Dr. Alcides Lage, proprietário do novo bairro de São Lourenço – JARDIM NIRVANA – 
grande admirador do valor cultural da S.T.B., além de grande amigo do Prof. Henrique José de 
Souza, tendo mesmo dado seu nome a uma das ruas daquele bairro, acaba de oferecer à S.T.B. um 
valioso lote de terreno para ali instalar qualquer departamento seu, cultural, artístico ou mesmo 
recreativo. Além disso, concederá 10% de abatimento nos preços dos lotes de terrenos que venham 
a ser comprados por membros da S.T.B. Tudo isso não deixa de ser uma grande gentileza da parte 
do Dr. Alcides Lage, por reconhecer o muito que tem feito a nossa instituição pela Estância de S. 
Lourenço. Semelhante bairro, por sua vez, aumentará de muito o valor urbanístico da cidade de S. 
Lourenço, além do mais, por que será um dos mais aprazíveis, com piscinas e outros divertimentos. 
Por tudo isto Dhâranâ torna a reiterar, ao Dr. Alcides Lage, os agradecimentos que já lhe foram 
enviados pela S.T.B. 
 

Para compreender a Eubiose 
 

Este trabalho baseia-se no de LORENZO PAOLO DOMICIANI, intitulado O que é 
eubiose. Publicado na revista “Dhâranâ”, nos 4 e 5/6. Tem por finalidade apresentar de 
forma clara e concisa os fundamentos deste apaixonante tema, cuja aplicação prática, 
nos próximos decênios, implantará uma nova Vida na face da Terra, Aurora de Luz e de 
Esplendor, preparando-se para o advento do AVATARA AQUARIUS, no começo do 
século XXI. 

“EUBIOSE É A CIÊNCIA DA VIDA. E, como tal, é aquela que ensina o meio de se 
viver em harmonia com as leis da Natureza e, conseqüentemente, com as Leis Universais 
das quais as primeiras se derivam”. 

A Eubiose visa o aprimoramento da Vida em todas as suas formas e debaixo de 
todos os aspectos. Por conseguinte, ela interessa fundamentalmente ao gênero humano 
cuja evolução constitui, sem dúvida alguma, o objetivo máximo da Vida na Terra, desde 
que se considere a Evolução como transformação da Vida-Energia em Vida-Consciência. 
Assim sendo, a Eubiose visa assegurar a FELICIDADE a quantos à mesma se sujeitem. 
Ela ensina que, antes de mais nada, é preciso que se aprenda a melhorar “interiormente”, 
a fim de que nossa situação comece pelo melhoramento desse mesmo interno para o 
externo (ou de dentro para fora...) e, em segundo lugar, a interessar-nos pela felicidade 
geral da Humanidade, donde deverá sair nossa própria felicidade, posto que a felicidade 
egoísta, com desprezo pelos demais, não satisfaz, absolutamente, a condição eubiótica 
do melhoramento. Infelizmente, é bem diverso o que vemos nos dias de hoje: “Aquele que 
aspira a sua própria felicidade, raramente a relaciona em íntima interdependência com a 
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felicidade alheia”. No entanto, no sentido eubiótico, “toda felicidade, todo prazer que não 
contiver o menor vestígio de aperfeiçoamento, é fictício e ilícito”. 

Através destes conceitos fundamentais de Eubiose pode-se, facilmente, aquilatar 
quão afastada se encontra a atual Humanidade da verdadeira Ciência Eubiótica ou 
teosófica. Para que ela de novo possa trilhar a senda perdida, mister se faz que a 
INFÂNCIA de hoje, esperança do mundo de amanhã (“SPES MESSIS IN SEMINE”, ou “a 
esperança da colheita reside na semente”, que é o lema da S.T.B.), possa ser educada 
segundo uma PEDAGOGIA NOVA, calcada num CONCEITO INTEGRAL DE 
EDUCAÇÃO. 

Conceituar o que vem a ser EDUCAÇÃO INTEGRAL, eis o objetivo do presente 
trabalho, que se estriba em alguns conceitos fundamentais que, de serem TEOSÓFICOS, 
constituem a base da própria EUBIOSE. 

 

Alguns conceitos fundamentais: 

 Todas as Religiões e Teogonias, tanto do Oriente como do Ocidente, são 
unânimes em admitir que deus é Uno e Trino: Pai, Mãe e Filho – Pai, Filho e Espírito 
Santo (Trindade cristã) – Brahmã Shiva e Vishnu (Trimurti hindu) – Anu, Hea e Bel 
(Trindade caldaica) – Kether, Chochmah e Binah (Trindade hebraica), o Triângulo 
indeformável maçônico, representando o Supremo Arquiteto, etc. 

 Ora, o homem, feito “à imagem e semelhança do Criador”, não podia deixar 
de ser Uno e Trino, isto é, CORPO, ALMA e ESPIRITO. O corpo físico é o instrumento da 
ação. Em si ele não é nem bom nem mau; é apenas um instrumento, gerado pelo “desejo” 
dos pais terrenos, ou seja pelo poder da VONTADE, manifestado como VONTADE 
INSTINTIVA, ou pré-vontade. Ao corpo físico corresponderá uma Alma, veículo Kama-
manasico (sede das emoções e dos pensamentos), que anima (em latim “anima”, alma) o 
veículo físico, em função das skandas ou tendências decorrentes das “vidas anteriores”. 
Sobre esta dualidade mortal “corpo-alma”, paira o Espírito imortal, teosoficamente 
denominado Mônada. 

 Segundo LAURENTUS, em seu livro Ocultismo e Teosofia, “a Mônada (do 
grego “um”, unitário) é um centro de consciência, centelha na Chama, participando das 
qualidades do Todo, por ser uma fração sua. Por isso é ela onisciente e onipotente em 
seu próprio plano. A Mônada é limitada, porém, em seus meios de ação, pelos veículos 
de que ela se serve para agir nos mundos inferiores. Ela é o grande Eu, “Purusha”, o 
Espírito no Homem. A Mônada vai adquirindo, gradativamente, a auto-consciência, graças 
à evolução da matéria que se aproxima, progressivamente, aos fins do Espírito. Isto, de 
acordo com as suas “skandas” ou tendências que não fazem senão desenvolver as 
possibilidades ilimitadas que nela se acham por toda a eternidade”. 

 Desta explanação decorre, em síntese, que o corpo físico, sendo o 
instrumento de ação, não é em si nem BOM e nem MAU. Por outro lado, o Espírito (ou 
Mônada), como o Ser, que age e ganha experiências através da Vida, paira acima de todo 
BEM e todo MAL. Donde todo MAL e todo BEM estarem manifestados na Alma, como 
sede das emoções e dos pensamentos. Donde a Alma, como intermediária entre o Plano 
Espiritual e o plano físico, entre Número e fenômeno, será depositária de todo Carma do 
Ser que evolui. Esta conclusão nos mostra a exatidão que se encerra no lema, já bastante 
popularizado, que diz: “A alma de toda a educação está na educação da Alma”. 

 Mister se faz, então, um perfeito conhecimento dos atributos da Alma 
Humana, para que ela possa ser aperfeiçoada ou educada, aproximando-se 
progressivamente das finalidades do Espírito. 
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Os atributos da alma humana: 

 Teosófica ou eubioticamente falando, três são os atributos da Divindade (a 
mesma TRINDADE Teológica): Sabedoria, Vontade e Atividade, na razão de Onipotência, 
Onisciência e Onipresença. Ou, com outras palavras, ainda: 

 Deus que tudo vê – Vontade permanente. 

 Deus que tudo sabe – Sabedoria permanente. 

 Deus que é tudo – Atividade permanente. 

 Tais atributos não poderiam deixar de estar inculcados na própria alma 
humana, já que “o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador”. Tais poderes 
fundamentais da Alma Humana, são: Vontade, Mente (ou Inteligência) e Emoção. O 
aprimoramento da Vontade se faz através da “Atividade eubiótica”; o da Inteligência, 
através da “Instrução eubiótica”; o da Emotividade, através da “Educação eubiótica”. A 
qualificação “eubiótica” empregada, é para definir as duas condições, sine qua non, do 
“critério eubiótico”, que são: Perfeição e Felicidade. 

 Em cada um destes aspectos da Alma Humana, pode-se distinguir três 
modalidades, que vão do mínimo ao máximo, ou do inferior ao superior, perfazendo um 
total de nove princípios, ou as nove secções principais em que se divide a EUBIOSE, 
“especializando-se no modo de conseguir o maior desenvolvimento de cada uma delas 
para que a alma humana receba todo o desenvolvimento de que é capaz e, desse modo, 
possa descobrir outros tantos caminhos para a felicidade, pois é este, enfim, o término de 
todos os esforços para não dizer desde logo, a meta final das coisas...” 

 Vontade instintiva: é aquela que impulsiona o homem a agir no sentido da 
conservação do indivíduo ou da espécie. É um impulso cego que se manifesta na energia 
nervosa; é, em realidade uma pré-vontade, por que a Vontade propriamente dita é o 
segundo aspecto. 

 Vontade consciente: é a Vontade propriamente dita que constitui o núcleo 
do Eu. “A este aspecto da alma humana é que se refere toda a História Política da 
Humanidade, no que diz respeito à Evolução do Direito e afirmação da Liberdade. Esta 
sintetiza toda a Evolução Eubiótica, enquanto aquele formou o ambiente para a sua mais 
completa manifestação. A Liberdade, palavra que encerra a síntese da concepção 
eubiótica (mas tão mal compreendida por muita “gente”...) nesse sentido, não é mais do 
que a possibilidade de manifestar-se, sem esmorecimento por parte de condições 
exógenas. A finalidade da Educação é preparar para a liberdade que, em última análise, 
só poderá ser obtida pela libertação da alma dos tentáculos do egoísmo, causa principal 
de todos os males. 

 A Vontade, debaixo do aspecto ATIVIDADE, predomina na Indústria, embora 
que exige o concurso da Arte (um dos aspectos da Emotividade) e da Ciência (um dos 
aspectos da Inteligência).” 

 Este segundo aspecto da Vontade desenvolve-se e educa-se pelo trabalho 
(Karma-Yoga) 2, em todas as suas formas, sempre que sejam eubióticas. Porém, nem 
todo o trabalho é eubiótico: o que desperdiça as faculdades, em vez de desenvolvê-las; o 
que esgota as forças além do reparável, o que não deixa uma sensação de prazer ou 
felicidade, não é um trabalho eubiótico, mas disbiótico, isto é, contrário à vida, da qual não 
podemos dispor à nossa vontade como muitos pensam. De fato, se a finalidade da Vida é 

                                                
2 Existem iogues que meditam e iogues que agem. O iogue da ação é o “karma–iogue”. Mahatma Gandhi, o grande político e idealista 
hindu, ao qual a Índia deve sua libertação política dizia-se um “karma-ioguin”. Este age, porém renuncia ao fruto da ação (veja-se 
Gândi, Sua vida e sua mensagem para o mundo, de Louis Fischer). A verdadeira Ioga é altruísta. 
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a busca da FELICIDADE, é a LIBERTAÇÃO; é fazer com que a Mônada vá adquirindo 
gradativamente a auto-consciência; é, em poucas palavras, a transformação da Vida-
energia em Vida-consciência, fácil será concluir que o trabalho deverá ser eubiótico. Isto 
é, o homem deve trabalhar para viver e não – como geralmente acontece hoje em dia, em 
virtude das dificuldades crescentes – viver para trabalhar. 

Supra-Vontade: é aquela em que o Eu renuncia ao seu interesse, ou à afirmação 
de si mesmo, em virtude de motivos superiores, e que constituem, precisamente, a base 
psicológica da MORALIDADE. É o tipo de Vontade que tem dominado todos os Seres 
realmente grandes que tem vindo a este mundo, e que tudo renunciaram a favor da 
Humanidade, pela qual deram até mesmo o seu Sangue e a sua Vida. É a Vontade que 
deve dominar os verdadeiros políticos, quando se considera a Política como a ciência e a 
arte de dirigir os homens. Em conseqüência, o verdadeiro político, ao se colocar a serviço 
dos homens, deverá fazê-lo com renúncia ou esquecimento de toda e qualquer espécie 
de egoísmo. Não é necessário apontar aqui que este conceito ideal de verdadeira política, 
como tantos outros de valor, se acha no presente momento da Humanidade, 
profundamente subvertido, para não dizer anarquizado. 

Inteligência instintiva: ou pré-consciência mental, compreende o domínio das 
sensações. 

Inteligência propriamente dita: ou mente consciente é aquela que já deveria 
estar predominando na maioria dos homens. Infelizmente o que ainda predomina, na 
maioria, é a inteligência instintiva, associada à emoção de mesma natureza que, quando 
associada à uma vontade poderosa, gera o egoísmo no seu mais alto grau, responsável 
por todas as misérias que assolam o mundo. 

O predomínio da Mente engendrou a Ciência, e esta, associada à Arte de fazer, 
engendrou a Tecnologia, responsável pela Indústria em todas as suas modalidades. 

O desenvolvimento da Mente se faz pelo estudo, pela meditação, pela Yoga 3 
(Jnana Yoga). A Instrução refere-se à Inteligência e a Educação à Emotividade. 

A Instrução para ser verdadeira há de ser eubiótica, isto é, de conduzir o indivíduo 
à verdadeira Sabedoria. Neste ponto impõem-se distinguir-se entre “homem culto” e 
“homem sábio”. Culto é apenas o homem que sabe uma porção de coisas, enquanto que 
sábio é aquele que, além de conhecer as coisas como elas são, isto é, teosoficamente, 
também sabe aplicá-las eubioticamente em busca da felicidade (tanto a sua como a do 
próximo). Por aqui se vê que, na época atual, grande é o número de homens de cultura, 
enquanto que poucos são os verdadeiros sábios. 

É pelo Mental 4 que o homem se distingue dos animais. Donde o seu 
desenvolvimento interior estar inteiramente subordinado ao desenvolvimento do Mental. 

DHÂRANÂ é um vocábulo sânscrito que significa a “intensa e perfeita concentração 
da mente, em determinado objeto interno, com a completa abstração do mundo dos 
sentidos”, isto é, “o sumo controle do pensamento, da inteligência ou do mental”. Tal foi o 
nome que teve a S.T.B. no seu início (em 1924), e que ainda hoje se conserva em seu 
                                                
3 Jnana, Bhakti e karma são os três caminhos da Vedanta. Jnana (e daí a palavra “Jina” ou “Djin”, da qual também procede “gênio”, no 
sentido de ilustre, sábio, imortal), corresponde ao Conhecimento, Sabedoria, Inteligência; Bhakti, ao Amor, à Mística, à Devoção; 
Karma, à Ação, à Realização. Em verdade, Karma deve ocupar o centro, tendo Jnana e Bhakti por colunas. Ou, com outras palavras, 
Jnana e Bhajti, isto é, a Inteligência e o Amor, é que devem conduzir o Ser à Ação (Karma) justa e perfeita. Agir sem se prender aos 
frutos da ação, tal como ensina Krishna ao seu discípulo Arjuna, no Bhagavad-Gitâ, é que define o perfeito karma-ioguin. 

4 A palavra Mental tem sua origem no termo sânscrito Manas, que significa o princípio do discernimento ou da Inteligência. De Manas 
vieram outros termos conhecidos como Maná, manu, man (em inglês homem) e o próprio termo ho-mem, etc. A expressão bíblica 
“maná caído do céu” não se refere, como julga a maioria, ao alimento físico, mas sim, “ao alimento espiritual”, ou Sabedoria Divina (ou 
Teosofia), que o Manu (ou aquele que vem à frente, ou à mão de seu povo) ofereceu “ao povo eleito”, ou sua família espiritual, como 
acontece em todos os ciclos raciais. 
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órgão oficial, demonstrando assim, claramente, que ela é um Colégio Iniciático que visa a 
regeneração do gênero humano, através da transformação da Inteligência ou do Mental. 

Supra-inteligência: é a “supra-consciência mental ou das Intuições, que é o 
mesmo plano Búdico da Teosofia, imediatamente acima do mental, que é a alma do 
conhecimento filosófico, por sua vez, cúspide banhada em luz, com relação às ciências 
empíricas , que formam o território onde a Mente propriamente dita, ou Inteligência, é 
senhora soberana”. 

A supra-inteligência, ou intuição, é o “conhecimento direto dos iluminados”. É o 
plano supramental de Aurobindo, onde o conhecimento direto não carece de 
demonstração. O homem que atinge este plano, deixa de ser vulgar, para se tornar um 
Super-homem, Gênio ou Jina, por ter identificado sua consciência com a própria MENTE 
UNIVERSAL. 

Sub-emoção: ou pré-consciência emotiva, compreende os instintos vitais que 
operam as funções de nutrição, reprodução e defesa. Ela abrange, portanto, as paixões 
que devem ser progressivamente sublimadas pela Educação que, como já foi visto, 
refere-se à Emotividade. 

Emoção propriamente dita: na escada evolucional os instintos vitais evoluem 
desenvolvendo os sentimentos, ou emoção propriamente dita, sob a forma de amor 
humano e da emoção artística que, através do Belo, engendrou a Arte em todas as suas 
formas. 

Quanto ao amor humano, não deve ser confundido com paixão. Esta é egoísta, 
enquanto que aquele é altruísta e deseja, acima de tudo, a felicidade do ser amado. É o 
laço que se estabelece entre os esposos que verdadeiramente se amam e se respeitam, 
entre pais e filhos, entre os irmãos, etc. É o laço que deve unir todos os seres pelo 
sentimento de fraternidade, realizando a máxima do meigo Nazareno: “Amai-vos uns aos 
outros”. 

Super-emoção: ou emoção mística, representa a cúspide da emotividade. É a 
afinidade do indivíduo pelo TODO, que é o puro e profundo Amor místico de todas as 
religiões 5 . É o Amor que tem levado os Grandes Renunciadores e Redentores ao 
sacrifício máximo. É a origem da suprema moralidade, que se encerra no precioso 
aforismo: “EU NÃO SOU MAIS DO QUE UM DOS TANTOS; cada um dos OUTROS é 
OUTRO EU”, o que, desfeitas as pérfidas insinuações do egoísmo, é uma verdade 
indiscutível. 

Combinações possíveis dos poderes fundamentais da alma: Um ser que 
apresente em sua alma, no ciclo atual, apenas as possibilidades instintivas da mesma, 
não passa de um ser muito vulgar, mais animal do que homem e, portanto, condenado a 
não participar do próximo ciclo, em virtude do fenômeno do Julgamento que, já de há 
muito tempo vem sendo anunciado pela S.T.B. 6   . 

                                                
5 Sobre o termo Religião diz o eminente teósofo Dr. Mario Roso de Luna, na Introdução de “El simbolismo de lãs religiones del 
mundo”, o seguinte: “ligo, liga, ligare, é atar ou ligar em latim, e re-ligo, religas, religare – ligar duas vezes – é a pura etimologia de 
nossa palavra religião. É, portanto,  religioso tudo o que liga os homens entre si, assim como os homens a Deus, e irreligioso, o que 
separa ou desliga”.                                                                                                            

E em outro, dos seus incomparáveis estudos, diz Roso de Luna: “Krishna, Buda, Jesus, etc. foram Seres Superiores que nos deram 
doutrinas eficazes, para que nós – com os nossos próprios esforços – nos remíssemos. Nenhum deles fundou a religião que se lhes 
atribui. Quem logo fundou-a, foi o imperialismo de seus pretensos discípulos, os quais, escravos do inerte dogma que criavam, 
esqueceram que “religião” não é “crença”, e sim uma dupla “ligadura” de fraternidade entre os homens, segundo a sua etimologia 
latina”. 
6 De há muito a Sociedade Teosófica Brasileira vem anunciando o Julgamento Cíclico, ao mesmo tempo que anuncia o fim de um ciclo 
e o dealbar de um outro cheio de esperanças para a humanidade. Na revista “O Luzeiro”, nº 20/21 – 1954, suplemento da revista 
“Dhâranâ”, já se encontra o seguinte:  

“- É a hora de separar o bom trigo do joio”.  O ano de 1956 é o do Julgamento Humano! Bem poucos saberão, entretanto, donde o 
mesmo virá, se debaixo ou de cima, dos lados, de que misterioso lugar da terra se manifestará! Antes disso, porém, cada qual que 
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Um homem que apresente desenvolvidos os poderes intermediários da alma, pode 

ser considerado um Homem Perfeito, um verdadeiro Adepto da Boa Lei. 

Finalmente, um Ser que apresente os atributos superiores da alma, deixa 
propriamente de ser um homem, para ser um Bodhisattwa, um Cristo, um Buda de 
Compaixão, etc. 

Os choques existentes no mundo de hoje, resultam de não haver equilíbrio entre os 
homens, que apresentam os “estados de consciência” os mais diversos possíveis, onde 
predomina o egoísmo em todas as suas formas e gradações. No entanto, o “Julgamento 
cíclico”, que este ano se encontra em sua plena definição (por ser o ano “definidor”), 
saberá separar “o bom trigo do joio”, isto é, aqueles que terão o direito de continuar sua 
evolução no próximo ciclo, daqueles que não mais reencarnarão. 

 

A situação mundial à luz da Eubiose: 

À luz de tudo o que foi exposto até aqui sobre o apaixonante tema que constitui a 
EUBIOSE, fácil seria uma análise crítica do panorama mundial, abordado através dos 
setores mais importantes da vida humana. Assim, à luz da EUBIOSE, poderiam ser 
estudados vários pontos de maior realce, por estarem mais estreitamente ligados aos dois 
objetivos máximos da Evolução Humana que são PERFEIÇÃO e FELICIDADE. 

Vejamos alguns deles: 1) Política e Eubiose; 2) Ciência e Eubiose; 3) Educação e 
Eubiose; 4) Arte e Eubiose; 5) Higiene e Eubiose, em que se deveria incluir um 
importantíssimo capítulo sobre “alimentação Eubiótica”  7  ; 6) Literatura e Eubiose; etc. 
etc. 

Tais estudos, no entanto, ultrapassam de muito a modéstia do presente trabalho. 
Assim sendo, seu autor preferiu se limitar apenas a tecer ligeiros comentários sobre 
assuntos que se enquadram em dois dos temas apontados. 

 

Ciência e Eubiose: 

De acordo com a Eubiose, a Ciência, cujo desenvolvimento se deve à Inteligência, 
deveria ser um poderoso instrumento da Evolução, concorrendo para a felicidade 
humana. No entanto, nem sempre os cientistas tem trabalhado eubioticamente. O setor 
da energia atômica, que mais de perto nos interessa no momento, constitui um exemplo 
frisante de desenvolvimento científico etecnológico conduzido de forma não-eubiótica. E 
isto porque os cientistas ainda não conhecem, em suas conseqüências últimas, os efeitos 
das irradiações atômicas, desenvolvidas em suas experiências, sobre a vida humana, que 
deve ser preservada a todo custo, sob pena da Humanidade cessar bruscamente sua 
marcha evolutiva. 

A Sociedade Teosófica Brasileira, detentora da Verdadeira EUBIOSE, e, por 
conseguinte, conhecedora de todas as coisas que possam ou não interessar à evolução 
humana, de há muito vem clamando, de um lado, contra os perigos de uma guerra 
atômica, e, de outro, contra os perigos das explosões e demais experiências atômicas mal 
conduzidas, que poderão seriamente afetar o gênero humano. 

                                                                                                                                                            
escolha o Caminho que lhe ditar a Consciência, mas sem confundir o “Ilusório com o Real, as Trevas com a Luz e a Morte com a 
Imortalidade...!” 

Se o ano de 1956 foi o JULGADOR, o atual está sendo o DEFINIDOR dos destinos humanos. 
7 Qualquer estudo de maior profundidade sobre “Alimentação Eubiótica”, terá de se apoiar sobre a magnífica obra do eminente médico 
patrício, Dr. Josué de Castro, intitulada Geopolítica da Fome, que, pelo seu imenso valor, mereceu ser traduzida para todas as línguas 
de maior importância. 
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O Dirigente Cultural e Espiritual da S.T.B., Prof. Henrique José de Souza, com o 

pseudônimo de LAURENTUS, já em 1949, assim se expressava em seu livro Ocultismo e 
Teosofia: 

“Muito antes que se manifestassem os que são tidos como sábios, inclusive os da 
Academia de Medicina de França, através do Dr. Lacassagne, apontando a influência da 
energia atômica sobre os ossos, a circulação, etc., e agora, os da própria América do 
Norte, afirmando “que ficou constatado que mais de mil crianças atingidas pelas vibrações 
atômicas da Baia de Bikini, tiveram o crescimento paralisado, etc.”, já falávamos dos 
efeitos trágicos das bombas lançadas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, 
assim como as que, por simples experiência, na mencionada Baia de Bikini. E elas 
continuam até hoje modificando a face das coisas, pouco importando a opinião daqueles 
que nem sequer foram os seus descobridores.” 

“Quanto ao bombardeio da Baia de Bikini, de tão desastrosos efeitos para o 
mundo, aconteceu um fenômeno que até hoje a ciência oficial não explica, qual o dos 
enfermeiros e enfermeiras da Cruz Vermelha, ao tratarem, dias depois, dos que foram 
atingidos pelas vibrações, ou antes, circunvoluções atômicas, verem brotar em si, em 
lugares idênticos, e do mesmo tamanho, feridas iguais às das referidas vítimas. Fomos os 
únicos que revelaram a razão de ser do fenômeno: repercussões hiper-físicas produzidas 
na pele dos enfermeiros, por terem eles penetrado no ovo áurico ou ambiente das vítimas. 
Um cruzamento, digamos assim, entre os duplo etéricos de uns e outros. Que sabe a 
ciência oficial a respeito? Nada, absolutamente nada,. Pois bem, do mesmo mal está 
sofrendo agora, alguns anos depois, todo o Globo terrestre, porque tais circunvoluções, 
com o tempo envolveram todo o seu ambiente ou ovo áurico. A Terra é um ser vivo. E 
quem dentro dela comete desatinos idênticos, não passa de ignorante e perverso, porque, 
como seu habitante, não pode deixar de se fazer sua própria vítima.” 

A “Mensagem dos pupilos da S.T.B. ao mundo”, enviada nos primeiros dias de 
1956 à ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU), que a enviou à Comissão do 
Desarmamento, foi mais um brado de alerta, sobre o mesmo assunto, culminando com o 
“DIES IRAE” de Laurentus, onde se destaca o seguinte trecho: 

“Não se pode negar que o DIES IRAE aponta a hora trágica da Humanidade. Sim, 
a Lei (de Deus) está em IRA contra os homens perversos da Terra. Três países, que não 
cessam suas experiências com as bombas atômicas e de hidrogênio, inscrevem essa 
mesma IRA: Inglaterra-Russia-América. Por toda parte, essa mesma IRA se manifesta. E 
isso, causado por Ignorância-Rebeldia-Altivez. E se usamos apenas o nosso idioma, é 
pelo fato, mais uma vez o dizemos de o Brasil ser o santuário da Iniciação do Gênero 
Humano a caminho da sociedade futura”. 

“Por isso mesmo, ninguém deve duvidar de que uma grande ameaça paira sobre o 
mundo. Só não a percebem os que tem os olhos e não vem, os que tem ouvidos e não 
ouvem... finalmente, só tendo boca, preferem falsear a Verdade em seu próprio favor, 
mas em detrimento do próximo”. 

De acordo com os ensinamentos ministrados na S.T.B., as explosões atômicas 
criam circunvoluções que, pouco a pouco estão envolvendo todo o Globo terrestre. Este 
fenômeno é semelhante ao que se dá com o ovo áurico das pessoas atingidas pelas 
irradiações atômicas, isto é, as circunvoluções permanecem por tempo ainda 
desconhecido, tanto no ovo áurico das pessoas, como no da Terra que, teosoficamente 
falando, deve ser considerada como um Ser Vivente, cuja evolução poderá ser 
gravemente prejudicada pelas circunvoluções atômicas. 

Segundo, ainda, ensinamentos ministrados pelo Prof. H. J. Souza, somente o 
BOMBARDEIO ELETRÔNICO, cientificamente dirigido, poderá por termo as 
circunvoluções atômicas, pela fragmentação das linhas curvas..., livrando assim a 
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Humanidade do tremendo “carma” de ter, ignaramente, rompido o equilíbrio das forças da 
natureza, como se fosse o aprendiz de feiticeiro, que não mais sabia deter as forças 
desencadeadas pela sua magia incompleta. 

Felizmente, os verdadeiros homens de ciência começam a compreender aquilo que 
a S.T.B. vem proclamando desde 1945, quando da destruição de Hiroshima e Nagasaki. 
Na revista McCall´s de janeiro deste ano, foi publicado, por Pare Lorentz, um artigo 
imensamente valioso, intitulado A LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA. Em magnífica 
explanação o autor analisa fatos sobre “os perigos terríveis em tempos de paz dos 
venenos radioativos – venenos que absorvemos diariamente com os alimentos que 
comemos e com o ar que respiramos – venenos que poderão prejudicar os nossos filhos 
ainda não nascidos, assim como a nós mesmos”. 

“Não é segredo hoje”, diz o autor, “que uma guerra de hidrogênio, não importa 
quem a começa ou quem é atacado, significa a destruição da maior parte da raça 
humana. Um dos nossos próprios Generais, de muita fama, mencionou publicamente que 
um ataque a hidrogênio pelas Forças, poderá tirar a vida de 300 a 400 milhões de 
pessoas – inimigos ou aliados – dependendo da direção dos ventos”. 

O que é ainda tão bem conhecido, mas que poderá ser igualmente desastroso, é 
uma possível degeneração lenta da raça humana causada pelos venenos radioativos 
soltos durante tempos de paz”. 

Mais adiante, torna a dizer o autor: 

“Há grande desacordo entre os cientistas sobre a quantidade de irradiações 
perigosas e o que é “permissível”. Porém, sobre alguns pontos todas as pessoas de 
conhecimento concordam: 

1. Nenhuma quantidade de irradiação produzida pelo homem, é boa para a saúde 
dos seres viventes. Qualquer intensidade de exposição prejudica, mesmo de 
leve. 

2. As irradiações são cumulativas e irreversíveis. 

3. Não há tal coisa como “uso pacífico de energia atômica”, se por “pacífico” se 
entende “não prejudicial”. 

4. Quanto maior número de pessoas são expostas às irradiações, tanto mais 
prejudicial às gerações ainda não nascidas. 

“O relatório do Comitê genético da Academia Nacional de Ciências foi unânime e 
categórico: - Qualquer irradiação é geneticamente indesejável, uma vez que toda 
irradiação causa modificações prejudiciais. Este composto químico complexo conhecido 
por “gene” danificado vai prejudicar algum descendente, mesmo que pule muitas 
gerações antes de acontecer. Poderá causar prejuízos físicos e mentais a uma linha 
inteira, e continuar a produzir efeitos até que acabará destruindo toda a linha”. 

Mais adiante o autor ainda diz de forma conclusiva: 

“Um estudo cuidadoso dos relatórios oficiais de nossas próprias autoridades, 
deveria convencer qualquer um que, cedo ou tarde, os poderes atômicos deverão parar 
de emitir substâncias venenosas na atmosfera. Se não pararem e não pararem 
completamente, eles provocarão uma aniquilação mútua, tão certo como se estivessem 
de fato comprometidos atualmente numa guerra a hidrogênio.” 

 

Conclusão: 

No capítulo “Ciência e Eubiose” abordou-se apenas o item relativo às experiências 
atômicas, justamente por ser aquele que mais perigosamente está afetando, e muito 
ainda poderá afetar, a Humanidade. No entanto, o mesmo acontece em outros setores da 
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Ciência Aplicada. Na Metalurgia, por exemplo, todas as vezes que é descoberto um aço 
mais resistente, imediatamente os fazedores de guerra procuram utilizá-lo na couraça dos 
tanques e dos navios de guerra, ou na fabricação de mais potentes canhões e 
metralhadoras. O mesmo acontece com o chamado “progresso da aviação”: qualquer 
descoberta nova é imediatamente aplicada nos aviões de guerra. 

Eis aí o triste panorama da Ciência atual: rica de possibilidades e pobre em 
realizações verdadeiramente eubióticas, muito se assemelhando aos poderosos da terra 
que não sabem aplicar eubioticamente a sua fortuna, malbaratando-a em coisas inúteis 
ou prejudiciais à sua própria evolução ou de seus semelhantes. 

E porque tudo isso acontece? Porque ainda não se implantou na Terra a 
verdadeira Eubiose, como único meio capaz de extirpar as ervas daninhas do egoísmo e 
de rasgar os véus que ocultam, à mente humana, os fúlgidos raios da Verdade. 

E como se poderá, implantar a Eubiose entre os homens? Só há um caminho: 
através de uma PEDAGOGIA NOVA que permita a EDUCAÇÃO INTEGRAL dos seres 
humanos. 

 

Educação e Eubiose: 

 Já foi dito, no início, que “a alma de toda educação está na educação da 
Alma”. Portanto, a Educação Eubiótica, visando primeiramente a Infância, deverá 
aprimorar a alma pelo aprimoramento de seus atributos: Vontade, Inteligência e 
Emotividade, de cujos aspectos já se falou longamente. 

 A Vontade é aprimorada pelo trabalho, pela ação eubiótica. A Instrução 
refere-se à Inteligência e a Educação à Emotividade. No entanto, “que grande reforma 
exigem tanto a Educação quanto a Instrução, para o aperfeiçoamento dos seus 
“Educandos”, a fim de que os mesmos sejam felizes! Uma Instrução que cansa, uma 
educação que oprime, não é eubiótica. Ademais deve-se por a educação em condições 
de cada um continuar a fazer o seu próprio aperfeiçoamento, mesmo depois de ter 
abandonado a tutela de seus mestres. De nada vale uma didática que não inclua seu 
esforço tornando auto-didáticos aos educandos.” 

“O pedagogo que inventou a máxima Ensinar deleitando, estava inspirado por uma 
tendência francamente eubiótica, embora que de uma Eubiose empírica e, portanto 
defeituosa. Esqueceu-se de juntar: deleitando e melhorando o discípulo, pois, se tais 
deleites forem mórbidos, como por exemplo, os dos ensinamentos obscenos, ou de 
anedotas e outras coi8sas mais do mesmo gênero (não falemos das tais leituras 
encontradas por toda a parte, inclusive nas bancas de jornais, o que é uma vergonha para 
os nossos foros de país civilizado...), tão ao gosto e paladar de muita gente, inclusive de 
idade avançada, e que nada tem de aperfeiçoamento e sim, degradação de caráter, faltar-
lhe-ia, portanto, duas das condições, sine qua non, que limitam e definem, com exatidão, 
um critério eubiótico, e que são, como já foi dito, Perfeição e Felicidade” 8   . 

Não basta, entretanto, apenas instruir nos princípios das ciências positivas e de 
suas aplicações imediatas. É preciso despertar no educando o gosto pelas perquirições 
sobre as orígens das coisas, sobre a origem da Vida e suas finalidades. Só deste modo 
poderá o educando atingir a felicidade suprema que é a LIBERTAÇÃO, das negras garras 
da ignorância. Tal é a finalidade máxima da educação: preparar para a LIBERDADE. 

                                                
8 O grande escritor patrício Monteiro Lobato, foi um dos poucos que soube realizar a máxima “ensinar deleitando”. Sua literatura 
infantil (para crianças de todas as idades...), embora pequeninas restrições de ordem conceitual (perfeitamente compreensível por não 
ter sido Lobato um Iniciado, embora tenha tido grandes intuições...), pode ser considerada eubiótica, e deveria ser mais divulgada entre 
as crianças de nosso País. 
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O papel da S.T.B. no ciclo atual: 
 

Consoante tem sido anunciado, há vários anos, e de acordo com o que foi exposto 
até aqui, a partir deste ano “definidor”, o extraordinário papel educacional da S.T.B. 
abrangerá, de um lado, a infância e, de outro, os adultos julgados “aptos”. 

“A S.T.B., propriamente dita, vai cuidar da educação das Crianças, como 
SEMENTE DA NOVA CIVILIZAÇÃO 9 (Spes Messis In Semine, foi sempre o lema da 
S.T.B.), enquanto que a ORDEM DO SANTO GRAAL, como GRANDE OCIDENTE, irá 
cuidar da REEDUCAÇÃO DOS ADULTOS, que para tanto forem julgados aptos, através 
de um critério iniciático calcado em moldes mui diferentes daqueles que foram adotados 
pela S.T.B. em seu círculo mais interno...” 

Para este esforço gigantesco, será preciso que os homens “validos” do Brasil e do 
Mundo, isto é, os mesmos “aptos” a que nos referimos anteriormente, sobretudo os 
verdadeiros intelectuais, cerrem fileiras em torno do estandarte de “Paz, Amor e 
Sabedoria” desfraldado pela S.T.B. desde 1924. 

Conforme já foi publicado na revista “Dhâranâ”, no 15/16: 

“Os ensinamentos que a S.T.B. vem ministrando, há longos 32 anos (1925 a 1956), 
já devem ser suficientes para levar os homens verdadeiramente ilustres do Brasil, a 
distinguirem “o Real do ilusório, o Verdadeiro do falso, a luz da obscuridade”. Tais 
ensinamentos tem sido caracterizados pelo ineditismo que realça tudo quanto dizemos, 
mesmo que coberto “com o véu diáfano da fantasia” ou da Maya budista com que na Índia 
se iniciavam os discípulos para que estes por si sós, pudessem descobrir o restante” 10  . 

“Tudo quanto se conhece do passado, a começar pelos psiquismos aberrantes, 
para nós não tem mais cabimento. Aqueles que ainda puderem dar ingresso na ORDEM 
DO SANTO GRAAL, apresentados por um Irmão graduado na S.T.B., terão de deixar do 
lado de fora seus velhos chinelos do ciclo agonizante, para poderem ingressar no 
Sacrossanto Tabernáculo da O.S.G.” 

“Jamais nos interessou a quantidade, mas apenas a qualidade”. É para os homens 
de elite que apelamos! E é para estes, ainda, que mais uma vez transcrevemos, nesta 
Revista, os mais que iniciáticos versos do poeta português Augusto Ferreira Gomes, 
extraídos de seu livro O Quinto Império: 

“Ao noturno passado – fé crescente – 

erguendo olhos em sombras abismados, 

e fechando-os de novo marejados 

pelo sinal da névoa ainda ausente, 

todos sentem que a alma, em vão dormente, 

cisma com horizontes dilatados; 

e vivem a verdade de esperados 

                                                
9 Tendo em vista a NOVA CIVILIZAÇÃO que fará seu aparecimento no Brasil (pouco nos importando as opiniões em contrário, dos 
não-iniciados...), o Governo Federal devia impedir a entrada em nosso País, de imigrantes vindos da zona do Pacífico e de outros 
lugares onde são feitos experiências atômicas, por poderem trazer em seus “ovos áuricos”, emanação de energia nuclear altamente 
nocivas, prejudicando a todos quantos deles se aproximam. Estas emanações, ou circunvoluções, afetam especialmente os órgãos 
genitais. E como a S.T.B. trabalha por uma Nova Civilização, lança mais uma vez o seu protesto... 
10 O próprio Oriente já começa a perceber e anunciar o papel da S.T.B. Queira o leitor reportar-se ao trabalho publicado neste número 
de “Dhâranâ”: A MISSÃO DA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA JÁ REPERCUTE NO PRÓPRIO ORIENTE. 
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domínios. E assim, abstratamente, 

se constrói um Império ao pé do Mar, 

- sentido universal de um só altar – 

fundindo-se no céu imenso e aberto... 

gentes! Esperai que Deus, com sua mão, 

desfaça para sempre a cerração 

que envolve a tanto tempo o Encoberto... 

“Quando dado o Sinal, o Império for 

e quando o OCIDENTE ressurgir, 

no momento marcado hão-de tinir 

pelos ares as trombetas do Senhor. 

E haverá pelos céus só paz e amor. 

UM SÓ CALIX DE OURO há-de fulgir, 

Uma só cruz na terra há-de existir 

Sem inspirar receio nem temor... 

Será a hora estranha da Verdade. 

E morta a pompa do pagão sentido, 

Surgirá então A OUTRA IDADE. 

Acabará este viver incerto. 

Será o Império único e unido 

Quando der o sinal o Encoberto! 

 

S. Lourenço, 23 de fevereiro de 1957. 

 

------------------------- 

A S.T.B., a Política e a Criança 
 

EYMAR CUNHA FRANCO 

 

Senhores Convencionais, 

Meus Irmãos, 

Apesar do título deste despretensioso trabalho dar a idéia unitária, em verdade são 
dois os aspectos que desejamos focalizar no mesmo ou seja a S.T.B. e a política e a 
S.T.B. e a criança. 

Reunidos para debater assuntos de grande transcendência para nossa Instituição e 
para o Brasil, devemos, no meu entender, ser extremamente práticos, positivos e 
sinceros, evitando cansar aqueles que nos ouvem com tão boa vontade. Desse modo, 
sem nenhum preâmbulo, entraremos diretamente no assunto, pedindo apenas como 
Shakespeare “paciência para ouvir e bondade para julgar”. 

Começaremos por entrar em considerações em torno da posição da S.T.B., face à 
política nacional em todas as esferas. 
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Nossos estatutos são claros e precisos – não se admite a política partidária no seio 

da S.T.B. ao lado de nenhum partido político, nem permitirá que seus membros tragam 
para dentro dela a malfadada política partidária. Somente aplausos merece esse artigo 
estatutário. 

Mas, perguntamos; Poderá a S.T.B. com o propósito que tem, de lutar pelo 
soerguimento físico, moral, intelectual e espiritual do Povo Brasileiro, ficar inteiramente 
indiferente ao que se passa no setor político, apreciando, de braços cruzados, as mais 
vergonhosas barganhas, as mais aviltantes candidaturas, as mais cínicas mentiras serem 
impingidas ao povo por candidatos comprovadamente desonestos? 

Deverá a S.T.B. deixar que seus membros em particular, sejam levados no roldão 
incoerente de uma politicalha rasteira e sórdida, sem ao menos dizer uma palavra de 
repulsa, sem um protesto, sem um gesto que ateste que possuímos uma consciência 
lúcida, que temos independência mental, que não estamos apoiando silenciosamente 
tudo o que se faz contra o Brasil, contra o Homem, contra a Evolução? 

Haverá quem advogue o princípio de deixar que as coisas continuem correndo 
como vem sucedendo? Deveremos deixar que nos incluam no rol das coisas nulas, ou 
devemos erguer a nossa voz, firmar nosso conceito, pugnar por algo melhor? 

Tenho certeza que não há entre os presentes nenhuma voz que possa aconselhar-
nos o indiferentismo, a apatia, o silêncio, 

Não acredito que alguém que possua uma chama de amor pela Obra, pelo Brasil e 
pelo seu povo, possa aconselhar-nos a sermos apenas os caudatários de qualquer grupo, 
os acompanhantes de qualquer nome, cujo passado não possa ser examinado pelo 
critério de homens de bem. 

Chego ao ponto de dizer que a S.T.B. deve ter a coragem de vir de público, se 
necessário for, e dizer que seus membros votarão em branco, mas não sufragarão um 
nome que esteja conforme com seus ideais, com suas diretrizes, com suas aspirações. 

Alguém poderia contestar-nos que essa é uma tarefa inerente a cada indivíduo de 
“per si” e que a S.T.B. estaria nesse caso interferindo na liberdade de consciência de seus 
membros. Que os componentes da Instituição, imbuídos de suas idéias, de seu programa, 
de suas aspirações, naturalmente agiriam isoladamente, de acordo com essas mesmas 
diretrizes, se é que são coerentes com elas, tendo apenas a Obra o papel inspirador e 
estimulador. 

A esses responderemos que embora a idéia seja sensata uma vez que colocaria a 
S.T.B. numa situação sedutoramente cômoda, mas que em compensação a deixaria 
inexpressiva como um todo, como um organismo, como uma Sociedade cujos membros 
agiriam harmonicamente, solidariamente, como uma força indivisível e concreta. 

Entendo que a S.T.B. deve debater em torno dos nomes dos futuros candidatos. 
Entendo que uma assembléia deve examinar os nomes que estiverem em evidência em 
pleitos vindouros, investigando tanto quanto possível, o passado e o presente dos 
mesmos. A sua atuação em relação aos problemas nacionais, etc. 

Entendo que a S.T.B. deve ir ao ponto de encaminhar aos candidatos a cargos 
eletivos, como Presidente da República, Governadores e Prefeitos (estes nas localidades 
onde houver uma Instituição filiada) um questionário contendo algumas perguntas, 
organizadas pela Diretoria Social e com a supervisão de nosso Supremo Dirigente, sobre 
assuntos da maior relevância para o Brasil e para a Obra. 

 Uma vez de posse das respostas, a S.T.B., em uma assembléia geral, examinaria 
as mesmas e depois então se pronunciaria, recomendando a seus membros, o candidato 
que estivesse mais afim com os nossos objetivos e programa. 
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Com essa simples medida teríamos dado um passo decisivo para a estruturação 

de uma consciência política dentro da S.T.B., sem qualquer partidarismo, sem qualquer 
ingerência de grupos, etc. 

Os membros as S.T.B. que militam neste ou naquele partido, continuarão lá fora 
com suas atividades. Nada violará a liberdade de pensamento dos mesmos, uma vez que 
a Instituição não impõem candidatos, apenas recomenda o que estiver mais apto para 
servir nossa Causa, servindo ao Brasil. 

Nas últimas eleições presidenciais, constatamos penalizados que estava faltando 
dentro da S.T.B. esta orientação que sugerimos no momento. Constatamos que a mor 
parte de nossos Irmãos sentiam falta de um pleno esclarecimento naquele sentido. 

Em nossa humilde opinião deveremos adotar uma solução para o problema. Se 
não for a que sugerimos, que seja outra que tenha o mesmo caráter objetivo, prático e 
orientador, mas que se adote algo para o futuro, nesse sentido. 

Aos senhores convencionais compete o debate desta tese e a sua aceitação ou 
recusa. 

----------------------------- 

Passemos agora à segunda parte de nosso trabalho – A S.T.B. e a Criança. 

Tal como fizemos com a primeira parte, não nos estenderemos em considerações 
inúteis sobre este assunto. Muito já foi dito e escrito em torno do mesmo. Apenas ligeiras 
considerações gerais para que possamos atingir o nosso objetivo. 

Ninguém ignora que os males que afligem o Brasil originam-se na falta de uma 
perfeita educação do seu povo. (Faço questão de ressaltar a palavra EDUCAÇÃO ao 
invés de instrução). Ninguém ignora também o papel saliente que desempenha a 
e4ducação da criança na formação de uma nacionalidade vigorosa, sadia e próspera. 

Enquanto que a tarefa de educar o adulto é quase sobre-humana, uma vez que os 
vícios inculcados em sua mentalidade inutilizam quase que totalmente todos os esforços 
daqueles que se atiram a tão ingrata missão, a criança, com sua mente plástica, 
imensamente receptiva, oferece um campo propício à implantação de idéias elevadas, 
puras e verdadeiras. 

Educar a infância deve ser pois o nosso lema, complemento do nosso Spes Messis 
In Semine, que deveria ser inscrito no portal de todas as escolas do Brasil e no coração 
de todos os pais e professores desta terra privilegiada. 

Se nenhum valor mais tivesse a nossa Obra, bastaria o seu lema para dignificá-la 
entre as mais dignas, para torná-la grande entre as maiores. 

Mas... tudo isso já foi dito, cantado em prosa e verso pelos nossos Irmãos e 
Instrutores. Já se utilizaram das tintas mais belas para exaltar e louvar essa verdade, de 
maneira que evitaremos entrar nesse terreno, onde nos falta não só a inspiração do poeta 
como a sabedoria do pediatra e do sociólogo, para encarar este problema sob uma forma 
mais objetiva, procurando aventar uma idéia, em torno da qual esse nosso ideal, esse 
nosso lema, tome corpo, tome forma, além do grandioso trabalho que vem realizando as 
abnegadas e extraordinárias dirigentes do Instituto “Rosas de Miriam”, que estão 
provando à sociedade que algo novo, algo grandioso pode ser feito no terreno da 
objetivação daquele ideal. 

Todos sabemos de nossas deficiências financeiras. Todos sabemos que nosso 
patrimônio material é quase nenhum e que portanto nada poderemos fazer às nossas 
expensas, que nos é impossível organizar outras “Rosas de Miriam” por todo esse Brasil 
imenso e, desse modo operar a mais extraordinária revolução no campo educacional. 
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Sabemos que nada poderemos fazer sem que um poder mais forte no campo 

material venha em nosso auxílio, porém sabemos também, que esse poder existe, 
sabemos que podemos tentar movê-lo para a senda justa, para o objetivo certo, para a 
solução de uma parte ao menos do problema. 

Existe um lema que diz: “Não podemos fazer tudo de uma vez, mas poderemos pô-
lo em prática”. Por onde começaremos? Para onde dirigiremos preliminarmente nossa 
vista? Para o Governo, eis a nossa resposta. 

Sabemos que o Governo possui um Serviço de Assistência a Menores (SAM) cuja 
finalidade é exatamente amparar a infância abandonada, a infância que, atirada aos 
azares da fortuna, vive sem lar e sem família, constituindo uma das mais trágicas 
realidades, um dos mais trágicos lastros de nossa civilização, de nossa falta de 
organização social. 

Com ou sem fundamento, lemos quase que semanalmente as mais dolorosas 
reportagens sobre esse serviço. Lemos nos periódicos as denúncias mais terríveis sobre 
fatos que dizem suceder naquela instituição, que por sua finalidade, Por seu destino, seria 
a mais valiosa de quantas possuísse este país, mas que infelizmente não vem cumprindo 
as suas verdadeiras finalidades, por motivos que estamos certos, mais se prendem à falta 
de um ideal e de um programa no coração e na mente daqueles que o dirigem, do que por 
qualquer outro motivo. 

Acredito que alguma coisa possa ser feita pela S.T.B. no sentido de melhorar a 
situação do SAM e justamente por acreditar nesse ponto é que abordo o mesmo da 
maneira que o estou fazendo. 

Mas vejamos as nossas conclusões: Inicialmente partiremos da premissa que o Sr. 
Presidente da República e o seu Ministro da Justiça, a quem está afeto diretamente 
aquele serviço, são realmente brasileiros cheios de boa vontade e que estão realmente 
em condições de, bem orientados, imprimirem àquele organismo uma direção tão sábia 
que constitua motivo de aplausos por parte de todos. 

É aqui que acredito pode a S.T.B. ajudar, pode servir de estimuladora, pode servir 
de alavanca para mover aquela pedra social para o lugar exato, para sua posição certa e 
justa. 

E como começaremos? 

Designaremos inicialmente uma equipe dos nossos melhores elementos com 
aptidões para esse ramo, (médicos, professores, etc.) para efetuar um estudo 
do,problema sob todos os seus aspectos, fazendo uma autêntica analise da situação em 
que se encontra aquele serviço, suas verbas, tudo enfim que diga respeito a sua 
organização. Depois desse exame, seria elaborada uma tese, um programa, uma 
orientação a ser seguida pelos dirigentes daquele serviço. Uma vez pronto esse estudo, 
perfeitamente elaborado e todos os ângulos iluminados pelas sábias conclusões de 
nossos irmãos, inspirados na Eubiose, essa mesma equipe, juntamente com o nosso 
Diretor Social, efetuará uma visita ao Sr. Presidente da República e dirá pessoalmente 
dos nossos ideais, das nossas aspirações, do destino que o Brasil espera como país do 
futuro, como terra da Promissão, como celeiro de futuras civilizações, sobre o nosso lema, 
nossa luta, nossas esperanças e entregará a ele o nosso memorial com as conclusões a 
que tiverem chegado os encarregados do estudo do problema, pedindo que em nome do 
Brasil, da sua infância desamparada, da finalidade histórica desta grande pátria, aceite a 
nossa colaboração altruísta, proporcionando-nos meios de sermos úteis, de fazermos 
alguma coisa por essa mesma infância, recomendando que esse trabalho, depois de 
examinado e achado conforme, seja posto em prática nas escolas do SAM e em quantas 
o governo mantiver nas mesmas condições. 
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Esse será o primeiro passo, será nossa primeira arrancada. Apenas a primeira. 

Qualquer que seja o resultado desse nosso esforço, não desanimaremos, pois partiremos 
para novas investidas, para novas arrancadas. 

Se tivermos boa acolhida o que acredito sinceramente sucederá, iremos pouco a 
pouco infiltrando no espírito dos dirigentes do SAM, levando a nossa colaboração 
espontânea e desprendida, realizando palestras, conferências, programas artísticos 
destinados às crianças segregadas nas diversas escolas, levaremos até lá a infância 
maravilhosa do LPD e, mostraremos o quanto pode a dedicação, o amor, o ideal. 

Alguma coisa ficará, algum benefício resultará. Um pouco de luz iluminará as 
trevas em que vivem dirigentes e dirigidos naquelas escolas. Mais cedo ou mais tarde virá 
a compreensão de que apenas o ideal de servir nos move. Virá a compreensão que não 
vamos catequizar ninguém para esta ou aquela religião ou crença, que não vamos 
pleitear cargos ou posições. 

Acredito na força da idéia. Acredito na força da sinceridade. 

É tempo de nós próprios realizarmos as nossas idéias, para não termos a magoa 
de vermos outros arrebatarem-nas ao mundo como seus paladinos, como seus arautos, 
enquanto nós ficamos no obscuro esquecimento. 

Paremos de uma vez com o nosso conformismo e lutemos. Lutemos sim com 
desassombro por nosso ideal, dizendo bem alto o que querermos e o que sabemos. 
Acendamos em nossas ações a mesma chama que arde em nossas mentes e dentro em 
breve o mundo estará conosco. 

Não esperemos que tudo seja destruído para começarmos a reconstrução. 
Comecemos já, agora, neste instante, quer nos aceitem, quer não. Se nos perseguirem e 
nos desprezarem bendiremos os que assim o fazem, porque estarão nos proporcionando 
meios para nos tornarmos mais fortes e mais obstinados. 

As derrotas só atingem os fracos. Os fortes saem mais fortes depois de um 
fracasso, de uma derrota. 

Mas, retomemos o fio de nossos pensamentos e de nossa tese. 

Enquanto essa equipe escolhida e capaz estiver agindo no setor administrativo do 
SAM, procurando imprimir ao programa governamental as nossas idéias a respeito da 
infância, ao mesmo tempo estaremos atraindo para o Instituto “Rosas de Miriam” as 
atenções de educadores, do governo, de parlamentares, da imprensa, numa grandiosa 
campanha que se destinará a mostrar ao povo do Brasil que não somos apenas uns 
utópicos sonhadores, prontos a apontar erros e criticar aos outros, e sim homens capazes 
de alguma realização no terreno material, na concretização de nossas palavras. 

É possível que esta minha opinião de agir no campo material de maneira mais 
acentuada, encontre reação entre alguns Irmãos que por tendências místicas acreditam 
ser nosso papel apenas o inspirador no mundo das idéias. 

Acredito que nosso Venerável Mestre, bem que desejaria ver a S.T.B. entrar mais 
profundamente no terreno material e ter alguma realização objetiva no campo social, que 
projetasse bem alto o valor de nossa Obra e a tornasse mais conhecida no Brasil. 

Isto posto, continuemos com nosso trabalho, uma vez que ainda falta focalizar um 
ponto muito importante. 

Em nosso próprio círculo interno, ou seja no seio da S.T.B., sentimos uma 
deficiência na orientação de como devemos educar nossos filhos, a semente LPD, em um 
mundo de contrastes tão gritantes como este em que vivemos. 

Creio que há urgente necessidade de que uma equipe de instrutores, professores, 
médicos, etc., organize um curso destinado aos pais pertencentes à S.T.B., no qual fosse 
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encontrada uma sólida orientação sobre a maneira de educar seus filhos, tanto no campo 
da saúde, como no campo mental, dirimindo dúvidas, esclarecendo pontos de doutrina 
eubiótica e preparando-nos para o desempenho da tarefa mais importante, a preparação 
da nossa própria semente, num mundo em ruínas, em franca desagregação social. 

O departamento de Correspondência da S.T.B., essa realização de Sebastião 
Vieira Vidal e sua equipe, se incumbiria de disseminar os sábios conselhos de nosso 
educadores e, desse modo estaríamos efetuando um grandioso trabalho realmente 
objetivo ou seja a reeducação dos pais, a fim de que eles ao mesmo tempo reeducassem 
seus filhos. 

Devemos convir que nem todos os membros da S.T.B. estão inteiramente 
capacitados para resolverem por si mesmos estes problemas e que muitos pupilos estão 
sendo educados por velhos métodos, inteiramente obsoletos e em desacordo com as 
diretrizes da Obra para o Ciclo de Aquário. 

Quem escreve estas linhas, vivendo em um meio inteiramente hostil, sente muitas 
vezes a necessidade de um sábio conselho, de uma perfeita condição de apelar para a 
solução do assunto. 

Essa orientação da nossa infância, de nossa gente, que se fará através dos pais, 
será algo espetacular e deverá abranger inclusive a educação espiritual. Devem os pais 
serem orientados no sentido de eliminar as arestas criadas pela educação clerical que se 
acha infiltrada nas escolas e nos lares, constituindo um lastro de erros que vem 
imprimindo à nossa infância um falso conceito de Deus, de Vida, etc. 

À equipe que for encarregada dessa tarefa competirá um trabalho que se 
perlongará por muito tempo e deverá encerrar em seu seio elementos variados, para que 
cada qual possa dar uma parcela de sua ciência, de seu conhecimento, na elaboração 
desse curso. Além de mera orientação dos pais, deve ser incluído no seu programa 
alguma coisa destinada à própria infância, tais como lendas, fábulas e alegorias, com 
explicações a serem dadas aos jovens nos serões familiares, etc. 

Não queremos estender-nos demasiadamente sobre este assunto. Seria ocioso 
dizer ainda mais sobre sua grandiosidade e utilidade. Os meus prezados Irmãos poderão 
sem dificuldade desenvolver o tema longamente. 

A mim compete apenas apelar para que estes assuntos propostos, se aprovados 
pelo plenário, sejam imediatamente estruturados e transformados imediatamente numa 
força ativa a serviço da Obra, do Ideal ao qual cultuamos, da Humanidade enfim. 

Resumindo, pedimos aos senhores convencionais que examinem este trabalho sob 
os seus aspectos propostos e depois de um julgamento sereno, manifestem sua 
aprovação ou condenação, relevando as falhas de quem apenas desejou ser útil à Obra, 
ao Brasil e ao seu Povo. 

 

Santarém, 7 de fevereiro de 1957 

 

 
A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA E O NOVO CICLO 

 

UMA PEDAGOGIA NOVA 

 

FRANCISCO BEZERRA 
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A História da Educação nos mostra que, desde as mais longínquas eras, a 
preocupação das sociedades primitivas se resumia, segundo Paul Monroe, no 
“ajustamento da criança ao seu ambiente físico e social por meio da aquisição de 
experiências de gerações passadas”. 

O processo educacional se efetua por intermédio da imitação inconsciente, ou 
alógica, dos costumes e usos adotados por uma tribo para a obtenção de abrigo, de 
alimentos e de indumentária, incluindo-se, necessariamente, o aprendizado bélico e o da 
confecção de utensílios domésticos. 

Ao lado desse “ajustamento ao ambiente físico” havia o de cunho social, 
abrangendo as cerimônias religiosas, as danças e os diversos rituais de caráter secreto. 

O conceito educacional moderno, ligado ao mecanismo da aprendizagem não 
difere, em sua essência, do modo pelo qual os antigos grupamentos humanos 
ministravam o ensino. 

EDUCAR consiste, hoje em dia, em “Provocar uma transformação na conduta do 
indivíduo”, a qual tem por objetivo ajustar a criatura ao grupo social a que pertença. 

Desse modo, tanto primitiva como modernamente, a Educação se fundamenta na 
APRENDIZAGEM, que nada mais é do que o processo ou a maneira pela qual o 
selvagem e o civilizado adquirem novas formas de conduta e novos estados de 
consciência, assimilando a experiência e a cultura de determinada camada social. 

No conceito educacional de Aristóteles também está implícita a aprendizagem: 

“O verdadeiro fim da Educação consiste em alcançar a felicidade através da virtude 
feita, aprendendo coisas e contraindo hábitos”. 

O “aprender coisas e contrair hábitos” é o que se considera, na atualidade, como 
aprendizagem, estando ela subordinada a dois valores: o positivo e o negativo. 

A Educação, contudo, somente se processará quando a aprendizagem possuir 
valor positivo. Uma criança que aprenda a mentir, a ferir, a roubar, a matar, qualquer que 
tenha sido o meio ou o processo educacional, ela não estará se educando em vista de a 
aprendizagem haver se efetuado no sentido negativo. 

Daí a importância dos métodos educacionais, dos meios utilizados pelo 
EDUCADOR para obter a indispensável “mudança de conduta do EDUCANDO”. 

Tanto o Estado, como a Família, a Religião, o meio social, os pais, e, até mesmo, a 
Imprensa Falada e Escrita, podem exercer o papel de EDUCADOR. 

E a nossa tese consiste, justamente, nesse ponto: o de demonstrar, 
eubioticamente, a missão do Jornalismo perante o meio social neste “alvorecer de um 
novo ciclo”. Através das páginas de um jornal, de um periódico qualquer, não poucas 
vezes o povo (ou parte dele) é levado a adquirir “novas formas de conduta e novos 
estados de consciência”, tal como ocorreu na Revolução Francesa, quando panfletos 
espalhados pelo chamado “grupo de intelectuais”, de maneira eficiente, concorreram para 
a eclosão do movimento. 

Tudo porque o Jornalismo, já naquela época, foi utilizado como um processo para 
provocar a “mudança de conduta” de toda uma população. De lá pra cá, a sua importância 
cresceu progressivamente, muito embora no Brasil, ele venha sendo empregado de forma 
alógica e inconsciente, havendo se transformado em mero instrumento de desagregação 
social. 

Os assassinatos, os roubos, a violência, a impunidade dos criminosos, o sexo, os 
exemplos do rebaixamento da cultura e da moral são estampados, todos os dias, nas 
páginas de um sem número de veículos informativos, cujos dirigentes colocam o interesse 
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imediato da publicação acima de qualquer razão de natureza educacional, sociológica e 
humana. 

E a juventude, atraída pela leitura fácil das histórias que giram em torno de temas 
como os que citamos acima, tendo, ainda, nas histórias em quadrinhos um dos fatores da 
propagação da preguiça mental, termina com o correr dos anos, por se viciar 
mentalmente. 

Nessas condições não pode ser dirigida para fins altruísticos em virtude de se 
encontrar cercada de exemplos negativos e de ser objeto de solicitações das mais 
diversas causas. 

A juventude torna-se então fútil, oca, delinqüente, incapaz de se voltar para fins 
altruísticos e construtivos. Desajusta-se no terreno sócio-educacional e também 
emocional. 

O desamor a Deus, o abandono aos estudos, às regras de ética e de conduta 
social, são caminhos inevitáveis. A falta de instrução em muitos, a ausência de princípios 
éticos em outros, a incultura em alguns, são facilmente explorados pelos que colocam os 
interesses particulares e pessoais acima dos interesses de ordem coletiva, possibilitando 
a rápida difusão de processos de aprendizagem negativos. O resultado imediato é o 
agravamento do problema cruciante da educação, por intermédio da subversão da escala 
de valores e o aumento da tensão e da intranqüilidade sociais. 

Sentindo-se fraca, sem poder suprir a lacuna deixada no terreno psico-educacional, 
a juventude aceita qualquer nova forma de conduta que se lhe apresente, extravasando, 
dessa maneira, os seus recalques e a sua insegurança íntima, oriunda de choques 
emocionais dentro e fora dos lares. 

Quando o meio social fornece o elemento necessário, e a propaganda jornalística, 
intencional ou não cria um clima psicológico propício, surgem os fenômenos do ROCK’N 
ROLL; o das fanáticas admiradoras de James Dean e Elvis Presley; o do excessivo valor 
emprestado às coisas exteriores (como à moda, ao dinheiro e à determinadas 
modalidades de profissão); o do vício de encontrar nas reportagens e nas narrativas de 
episódios sangrentos, onde o terror se mescla com o erotismo degenerado; a da psicose 
do sexo e tantos outros mais, deixando bem claro o processo de desagregação social em 
curso. 

É nesse panorama conturbado e caótico que a Nova Pedagogia deverá procurar 
salvar aqueles que por sua pouca idade e experiência, estão sujeitos a serem presos 
pelas tenazes do artificialismo e da descrença. 

Mais do que nunca o ideal da Nova Pedagogia se enquadra na conceituação de 
ROUSSEAU, pois a 

“arte de criar crianças e formar homens” 

terá que substituir os processos carcomidos da estruturação hodierna, a fim de 
salvaguardar as “sementes do porvir” da maléfica influência de paradigmas sociais 
corruptos e denegridos! 

Em virtude do seu baixo custo, da sua maior penetração nos lares, não resta 
dúvida de que a Imprensa, como um processo ou meio, educacional, tem uma grande e 
árdua missão a cumprir. Jamais se poderá permitir que, os seus objetivos elevados e 
altruísticos, sejam desvirtuados e conspurcados pelo emprego de modalidades 
fundamentadas, na maioria das vezes, no empirismo e na venalidade! 

Caberá a ela, sobretudo, orientar ao mesmo tempo, em que educa, instruir 
enquanto entretém, evitando o sensacionalismo barato e condenável; a heroização de 
criminosos; a inversão de valores; a exploração da ignorância das massas; o 
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comercialismo e a falta de sinceridade de propósitos, porquanto o seu papel deve pairar 
acima de ideologias e de credos, de ódios e de vinditas pessoais, da política e de 
interesses mesquinhos! 

A sua missão é educar!!! 

 

Aos que se interessam pelo seu próprio 
desenvolvimento moral e intelectual 

 

A sociedade Teosófica Brasileira – hoje dividida em dois setores – o primeiro da educação 
apenas das crianças – e o segundo, da reeducação de adultos – depois de 35 anos de exaustivos 
trabalhos em prol do engrandecimento físico, moral e intelectual do Povo Brasileiro, o que 
concorreu para o alto privilégio de ser “reconhecido de utilidade pública”, pela Câmara Municipal 
de S. Lourenço e pela estadual de Belo Horizonte – faz ciente, aos que se interessam pelo seu 
próprio desenvolvimento moral e intelectual, que, entrando em uma nova fase da sua vida, seu 
escopo principal é o da reconstrução geral de todos os setores da vida humana, neste momento em 
franca decadência, seja no político, como no religioso, filosófico, científico, etc. Aceita, com 
gratidão, carinho e respeito, a todos quantos desejam – a seu modo, sem necessidade mesmo de 
pertencer às suas fileiras – a sua valiosa colaboração nesse sentido, pensando, ao mesmo tempo, que 
está auxiliando tanto o Governo da União como os dos Estados a colocar a nossa Pátria no lugar que 
a lei (ou Deus se o quiserem) lhe apontou como “Santuário da iniciação do gênero humano a 
caminho da sociedade futura”. E isto, para Ela sirva de exemplo aos demais Países do mundo, que 
também merecem tal cousa, afim de que a Paz Universal seja um fato ou REALIZAÇÃO no 
mundo.  

CLAMANDO AOS HOMENS 
 

MARTHA QUEIROZ 

 

Deus, ó Deus, onde estás que não responde?...” 

Palavras do passado. Hoje é aos homens que Deus deveria interpelar com as 
palavras mais ou menos semelhantes: “Homem, ó Homem, onde estão os teus olhos que 
não vêem? Onde estão os teus ouvidos que não ouvem? Onde está tua propriedade de 
pensar? Por que te igualas aos minerais, às plantas, aos animais? 

Sim, porque a tanto obrigam as atitudes incoerentes e perigosamente destruidoras 
da humanidade atual. 

Levianos ou loucos, os homens preparam aceleradamente sua própria destruição. 

Protestos se erguem alguns, é bem verdade, mas não são ouvidos, entendidos, ou 
atendidos. Um povo reclama hoje e amanhã faz uso do que reclamou. Os direitos são 
unilaterais. O egoísmo asfixia qualquer tendência mais sadia e protetora. 

Há dias uma fonte informativa, pelo rádio, difundia um protesto de cientistas contra 
experiências atômicas nos Estados Unidos. 

Na Inglaterra, cita outra fonte, nascem crianças diminutas e sem resistência, que 
pouco tempo de vida agüentam, preocupando os habitantes dessa localidade e deixando 
supor serem esses os nefastos resultados de resíduos atômicos. 

Na Grécia, em Volos, mais de 3.000 casas derrubadas e 15.000 pessoas 
desabrigadas, por um terremoto. 
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Dirão os descrentes: “terremotos sempre houve, antes da era atômica”. Sim. Mas 

poderão esses mesmos descrentes garantir que os terremotos de agora, as inundações, 
os desequilíbrios patentes das condições atmosféricas, em todo mundo - provocando gelo 
em regiões quentes e insolações em regiões reconhecidamente frias - não sejam 
agravações do uso indevido das novas armas de guerra? 

Porque infelizmente não é para paz, para o bem estar dos homens, que outros, 
mais fortes, mais covardes ou mais inconscientes, fazem experiências sobre experiências. 
É tempo pois de Deus clamar aos homens. 

Numa frase célebre, também se afirma: “Aquele a quem Júpiter quer perder retira o 
senso”. Então, decididamente, Júpiter está contra nós, porque inegavelmente o senso é 
coisa que quase não se vê, nos dias que correm.  

Entretanto, vozes há que se levantam contra tal estado de coisas. Vozes que 
protestam enérgica e destemidamente contra a ameaça que pesa sobre a semente 
humana, sobre os jovens e crianças da atualidade. 

De quem são essas vozes? 

Por que sobre as crianças?  

A Sociedade Teosófica Brasileira, cujo lema foi, é e será “Spes Messis in semine”- 
a esperança da colheita está na semente - sempre avisou a humanidade de que graves 
ameaças pesam sobre ela. Sempre agiu, portanto, no sentido de preservar as 
sementeiras. É desde que foi lançada a primeira bomba atômica que ela protesta em 
público, antes mesmo que os cientistas emitissem também o seu veemente protesto, 
como hoje finalmente o fazem. A S.T.B. não se classifica no rol dos “cientistas atuais”. Ela 
se arroga o direito de afirmar que sabe fatos e coisas que o mundo ainda desconhece e 
que irão constituir a ciência de amanhã. Ela protesta, por exemplo, contra a expressão 
“fim de mundo” tão usada atualmente. E o faz porque não é o globo terrestre que se vai 
extinguir - pelo menos não o deve - e mesmo que isso, pela extrema imprevisão e máxima 
loucura dos homens se desse, a vida não terminaria. Os autores do mundo atual ou de 
outros, em seqüência de sistemas que a ciência oficial não reconhece, ainda existiriam 
para solucionar o impasse. Mas a civilização, os homens, a humanidade, sim, erra vai 
passar por uma intensa transformação. Não se justifique entretanto por essa afirmação, 
prevista em todos os Livros Sagrados conhecidos, que se usem meios destruidores que 
devidamente estudados e manejados, trariam um poderoso obstáculo e tais previsões. 
Senão de que serviria o Livre Arbítrio, tão apregoado e tão mal entendido e utilizado? 

A S.T.B., pelos seus Dirigentes, afirma também que houve em 1956 um 
Julgamento da humanidade. 

Cada ser humano está, portanto, catalogado na classe dos promovíveis, em 
afinidade com a lei de evolução ou retido, por suas contingências próprias na classe dos 
que ficaram à margem da evolução. 

Não nos é possível dar na íntegra e num pequeno ensaio, como este, todo o 
maravilhoso mecanismo dessa importantíssima passagem cíclica do Julgamento a que se 
sujeitou a humanidade sem que - pobre dela! - o percebesse. Agora, porém, eis que surge 
outra era, a da Definição em que os resultados desse Julgamento se farão sentir 
vigorosamente neste ano de 1957. E a Justiça Divina, transformada, na Terra, em voz 
clamando no deserto, porque os homens procuram longe, em céus distantes e 
inacessíveis, o que está bem perto deles, mostrará então aos que a não ouvirem como é 
inexorável a Grande Lei que rege os cosmos, os mundos e todos os seus habitantes. 

E o Homem, o “sábio”, o “grande”, o “livre” Homem será impotente perante a 
natureza desencadeada por sua atitude de perfeita, de remodelada ignorância. 
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Aprender é experimentar, é realizar! E o erro dói na carne fraca dos homens, 

fraqueza reconhecida pelas faculdades mentais, mas não fortificada por ações justas ou 
acertadas. 

Ouvi, ó Homem, a voz de Deus, que é Piedade, Amor, mas que na época atual é 
dolorosa e imprescindivelmente JUSTA! 

Ouvi-A e não atireis pedras inúteis que não atingem à ESSÊNCIA, atingindo pura e 
simplesmente a CARNE, que de ser portadora da Divina Essência, perfumará como o 
sândalo as próprias pedras que porventura LHE toquem. 

Concentremos, homens de Boa-Vontade, todos nossos esforços na juventude de 
hoje. Essa que não foi julgada, qualquer que ela seja, mas que está dolorosamente 
exposta às amarguras de todos os desequilíbrios sociais e morais dos dias que correm. 

E correm com velocidade atômica, não nos esqueçamos. 

Nem ao menos podemos aconselhar - “Esperem para ver”- porque os olhos estão 
cerrados. Os ouvidos estão cerrados. Só a boca infelizmente se abre e na maioria das 
vezes para atacar, em vez de defender; para iludir em vez de proferir verdades! 

É a hora da distinção entre o “Joio e o Trigo”! 

 
A Missão da Sociedade Teosófica Brasileira 

já repercute no próprio Oriente 

 

COMO SE SABE, os grandes místicos do Oriente – como Ramakrishna, 
Vivekananda, Aurobindo, etc. – já diziam que o papel do Oriente estava prestes a acabar, 
sendo que o último dos três dizia francamente “que o mesmo já havia acabado. A própria 
senhora Annie Besant fez ver, antes de morrer (de acordo com telegramas vindos de 
Madras), aos seus discípulos mais afeiçoados, “que sua próxima encarnação seria no 
Brasil”. Blavatsky, por sua vez, já anunciara o que aponta o livro mais velho do mundo, 
que é o Vishnu-Purana: “quando os mlekshas (estrangeiros) invadirem o Tibete, é sinal 
certo de que o Oriente cede o seu lugar ao Ocidente. Não falemos em outros documentos 
mais importantes, como nós mesmos temos apontado por diversas vezes nesta revista, 
como órgão oficial da S.T.B., dentre eles as palavras do Conde S. Germano prometendo 
a sua volta no começo do século XX, do Oriente para o Ocidente. Promessa essa que é 
idêntica às palavras da mesma Blavatsky, no Prefácio da sua Doutrina Secreta, “que um 
outro viria do Oriente para completar aquilo que a ela mesma não foi dado revelar”. E o 
leitor assíduo desta revista bem sabe quem foi que “veio do Oriente no começo do século 
XX, e à frente se acha da sua Obra para estabelecer na Terra uma Nova Era, mais 
conhecida como ERA DO AQUÁRIO”. Esta Obra é, com maior propriedade denominada 
MISSÃO Y por abranger as duas Américas. Semelhante trabalho teve por Arautos, 
Cristóvão Colombo descobrindo a América, e Pedro Álvares Cabral, o BRASIL (leia-se 
“Brasil Fenício, Brasil Ibero-americano, Brasil atual”, em Dhâranâ nº 2, 1954).  

Vejamos agora as notícias que traz, de várias partes do mundo, o Comandante 
Edgard Bandeira de Melo, e que, depois de reformado como oficial de nossa Marinha de 
Guerra, é primeiro oficial de máquinas de um dos petroleiros que possui o Brasil. Na 
ocasião, entretanto, em que se deram os fatos que vão abaixo mencionados, encontrava-
se ele no petroleiro de nome “Goiânia”, e viajava pelo Oriente e outras partes do 
continente africano, etc. Acontece que em tais lugares, pelas dificuldades de passageiros 
em outros vapores, os petroleiros fazem o seu papel conduzindo inúmeros deles. Foi 
numa dessas viagens que, tocando a Goiânia em Bombaim, um dos passageiros, de 
origem alemã, que viajava do Oriente para Norte-América para sujeitar-se a uma 
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operação, pois trazia um estilhaço de granada no peito, contou ao referido comandante, 
que, enquanto o petroleiro esteve no porto, tinha ido visitar certo Templo, na esperança 
de saber se era ele o verdadeiro conservador da Divina Sabedoria a ser espalhada pelo 
mundo. O sacerdote que o recebeu fez-lhe ver que semelhante Templo tinha sido 
substituído por um outro no Brasil. E, mostrando-lhe um mapa, apontou o Estado de 
Minas Gerais, onde figurava a estância de São Lourenço. Noutra ocasião, num dos cafés 
de Bombaim – já agora o mesmo comandante Bandeira de Melo, ouviu a um outro 
sacerdote (Guru) afirmar a mesma coisa àquele que se preocupava com assuntos de tão 
alta transcendência. De outra vez, estando o petroleiro em Lourenço Marques, onde 
figuram diversas religiões (inclusive o Budismo), e também em número menor a Teosofia, 
ouviu ele dizer, por muitas pessoas: “o verdadeiro Templo se acha hoje no Brasil, no 
Estado de Minas Gerais, numa estância hidromineral de nome São Lourenço”. E disseram 
ainda mais: “estamos em perfeita sintonia com aqueles irmãos”. Sim, eles nos conhecem 
muito bem. 

Mas, dizemos nós, quem menos conhece semelhante movimento, semelhante 
Templo são os brasileiros, principalmente os que preferem seguir “os falsos messias e 
profetas” do ciclo agonizante, pelo próprio Cristo assinalados como “sinais dos tempos”. 

Pelo que se vê, também os que aqui aparecem, vindos do Oriente, e que não 
possuem nem a ilustração nem a dignidade de homens como os citados no começo deste 
trabalho, afirmam que “o Oriente ainda continua o seu trabalho espiritual par o mundo”, 
por estarem completamente fora das exigências do Novo Ciclo ou Era. Nem ao menos 
percebem que o Oriente já foi invadido pelos mlekshas ou estrangeiros... melhor dito, os 
“vermelhos”. No mais, para completar a destruição do ciclo agonizante, aí estão as 
bombas atômicas que por si só inscrevem o termo IRA (Inglaterra-Rússia-América) do 
Julgamento final desse mesmo ciclo para o alvorecer de um outro portador de melhores 
dias para o mundo. Nosso Dirigente, depois de nosso infrutífero apelo “para que tais 
nações abandonassem semelhantes experiências, por ele mesmo provadas nocivas, 
depois do bombardeio das cidades de Hiroshima e Nagasaki (na sua obra “Ocultismo e 
Teosofia”), do mesmo modo que, “por não sido realizado o DESARMAMENTO até junho 
de 1956, entre as nações do mundo, lançou ele seu DIES-IRAE, o Dia da Ira, que é o 
Julgamento de Deus contra os homens afastados da Lei que a tudo e a todos rege. 

Sim, o ano anterior ou de 1956, como estava inscrito há séculos, na pirâmide de 
Cheops, e na boca dos verdadeiros profetas, foi o ano do Julgamento. O atual é o ano 
DEFINIDOR ou aquele que “separará o bom trigo do joio”. Razão da S.T.B. ter anunciado 
que, de 28 de setembro de 1956 em diante só receberia nas suas fileiras, menores de 21 
anos de idade, pois só o fato de serem crianças, indicam que não foram julgados. Com 
outras palavras, os julgados não mais se encarnarão, pouco importa a opinião dos que 
nada entendem a respeito. O SPES MESSIS IN SEMINE, ou a esperança da colheita 
reside na Semente, como lema de nossa Instituição desde o seu começo, já dizia tudo. 
Resta agora saber que “os maiores daquela idade só poderão dar ingresso na Ordem do 
Santo Graal, para serem reeducados, ou melhor, completarem a educação oficial que 
receberam até agora”. Mesmo assim, através de Irmãos Maiores de nossas fileiras, que 
por eles se responsabilizem. Tudo mais a respeito faz parte de nosso regimento Interno. 
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Mensagem da S.T.B. irradiada pela Rádio S. Lourenço 

 

Estimados ouvintes da Rádio São Lourenço: 

 A mensagem que trazemos hoje ao povo de São Lourenço e do Sul de 
Minas, deveria ter sido irradiada no dia 1º, dia da Confraternização Universal. Não o foi, 
porém, em virtude desta querida emissora não ter funcionado nesse dia. 

 Assim sendo, quisemos irradiá-la na significativa data de hoje, Dia dos Reis 
Magos, que lembra a chegada daqueles 3 excelsos Seres vindos de terras longínquas 
para prestar sua homenagem no Apta divino. Acontecimento esse que bem poderia 
alegorizar, nos dias de hoje, uma grandiosa homenagem do Oriente ao nosso Movimento, 
como Potência Espiritual do Ocidente. 

 Portanto, nada mais sublime do que homenagearmos, por nossa vez, a 
esses 3 gloriosos Reis do Oriente, lançando no dia de hoje esta nossa mensagem. 

----------------------- 

A Sociedade Teosófica Brasileira, com ampla divulgação pela imprensa falada e 
escrita do país, anunciou há alguns meses que, a partir de 28 de setembro de 1956, além 
de não mais permitir o ingresso de maiores de 21 anos em suas fileiras, iria manter-se em 
silêncio até fevereiro de 1957, quando voltaria a manifestar-se de público para apontar as 
suas novas diretrizes. 

Agora, entretanto, forçada pelas circunstâncias, cada vez mais graves, que 
envolvem o mundo, atingindo o Brasil, em particular, e considerando a contradição entre a 
existência divina da Confraternização Universal e os crescentes desentendimentos entre 
os povos, houve por bem dirigir-se ainda uma vez às humanas criaturas, principalmente 
ao povo da privilegiada estância de São Lourenço, par alertar sobre as causas e os 
efeitos da perigosa situação em que se acha a humanidade. 

Exatamente há um ano, a Sociedade Teosófica Brasileira, através dos pupilos, 
lançava pungente apelo a todos os homens de responsabilidade e, principalmente, às 
nações que fazem uso de bombas atômicas. Tal apelo foi publicado em todo o Brasil e 
enviado a ONU, que o encaminhou a seção de Desarmamento. 

Passaram-se os dias e nenhuma melhora se verificou. 

Continuaram as explosões atômicas, aumentou a tensão internacional. Já em abril, 
fizemos publicar uma seríssima advertência, sobre o título “DIES IRAE”, verdadeiro 
“ultimatum” divino, inclusive exigindo o desarmamento das nações até junho, no máximo, 
e dando responsabilidade do desarmamento dos ânimos às religiões, que, em vez de se 
unirem em nome do Deus único de todas elas, preferiram, como preferem ainda, 
combater-se mutuamente – “Condutores cegos”, como diria o Cristo – pelas 
conveniências materiais que oferecem os rebanhos de fiéis... 

Seguiram-se os meses, veio junho, sem que nenhuma providência se tomasse em 
favor da paz. Como se sabe, o que veio foi mesmo a guerra. Suez e Hungria. Luta entre 
árabes e israelitas, como cumprimento a um determinismo ao mesmo tempo histórico e 
cíclico. 

Já então, uma vez encerrado o ano do Humano Julgamento, que na Pirâmide de 
Queops já estava apontado como o de 1956, para o ano DEFINIDOR, que é 1957, só nos 
resta continuar apelando pela cessação das experiências atômicas, cujos efeitos 
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começam a tomar vulto, assustadoramente. A poeira nuclear atinge a atmosfera terrestre 
por inteiro, provocando fenômenos cuja extensão não é possível calcular. Doenças 
desconhecidas dos olhos, da pele, etc., chegando até a provocar a esterilidade e alterar a 
constituição dos cromossomos genéticos. Tudo isso de há muito foi apontado pelo nosso 
Supremo Dirigente, sem que se tomasse qualquer providência. Agora, porém, está sendo 
apontado o fenômeno em Belo Horizonte, São Paulo, Pará e outros lugares, onde se 
verificou nas chuvas a existência de partículas radioativas, altamente maléficas. 

Por outro lado, que dizer da perversão e do desregramento em questões sexuais! 
Num país como os Estados Unidos da América, por exemplo, com a responsabilidade que 
lhe pesa e a influência moral que exerce na vida de outros povos, cogita-se agora de 
adotar a poligamia, alarmados que estão os próprios sociólogos com a queda sexual 
existente. E com isso, a santidade dos lares dá lugar à concupiscência dos serralhos. Até 
onde irá isso? 

Em verdade, de pé continua ainda o DIES IRAE por muito tempo. Muito mais se os 
homens não ouvirem a nossa Palavra de Paz, de Amor e de Justiça. 

O ano de 1957, como DEFINIDOR do anterior, que foi o do Julgamento Humano, 
com o final do ciclo de Piscis e começo de Aquários, trará grandes dores para a 
Humanidade: - não importa a opinião em contrário daqueles que nada entendem sobre a 
questão, - movimentos sísmicos de toda espécie, terremotos, inundações, ciclones, 
furacões, além de outros fenômenos que indicam os sinais dos tempos, que o próprio 
Cristo já havia apontado, inclusive, o dos falsos messias e profetas, que vêm prejudicando 
o nosso cultural e espiritual movimento de mais de 35 anos a favor da Paz Universal, a 
favor do engrandecimento material, moral e cultural do povo brasileiro. 

É preciso, nesta grave circunstância, que o Brasil, - dada sua grande 
responsabilidade, muito maior do que se pensa – faça ouvir a sua voz perante as nações. 
O nosso país, principalmente, não pode de modo algum pagar o tributo da ignorância, da 
rebeldia e da altivez dos países responsáveis pelas explosões atômicas: Inglaterra – 
Rússia – América, países cujas iniciais inscrevem em nosso sagrado idioma a IRA divina 
que fatalmente cai sobre a Terra. 

Aqui mesmo, na região privilegiada do Sul de Minas, sofremos as suas trágicas 
conseqüências. Passa-Quatro aí está com a chaga viva ainda do martírio por que passou, 
e que veio repercutir no coração de São Lourenço, com uma enchente, que por pouco 
não traz funestas conseqüências, ameaçando as nossas vidas, tudo quanto aqui 
plantamos em benefício do seu progresso desde o ano de 1921. Caxambu passou pelo 
fenômeno do gelo, o gelo polar que se desfaz pelas mesmas razões antes apontadas. 
Caratinga, a mesma coisa, em inundação. Ilhéus, na Bahia, terrível ciclone. E não ficará 
aí a Ira de Deus ou castigo, porque os responsáveis por essa mesma Ira, ou Inglaterra – 
Rússia – América, são os que mais sofrerão. 

Mesmo que o desarmamento se faça este ano, como primeiro passo à Paz 
Universal, só será devido ao temor às coisas com caráter sobrenatural que advirão neste 
mesmo ano, além dos sofrimentos por que vai passar o mundo. Tal como se sucederia se 
acontecesse aquela FALA DO REI DO MUNDO, como foi predito em nossa reportagem 
pela revista “O Cruzeiro”. Repetimos: foi a melhor maneira de se poder separar o bom 
trigo do joio. Ou melhor, de poder distinguir os que foram julgados por bons ou por maus... 

O mal está na ignorância dos homens sobre as leis divinas. Esta portanto, na falta 
de iniciação científica, filosófica e religiosa dos seres humanos. Está na diversidade de 
credos religiosos, que, mais do que o preparo espiritual dos fiéis – preparo espiritual, ao 
contrário de fanatismo religioso – cuidam de se digladiar mutuamente, esquecendo de 
executar e ensinar as sagradas palavras de Cristo: “Amai-vos uns aos outros”. 
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Na verdade, a intolerância e o desrespeito entre as religiões firmam o temor do 

Marechal Floriano Peixoto, quando dizia: “No Brasil só temo uma guerra religiosa”. O 
desrespeito à nossa Constituição e ao Tratado do Atlântico trará grandes prejuízos à 
pacificação que deve haver na Família Brasileira. Ainda por felicidade, que à frente de 
nosso governo se acha um homem de pulso firme, inteligente, dinâmico e corajoso. 

No entanto, como seria digno da própria hierarquia humana, criada para uma 
evolução tanto quanto possível em conjunto, amarem-se e respeitarem-se mutuamente! 
Sim, e além do mais, porque não é a propriamente a religião que faz o homem. E sim o 
caráter. A educação aprimorada, ou antes, consentânea com aquela mesma evolução, 
não é privilégio dos guias de religião alguma. É privilégio, sim, dos que se iniciam nos 
excelsos ensinamentos que foram dados ao mundo nos respectivos ciclos das várias 
manifestações da Divina Essência. O mal está em não se ter compreendido até hoje que 
a Essência Divina manifestada ciclicamente foi sempre a mesma e assim será até chegar 
o ponto da Redenção completa da Humanidade. Por isso é que uma dessas 
manifestações, Jesus Cristo, morreu pela Humanidade, como se diz, e esta continuou má, 
tão perversa como aquela que o levou ao Gólgota. Somente os Iniciados, como 
acabamos de afirmar, se fizeram dignos de se tornarem Guias de seus Irmãos em 
Humanidade. Daí a conhecida frase de Cristo: “Muitos serão os chamados e poucos os 
escolhidos”. 

Quanto aos falsos messias e profetas, antes apontados, além de plagiarem o nosso 
Movimento, adulteram e prejudicam enormemente essa mesma Obra, na qual está 
empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira, como sua detentora na face da Terra. 
Todos eles vêm apenas o passado, sujeitando-se às coisas do Oriente ao invés das do 
Ocidente, sem compreenderem, além do mais, que a Descoberta da América por 
Colombo, e do Brasil, por Cabral, demonstram o lugar da Nova Civilização. É que o Brasil 
é o seu único Santuário: o Santuário da iniciação do gênero humano a caminho da 
sociedade futura. 

Neste mesmo ano de 1957, haverá ainda a confirmação patente e indiscutível dos 
mundos subterrâneos e dos discos voadores, que, diga-se de passagem, só não os 
conhecem os não iniciados nos Grandes Mistérios da Evolução humana, pois, em todas 
as mitologias e tradições do mundo eles figuram. VISITA INTERIORA ou inferiora 
TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OMNIA LAPIDEM, dos verdadeiros rosa-cruzes do 
passado, frase esta retirada do termo alquímico francês VITRIOL, composto de 7 letras, 
só por si bastavam par responder aos que em tais coisas não acreditam. Do mesmo modo 
que, no Credo, Cristo descendo aos infernos ou regiões inferiores ou interiores da Terra, 
donde surge dos mortos ao 3º dia (isto é, os que passam por tais), é out ra confirmação 
indiscutível. E assim também Enéas, na Eneida de Virgílio, indo ao mesmo lugar, o que 
fez dizer à Sibila de Cumes “Oc opus hic labor est”. O Livro dos Mortos ou Santa Morada, 
do antigo Egito, está cheio de provas insofismáveis. Enfim, repetimos, o ano de 1957 
responde por tudo quanto quiséssemos dizer a respeito se não bastassem, também, as 
nossas reportagens e escritos na revista DHÂRANÂ e em outros jornais profanos, do 
país. 

Enquanto isso, voltamos os olhos para o futuro do Brasil, especialmente para as 
crianças, que são a Semente da Nova Raça. Sem deixar, contudo, de reeducar os 
adultos, tarefa a que nos dedicaremos intensamente, a partir de fevereiro próximo. A 
nossa própria Convenção, em fevereiro, que como no ano findo, começará em São 
Lourenço, prosseguirá em São Paulo e terminará no Rio, falará das novas diretrizes da 
Sociedade Teosófica Brasileira. 

Aproxima-se a passos largos a época em que São Lourenço será condignamente 
exaltada. 
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A elite da evolução anterior, desde o ano de 1921, foi-se firmando nesta 

privilegiada região que tem o glorioso nome de São Lourenço, ao qual o Mestre, o Guia 
que a ela nos conduziu, chamou: “capital espiritual do mundo”, pois muito pouco foi 
aquele outro título que lhe deu o maior gênio do nosso século, o grande cientista e 
polígrafo espanhol Dr. Mário Roso de Luna, ao chamá-la “capital espiritual do Brasil”. 

Um monumento que em breve será erguido em frente ao nosso Templo dirá coisas 
memoráveis que serão reveladas oportunamente. De toda parte virão peregrinos para ler 
aquelas palavras, simples, mas de transcendental efeito para os corações bem formados. 

A Sociedade Teosófica Brasileira, depois de 35 anos de lutas e sacrifícios, vai abrir 
uma nova Página para o mundo, o que representa uma apoteose de luz para o Brasil, em 
matéria de cultura moral e intelectual. A educação da criança e reeducação do adulto, 
confirmarão essa nossa espiritual e patriótica afirmativa. 

Como dissemos antes, um Monumento dedicado a semelhante época vai ser 
construído em frente ao nosso Templo, na Praça da Vitória, situada na Vila Canaã, nesta 
privilegiada estância. 

No mais TRABALHAR, AMAR e PERDOAR, eis a nossa divisa. 

 

 

Mensagem da 

SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 
AO POVO 

Irradiada pela Rádio Roquete Pinto em 1/1/57 

 

SE O ANO que findou foi, para nós, de Julgamento, o ano que se inicia será da 
DEFINIÇÃO. 

1956 foi um ano crucial no caminho da evolução humana. 

O mundo manteve-se surdo aos apelos de uma nova ordem espiritual, os homens 
alhearam-se das verdades proclamadas, em todas as direções, pela S.T.B., que fez um 
esforço supremo para deter a corrida materialista para o caos, alertando as consciências, 
falando às inteligências, tocando os corações – conclamando, enfim, todos os homens de 
boa vontade, para o exército pacífico do AVATARA, para a gloriosa jornada da Redenção. 

Mas o que se viu neste ano que acaba de findar foi o crescimento, nos céticos, da 
indiferença pelas coisas do espírito; explosões e experiências nucleares, umas 
anunciadas, outras feitas em segredo, provocando reações tremendas da Natureza que, 
por toda a parte, se mostra hostil, provocando catástrofes, como ainda a pouco, no sul de 
Minas; foi o agravamento da crise internacional com o caso de Suez e o massacre da 
Hungria; foi a dissolução e o desregramento que campeiam pelo mundo, repetindo o 
festim bíblico de Baltazar. 

Tentamos unir todos os homens pelo pensamento e pelo exercício da fraternidade. 
Mas, como aliás está escrito, “falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos”. E os 
homens se fizeram surdos aos nossos apelos ou preferiram o caminho fácil, mas 
deletério, da ilusão e da demagogia espiritualista. Mandamos uma mensagem dos nossos 
pupilos à ONU, que foi uma admoestação e uma advertência das crianças brasileiras aos 
Pais e aos responsáveis pelos destinos do mundo sobre o futuro horrendo que estão 
gestando pelo egoísmo, pela vaidade e pela ambição, para as gerações de amanhã. Pela 
Imprensa, pelo rádio, pelo livro e pela palavra, tudo fizemos como fiéis servos da Lei e do 
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Eterno, para chamar aos caminhos da verdade, que são os da libertação, povos e 
governos. 

O ano de 1956 foi o do Julgamento. Sua alma, sua palma. Todos foram julgados de 
acordo com os seus merecimentos espirituais. Para o Mundo, este ano que se inicia será 
o da Definição. Cada qual começará a colher o que semeou. 

Para todos os homens quiséramos ter uma saudação de fraternal alegria pela 
vitória da Lei e da evolução da Humanidade. Se isto não nos é possível, diante da 
indiferença e da caminhada da loucura humana, é do nosso dever saudar, naqueles que 
ficaram fiéis ao espírito de Verdade, ou ouviram os apelos da nossa palavra de Irmãos – 
os herdeiros da civilização de amanhã, os obreiros da seara do Eterno, os soldados 
humildes daquele que redimirá o Mundo. 

Para todos aqui renovamos, em nome de J.H.S., as gloriosas esperanças da nossa 
Missão, a certeza do triunfo dos nossos ideais inspirados no Amor, na Fraternidade e na 
Beleza, a segurança de que trabalhamos, com sacrifícios e renúncias, para a jornada 
luminosa do porvir, para aquele mundo que não reconhecerá, na sua Justiça, os filhos 
espúrios do Mal, os verdugos da inocência, os assassinos da liberdade, os 
massacradores de povos, os exploradores da vida humana, os gozadores e sibaritas, que 
infeccionam a terra. 

Todos julgados já estão, na sua própria degradação. 

 

UM “JINA” AUTÊNTICO 
 

 Aos que duvidam da existência dos Mundos Subterrâneos e da história de Jack e de 
Glória, publicada nesta revista sob o título UM “JINA” AUTÊNTICO (Dhâranâ, nº 9/10, 1955), ou 
seja, de um norte-americano que foi da sua terra para o Peru, onde foi ter por ordem superior, 
ficando numa região subterrânea onde lhe foram narradas várias cousas relacionadas com a 
nossa Obra, principalmente com o seu Dirigente. E onde também recebeu ordem de permanecer 
em S. Lourenço, depois de se encontrar com o referido “Mestre”. O epitáfio de seu túmulo, abaixo 
transcrito, diz muito mais do que se possa imaginar, além de nosso Templo que ele fez questão 
de ali figurar. 
 Eis o epitáfio: 
 “Todos os Países foram o meu País. Todas as bandeiras foram a minha bandeira. 
Somente eu conheço a minha vida, mas o Mestre também. Agora fui chamado... Nasci sob a 
Balança da Justiça à 28 de setembro de1895 – Carolina do Sul –U.S.A – Winfield Leônidas 
Seymour”. 
 A fotografia abaixo exibe a laje do túmulo de Jack (como era ele conhecido na intimidade), 
com a efígie do Templo da S.T.B. e o epitáfio. 
 

----- FOTO DO TÚMULO DE WINFIELD L. SEYMOUR ----- 
------------------------- 

VISITA À CIDADE DE AIURUOCA 

 

HÁ MUITOS ANOS, a Sociedade Teosófica Brasileira, está empenhada em uma 
espinhosa missão, na face da Terra. Cada dia que passa, ela consegue cobrir, com seu 
manto celestial, irmãos de todos os estados brasileiros, fazendo-os convergir para a 
verdadeira sociedade onde todos são irmãos, todos se amam, pensando sempre na Paz 
Universal e na evolução da Humanidade. São Lourenço, progressiva estância 
hidromineral, é a Cidade Santa dos Teosofistas, a cidade onde se voltam todos os seus 
pensamentos. Anualmente, no mês de fevereiro, realiza-se a Convenção da S.T.B. que 
culmina no dia 24, quando se faz o majestoso cortejo pelas ruas da cidade, saindo da 
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casa de seu Supremo Dirigente e dirigindo-se ao Templo erguido em homenagem ao 
Supremo Arquiteto. 

Há milênios, os judeus, cumprindo seu fadário pelo mundo, esperavam um dia ter 
uma pátria, onde pudessem viver como seres civilizados e não como nômades fugitivos. E 
esta pátria tão sonhada era a Canaã, a terra prometida que, depois de muito sofrimento, 
surgiu no Oriente médio, não em sonhos, mas em realidade. Agora, milênios passados, é 
São Lourenço a Canaã dos teosofistas. É por isso que o Templo das Idades se encontra 
na Vila Canaã, com suas majestosas colunas gregas dominando, do alto, a cidade, essa 
mesma cidade que será já então conhecida como Capital Espiritual do Mundo, e, por isso, 
receberá inúmeros peregrinos. Ao redor de São Lourenço, sete cidades – Aiuruoca, 
Conceição do Rio Verde, São Tomé das Letras, Maria da Fé, Silvestre Ferraz, Itanhandu 
e Pouso Alto – formam um conjunto, como pétalas de uma rosa, circundando a coroa de 
pólen fecundante. Assim, é natural e lógico que aqueles que se acham integrados na 
Obra do Professor Henrique José de Souza e sua Esposa, procurem visitá-las, como 
verdadeiros peregrinos da vida. 

É uma dessas jornadas que procuraremos descrever. 

A partida. – Amanheceu. Nuvens escuras correm pelo céu como grandes 
manadas de touros, augurando fortes chuvas. Um frio seco açoita a todos quantos 
deixam, cedinho, o confortável e gostoso cobertor. Grandes heróis!... 

Na véspera, combinou-se o encontro, em frente ao colégio Rosas de Miriam, às 8 
horas, e eu, as sete e quarenta já lá estava esperando a chegada dos demais 
companheiros. Ali encontrei o caminhão que nos levaria a Aiuruoca e os seus donos 
pregando as tábuas que nos serviriam de poltronas. Que grande conforto, senhores! Logo 
depois, apareceu o Irmão Marques que nos havia arranjado a condução e que, com seu 
sorriso habitual, enquanto verificava se tudo estava em ordem, veio juntar-se a meu pai 
que queria me ver partir. Após alguns minutos de conversa, uma chuvinha miúda 
começou a cair. Fomos então, ao delicioso cafezinho que já havia muito, o frio pedia... 

Oito horas e nenhum dos outros componentes da caravana havia aparecido. Os 
grupos para Maria da Fé e São Tomé das Letras, numerosos, acercavam-se de seus 
respectivos caminhões esperando, apenas, a colocação da lona que os abrigaria do 
inevitável temporal, durante a viajem. O nosso, porém, teve que voltar à garagem, pois 
haviam esquecido aquele “guarda-chuva” desmontável. Logo após, foram chegando, 
pouco a pouco, os nossos companheiros. Quem primeiro apareceu foi a Irmã Irene 
Estrela avisando que não lhe havia sido possível chegar antes, porque a Irmã Margarida 
passara mal toda a noite e fora obrigada a esperar que a farmácia abrisse para se 
medicar. Pouco depois chegavam todos e esperavam, comigo, pelo caminhão. Quando 
este voltou, já com a cobertura, tomamos nossos lugares alojando-nos, o melhor possível 
e, às 9 horas, partimos com o caminhão de São Tomé das Letras à nossa frente. 

A alegria estava estampada em todos os rostos e o contentamento transbordava de 
nossos corações porque íamos cumprir com um honroso dever. O Irmão José Geraldo, o 
mais alegre fazia rir a todos com as suas brincadeiras e eu, também alegre e brincalhão, 
formei com ele uma dupla barulhenta e comilona, pois a todo instante lançávamos olhares 
compridos à cesta de merenda. E assim, chegamos a Caxambu. Eram precisamente 
10h25min da manhã, quando estacionamos junto de um bar, parada anteriormente 
combinada entre os motoristas. Os moradores locais olhavam-nos, espantados, talvez 
pensando que fôssemos um desses “paus de arara”, essa miséria ambulante que se 
encontra, muitas vezes, pelas estradas. Aproveitamos todos a oportunidade para mudar 
um pouco de posição. Eu comprei um boné para acalmar meu irrequieto e arrepiado 
cabelo. 
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Eram 11 horas quando o caminhão continuou a marcha. A estrada que liga 

Caxambu à cidade próxima – Baependi – não é das melhores. Muitas ladeiras, perigosos 
barrancos e lama escorregadia, dificultavam o trabalho do motorista. Mas passamos por 
Baependi que, como todas as cidades do interior, é modesta e simples, com uma bonita 
praça de flores e sua costumeira Igreja. Atravessamos a cidade e a estrada não 
melhorou, antes pelo contrário. Alguns quilômetros adiante, os caminhões separaram-se – 
o de São Tomé das Letras, tomou à esquerda e nós continuamos na mesma estrada. A 
paisagem era deslumbrante, a chuva cedera lugar a um dia radioso mas não quente, e 
aproximamo-nos da penúltima cidade que fica no caminho de Aiuruoca. Desta vez – 
Cruzília – que, como todas as outras, tem de belo a simplicidade de seu casario. A 
estrada de Cruzília a Aiuruoca é a pior possível mas, apesar de seu péssimo estado, o 
que motivava sacudidelas e conseqüentes cabeçadas nas traves da armação, mas o 
nosso ânimo era forte e a paisagem por demais bonita para nos preocuparmos com 
pequenas coisas. Arrozais, pastagens, cadeias de montanhas – uma amplidão e quietude 
impressionantes! Veio-nos, então, à mente os versos com que Guerra Junqueiro terminou 
seu poema – “O Melro”: 

“Ó natureza, a verdadeira Bíblia és tu!...” 

Passava das 12 horas. Ansiávamos pela nossa querida Aiuruoca e, juntamente 
com o Irmão Lopes em pé, no caminhão, perscrutávamos o caminho. De quando em vez, 
uma árvore mais debruçada para a estrada, obrigava-nos a baixar a cabeça porque, do 
contrário, seríamos surrados. Quando já pensávamos estar a uns vinte minutos da 
chegada, vimos duas senhoras andando pela estrada. O Irmão Lauro perguntou-lhe se 
queriam aproveitar a condução. Aceitaram e foram, por assim dizer, içadas para dentro do 
caminhão, pelos Irmãos Lauro e Lopes. A Irmã Margarida, com aquele jeito de saber 
conversar, estabeleceu logo um diálogo com ambas, indagando se eram filhas de 
Aiuruoca, e elogiando as cercanias. Disse-nos, a mais idosa, chamar-se Mariana e que ia, 
com sua sobrinha Alzira tomar um ônibus, para Carvalhos. Sabedora que desejávamos 
visitar um colégio daquela cidade prontificou-se a nos servir de introdutora diplomática 
junto ao Diretor Geral, Monsenhor Nagel. 

Eram 13h20 quando o Irmão Lauro – “O João Triano” de nosso grupo – anunciou: 

- Aiuruoca à vista!!! 

E um grito uníssono ecoou pelos montes saudando a primeira cidade do Sistema 
Geográfico: Salve Aiuruoca!!!... Um vozerio de contentamento animava o caminhão. 
Finalmente, depois de quatro horas e meia de viajem, entramos no coração da cidade. 
Houve um silêncio. Intimamente, cada um de nós, saudava quanto de excelso vibrava 
naquela região... 

Ao deixar o caminhão, procuramos um hotel onde pudéssemos consertar o 
desalinho da viajem, para iniciarmos as visitas programadas. Em frente a Igreja, na Praça 
Monsenhor Nagel, há o Aiuruoca Hotel, mas não estava, àquela hora, capaz de nos 
receber. Procuramos um outro e tivemos o prazer de encontrar o “Hotel do Carmo”, onde 
sua proprietária, D. Maria do Carmo, simpática senhora, nos acolheu amável mas simples 
e até improvisou um almoço onde refizemos as forças, porque as nossas 16 primaveras 
são exigentes e o estômago já dava sinal de alarme. Enquanto nos servia, a bondosa 
senhora, conversou sobre as belezas do lugar, seu clima saudável, sua terra fértil, até 
que, às 14 horas nos retiramos, não sem antes sermos obsequiados com mudas de 
algumas plantas de seu lindo jardim. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
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Chegamos! Os mais afoitos já saltaram... 

 

Dirigimo-nos à casa paroquial onde fomos recebidos pelo bondoso Sacerdote do 
lugar. Sabedor de que o grupo se interessava por educação e seus problemas, apesar de 
estarem as religiosas do colégio em retiro espiritual, levou-nos a visitá-lo. Corremos todas 
as salas, vazias de alunos, o que foi uma decepção para o grupo, mas a conversa girou 
sobre os métodos de ensino empregados naquele educandário. Os professores e 
psicólogos do nosso grupo, fizeram alguns comentários sobre a pedagogia moderna e, 
em determinado momento, a propósito do ensino da geografia e história, uma de nossas 
Irmãs contou a lenda da fundação daquela cidade e que está ligada à cidade de 
Teresópolis. Monsenhor Nagel ouviu com atenção, seguindo-se vários comentários a 
respeito do significado da palavra Aiuruoca  11 . 

Antes de nos retirarmos oferecemos, em nome do Colégio Rosas de Miriam, uma 
série de jogos, destinado aos alunos daquele internato. Tivemos o prazer de sermos 
levados a uma outra sala onde nos esperava uma das religiosas para mostrar o local 
onde as crianças tinham seu teatrinho. Agradecendo a acolhida e todas as gentilezas 
recebidas, dirigimo-nos a Igreja. Estava vazia. Ficamos impressionados porque, em sua 
abóbada está pintado o Cálice do Santo Graal e, no Altar Mor, não Jesus crucificado, mas 
a imagem da Virgem Maria. E, diante desses símbolos, murmuramos juntos, palavras de 
convicção e fé em nossa OBRA. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
Depois do trabalho executado – na Escola – apresentando ou representando 

(teatro) e, à saída do Templo... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Outro flagrante à porta da Igreja porque o fotógrafo, agora, foi o autor do trabalho. 

 

À porta da Igreja batemos várias fotografias. 

Permanecemos em Aiuruoca duas horas e meia e, como os motoristas estivessem 
temerosos da viajem pela entrada da noite, brincamos um pouco com as crianças da 
pracinha e preparamo-nos para voltar. 

- Até breve Aiuruoca, que as vibrações de nossos pensamentos possam ter 
concorrido para o progresso desta cidade do Sistema Geográfico! 

A viajem de volta foi boa apesar de um contratempo, felizmente sem conseqüência 
grave – nossa Irmã Yara foi picada por um inseto e, por algum tempo sentiu dores 
terríveis. 

Só pegamos chuvas já na estrada de Caxambu para São Lourenço. Era tudo 
escuridão. Só os faróis do caminhão iluminavam a estrada e, quando esta mergulhava na 
                                                
11 Aiuruoca – Na língua Tupi quer dizer: a caverna  (a região, etc.) banhada pelo Sol. 
Ayuruoca – Em sânscrito quer dizer: a caverna ou região da Luz. Pelo que se vê, além  da semelhança dos termos, tem o mesmo 
significado. 
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sombra, as árvores pareciam gigantes a se distanciarem no caminho. De quando em vez, 
um pirilampo treluzia, como pequenina estrela a brilhar. 

Às 20h30min as primeiras luzes da cidade de São Lourenço apareceram:  - Salve 
São Lourenço, Cidade da Fé, da Paz e da Promissão! 

------------------------- 

Nota da redação: O grupo que visitou Aiuruoca compôs-se de onze Irmãos. Dentre 
eles um jovem. Assim, foi-lhe entregue a incumbência de descrever toda a viajem. Esse 
trabalho foi, pois, feito por um adolescente de 16 primaveras que começa, com ele, de 
público, a trabalhar como Obreiro do Ciclo que desponta. 

------------------------- 

NOSSA LÍNGUA E LITERATURA ENSINADAS 
NA UNIVERSIDADE DE TÓQUIO 

 
Acaba de ser crida, na Universidade de Tóquio, uma cadeira de Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira. Em sinal de regozijo por tão grande acontecimento, a Diretoria da S.T.B. 
enviou ao embaixador do Japão a seguinte mensagem: 
 
Rio de Janeiro, 20 de Dezembro de 1956. 
 
Senhor Embaixador: 
A Sociedade Teosófica Brasileira, entidade cultural e espiritualista nacional, por deliberação de 
sua Diretoria, tomada em reunião especial, vem à presença de Vossa Excelência para apresentar-
lhe as mais efusivas e sinceras congratulações pelo fato de haver o Japão resolvido criar, na 
Universidade de Tóquio, uma cadeira de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, acontecimento 
este altamente fecundo e significativo para as relações nipo-brasileiras. 
 Solicitando de Vossa Excelência a gentileza de levar ao conhecimento do Imperial 
Governo japonês os votos da Sociedade Tesófica Brasileira, aproveito a oportunidade para 
apresentar-lhe os protestos da minha mais alta consideração e subido apreço. 

 José de Souza 
Diretor Social em exercício 

A sua Excelência o senhor Yoshiro Ando, 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Japão, 
NESTA 

 

------------------------------------ 

 

(Ilustração dos três macacos: Não Vejo; Não Ouço; Não Falo.) 

 

A NOVA ERA 
 

Mensário do Clube Excursionista “Lutar pelo Dever” 

 

ANO 11                  S. Lourenço, 22 de março de 1957                        nº 8                                       

Redator-chefe: Mauro Salvador de So                  Red. Secretário: João Henrique Fragoso 

 

Aniversário de Mitradeva 
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No dia 24 de fevereiro MITRADEVA completou 8 anos. Esta data é, para nós, 

grandemente festiva, e entre as comemorações houve o desfile dos Pupilos. 

Este desfile é um verdadeiro Ritual; é uma homenagem que prestamos, pela 
manhã, em plena cidade de S. Lourenço, a Este Excelso Ser, para cuja vinda estamos 
preparando a Face da Terra. 

Portanto, nós, pupilos da Obra, devemos ter sempre atitudes dignas e um 
comportamento à altura da missão que nos cabe: receber condignamente 

MITRADEVA 

símbolo de 

NOVA ERA 

para a humanidade! 

Elza Marques Gomes 

------------------------- 

O desfile do L.P.D. 

deixou-nos cheios de alegria. 

 

Ia, na frente, o triângulo formado por 3 Pupilos de bicicletas, seguindo-os o 
Jefferson, como guarda de honra ao carro que conduzia nossos caríssimos Mestres. 

Hélio passava então, precedendo o jipe e a caminhonete, com as faixas do nosso 
Clube; nestes vinham os Pupilos pequenos, com suas bandeirinhas. 

Miliano trazia a Bandeira Brasileira, sendo ladeado por 5 Pupilos que lhe montavam 
guarda. 

Vinha, depois, a “banda”, composta de 14 elementos, entre os quais se ouviam as 
3 cornetas. 

Mauro Salvador é o responsável pela mascote do L.P.D., um lindo carneirinho 
manso e amigo, tendo ao pescoço um laço de fita azul... 

Paulo Miguel Fragoso(12 anos) 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A Bandeira do L.P.D. vinha trazida por Selene, acompanhada por 5 meninas que 
faziam sua guarda. 

Outro pelotão de Pupilos, depois Joel, o mensageiro, com a bandeirinha que 
simboliza o Fogo, a Regina Alice, trazendo a bandeira Esportiva, seguida dos demais 
representantes. 

 

Dia 7 de fevereiro 

 Comemoramos, nesta data o terceiro aniversário do nosso Clube, sendo realizada 
uma reunião no Templo. Embora simples, foi expressiva, trazendo-nos muita alegria, 
certos que estamos da Vitória, conservando-nos unidos e 

LUTANDO PELO DEVER! 

Hermes Brasil de Souza(15 anos) 

----------------------- 
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 Fico contente quando vou ao nosso Templo. Quero esforçar-me nos estudos e ser 

bom para meus companheiros. 

Luiz Carlos Ferrer (8 anos) 

 

Nosso Carneirinho 

 Pedimos a todos os Pupilos que nos enviem sugestões para darmos nome ao 
carneirinho que vamos conservar como nossa mascote. Aguardamos, igualmente gratos, 
a colaboração de todos, mandando-nos artigos para o nosso jornal, porque unidos 
seremos fortes. 

Paulo Miguel Fragoso (Caixa Postal 153, S. Lourenço) 

 

HISTÓRIA DA OBRA 
IV 

O Grande Apóstolo 

 José de Anchieta foi um dos grandes vultos da nossa História, tendo trabalhado a 
vida inteira pela catequese dos nossos índios. 

 Nasceu na Ilha de Tenerife e veio para o Brasil com cerca de 20 anos. 

 Esteve na Bahia, na Ilha de Itaparica, depois em Niterói, e finalmente na antiga 
Capitania de S.Vicente, sendo um dos fundadores de São Paulo. 

 Foi um místico, um sábio e um poeta. Foi devoto da Virgem Mãe, para quem 
escreveu um poema, nas areias da praia de ITANHAÉM (bacia de pedra na língua tupi). 

Mauro Salvador de Souza (13 anos) 

 

V 
Diogo Álvares Correia 

 Diogo Álvares Correia consegui sobreviver a um naufrágio, em 1510, na Bahia. 
Segundo a lenda, na História do Brasil, ele salvou-se da seguinte maneira: com um 
arcabuz atirou num pássaro, matando-o logo. Uns índios que assistiram a tudo gritaram, 
atemorizados – Caramuru! (Deus do Trovão). 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Um aspecto do desfile. 

 

 Segundo, porém, os ensinamentos do nosso Mestre, os índios, ao verem Diogo 
saindo das águas, exclamaram Caramuru! O nome de um peixe sagrado... 

 Está claro que só poderia ter sido assim e não um homem saindo d’água com o 
arcabuz e a pólvora secos! 

  Mais tarde desposou a índia Paraguaçu, vivendo na Ilha de Itaparica. 

 Foi um dos grandes colonizadores do Brasil. 

Hélio Pedro Martins 

 

VI 
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A Ilha de Itaparica 

 No começo deste ano tive oportunidade de visitar a maravilhosa Ilha de Itaparica. É 
um lugar muito importante para nós. 

 Foi lá nessa Ilha, naquelas praias muito bonitas, que nasceu a NOVA RAÇA. 

 Lá esteve o Padre José de Anchieta quando veio para o Brasil. 

 Nesta Ilha nasceu a índia Paraguaçu, que se casou com o português Caramuru, o 
que representa a união de duas Raças antigas, na formação de uma Raça Nova. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
 Na Vila Helena, após a chagada onde fomos recebidos festivamente. 

 

 Itaparica parece uma verdadeira Barca. É como se fosse a Agarta na face da 
Terra. 

Hélio Henrique Marques Gomes  (11 anos) 

 

Viagem a S. Lourenço 

 Nas férias muitas pessoas de bom gosto escolhem S. Lourenço para descansar. 

 Mas, meus Irmãos, como é que se pode descansar se aí temos tanta coisa linda 
para ver? 

 Comecemos pelo Parque, o passeio principal. Há lindas flores, as tradicionais 
hortênsias, as fontes das águas, as frondosas árvores, o lindo lago onde passeiam 
gansos, marrecos, peixinhos... 

 S. Lourenço, com suas ruas calmas, as charretes, e às vezes algum carro, tem um 
ar saudável e pitoresco; enfim, precisa-se ser poeta para falar nas belezas daqui, desse 
lugar em que a gente sente um encantamento em tudo... Tudo é maravilhoso. O céu é 
azul, à luz do sol, parece mais azul... as noites são mais lindas, e as estrelas, com seu 
brilho estranho, nos abençoam do alto... 

 E as montanhas?... Parecem de veludo... Dão vontade de termos um pincel 
mágico, para reproduzir a natureza com tamanho esplendor!... 

Heloisa de Sousa Nunes 

 

O Trabalho 

 O trabalho é uma condição de vida para o homem; entretanto os trabalhadores de 
hoje estão em condições muito melhores do que os de antigamente. Possuem clubes, 
sindicatos, assistência médica, etc. 

 Hoje em dia muitas pessoas não precisam ganhar o pão de cada dia com o suor do 
rosto senão em sentido figurado, dada a quantidade de máquinas construídas para 
facilitar nossas tarefas. 

 Não nego que ainda haja trabalhos pesados ou perigosos. 

 Grande parte dos alimentos que comemos é produto de plantações feitas em 
terrenos arados não por modernas máquinas e tratores, mas sim por enxadas manejadas 
pelas mãos dos trabalhadores rurais. 
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 Tantas máquinas, todavia, não conseguiram impedir até hoje que pereçam muitos 

homens, quer soterrados pelos desabamentos nas minas, quer afogados nos naufrágios 
de navios considerados insubmersíveis, quer em pedaços nos desastres aéreos. 

Elza Marques Gomes 

 

 ... No último número de nossa revista houve um engano, que passo a retificar. 

 No capítulo III da História da Obra, leia-se: 

 Um grande teósofo espanhol – Mário Roso de Luna, disse que S. Lourenço é a 
“Capital Espiritual do Brasil!” Ao que o Professor Henrique José de Souza afirma: 

- S. Lourenço é a Capital Espiritual do Mundo! 

 

NOTAS 

 Com prazer registramos a passagem do 1º aniversário de “A NOVA ERA” no dia 14 
de novembro passado, congratulando-nos com todos que colaboram, e com os que lhe 
dedicam atenção e carinho. Do mesmo modo deixamos aqui os nossos sinceros 
agradecimentos aos “Tios e Tias” que nos auxiliam, quer ministrando-nos conhecimentos, 
nas aulas, como prestando serviços nos nossos desfiles, razão do êxito que temos 
alcançado. 

 


