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EM TORNO DE BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES 1 

 

Por H. J. S. 
Ilustrações de Miranda Jr. 

 

 Desvendemos o que é falso para chegarmos ao verdadeiro. – Ragon 

 

 WALT DISNEY, o famoso criador dessa prodigiosa “tríade animal”, com o nome de 
Camundongo Mickey, Pato Donald e Cão Pluto – sempre a pregarem amistosas peças 
um ao outro – enveredou-se agora pelo campo iniciático dos Contos Infantis, a começar 
pelo de BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES, prometendo “dentro em breve trazer 
para o écran, todos quantos fazem parte da maravilhosa série das MIL E UMA NOITES 
(1001 OU 1010, se o quiserem, cujo termo numérico em simbologia arcaica, refere-se ao 
de ISIS, desde que se procure adicionar uma haste curva, nos dois zeros aí existentes, 
transformando-os em “S”). E isso, diz ele ainda, “para alegrar e instruir seus jovens fãs de 
toda parte do mundo”, embora que, dizemos nós, muitos jovens se façam velhos na 
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 No número anterior desta revista, prometemos aos nossos leitores publicar o artigo de nosso dirigente, estampado no “São 

Lourenço-Jornal” de 10 de Janeiro de 1939, e agora cumprimos a promessa, certos de propiciarmos aos estudiosos da Teosofia 
aplicada ao fabulário iniciático da “literatura jina” de todos os povos, a mais perfeita interpretação do conto BRANCA DE NEVE E OS 
SETE ANÕES. 

E como o presente número de DHÂRANÂ seja dedicado à privilegiada estância hidromineral, onde a Obra em que a STB se acha 
empenhada, fez a sua espiritual eclosão (em 1921), o referido autor – depois de algumas modificações no seu iniciático estudo – 
resolveu que fosse o primeiro da série com que vai homenagear o povo são-lourenciano, de acordo com o Sumário publicado no 
anterior número da mesma revista. – Nota da Redação. 



 

 
 

maneira de pensar, enquanto os verdadeiramente anciãos, na maioria dos casos e pelas 
mesmas razões, se tornarem “crianças”... Haja visto, esses “velhos babões” que, 
enfileirados em nossa artéria principal, a Avenida Rio Branco, passam as tardes a dizer 
graçolas às senhoritas, que por ali transitam... em busca de outros frutos mais sadios. 
Enquanto jovens de menos de 10 anos, assentados ao lado de uma elite intelectual digna 
do maior respeito, assistem às nossas aulas de ciências, filosofias, línguas e religiões 
comparadas, com uma atenção e facilidade interpretativa dos conhecimentos ministrados, 
que honram, de fato, o incomparável Trabalho em que a S. T. B. se acha empenhada há 
longos quinze anos, “em prol do engrandecimento físico, moral e intelectual do Povo 
Brasileiro”. 

 Não foi, entretanto, para dizer tais coisas que tomamos a deliberação de escrever 
tão despretencioso artigo; muito menos, para retrucar ao ilustre patrício que há bem 
pouco se manifestava pelas colunas de certo jornal carioca, defendendo uma tese ingrata, 
ou a “do plural de anão ser anãos, contrariamente a ‘anões’, como era o título do filme, 
que tanto sucesso causou em vários cinemas desta capital. Opinião, dizemos nós, que 
muito desgostaria ao emérito professor do grande Rui Barbosa, ou seja, Carneiro Ribeiro, 
ao ensinar – em uma das regras de sua gramática de curso superior, “ser indiferente o 
plural da referida palavra”, na razão de outras tantas apontadas na mesma regra. 

 Repetimos, nada disso interessa ao caso, mas sim, o de nosso próprio afã em 
instruir a quantos desejam descobrir por baixo do véu diáfano da fantasia, a Verdade na 
sua original pureza, o que tanto vale pela mesma deusa ISIS, que se desvenda diante dos 
olhos dos sedentos de Luz, como “Sabedoria Iniciática das Idades”, por outro nome: 
TEOSOFIA. 

 Sim, porque, tanto a Walt Disney, como àquele nosso ilustre patrício dos 
“gramaticais melindres”, faltam os superiores conhecimentos teosóficos, com os quais 
poderiam ter corrigido o verdadeiro erro que ali existe, e já provém de nossos avós, 
quando nos embalavam com semelhantes contos. 

Nesse caso, substituído deve ser o termo “anão” pelo de “GNOMO”, pois que, o 
primeiro não é mais do que um fenômeno de degenerescência glandular, produzido por 
hipo-funcionamento da hipófise, enquanto o “gigante”, pelo hiper-funcionamento da 
mesma glândula. A medicina o sabe, e até já constatou inúmeros casos de pessoas 
normais que, pelo fato de terem sofrido um choque cerebral (queda, pancada, etc.) 
começaram a aumentar de tamanho. 

Assim, o verdeiro título, tanto do filme como do iniciático conto infantil – bom que se 
saiba uma vez por todas: BRANCA DE NEVE E OS SETE GNOMOS. 

 

[Figura: Miranda Júnior – Rio 1939] 

 

Apresentemos outras razões, além de darmos as devidas interpretações teosóficas 
ou ocultistas, ao filme e conto, que serve de motivo ao nosso trabalho de hoje: 

O termo “Gnomo” tem por étimo, os sânscritos Gnain, Djin, JIM ou Jina, todos eles 
correspondendo em nosso idioma, ao de GÊNIO. Os mesmos GNANA o JNANA 
(sânscritos) são dados aos Conhecimentos Superiores, como Iluminação, Iniciação, 
Sabedoria Perfeita, Teosofia, etc. Donde, por exemplo, a Gnana-Yoga para auxiliar a sua 
aquisição. 

Três, são as maneiras de conceber o termo Gênio: 

1ª  – em relação com os espíritos da natureza ou elementais, inclusive, o de Gnomo, 
como guardião das florestas, dos tesouros subterrâneos, como no próprio filme, 
conduzindo eles as ferramentas adequadas para as pesquisa do oiro, etc., na mesma 



 

 
 

razão daquele “oiro filosofal”, que outro não é, senão, o da mesma Verdade, à qual os 
gregos preferiram chamar: Teosofia.2 

Nas mesmas escrituras teosóficas e ocultistas, os 4 elementos são relacionados, 
também, com os 4 pontos cardeais, dirigidos por seus respectivos Maharajas (grandes 
Reis). Para TERRA, os mesmos Gnomos, cujo chefe ou rei sendo Gob, com certeza, foi 
donde se originou o do “Deserto de Gobi”, que liga o Tibete à Mongólia exterior. E isso, 
por ser considerado “lugar-jina”, ou onde habitaram e habitam ainda, misteriosos Seres, 
que muito influíram na evolução humana. Donde serem chamados Mahatmas ou “grandes 
almas”.3 

Em relação ao Ar, Silfos e Sílfides, ou “as potestades do ar”, a que se referem alguns 
santos da Igreja, dentre eles, Santo Agostinho. Quanto à Água, Ondinas ou sereias, em 
relação ao mar, e xanas, para os rios, lagos, etc. E para o Fogo, Salamandras. 

Nos rituais cabalísticos, a evocação é feita aos 4 elementos. E a própria Igreja 
(mesmo sem o saber), quando o sacerdote dirige o turíbulo ou incensório para os 4 
cantos ou pontos cardeais, querendo imitar a cruz (nesse caso, a de braços iguais, e não, 
a fálica, onde se pretende ter morrido Jesus), reproduz o grande mistério, que já provém 
das mais antigas iniciações do Oriente, etc. 

2ª  – Pode-se considerar como segunda maneira de expressar o termo “Gênio” 
(sentido figurado), em relação aos grandes vultos da História, a começar pelos das artes, 
das ciências, etc., como fossem: Wagner, Beethoven, Miguel Angelo, Newton, Pasteur e 
outros mais. Algo assim, como se se quisesse dizer que um Gênio, um Ser superior, 
houvesse inspirado a todos eles. O mesmo Sócrates possuía o seu “daemon”, que nada 
tem a ver com a opinião eclesiástica, mas, a que vimos explanando até agora. 

“Ninho de águias”, Panteon de gênios, etc., etc., denomina-se a qualquer academia, 
silogeu ou instituição de intelectuais. E isso, como representantes ou “expoentes 
máximos” da cultura de um Povo ou País. O mesmo Rui foi chamado “águia de Haya”. E 
ninguém pode negar que o termo “gênio” não lhe fosse aplicado. 

3ª  – Finalmente, a terceira categoria, que antes devera ser a primeira – desde que as 
outras duas dela procedem – a dos Mahatmas propriamente ditos, como Super-Homens, 
Gênios ou JINAS. Semelhante termo é empregado na Índia para os Grandes Seres de 
Sabedoria, como Guias ou Protetores da Humanidade. Os prosélitos de Gandhi lhe dão 
essa alcunha, embora que o mesmo – por maiores que sejam os seus valores – não 
pertença à semelhante categoria. 

Na província de Caxemira, ao norte da Índia, existe uma cidade com o nome 
SRINAGAR, cujo significado é: Sri, ou senhor e Nagar, naga, etc., serpente. Nesse caso, 
o referido termo foi dado à velha cidade indiana, por causa de um Templo ou Colégio 
iniciático, ali existente, composto de Adeptos, Homens Perfeitos, Mahatmas, Gênios ou 
Jinas. “Ninho de águias”, de Homens-Serpentes, além do mais, pelo poder serpentino ou 
da manifestação de Kundalini, (o fogo cósmico, “o poder inflamado”, a grande força 
magnética ou fohatica latente no fundo da matéria, etc.), que tem lugar em todos os seres 
dessa categoria. 

O mesmo autor destas despretenciosas linhas, visitou o referido Colégio iniciático 
quando na sua juventude (16 anos ou “o adolescente das 16 primaveras”, como rezam as 
escrituras orientais...), através de acidentada viagem de São Salvador (sua... terra natal) a 
Portugal, daí a São Lourenço de Goa (não esquecer que em Portugal também existe um 
São Lourenço dos anciãos ou ermitãos, adeptos, portanto, por sinal que, uma estância 
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 As ferramentas apontadas, ou sejam: enxada, picareta, pá, etc. todas elas com a conformação de um “7”, que é, justamente, o 

número dos referidos Gnomos. – Nota do autor. 
3
 De fato, é a região dos nadjorpos, dos ermitãos ou anacoretas, etc. 



 

 
 

hidromineral), em seguida, rumando para Ceilão, depois a Calcutá, donde partiu para 
aquela localidade no norte indiano, tocando em Allahabad e outras cidades de parada, 
naquela época.4 

E isso, em busca da Verdade, que hoje, a seu modo e mui humildemente, transmite a 
seus irmãos em Humanidade, a começar pelos filhos da privilegiada Pátria onde o mesmo 
nasceu (BRASIL), como “Terra do Fogo” ou da “brasa”. Por isso mesmo – como já teve 
ocasião de dizer – “Santuário da iniciação moral do gênero humano a caminho da 
sociedade futura”, que outra não é, senão, a civilização de elite, que fará seu surto nesta 
parte do Globo. E para cujo advento foi criada a “Sociedade Teosófica Brasileira”, como 
Colégio iniciático pelo mesmo dirigido. 

_______ 

 

Quando se diz, por exemplo, “lugares jinas do Brasil” – como sejam a Serra do 
Roncador, para onde se têm dirigido, digamos, inutilmente, diversas expedições, (sendo 
que a mais proveitosa... a do cel. Fawcett, acompanhado de seu filho, e que se tem como 
mortos, etc.) pois, a última denominada “Bandeira Piratininga”, de todo infrutífera por não 
ter alcançado a referida “serra”; do mesmo modo, Vilha Velha, próximo a Ponta Grossa, 
no Estado de Paraná; a mesma “Pedra da Gávea”, onde o Champollion brasileiro, que foi 
Bernardo Ramos decifrou as suas reveladoras inscrições, como de origem fenícia; senão, 
ainda, o pouco que se sabe da “Lagoa encantada”, na Serra de Caparaó, cujo pico mais 
alto, o Pontão da Bandeira, possui 2884 metros. E onde, segundo as lendas, “voga um 
cisne doirado, e em cuja margem, arrancados os capins, ao invés de raízes, ostentam 
pepitas e filões de oiro”, dizemos, todos eles “lugares Jinas”, porque aí viveram outras 
gentes: “De Gentes del otro mundo”, como diria Roso de Luna. E tão sábias, que se 
tornaram dignas de tão precioso “título”. 

Vasta, por sua vez, a etimologia do termo “cisne”, que em nada difere de quanto 
vimos apontando até agora, pois, o mais próximo que é o inglês “Sween”, provém do 
Kohan ou Chohan tibetano, que é dado aos “Sete Raios manifestativos da própria 
Divindade”, na razão dos Arcanjos da Igreja, e que deram nome aos sete dias da semana, 
que outros não são, senão, os mesmos astros que giram em torno do Sol, formando um 
sistema planetário: Miguel ou Mikael para domingo; Gabriel, segunda-feira; Samael, terça; 
Rafael, quarta; Saquiel, quinta; Anael, sexta e Cassiel, sábado, embora que seus nomes 
esotéricos sejam bem outros... 

Kala-Hamsa, nas escrituras orientais, é o Cisne ou “Ave de Sabedoria”, a “chocar 
seus sete ovos de ouro”, na razão do mesmo sistema planetário, ou um Sol central e sete 
astros em seu redor. 

Não tem algo de simbólico com o que vimos de enunciar, o conto e filme: Branca de 
Neve e os Sete Gnomos? 

Do mesmo modo que o tem, segundo as teorias teosóficas, com uma Ronda 
completa, cuja é formada de 7 Raças-Mães, cada uma delas com sete sub-raças, ramos e 
famílias... 

E como cada uma dessas raças represente um dos estados de consciências, que a 
Mônada tem de alcançar, através sua longa peregrinação pela Terra, quando alguém se 
distancia dos demais, pratica o que está contido naquele outro conto intitulado “A Bota de 

                                            
4
 Foi, ainda, em SÃO LOURENÇO (estância hidromineral sul-mineira), onde a Obra em que a S. T. B. se acha empenhada, fez a sua 

espiritual eclosão. E em uma Montanha Sagrada, que é sempre a origem histórica dos movimentos cíclicos da evolução espiritual da 
Humanidade. Haja visto: Monte Merú, Gólgota, Sinai, Moria, Líbano, etc., etc. O termo LOURENÇO – que tanta influência possui em 
nossa vida – por sua vez, provém do “laurus” latino, ou loiro, donde, também procedem outros tantos, como lauréis, etc. E como se 
sabe, coberto de loiros, de lauréis, aureolado, etc. eram os heróis da antiguidade, e ainda hoje, os que mais se distinguem na vida por 
seus feitos heróicos, inclusive, como “gênios das artes, das ciências, etc, etc.” – Nota do autor. 



 

 
 

sete léguas”, pois, evoluindo mais depressa do que os outros, a estes poderá servir de 
Guia na mesma caminhada ou peregrinação... 

O LOHENGRIN vagneriano (extraído das lendas escandinavas), não é mais do que 
“o Chohan-Jina ou Jin”, ou o “genial cisne – como um Ser Superior, provindo de 
desconhecido e maravilhoso País, como prova, logo o obrigam a revelar seu verdadeiro 
nome e procedência (“meu reino não é deste mundo”, dizia Jesus...), tem que deixar o 
mundo dos mortais. 

Não se deve esquecer que, Lohengrin vem encontrar-se com Elsa (Eva ou a mulher 
humana), vogando em uma gôndola, formato de concha, termo procedente do “chacra”, 
sânscrito, que quer dizer: roda, flor, loto, etc. sendo que, como centro de força no homem, 
refere-se ao Muladhara ou raiz, situado no “cocix”, bem semelhante ao de “coche”, carro, 
gôndola, etc. como a de Lohengrin “puxada por um cisne branco”, etc. 

 Da mesma lenda, a “taça eucarística ou do eu-crístico”, esse mesmo “Eu” ou 
Consciência imortal, que reside em todas as criaturas, como o afirmou o grande 
Iluminado, que foi Paulo, em Éfesus, III, 16/17: “Todo ser bom pode falar ao Cristo em seu 
EU interno”, a que nós acrescentamos, seja budista, mulçumano, judeu, cristão, etc., pois, 
quem faz o Homem não é a religião, mas o caráter. 

 Tal lenda assemelha-se ainda à do “Rei Artus e os Doze Cavaleiros da Távola 
Redonda” (os Doze signos zodiacais, donde logo foram copiadas: Jesus e seus doze 
apóstolos; Carlos Magno e os doze pares de França, etc., etc. ...). O termo “Artus” lido 
anagramaticamente, oferece-nos o tradicional “Sutra” sânscrito, como “o fio de oiro ou 
colar das 777 pérolas”, em relação com as vidas ou encarnações da Mônada. Sendo que 
tal “fio de oiro”, o que liga a alma humana à Alma Divina, na mesma razão crística da taça 
desse nome, senão, ao próprio termo Mahatma, como um Ser que já alcançou 
semelhante união com o divino... 

E a prova que os termos Buda e Cristo não implicam em personalidades distintas, 
mas, categorias iguais às enunciadas, a que todo Homem pode chegar, como o afirmou o 
apóstolo de Patmos. Donde, Gautama, o Buda; Jesus, o Cristo. 

De fato, o termo “Cristo” provém do Krestus grego, que quer dizer: Ungido, 
Iluminado, Sábio, etc. E Buda, tanto do Bodi sânscrito, com os significados “Iluminação, 
Conhecimento Perfeito, Sabedoria, etc. (donde se dizer que “o Buda alcançou a 
Sabedoria debaixo da Árvore de Bodi), como do Bod tibetano, com os mesmos 
significados. E a prova que, ao Tibete se dá o nome “Bod-Yul” ou “País do 
Conhecimento”, da Sabedoria Perfeita, etc. 

Nesse caso, ignorantíssimo o cristão que ridicularizar um budista e vice-versa, 
porquanto, a origem de seus credos é a mesma. 

E a prova a temos no que diz Frei Domingos Vieira, no seu Dicionário da língua 
portuguesa, quando trata do termo Budismo: “No Cristianismo existem vários traços do 
Budismo na sua formação”... E o Budismo é anterior ao Cristianismo, mais ou menos, 645 
anos.5 

Quanto ao de “Teósofo” (procedente de Teosofia ou Theos-Sophia), nunca o 
significado que lhe dá a maioria, inclusive, as enciclopédias conhecidas, de “Sabedoria de 
Deus, divina, etc.”, mas, “Sabedoria dos deuses”, dos super-homens, Mahatmas, Gênios 
ou Jinas. 

_______ 
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 Muito pior, quando os clubes carnavalescos apresentam em seus carros alegóricos a imagem do Buda (valendo pela do Cristo); 

quando se lhe toma ainda como marca de uma farinha, bem conhecida em nossa praça, etc. E famosa cervejaria, quando se serve do 
de Brahma, embora se trate do mesmo Deus dos Cristãos, que não poderia, de modo algum, diferir dos das demais religiões. 
Ignorância, portanto, ou falta de “iniciação”...– Nota do autor. 



 

 
 

 

Tudo na vida é Iniciação! O mesmo Voltaire caracterizou, em poucas palavras, os 
benefícios dos Mistérios, ao dizer que, “entre o caos das superstições populares, existia 
uma instituição que evitou sempre a queda do homem em absoluta animalidade: a dos 
Mistérios. 

Do mesmo modo, H. P. Blavatsky: “O Teósofo não crê em milagres divinos nem 
diabólicos, nem em bruxos, augúrios, etc., mas tão somente, em Adeptos (Mahatmas, 
etc.) capazes de REALIZAR FATOS DE CARÁTER FENOMÊNICO, a quem julgar – por 
palavras e atos – dignos dos mesmos.. O estudante de Ocultismo (Teosofia, melhor dito) 
não deve professar determinada religião, embora tenha que respeitar toda opinião e 
crença para chegar a ser um “Adepto da Boa Lei”. Excetuando, dizemos nós, os casos em 
que em jogo esteja a evolução ou progresso espiritual da Humanidade, pois são os 
mesmos Adeptos por Ela referidos, os primeiros a apontar semelhantes erros. Si ne quoi, 
non... 

O Teósofo, continua a mesma H. P. Blavatsky, não deve sujeitar-se aos prejuízos e 
opiniões de ninguém, pois tem que formar as suas próprias convicções, de acordo com as 
regras da evidência, que lhe proporciona a ciência a que se dedica, sem atender a 
encômios de fanáticos sonhadores, nem a dogmatismos religiosos... Jesus pregou uma 
doutrina secreta, e “secreta” naquele tempo (como hoje, dizemos nós), significava: 
“mistérios de Iniciação, que foram repudiados e alterados pela Igreja.” 

O mesmo Jesus – que a Igreja ignora onde esteve todo período dos 13 aos 30 anos 
pois a própria Bíblia não o revela, sujeitou-se a várias iniciações, inclusive, entre os 
“nazarenos” ou “essênios”, cujo Colégio ficava próximo ao Monte Moria. 

Daí, o termo “nazareno” não se referir absolutamente à sua terra natal, mas à seita 
dos “nazar” (semelhante a “nagar, naga, etc.” de que já falamos em outros lugares), ou 
que traziam os cabelos à altura dos ombros, como até hoje se denomina o referido 
penteado, mesmo entre senhoras. 

O temo “nazar” lido anagramaticamente, nos dá o razan de velhas línguas orientais, 
com o significado de “cortar”, aparar, etc. Sendo que, o o razor inglês, para navalha, etc. 
procede do mesmo étimo. 

Seu próprio nome, Jesus – já o temos dito inúmeras vezes – não concorda 
absolutamente com o verdadeiro, para não dizer desde logo, é falso, porque em arameu 
(no tibetano, no sânscrito, etc.) não existe tal nome, e sim, Jeoshua Ben Pandira, que 
quer dizer: “o Filho do Homem”. 

O que admira, entretanto, que os tais espíritos superiores, que se apresentam nas 
sessões de espiritismo, não estejam ao par de tais conhecimentos, e continuem a chamá-
lo assim, além de esquecidos de que foi Ele mesmo quem ensinou “não evocarás as 
almas dos mortos”; do mesmo modo que Moisés, castigando severamente (como Manú 
ou dirigente de povo que era) os que ousassem fazê-lo. 

Para se praticar o Bem, não há necessidade de evocar os nossos “Jinas” queridos. 
Para isso, fazemos inscrever sobre as suas campas: Recquiescat in pace. 

O mesmo Kardec afirma que, “em cem comunicações, noventa e nove por cento são 
falsas”. E que, “toda falange de espíritos possui seu Guia”. Nesse caso, para que se 
sujeitar à enganadoras comunicações; muito pior, (mesmo que verdadeiras fossem), 
atraindo para o mundo das ilusões, aqueles que possuem no outro, Guias ou Instrutores? 
To be or not to be. 

Os ensinamentos da Doutrina Arcaica (no grego Teosofia; no sânscrito, Gupta-Vidya, 
Brahma-Vidya, Sanatana-Dharma, etc.) possuem origem divina, que se perde na noite 
dos tempos. “Origem divina” não quer dizer, entretanto, uma revelação partida de um 
Deus antropomorfo, sobre uma montanha, cercado de raios e trovões, mas, segundo o 



 

 
 

compreendemos, uma linguagem e sistema de Ciência comunicados à Humanidade 
primitiva, por outra Humanidade tão avançada, que parecia divina aos olhos da 
(humanidade) imatura. 

A Teosofia é a lei fundamental da ciência oculta, de que a positiva ou oficial nada 
mais é do que uma tênue projeção e à qual já Blavatsky denominou de “unidade radical e 
última essência de tudo quanto se manifesta na Natureza, desde o átomo ao astro; do 
ínfimo infusório ao anjo ou deus mais elevado, tanto no mundo físico que conhecemos, 
como no psíquico, ou mesmo, espiritual, que não concebemos”, pois, como disse Platão 
na sua República, “somos durante a nossa escravidão desta vida ilusória, eternos 
prisioneiros que de costas para a Luz, tomamos como realidades as sombras que se 
projetam nas paredes de nosso cárcere”, o que tanto vale pelo “pote de argila” bíblico, 
senão, o mesmo “cárcere carnal”, como verdadeiro sentido do termo “cáucaso” onde se 
acha encadeado o Prometeu mítico, que é essa mesma Humanidade a que pertencemos, 
acorrentada nos grilhões de sua ignorância, pois que, um abutre devora as suas 
entranhas, na razão de não haver, até hoje, encontrado internamente (ou em seu Seio) a 
Centelha crística, búdica, o que quiserem, desde que, Iluminação da qual todo homem 
carece para alcançar o pináculo da glória, onde tremeluz o mágico triângulo da Iniciação. 

Mais uma vez afirmamos: “A Teosofia começa onde a ciência termina”. E a prova que 
a Química de hoje, não é mais do que a Alquimia de outrora; a Astronomia, em lugar da 
Astrologia; a Medicina, substituindo a Teurgia. E assim por diante. 

Por isso mesmo, SABEDORIA INICIÁTICA DAS IDADES, conservada na língua dos 
Mistérios ou das raças pré-históricas, por Seres Superiores (Mahatmas, Gênios ou Jinas) 
como excelsos Frutos de evoluções passadas, com o nome de Shuda-Dharma-Mandalan 
ou primitiva “Religião-Sabedoria”, da qual foram Portadores – de acordo com a evolução 
das respectivas épocas de seus aparecimentos na Terra – todos os Grandes Iluminados, 
como fossem: Ram ou Rama (na razão de “ramo racial”, manú, etc.), Moisés, Buda, 
Platão, Pitágoras, Apolônio de Tiana, Confúcio, Lao-Tsé, Jeoshua, etc, etc. 

Theos, em grego, equivale a Movimento, Ação, Força espiritual; do mesmo modo 
que, Theoin foram chamados os astros, por seu eterno movimento. 

Perde-se na noite dos tempos, a existência da Teosofia, razão de ser chamada: 
Doutrina Arcaica, Sabedoria Iniciática das Idades. Conheciam-na todos os grandes povos 
da antiguidade, assim na Ásia como na África, na Europa, América e Oceania, segundo o 
demonstram a unidade e universidade de seus símbolos gravados em caracteres 
indeléveis nos seus respectivos templos. E quem houver penetrado nas profundezas 
desta ciência, lerá sempre as mesmas verdades nos muros de Palenque, como nos de 
Luxor; nos pagodes lavrados na entranha da rocha na Índia, como nos restos ciclópicos 
de toda região mediterrânea e nos colossos que na ilha de Páscoa, nos revelam a 
existência de continentes submersos, como fossem os da Lemúria e da Atlântida. 

Os brâmanes da Índia, do mesmo modo que os Iogues do mesmo país, os 
hierofantes do Egito, os profetas de Israel, os Essênios cabalistas, os próprios cristãos da 
primeira hora (ou Gnósticos, de Gnose, conhecimento, Iluminação, etc.); do mesmo modo 
que, todos os filósofos pensadores, possuíram sua Doutrina Esotérica, o que tanto vale 
pela excelsa TEOSOFIA, de que vimos nos ocupando até agora. 

_______ 

 

Para terminar: BRANCA DE NEVE, na sua alvura imaculada, tanto vale pela Branca 
ou Proveitosa Magia, que é a Sabedoria dos Deuses ou Super-Homens. Do mesmo modo 
que, a má rainha, ou de necromânticos desejos, sentimentos, etc, a Magia Negra ou da 
Humana Ignorância das coisas superiores ou divinas. Razão porque consulta o “espelho 
mágico”, que nada possui de demoníaco, no sentido que lhe quis dar Walt Disney, autor 



 

 
 

do precioso filme. Trata-se, sim, da consulta que faz a feiticeira ou má rainha (pois que a 
Boa vale pela Raja-Yoga ou Yoga real, ou seja, a da união com o Eu-Superior, etc.) à sua 
própria consciência, algo assim, como a alma inferior ou animal, que ouve a Voz da 
Razão, e cuja lhe responde sempre contrariamente aos seus inferiores desejos. É ainda a 
voz do remorso, que a todos os homens, sem exceção alguma aponta os erros cometidos 
por serem contrários à sua própria evolução, inclusive, essas ideologias absurdas, que se 
manifestam em diversas partes do mundo, todas elas incapazes de realizar o magno 
problema da Felicidade Humana, ou seja: o da Fraternidade universal da Humanidade, 
sem distinção de raça, crença, casta ou cor. 

Nesse caso, simples idéia de Domínio, como o primeiro dos 4 cavaleiros 
apocalípticos: Domínio, Guerra, Fome e Peste. 

O “escudeiro que se condói da sorte da jovem, ao invés de matá-la, deixando-a 
abandonada na floresta” (como aquele outro do conto Genoveva de Brabant, tendo o 
mesmo proceder desde que todos os contos repetem sempre a mesma luta entre o Bem e 
o Mal, que se trava no “campo de Kurushetra”, que é o da vida, como o denomina o 
Bhagavad-Gîta), dizemos, a parte espiritual que falta na rainha e se manifesta através de 
outro ser mais compassivo... 

“Floresta negra”, como a do Jungfrau das lendas escandinavas, senão, a do Inferno 
de Dante, onde vai ter o incauto que, ao invés de preferir o caminho da Direita ou da 
Magia Branca, do Bem, etc, escolhe o da esquerda (“lei do menor esforço”, portanto) ou 
Magia Negra, do Mal, etc. Por isso mesmo, indo ter ao infernal ou inferior Portal, onde 
está gravada a trágica ameaça: LASCIATE OGNI SPERANZA, O VOI QUI ENTRATE... 

E assim, os verdadeiros guardiães da floresta, os espíritos da natureza, os Gênios ou 
Jinas, em número de SETE, não só, na razão dos sete astros que giram em torno do Sol, 
como já o dissemos em outros lugares, mas também, como “os sete dons da 
Inteligência”,6 que são os mesmos do Espírito Santo, de que fala, de outro modo, a Igreja. 

                                            
6 O número SETE é profundamente venerado pelos que conhecem o mistério de tudo quanto se manifesta no universo, inclusive, 
entre os brâmanes, em cujas escrituras se encontra: 

Sapta-Rishis, os sete sábios da Índia (sete gênios como os de Branca de Neve) + Sapta-Pura, as sete cidades celestes; Sapta-Dvipa, 
as sete ilhas santas (continentes que o Globo terrestre deve possuir desde o começo até o fim de sua evolução; do mesmo modo que, 
globos das cadeias planetárias, já que uma coisa influi na outra, na razão hermética, de que “o que está em cima é igual ao que está 
embaixo”); Sapta-Saamudra, os seis mares; Sapta-nadi (os sete rios sagrados, e também, os sete centros de força ou chacras, no 
homem); Sapta-par-atta, as sete montanhas santas; Sapta-arania, os sete desertos sagrados; Sapta-Vruksha, as sete árvores celestes; 
Sapta-cula, as sete castas; Sapta-loka, os sete mundos superiores e inferiores, etc. 

Segundo os brâmanes, o número “sete” encerra, em seu sentido místico, uma representação alegórica do Deus imanifesto, da Tríade 
inicial e da Tríade manifesta: Zyaus, o deus irrevelado – germe imortal de tudo quanto existe; Tríade inicial, Nara-Nari-Viraj, porque 
Zvaus tendo dividido seu corpo em duas metades (o Pai-Mãe das escrituras, mas, em verdade, as partes solar e lunar no homem, que 
tanto vale, por polaridades positiva e negativa, que influem no pouco conhecido ainda, fenômeno endócrino, como também, no do 
sistema neuro-vegetativo, ou dos desequilíbrios, em alguns, entre o Vago ou lunar, e o Simpático ou solar, etc...), macho e fêmea, Nara 
e Nari, produziu o Viraj, o Verbo Criador. Tríade manifesta, Brahmâ, Shiva e Vishnú, que tanto vale pela cristã, Pai, Filho e Espírito 
Santo, ou as Normas ou Parcas Mitológicas, com os nomes: Cloto, Laquesis e Atropos, como as três conhecidas forças: centrífuga, 
cetrípeta e equilibrante. 

A Tríade inicial, puramente criadora, transforma-se em manifesta, uma vez o Universo saído do Caos, para criar perpetuamente, 
conservar eternamente e consumar sem cessar. 

Devemos lembrar, como um sinal indelével de origem, como os judeus deram, igualmente, um sentido misterioso ao número “sete”. 
Segundo a Bíblia: 

O mundo foi criado em SETE dias, as terras devem repousar todos os sete anos; o dia do jubileu sabático, volta todas as sete vezes, 
sete anos; o grande lustro de oiro do templo, possui sete braços, cujas sete chamas representam os sete planetas; sete sacerdotes 
fazem ressoar sete trombetas, durante sete dias, em volta de Jericó e as muralhas dessa cidade se desmoronam no sétimo dia, depois 
que o exército israelita deu sete voltas em torno da mesma. 

Encontra-se no Apocalipse: 

As sete igrejas (sete religiões, melhor dito); os sete candelabros; as sete estrelas; as sete lâmpadas; os sete selos (ou sinetes, etc.); os 
sete anjos; os sete vasos; as sete chagas. 

Do mesmo modo, o profeta Isaías, querendo dar uma idéia do brilho da auréola, que cerca Jeová, diz: “Que ela é sete vezes maior do 
que a Luz do Sol e semelhante à Luz dos sete dias reunidos (melhor dito, valor igual aos sete astros, que giram em torno do sol). 

Vêm ainda, o chamado mal de umbigo ou de “sete dias”; o de certas doenças, com o fito, por exemplo, na razão de 7, 14, 21, etc. A 
transformação das células orgânicas, que se dá de sete em sete anos, como prova a exigência da vacina em tais períodos. – E assim 
por diante. – Nota do autor 



 

 
 

Esses mesmos “dons” ou privilégios fornecidos pelas Boas Fadas, que envolvem 
todos os contos infantis. Preciosos “dons”, como são aqueles dos “oito poderes do Iogui”, 
mantidos no coração, mas desperdiçados, acontece aos imprevidentes de toda classe, a 
começar pelos que o fazem em detrimento do próximo, por isso que, declarados MAGOS 
NEGROS, muitas vezes com a capa hipócrita da “santidade”. 

“Guarda os teus sidhis (poderes psíquicos) para a próxima encarnação”, já dizia, 
Gautama, o Buda, pois, o fato de os conservar, maior e melhor número de skhandas 
(tendências) teremos como lastro em nossa própria defesa, e de quantos de nós se 
acercarem em busca de remédio seguro aos seus males: a Luz ou Iluminação, que 
transcende de todos os Seres que jamais se afastam da LEI. 

Redenção, portanto, por esforço próprio, como o ensina o mesmo Jeoshua com 
estas mui conhecidas palavras, embora que mal interpretadas: “Faze por ti que Eu te 
ajudarei”. Sim, porque sendo Ele manifestação crística, ensina aos homens, que podem 
ser iguais ou Um com Ele. De outro modo, no Portal de Delfos: GNOSCE KEAUTON 
(Nosce te ipsum) ou “conhece a ti mesmo”, o que tanto vale pela oriental sentença: 
“Busca dentro de ti mesmo o que procuras fora”. O que bem denota não ser pagando a 
outros, que poderemos alcançar semelhante Superação, ou Redenção, se o quiserem. 

_______ 

 

 E como Walt Disney tenha se servido de dois contos para o seu filme, ou seja 
Branca de neve e os sete gnomos e A Bela Adormecida no Bosque, de cujo truque bem 
poucos se aperceberam, não se deve esquecer que, no segundo, a princesa encantada 
ou “adormecida” (A Humanidade envolvida pelos grosseiros véus da Matéria ou de Maya, 
como ilusão dos sentidos), só desperta quando misterioso príncipe, provindo de longínquo 
país, como o Lohengrin vagneriano, beija-lhe os lábios, onde se encontrava a maçã 
envenenada – ou o “fruto da árvore do Mal” (representado pela rainha feiticeira, etc.), pois 
que o beijo daquele representa o próprio Hálito divino (“nas narinas de Adam”, como 
dizem as santas escrituras) capaz de fazer ressuscitar o Espírito adormecido no Seio da 
Matéria... 

Simbolismo, igual ainda, ao de Prometeu à espera do Epimeteu libertador, na 
Tragédia de Ésquilo, pois que, “a natureza não dando saltos”, a Humanidade só poderá 
ser redimida aos poucos, na razão dos que estando à frente dos demais, ipso-facto, Guias 
ou Condutores se tornem dos que se acham mais atrasados na excelsa Vereda da 
Iniciação. 

Verdadeira Lâmpada maravilhosa, de que era portador Aladim, pois que, este termo 
se decompondo em Allah (Deus) e Djim (ou Jim, Gênio, etc.), comprova que, deixam de 
ser fantasias para se tornarem REALIDADES, todas as nossas esperanças no sentido de 
espiritual progresso; desde que a própria Divindade, que é a “Luz da Lanterna” que dirige 
os nossos passos, nos encaminhará ao Porto Seguro de nossa própria Redenção. 

Contrariamente, como o “cavalheiro da Triste figura”, teremos que lutar contra 
“fantásticos moinhos de vento e pacíficos rebanhos de ovelhas”, que são todos os 
obstáculos que se apresentam em nossa vida diária, mas... que tomamos como 
realidades embora capazes de nos arrancar lágrimas de dor e de desespero... “Castelo de 
cartas”, castelos no ar, senão, os mesmos que se formam com a fumaça de nossos 
cigarros! 

“Cavalheiro da triste figura” ou D. Quixote, sim o nosso eu-inferior, que não quer 
aceitar os sábios conselhos de nosso “escudeiro-mór” (ou Sancho Pança, por ter um 
grande ventre, ou repleto de experiências como a Voz da Consciência ou da Razão). Por 
isso mesmo, obrigando-O a ser manteado conosco, como o foi o da preciosa novela de 
Cervantes, por alguns camponeses, que se achavam na hospedaria onde os mesmos 



 

 
 

(peregrinos ou Oedipos, palavra grega que quer dizer: pés inchados, isto é, de tanto 
caminhar, sofrer, etc, etc.) procuravam repousar da longa jornada... para um fim 
desconhecido, melhor dito, em busca da “Dulcinéia de Toboso”, que no final de contas 
(nova “ilusão”) não era mais do que uma simples camponesa... 

E quando se sobrepõe ao nome de D. Quixote, o de La Mancha, na razão dessa 
mesma mancha ou mácula (a da ignorância do Superior), que concorre para a grande 
infelicidade humana, pois que, as mesmas escrituras orientais afirmam “toda desgraça 
humana provém de Avidya (ou não conhecimento, contrariamente à Vidya)”. 

E é assim que um simples conto infantil trazido para o écran (estropiado até no título, 
mas que, em boa hora fez rir à nossa petizada) serviu para iniciar os leitores de Dhâranâ, 
do mesmo modo que, futuramente, se vida tivermos, outros estudos mais profundos 
iremos dando, de acordo com o progresso de todos aqueles que nos quiserem honrar 
com a sua leitura, pouco importa a idade... 

 

 

SÃO LOURENÇO 

 

CAPITAL ESPIRITUAL DO BRASIL 
 

Por Tenreiro Corrêa 

 

Assim foi cognominada, pelo grande teósofo Roso de Luna, a bela cidade de São 
Lourenço, erguida por LOURENÇO Duarte da Veiga, às margens do rio Verde, em 1835. 

Para o ilustre polígrafo espanhol que, ao morrer, rogava aos deuses o fizessem 
renascer no Brasil, São Lourenço não era apenas o privilegiado rincão mineiro de cujo 
seio generoso irrompe, em magnânima abundância, a linfa preciosa repleta de virtudes 
curativas. Não viu apenas a estância pinturesca a que se acolhem os debilitados pelas 
doenças físicas em busca da saúde perdida. Não impressionaram o inexcedível teósofo e 
afamado cientista, unicamente o deslumbramento das paisagens, a amenidade do clima, 
a fertilidade do solo, a milagrosa propriedade das águas minerais, os arrebatadores e 
inigualáveis crepúsculos e a tradicional hospitalidade do povo... 

É apanágio dos teósofos descobrir o sentido oculto de tudo quanto lhes fira a aguda 
sensibilidade; perscrutar as causas e não se aterem apenas aos efeitos. Não seria um 
fortuito e cego conjunto de circunstâncias que teria reunido num minúsculo recanto da 
Serra da Mantiqueira, quase ignorado do mundo, todas as maravilhas profusamente 
espalhadas pela grande terra brasileira, salva dos cataclismos que, há milhares de anos, 
subverteram a face do planeta. Todo aquele deslumbramento não rouba a faculdade de 
raciocinar àqueles que aprendem a descobrir, em todas as coisas, o simples reflexo de 
realidades mais altas. O mundo da matéria grosseira, por maior que seja o fascínio com 
que se apresente, é sempre, para eles, a pálida reprodução do mundo do espírito; sua 
imagem deformada; a máscara mais ou menos espessa da verdadeira realidade. 

Empolgado pelos encantos que a natureza generosamente espalhou por São 
Lourenço, e a mão do homem sabiamente aproveitou, não ousa ir mais longe o 
observador vulgar. Para explicar o acariciador ambiente e o bem-estar que envolve o 
visitante, bastam-lhe os habituais motivos: altitude, clima, riqueza mineral das águas, etc. 
Mas com tão pouco se não contenta o teósofo, habituado a arrancar a verdade das lendas 
e dos mitos mais obscuros onde, para bem dos homens, os deuses prudentemente a 
escondem. 



 

 
 

E dominado pela ânsia de desvendar os mistérios de São Lourenço, uma avalanche 
de perguntas o assaltam: 

De que excelsas regiões é a formosa cidade, a radiante imagem? Donde lhe vêm as 
vibrações estranhas que envolvem o forasteiro desprevenido? Qual a razão por que, 
próximas umas das outras, irrompem de três fontes as águas milagrosas, capazes de 
curar quantas moléstias afligem a humanidade? A que se deve aquela saudade, aquele 
“delicioso pungir de acervo espinho” que faz surgir amaríssimas lágrimas nos olhos dos 
que partem? Por que, em São Lourenço, os arrebóis são mais brilhantes, as noites mais 
amenas, o ar mais transparente e leve, o céu mais azul e as próprias nuvens, quando se 
acastelam no horizonte, nos dão a impressão de que os deuses delas se utilizam para 
formar palavras, delinear hieróglifos, como se quisessem revelar aos homens segredos 
que só eles possuem ou prevenir, talvez, os habitantes do lugar, ter sido aquele recanto 
do mundo por eles eleito para se acolherem no momento em que a humanidade dos seus 
serviços mais precisa? 

Perguntas são estas que o verdadeiro teósofo, o investigador infatigável dos 
segredos da Natureza – para o qual o mundo físico, o mundo dos fenômenos, não passa 
da “contraparte” dos mundos do espírito, dos mundos dos números – faz a si mesmo 
quando pela primeira vez, galgando a majestosa Serra da Mantiqueira, penetra no 
pintoresco rincão onde tudo – desde a suave ondulação de sua topografia, o 
delineamento de suas ruas, as curvas de seus lagos, até ao nome com que o batizaram, e 
o apelido de seus hotéis e casas residenciais, parece ter sentidos ocultos e lhe denuncia 
a existência dum mistério a lhe aguçar o natural e teosófico desejo de o desvendar. 

_______ 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

 “Rio Verde”. 

 

Roso de Luna, o genial ocultista – filho da terra onde Felipe II mandou construir o 
Escorial, na forma da grelha em que São Lourenço foi martirizado – na sua missão de 
propagar idéias teosóficas pela América do Sul e de anunciar aos seus habitantes o 
desejo dos deuses em fazer desta parte do mundo o berço da 7ª  sub-raça ariana e de 
darem ao Brasil a “glória de servir de epílogo e remate a uma grande civilização” – ao 
pisar a nossa terra, qualificou de divinas as praias da Gávea, misteriosos os bosques de 
Petrópolis, majestosa, luxuriante, sublime a moldura em que se enquadra o Rio de 
Janeiro. 

Para São Lourenço guardou o enigmático, o incompreensível epíteto de CAPITAL 
ESPIRITUAL DO BRASIL! 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

 “A PRIMITIVA ‘FONTE MAGNESIANA” – Nesse tempo, São Lourenço não era mais 
do que um “brejo”, um pântano, donde ressurgiu – qual loto do fundo das águas – a 
mística e prodigiosa ‘cidade’ que hoje se conhece.” 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 



 

 
 

 “Com o surto de notável progresso por que passou São Lourenço, depois da visita 
que lhe fizeram os fundadores da STB, logo foi modificada a antiga ‘Fonte Magnesiana’, 
para a que acima se vê, obediente ao estilo grego.” 

 

Por que? Responde tal designação às perguntas que a si mesmo o visitante formula 
ao penetrar na ridente estação hidro-mineral, e ao sentir a magnética influência de seus 
múltiplos encantos? 

Não nos diz Roso de Luna onde foi ele buscar as razões para, de tão estranho modo, 
cognominar, em carta dirigida a seus amigos da S. T. B., a cidade de São Lourenço... Isso 
lhe pareceu talvez inútil... 

_______ 

 

Longe, imensamente longe, terá que ir o investigador, para encontrar a causa 
primária de todas as surpresas que em São Lourenço o esperam e de tão longe, corre 
talvez o risco de se perder no caminho... 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

 Atualmente, a mesma Fonte completamente transformada, obedecendo ao estilo das 
de Vichy, na França, se acha ligada à alcalina. É aí onde vão buscar o precioso e 
cristalino líquido, com que a Natureza dotou a privilegiada estância hidromineral sul-
mineira, os milhares de doentes que a visitam anualmente. 

 

De elo em elo, na corrente infinita das causas e efeitos, ele atingirá a velha índia e, 
às margens do mar de Gobi, hoje transformado num impenetrável deserto de areia, ele 
verá o Manú Vaivasvata escolhendo há um milhão de anos as “sementes” que iriam 
constituir a nova raça humana, sucessora da Atlante, cujos dias estavam contados. 
Acompanhando ao longo das Idades a marcha lenta da nova raça em demanda do 
Ocidente – no desempenho da missão previamente delineada aos olhos do Manú, pelos 
Senhores da Terra e por seus destinos responsáveis – o “filalético” observador, o 
“amoroso da Verdade”, veria desdobrar-se em espirais sucessivas o grande ciclo racial 
dos Árias e contemplaria, à margem da interminável trajetória, nos vestígios deixados por 
cada espiral, a par do fulgor das civilizações saídas de cada uma, a sombra trágica de 
seus crimes e os atestados insofismáveis das suas destruições. 

E, assim, partindo do Monte Merú, ele percorreria a Ásia e a África, atravessaria o 
Mediterrâneo para atingir a Europa, assistindo ao nascimento e morte de quantas 
civilizações criaram os hindús, os Árabes, os Iranianos, os Celtas e os Germanos. 

Na tremenda confusão em que presentemente se debate a humanidade, nos 
horrores a que todos assistimos, nos sofrimentos de toda a natureza de que somos 
autores e vítimas, ele observaria a reprodução dos mesmos fatos que antecederam a 
queda de todas as civilizações; os estertores em que se debateram todas as raças ao 
entrarem na fase terrível duma agonia, tornada trágica pelo Karma acumulado de mil 
gerações. 

 

Ilustração foto 

Legenda:  



 

 
 

 O “Hotel Jina”, que faz jus a seu nome... desde que São Lourenço é a “cidade-jina”, 
por excelência. Está situado na Avenida Dr. Getúlio Vargas, 555, bem próximo à Vila 
Helena. 

 

E no desejo de desvendar os mistérios de São Lourenço, ele não se deteria na 
contemplação dos campos ensopados de sangue, dos hospitais transbordando de 
destroços humanos; de seres “civilizados” estraçalhando-se; de crianças esquálidas 
disputando aos cães vadios, por entre as ruínas fumegantes de seus lares e de montões 
de cadáveres calcinados, os restos com que iludam a fome que as aniquila e tortura. 

Conhecedor da Lei que rege homens e cousas, e sabendo que é em obediência aos 
seus ditames que uma raça morre para ser substituída por outra, lançaria os olhos para o 
Ocidente, à procura das duas últimas espirais destinadas a concluir a evolução do grande 
ciclo ariano. 

E da explicação para os mistérios que o impressionaram, ao penetrar na cidade de 
São Lourenço, se iria cada vez mais aproximando... 

_______ 

 

A própria história profana lhe poderia ser de prestimoso auxílio na elucidação do 
empolgante problema. Ela lhe diria que nunca faltou à humanidade quem a avisasse nos 
momentos do perigo e lhe oferecesse a Barca que, singrando o mar da Serenidade, 
transporta a Sabedoria Redentora dos homens e lhes acompanha os passos vacilantes, 
pronta a receber aqueles que ouvem e atendem à voz dos timoneiros. 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

 O “Hotel Brasil”, honra e glória da estância hidromineral sul-mineira. Sua silhueta dá 
a impressão de uma cruz enterrada até os braços, recebendo os influxos magnéticos do 
seio da terra, enquanto os mesmos braços, procurando estreitar no seu luxuoso e 
confortável ambiente, os que o procuram, em busca de repouso e do bem-estar, em 
harmonia com a exuberância de uma natureza, que nenhum outro lugar possui. Quanto à 
parte central desse magnífico “arranha-céu” parece fundir-se nas nuvens, que correm, 
fagueiras e preguiçosas, enovelando-se para os lados da “Montanha Sagrada” (Morro da 
Esperança, como é ali chamada). O “Hotel Brasil” é dirigido pelo casal João Lage, como 
seus dignos proprietários. 

 

Em todas as fases críticas da humanidade, sempre que uma transformação racial, 
grande ou pequena, se realizava, surgiu quem repetisse as palavras do Grande Chefe da 
Hierarquia Oculta, o Senhor da Face Resplandecente, quando, nas proximidades do 
grande cataclismo Atlante, clamava na cidade das Portas de Oiro: 

– “De pé, homens da Boa Lei! Preparai-vos para atravessar o país enquanto 
permanece seco. A hora soou; a noite negra está próxima”. 

Esses arautos, esses amigos, guias e protetores dos homens, fulguram nas páginas 
da história com os nomes de Moisés, Hermés, Orfeu, Krishna, Buda e Jeoshua. 

E conhecedor da marcha das civilizações, e de sua periódica mudança, esclarecido 
sobre a existência dos Manús das raças e sub-raças, ramas e famílias – d’Aqueles seres 
que, na face da terra, como que representam a própria divindade e são dos homens os 
verdadeiros Pitris ou Pais – o investigador dos mistérios de São Lourenço teria 
conhecimento de que a Barca onde, neste fim de ciclo prestes a terminar, se devem 



 

 
 

recolher os homens da Boa Lei, largou em 1921 dos planaltos do Pamir transportando em 
seu bojo a salvadora e eterna Sabedoria Iniciática das Idades. 

Para onde, senão para o Ocidente, anunciado por sibilas e profetas como berço das 
últimas sub-raças, a luz dessa Sabedoria teria ido? Para que parte do mundo, senão para 
a América – onde desde Cabral e Colombo se vêm recolhendo as mônadas de todas as 
raças para delas sair a raça sintética – teriam partido os deuses protetores da 
humanidade? Para que região da América, senão para o Brasil – a lendária terra da 
Promissão e cujo nome representa o Agni sagrado dos Árias – teria sido transportado o 
Sanctum Sanctorum do grande povo? 

Chegando a uma conclusão tão lógica e tão de acordo com os fatos, o curioso 
investigador de impressionantes mistérios, bem poderia imaginar a soleníssima cena do 
juramento prestado pelo Manú Vaivasvata há milhares de anos no Monte Merú, junto ao 
rude altar védico para esse fim levantado, repetir-se noutro monte erguido às margens do 
rio Verde, na formosa cidade de São Lourenço, cumprindo-se assim a primeira etapa da 
profecia de Hermés quando, à sombra das pirâmides do Egito, dizia a seu discípulo 
Asclépias que “a cidade para onde afluiria o novo povo seria construída no Ocidente”, ou 
a mais recente do “Rei do Mundo” ao anunciar que “na luta contra o mal, os homens fiéis 
ao Espírito de Verdade, fundariam uma nova vida sobre a terra purificada pela morte das 
nações”. 

E mais nenhuma surpresa lhe podia causar a estranha fascinação duma terra que, a 
partir do momento em que essas profecias se começavam a realizar, a partir desse 
instante memorável para a sua história, para a história do Brasil, da América, e do próprio 
mundo, ela ficava sob a proteção vigilante dos deuses. 

_______ 

 

E São Lourenço, pequeno e insignificante burgo afogado em lamaçais até o ano de 
1921, começou desde então a sentir a benéfica influência dessas Augustas Presenças. 
Sob Seus elevados influxos, para o desconhecido lugarejo se encaminharam os homens 
dotados de alta capacidade administrativa, nítida compreensão de seus deveres, larga 
visão e profundo amor à terra privilegiada, graças a cujas qualidades rapidamente se 
obteve o progresso e as comodidades materiais compatíveis com a elevada função 
espiritual da cidade. Convenientemente canalizadas as águas que descem das 
montanhas, desapareceu o flagelo periódico das inundações e, com esse 
desaparecimento, se foram os miasmas portadores de doenças que afugentavam para 
longe os que procuravam as fontes milagrosas. A mesma força espiritual trazida pelos 
Mahatmas do Tibete aliada à dos Jinas da nossa terra, atraindo governadores honestos e 
sábios, atraía igualmente as Empresas clarividentes que não limitam seus esforços ao 
aumento irracional de capitais mas que estão sempre prontas a sacrificar estes em 
benefício do povo. E em torno das fontes maravilhosas, surgiram, como por encanto, os 
pavilhões artísticos, os parques majestosos, os lagos de águas límpidas onde se reflete o 
azul esmeraldino dum céu inigualável. 

Essas irradiações inexplicáveis que envolvem a cidade e a enchem de tão 
misteriosos encantos, despertam nos habitantes os sentimentos elevados, os gestos 
piedosos, os movimentos de altruísmo e de amor pelo rincão escolhido pelos deuses para 
dele dirigirem, durante o resto da presente Ronda, os destinos do Mundo. E nos anais da 
cidade incomparável, aparecem os nomes de seus beneméritos, distribuindo legados, 
fundando obras pias e levando seu amor pelas cousas sagradas da Terra, ao tocante 
carinho com que alguns mantêm a capelinha, já histórica do santo ou jina a quem a lenda 
atribui o milagre de ter feito irromper a fonte de água Magnesiana portadora de elementos 
de alívio de tantos e tão variados sofrimentos humanos. Tudo, homens e cousas, sob o 
influxo dos deuses, trabalha para que a terra por eles escolhida, corresponda à altíssima 



 

 
 

missão a que a destinou o próprio Logos Planetário no início do presente ciclo da vida do 
nosso globo. 

_______ 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

 Esta é a tradicional imagem da capelinha de São Lourenço, da qual é Zeladora a 
nobre e distinta esposa do Sr. João Lage, proprietário do “Hotel Brasil”, D. Aída Lage. 

 

SÃO LOURENÇO! Gloriosa terra que o “anunciador”, o “João Batista” da “Missão 
Racial dos Sete Raios de Luz”, mais conhecida por S. T. B., chamou “CAPITAL 
ESPIRITUAL DO BRASIL!” Tu serás para os vindouros, quando em torno de teu nome se 
tecer a lenda que envolve e consagra os grandes passos da história humana, a BARCA 
onde hoje se recolhem as “sementes” da prodigiosa última sub-raça da grande raça 
Ariana! 

Teus amantíssimos filhos, trabalhando para o futuro, para a Idade de Oiro, a Satya-
Yuga das Escrituras, talvez sorriam ao lerem estas desbotadas páginas que te 
dedicamos... Sob o peso nefasto da idade Negra ou Kali-Yuga, não aceitarão as 
Verdades que de ti aqui se dizem, nem a influências tão estranhas e altas como as aqui 
apontadas, atribuirão os fascinadores encantos em que te envolves. 

Mas, que importa! O teósofo que conhece a Barca mandada construir por teus 
divinos Protetores, e que, seguro dos seus destinos, nela tranquilamente viaja; que sabe 
ler as palavras por Eles escritas no azul do teu céu incomparável; que ao seu dispor a 
Sabedoria das Idades para o teu seio transportada da velha Índia; vê, na marcha 
acelerada do teu progresso, no amor com que teus filhos a ti dedicam, na atração que 
sobre todos exerces, os sintomas dum futuro esplendoroso que farão de ti uma cidade 
maior do que as de Atenas ou Roma, reinando sobre um povo para o qual a 
FRATERNIDADE UNIVERSAL será uma realidade. 

Para levar a cabo tão grandioso empreendimento, do recôndito mais profundo das 
tuas Montanhas, não irrompe apenas a água milagrosa portadora da vida e saúde físicas, 
mas também o licor de SOMA que regenera e purifica a alma e o espírito dos homens. 

São as vibrações divinas dos mundos Agartinos que dão, aos teus incomparáveis 
arrebóis, aquelas cores atmã-búdicas, encanto e surpresa para os olhos dos que te não 
conhecem, e motivo de profundo recolhimento para os poucos que estão senhores dos 
teus segredos. 

Do cume da Montanha Sagrada que se eleva altaneira nas tuas cercanias, e cujo 
seio maternal serviu de Barca de Salvação aos Eleitos do Senhor nos longínquos tempos 
da destruição da Atlântida, os JINAS te contemplam protegendo teus filhos e 
despertando-lhes o interesse e amor que farão de ti e de toda a sagrada terra do Brasil, a 
Canaã ou Terra da Promissão de que nos falam todas as lendas. 

Permitam esses mesmos JINAS, teus protetores, que os filhos de todo o BRASIL 
vejam a MAHA-YANA ou Grande Barca por ordem deles construída, para os conduzir ao 
teu maternal regaço na hora trágica que, veloz e sinistramente, se aproxima... 

OM MANI PADME HUM !!! 

 

 

A VILA HELENA 
Por M. T. C. 



 

 
 

 

Os estreitíssimos laços que ligam a S. T. B. à cidade de São Lourenço, exigiram que 
ali se construísse em 1933, à Avenida Getúlio Vargas, 465, um edifício destinado a servir 
de Presidência Geral da Sociedade e de repouso espiritual aos seus Irmãos Maiores. E a 
S. T. B. ao mesmo tempo que atendia às necessidades da sua organização, contribuía, 
na medida das suas insignificantes forças materiais, para o embelezamento da cidade 
onde, em 1921, teve seu espiritual advento. 

Surgiu assim, com o nome de “Vila Helena”, o Lar a que se acolhem os discípulos da 
S. T. B. quando, desejando fugir ao tumulto da capital, procuram no ambiente benéfico de 
São Lourenço, a paz de que necessitam para restabelecer o equilíbrio e harmonia de 
seus corpos, e o silêncio de que não podem prescindir para meditar proveitosamente 
sobre os problemas transcendentes da origem e destino do homem. 

_______ 

 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

 No portão da “Vila Helena” floresce a expressiva “Primavera”, como símbolo da 
“Idade de Oiro”. Enquanto no canteiro em forma de “H” (e do signo redentor de “Piscis”) 
os “22 bruxos” simbólicos dos “arcanos maiores”, que definem a própria evolução 
humana. 

 

Os Mestres da Escola Iniciática a que pertencem os membros da S. T. B. não podem 
ministrar seus ensinamentos aos que se refugiam, por alguns dias na paz e no silêncio da 
“Vila Helena”. Enganar-se-iam, porém, aqueles que julgassem interrompidas as lições, por 
um momento sequer... 

Quem desse trabalho se incumbe em São Lourenço, é... a “Vila Helena”. 

E que Mestra incomparável é a Presidência Geral da S. T. B.! Felizes aqueles que 
entendem a muda linguagem de seus muros, de seus ornamentos arquiteturais, dos 
canteiros de seus jardins, das plantas que enfeitam e sombreiam suas fachadas! 

A “Vila Helena”, imitando os templos erguidos pelos povos sábios da antiguidade, 
nas margens dos grandes desertos ou nos cumes das altas montanhas, condensa em si 
toda a Sabedoria Iniciática das Idades. Nela se concretizam as mais profundas 
abstrações filosóficas. Nela se encontram todas as ciências conhecidas e ocultas 
representadas por símbolos que passam despercebidos aos olhos dos profanos, mas 
revelam, a quem os saiba interpretar, quantos mistérios encobre a gênese Universal, sua 
evolução e seu fim. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 “A escadaria da “Vila Helena” com diversos membros da STB, que ali foram em 
busca de material e espiritual repouso, e em visita, ao mesmo tempo, aos Diretores da 
Obra em que a referida Instituição se acha empenhada. 

_______ 

 



 

 
 

Ainda o visitante não transpôs sua entrada principal, já a silenciosa Mestra lhe está 
falando em altos gritos, das quatro Idades da Terra, pela boca florida da PRIMAVERA, 
que sobre o portão, se ergue graciosa e louçã. 

 

Ilustração: foto:  

Legenda: 

 No mastro da Presidência Geral da STB, flutua o seu expressivo Pavilhão. 

 

Os cachos das suas flores rubras e seu próprio nome, recordam ao discípulo a 
Satya-Yuga ou Idade de Oiro em que na terra inteira reinará a PRIMAVERA ETERNA, e, 
entre os homens, a harmonia e a paz de que se acham divorciados. Contemporâneo da 
Kali-Yuga ou Idade Negra, a visão do longínquo futuro, simbolizado na modesta planta, 
com que a “Vila Helena” o recebe, dará ao discípulo o consolo muito grato duma 
esperança em melhores dias para a humanidade de que ele aprendeu a considerar-se 
simples e minúsculo fragmento. Passará o ciclo negro que a terra iniciou há 5 mil e tantos 
anos, arrastando a mônada humana para os abismos profundos das paixões inferiores. 
Mas o tenebroso passo será vencido – diz-lhe a “Vila Helena”, pela boca da PRIMAVERA 
– e com o aparecimento do período Áureo da terra, “o filho pródigo voltará à casa 
Paterna” carregando as experiências que a Vontade de viver, a ânsia de conhecimento, 
lhe permitiram colher em todos os planos da Natureza. E isto se dará quando chegar a 
Satya-Yuga, simbolizada pela Primavera que a “Vila Helena” lhe mostra, mesmo antes de 
transpor seus umbrais acolhedores... E com as minúcias inerentes ao seu sexo... muito 
mais lhe diria a sábia Mestra, se não fosse o cansaço duma longa viagem estampado na 
fisionomia do discípulo e o desejo que ela também tem de recebê-lo em seu seio fraternal 
e amigo... 

_______ 

 

A maravilhosa Mestra não o deixa, porém, subir a escadaria de “16” degraus, antes 
de lhe chamar a atenção para o “H” aberto na sua frente e para os 22 buxos que lhe 
servem de moldura, erguendo para o céu seus galhos talhados em ponta. 

E antes que o afamado crepúsculo de São Lourenço, de todo absorva a atenção do 
discípulo com sua imponente orgia de cores, “Mestra Helena”, numa silenciosa gritaria, 
lhe diz que o ‘H’, em cujo interior nesse momento se acha, não deve ser tomado por ele, 
apenas como a representação da letra inicial do seu nome, mas que o olhe 
teosoficamente como o próprio símbolo do Redentor do Mundo; e nos 22 buxos que 
distraidamente ia acariciando com a inconsciência dum profano, veja a representação das 
22 idéias mães gravadas na Mente Cósmica e origem de todas as outras; os 22 Arcanos 
Maiores onde os hebreus sintetizaram todo o conhecimento dado aos homens pelos reis 
divinos, nos meados da terceira raça-mãe; as 22 letras principais do alfabeto Agartino; as 
21 forças da Natureza, e mais uma que a todas sintetiza, e tudo quanto a tão 
transcendentes assuntos os ligam e dos quais, veladamente falaram as grandes Escolas 
Iniciáticas de todos os tempos. 

_______ 

 

Dum lado e outro misterioso ‘H’, duas árvores solitárias se erguem de canteiros 
quadrados, em forma de vasos – chamando com seu silencioso murmúrio a atenção do 
discípulo. Que lhe dizem elas? Informam-no, seguramente, que ali estão para simbolizar 
as duas colunas do Templo de Salomão, Jakim e Boaz, ou os tradicionais ministros do 
“Rei do Mundo”, dessa Entidade que, das regiões subterrâneas dirige os homens, 



 

 
 

inspirando-lhes as boas ações, guiando-os no caminho que os deve levar à Satya-Yuga, à 
Fraternidade Universal. E quem sabe se ao mesmo tempo lhe não lembram os nomes 
que a Vedanta dá a esses caminhos, ou seja, Jnana e Bakti, o caminho do “Olho” e o 
caminho do “Coração”, únicos que ele deve seguir, equilibradamente, para atingir a meta 
desejada de absoluta perfeição?... E à mente do discípulo aflora tudo quanto à respeito da 
sua própria evolução lhe ensinam na Escola Iniciática de que faz parte. 

_______ 

 

Para lhe recordar a Lei do Ternário a que está subordinado todo o Universo; para lhe 
lembrar sua própria constituição, – os 3 mundos: divino, humano e infernal; os 3 aspectos 
do Logos: Vontade, Sabedoria e Atividade; as 3 propriedades primordiais da Matéria: 
Satwa, Rajas e Tamas; os 3 graus da franco-maçonaria: Aprendiz, Companheiro e 
Mestre; a Tríade Sagrada de Pitágoras: 

 

“...imenso e puro símbolo 

Fonte da Natureza e modelo dos deuses”, 

 

e tudo quanto o misterioso número expressa – a “Vila Helena” mostra ao recém-
chegado os 3 canteiros com que, em planos sobrepostos, ornamentou os lados de seu 
jardim... 

_______ 

 

Ao primeiro contato com “Vila Helena”, notará o discípulo como lhe vai ser proveitoso 
o convívio com Mestra tão rica em conhecimentos iniciáticos. 

E como ele sabe que cada símbolo é a representação viva, palpitante, dum poder, 
duma força, duma idéia agindo no Cosmos, sentirá as vibrações dessas forças, desses 
poderes, dessas idéias, envolvê-lo, repercutir nos seus centros vitais, transformando-o, a 
ele próprio, no símbolo máximo, no símbolo do Macrocosmo... 

Só então, o investigador das grandes verdades, o desvendador do segredo dos 
deuses, que são seus próprios segredos, o viandante do pedregoso caminho da iniciação 
– vibrando em harmonia com a Mestra Silenciosa sob o influxo do ambiente devakânico, e 
sentindo os devas percorrer as alamedas do pequeno jardim, esvoaçar ao longo da 
Avenida, descer em procissão das montanhas circundantes que o crepúsculo começa a 
afogar em ondas de oiro e púrpura – galgará, quase mergulhado em êxtase, os degraus 
da “Vila Helena” que, sendo 16, simbolizam o Arcano desse número, ou seja, a “Casa de 
Deus”... 

 

 

São Lourenço 
 

UMA LIÇÃO DE HISTÓRIA NO ANO 2.500 
 

Por Manoel T. Corrêa 

Ilustrações de Miranda Jr. 

 

 



 

 
 

Nesse remotíssimo ano de 1921, os encarregados de preparar o advento da 7ª  sub-
raça, visitaram, pela primeira vez, o recanto obscuro da Serra da Mantiqueira, destinado 
pelos deuses a servir de local à arregimentação das Mônadas que iriam constituir a raça a 
que pertencemos. 

“Como sempre tinha acontecido, quando fato idêntico se realizava, ordens foram 
dadas aos Espíritos da Natureza, para embelezar seu departamento. Notava-se por toda 
a parte, e em todas as cousas: na transparência do ar, na clareza e limpidez das águas 
listando de prata as encostas da Montanha, na luminosidade do sol, no inebriante 
perfume das flores, no rutilante brilho das plantas e no acariciador perpassar da brisa, o 
grande desejo de atender às ordens recebidas. 

“Os rudes homens daqueles longínquos tempos, ainda ignoravam até mesmo que 
houvesse encarregados de trabalhos raciais... Viviam na mais obscura inconsciência das 
grandes leis que regem o Cosmos, e atribuíam, a maior parte dos fenômenos, de que 
eram testemunhas, ao “acaso”, ao Destino ou ao capricho de qualquer deus por eles 
cuidadosamente criado. Chamavam “milagre” àquilo que não compreendiam... 

“Passou-lhes por isso despercebida a chegada dos visitantes ao pequeno lugarejo 
que se escondia, entre mataria espessa, numa dobra da grande Montanha e que dava 
pelo nome de São Lourenço, nome simbólico que lembrava aos viajantes o martírio desse 
santo, e a trágica ocorrência por que passara um deles quando, ainda criança, caira 
sentado numa grelha incandescente. Igualmente não viram nossos avós, o exército de 
JINAS formando alas ao longo do caminho que levava à mísera mansarda onde os 
predestinado visitantes deveriam repousar das fadigas da viagem, nem repararam na 
atitude reverenciosa tomada pelos animais, à sua passagem. 

_______ 

 

“Naquela modesta pensão, cognominada São Benedito e que hoje carinhosamente 
se conserva, embora em ruínas, como relíquia desse passado multissecular, 
permaneceram alguns dias os recém-chegados, aguardando o momento em que 
deveriam ir a determinado lugar da Montanha Sagrada. Para os distrair, os devas se 
encarregavam de realizar alguns daqueles fatos a que os homens desses dias chamavam 
“milagres”. E, com grande espanto dos donos da pensão e de todos os habitantes do 
lugarejo, os móveis passaram a marchar de compartimento em compartimento, os cofres 
a se abrir, as luzes a se apagar e a se acender sem que os homens vissem quem 
realizava tais e tão estranhas façanhas... Isto atraiu logo a atenção de quantos viviam nas 
redondezas, e a obscura pensão criou fama de “casa mal-assombrada”, qualificação que 
então se dava aos lugares onde qualquer deva, um modesto gnomo ou uma inocente 
sílfide, tinha necessidade de modificar seu usual modo de proceder. 

“Também havia, então, entre os homens, aquilo a que chamavam “doenças”, cousa 
difícil de explicar em nossos dias. Era um estado anormal que resultava da falta de 
“prana” ou vitalidade, neste ou naquele órgão de seus corpos, devido naturalmente ao 
desequilíbrio que, certos atos irracionais, como o da alimentação (comiam, sem a menor 
repugnância, seus irmãos do reino animal e... bebiam álcool!!!), produzia nas várias 
funções desses órgãos. O fato é que dois terços da humanidade gemiam sob o peso de 
dores tremendas e, para as vítimas dessas “doenças”, não havia “milagre” maior, do que 
delas se verem livres. 

 

Ilustração: foto:  

Legenda: 

 A estação de São Lourenço. 



 

 
 

 

“Penalizaram-se os visitantes ao ver tanto sofrimento, tantos cegos e tantos surdos 
físicos (sim, porque cegos intelectuais, e surdos à voz da razão, eram quase todos...) e, 
ante seus desejos, os devas, que, por toda a parte os acompanhavam, deram-se pressa 
em encaminhar para alguns daqueles corpos repletos de mazelas, ondas de globos vitais 
próprios à regeneração dos organismos vivos. As curas maravilhosas, produziram-se às 
dezenas, às centenas. A fama de tais “milagres”, propagou-se rapidamente e a pensão 
São Benedito era pequena para conter os que solicitavam o alívio de seus males. 

E passaram-se, assim, 28 dias. 

_______ 

 

“Chegara finalmente a ordem esperada. E por uma tarde resplandecente daquele 
mês de Setembro de 1921, partiram os visitantes em demanda do lugar onde deviam 
assumir o espiritual compromisso, em todos os tempos exigido aos arregimentadores de 
mônadas. 

 

Ilustração: gravura 

Legenda: 

 “Revivendo o passado...” 

 

“Os homens daqueles recuados tempos, não viram, nem lhes era possível ver, nessa 
partida, nada de extraordinário. O seu estado de consciência era tal e tão longe estavam 
da verdadeira realidade, que, se um deles tivesse escrito o que aqui se lê, ou revelado o 
que se estava passando, seria tomado por visionário, louco, etc., nomes dados a quantos 
tentavam rasgar o véu em que todos ignaramente se achavam envolvidos. 

 

Ilustração: foto: 

Legenda:  

 

Os fundadores da Obra em que a STB se acha empenhada, quando pela primeira 
vez, foram visitar a “Montanha Sagrada”, ou seja, em 28 de Setembro de 1921. 

 

“A cena, porém, não podia ser mais empolgante. A Natureza em delírios de 
deslumbramento ostentava nesse dia todos os tesouros da sua magnificência, para 
receber condignamente os assistentes vindos dos planos mais elevados. Dois JINAS 
brasileiros, ornados com as flamantes insígnias de sua alta linhagem, aguardavam os 
visitantes para lhes guiarem os passos em direção à Montanha, que ao longe aparecia 
envolta na luz projetada pelos devas das regiões superiores. 

 

Ilustração: foto:  

Legenda: 

 Só mesmo um João, Joan, Jaino ou Jina poderia construir tão simbólico “arranha-
céu”, com suas sete divisões ou compartimentos, como se fôra uma Ronda completa, 
com as suas sete raças-mães e respectivas (sete) sub-raças. Para a 7ª  do ciclo ário 
trabalha a STB há perto de 16 anos. Deve-se, também notar que, a sua configuração é a 
de uma tesoura, com as duas alças inferiores; do mesmo modo que, uma “chave de 
porta”, algo assim, como se fora uma (chave) cabalística para se resolver diversos 



 

 
 

problemas, cada qual com as suas “sete” interpretações. Essa obra maravilhosa do 
famoso “João de Barro”, que nos quis homenagear de um modo tão expressivo, possui 
ainda a configuração da última letra do alfabeto sânscrito, cujo sentido é tão elevado, que 
não ousaríamos apontá-lo em uma legenda tão insignificante, como é a presente. O 
mesmo foi oferecido ao Museu Nacional, como uma das maiores originalidades da 
“inteligência intuitiva” no reino animal. 

 

O que não viram os homens, foi percebido pelos animais, tornando-se lendário 
aquele cão ferocíssimo que, subjugado pela fascinação do espetáculo, docilmente 
acompanhou a comitiva. 

_______ 

 

“E, assim, naquele ano de 1921, nas proximidades do insignificante e desconhecido 
burgo, sobre o “morro da Esperança”, em cujo cume contemplamos hoje o grandioso 
monumento da FRATERNIDADE UNIVERSAL, o arregimentador das mônadas da nossa 
raça, assumia o compromisso, tendo por testemunha a Terra inteira, de construir a Barca 
de Salvação que servisse de celeiro às “sementes” da raça a que hoje pertencemos. E, de 
quebrada em quebrada, até eles chegou a voz do Oriente, clamando: CHEN-RAZI! 
CHEN-RAZI!1 

“Essa Barca foi construída 3 anos depois. Nela se conduzia a Sabedoria Iniciática 
das Idades ou Teosofia que passou a ser ministrada aos homens, conseguindo-se, graças 
a isso, transformá-los de semi-animais que ainda eram (matavam-se uns aos outros... em 
nome de Deus!), nos seres pensantes que hoje somos. 

“O pequeno burgo iniciou desde esse dia longínquo, seu progresso material, e a 
rapidez com que esse progresso se manifestou, causava espanto dos homens, estranhos 
ao notável e histórico acontecimento. 

“A admiração dessa rapidez está impressa nas páginas escritas pelos historiadores 
da época, cuidadosamente conservadas nas nossas bibliotecas. 

“Quem hoje percorre esta maravilhosa cidade, estendendo-se por montes e vales, 
mal pode imaginar ter surgido como por encanto do matagal espesso “onde”, diz um dos 
historiadores desse tempo, “se tinha medo de viver” e, “pelas quebradas das serras, se 
ouviam os urros ferozes de animais bravios”. (Synesio Fagundes). É ainda das páginas 
venerandas do nosso remoto antepassado, que tiramos a informação de ter sido São 
Lourenço, até aquela data de 1921 ou 1923, “o mais desprezado de todos os lugarejos da 
Província”, e é ele ainda quem nos diz que, “dez anos depois, já São Lourenço enchia de 
pasmo, pelo seu progresso os que tinham conhecido a cidade, anteriormente”. 

“O ‘milagre’ estava sempre na boca daqueles homens, mesmo tratando-se dum 
Synesio Fagundes, para explicar tudo quanto escapasse à sua compreensão, tudo quanto 
fugisse à rotineira normalidade. Que diria o citado escritor do século XX, se lhe fosse 
possível percorrer hoje a cidade que ele tanto amava e já no seu tempo considerava 
“maravilhosa”? 

“Protegida pelos deuses, sede dos JINAS do BRASIL, na cidade de São Lourenço, 
não podiam deixar de se manifestar todos os poderes consagrados, por Leis, de cuja 
existência nossos infelizes antepassados não tinham a menor idéia. 

“Daí aquele progresso vertiginoso e quantos encantos excepcionais com que eles se 
espantavam e nós, seus descendentes, achamos naturalíssimos...” 

                                            
1
 “Espírito Misericordioso da Montanha” ou Tchenrezigs, filho de Empagmed, ou Amithaba, “o Senhor da Luz infinita”. Refere-se ainda, 

a um dos Bodhisatvas, que se encarnam de quando em quando em criaturas privilegiadas, destinadas a desempenhar papéis de 
suprema importância na história oculta da Humanidade. 



 

 
 

................................................................................................................................................ 

“Escrita no ano 500 da Nova Era, ou 2.500 da era cristã.” 

“Ananda”. 

Confere com o original. 

 

Ilustração: gravura 

Legenda: 

 “Visão do Futuro”.  

 

 

IMPRESSÕES DE SÃO LOURENÇO 
 

Nas entrelinhas do artigo saído da pena brilhante do Dr. Affonso Costa – e com o 
qual nos permitimos a liberdade de abrilhantar as modestas colunas deste número de 
“DHÂRANÂ”, especialmente dedicado a São Lourenço – verá o leitor imparcial uma 
eloquentíssima confirmação do quanto sobre a mesma se diz noutro local desta Revista. 

Desnecessário será, pois, tecer qualquer comentário sobre as “frequentes cenas e 
quadros da Natureza” de São Lourenço e, principalmente, sobre “o mais empolgante e 
arrebatador” de todos, que é o por de sol, “extasiante, incomparável”, bem diferentes de 
todos os outros “comoventes e comunicadores de uma lânguida e doce tristeza que 
penetra o nosso íntimo, inspirando saudade, poesia e amor”. 

O leitor inteligente, não verá na magistral cena que o Dr. Affonso Costa 
brilhantemente descreve, uma “fugitiva” mas mui real “impressão de contemplar o nascer 
dum novo sol”... 

Leia-se com os olhos do espírito o magnífico trabalho literário do Dr. Affonso Costa – 
que, seja dito de passagem, a S. T. B. não tem a honra de contar entre seus membros – e 
facilmente se descobrirá a razão porque “o nosso espírito mergulha em inefável doçura” 
ante os crepúsculos de São Lourenço... 

_______ 

 

“O Estado de Minas é riquíssimo de fontes hidrominerais dos mais variados teores e 
diversas aplicações terapêuticas, já utilmente aproveitadas em Caldas, Lambari, 
Cambuquira, Caxambu e São Lourenço. De todas estas estações, entretanto, São 
Lourenço, pela sua situação privilegiada, nas vizinhanças da Mantiqueira, em posição de 
onde se nos descortinam largos horizontes, é a mais poética e encantadora. 

Caldas ostenta a pompa de modernos e luxuosos hotéis, termas afamadas e 
belíssimos jardins; Lambari oferece ao visitante, à margem de vastíssimo lago de águas 
remansosas e plácidas, recantos interessantes e sedutores. 

Cambuquira é um presépio onde se escondem as suas fontes; à sombra de árvores 
anosas e copadas goza-se a temperatura deliciosa de seu clima macio e acariciador. 

Caxambu, dotado de parque caprichosamente delineado, vive de tradições do fausto 
da sociedade que a frequentava; o nome de suas fontes nos traz à mente as 
personalidades do Império. Nos luminosos salões do seus hotéis transcorreram noites 
estonteantes de esplêndidos saraus, ao mesmo tempo que, na sedução diabólica do pano 
verde, se jogavam fortunas. Era a estação da moda e da elegância. 



 

 
 

São Lourenço apresenta feição muito diferente sob todos estes pontos de vista; 
surgindo agora ao influxo que lhe emprestam as virtudes de suas águas minerais, não 
evoca tradições, não relembra passado porque tem o aspecto inerente às cousas novas. 
Aqui não há formalismo, nem submissão às exigências dos grandes centros; há liberdade 
no trajar e nas maneiras até onde isto é permitido no convívio de milhares de aqüistas, 
anualmente reunidos neste rincão convidativo e deleitoso. 

Falando de São Lourenço é preciso ter em vista a sua dupla modalidade; São 
Lourenço estância hidro-mineral, e São Lourenço cidade nova que se vai levantando 
sobre brejos, nas fraldas das montanhas e no alto dos morros, obedecendo, por isso, o 
traçado de suas avenidas, praças e ruas, à topografia que lhe é própria. 

São Lourenço, estação hidromineral, por sua vez, não tem concluídas, de todo, as 
suas obras de embelezamento. O que está feito, contudo, artísticos gramados, que 
aformoseiam o pátio da entrada principal, o balneário e as vias que cortam o parque em 
todas as direções, representa trabalho de vulto e de muita habilidade e gosto no 
aproveitar os acidentes dos terrenos em derredor e os seus numerosos e naturais 
encantos. 

O jardim das fontes cercado de caramanchões cobertos de viçosas trepadeiras: a 
bela avenida que leva da Magnesiana ao pavilhão d’água gasosa, de estilo colonial; a 
alameda Oscar de Souza, que dá acesso à Vichi, as bordas do lago, e o bosque umbroso 
e sossegado, são sítios aprazíveis e amenos onde se desfruta, sob o frescor das manhãs 
douradas e olentes ou ao cair das tardes vaporosas, suavíssimos momentos de 
indescritível enlêvo. 

Multiplica este conjunto de fatores atraentes a variedade de pássaros canoros, que 
enchem os ares com os seus maviosos gorjeios, e a abundância de flores, rosas, 
crisântemos, lírios, dálias e jasmins. Todas desabrocham, vicejam e banham o ambiente 
de fino e delicado perfume, tufando canteiros e gramados com uma exuberância de 
tamanho e de cores como não se encontram, comumente, noutras regiões do país. 

Das cenas e quadros da Natureza, que em São Lourenço, com frequência, se nos 
deparam, o mais arrebatador e empolgante é o por do sol. Em toda a parte, a hora 
crepuscular é comovente, comunicativa de uma lânguida e doce tristeza, que penetra o 
nosso íntimo inspirando saudade, poesia e amor; em São Lourenço, ao contrário, a 
sensação é muito outra, pois o espetáculo, que se nos proporciona em toda a abóbada 
celeste amplamente aberta a nossos olhos, em vez de pesar e melancolia, provoca 
admiração e entusiasmo porque é majestoso e arrebata. 

O céu parece tela imensa e desmedida em que as nuvens, no seu lento mas 
contínuo perpassar, vão debuxando caprichosas paisagens, imagens e figuras tocadas 
dos mais variados matizes, tonalidades de tintas e de luz que ainda lhes transmitem os 
últimos raios do sol que já tombou. 

Às vezes, cúmulos e nimbos, enfileirados no poente, como que formando pomposo 
cortejo ao astro-rei que se esconde, deixam ver os contornos franjados, ora de púrpura, 
ora de ouro, enquanto as clareiras rasgadas, aqui e ali, no meio das nuvens mais negras, 
desponta o azul diáfano de céu de pleno dia. Não raro, as derradeiras irradiações solares 
tingem de dourado ou vermelho rubro os nimbos que pairam, ainda serenos, no horizonte 
oposto, e os reflexos tremulantes daquela viva coloração de brasa ardente ferem as 
águas mansas do lago, enrugadas ligeiramente pela aragem fagueira do véspero; então 
experimentamos, os que têm olhos de ver e alma para sentir, a fugitiva impressão de 
contemplar o nascer de um novo sol. 

E depois, como para despertar-nos desse sonho maravilhoso e inebriante, a noite 
desdobra sobre a terra enlanguecida o seu frio e pesado manto de sombras intensas 
contra as quais, subitamente, se projeta transparente colorido de violeta, forte e 
carregado, que, pouco a pouco, desmaia e foge ao descer da treva pontilhada de estrelas. 



 

 
 

Tudo isto, nem de longe, descreve a majestade do espetáculo, nem a beleza de suas 
mutações infinitas, mas dará, de certo, pálida idéia da inefável doçura em que mergulha o 
nosso espírito nesses passageiros instantes de admirativa contemplação. 

Crepúsculo de São Lourenço, extasiante, incomparável!...” 

 

(Todos os grifos são nossos). 

 

 

NOÉS OU MANÚS DOS POVOS AMERICANOS 
 

Rocha Fragoso 

Ilustração de Miranda Jr. 
 

A uniformidade essencial dos “mitos” relativos à formação, evolução e decadência 
dos povos, é o mais importante testemunho da realidade histórica dos Manús, 
legisladores, patriarcas e dirigentes da Humanidade. 

O termo Manú provém do radical sânscrito “MAN”, homem, aquele que pensa, 
aquele, portanto, que dirige, que possui “MANAS” (sânscrito), a faculdade intelectiva que 
o governa, sendo o seu poder e essencial instrumento de ação. Da palavra apossou-se a 
terminologia teosófica, por não encontrar nas línguas ocidentais outra mais expressiva, 
para designar o chefe de uma raça, o fundador de um povo, o seu patriarca, o seu 
legislador máximo. 

A história de todas as populações trazem em seu bojo a epopéia de um chefe 
primitivo, inspirado do céu, divindade humanizada, herói e guerreiro, ao tempo que 
patriarca e santo. Vaivasvata, na Índia, Sol do Monte Merú, desce dos altiplanos nevosos 
da cordilheira Himalaia, donde vem luminoso para o vale da península, trazendo as 
vergônteas da nova Humanidade: a raça Ária. Odim, heróico, arranca das geladas 
planícies do Norte, e reúne seu povo, fadado a se tornar, durante milênios, a raça 
européia, edificadora da civilização que se projetou até nossos dias, e que já vai 
apodrecendo, para dar lugar a outra mais avançada, cujos primeiros albores já se refletem 
no horizonte da vida do mundo. Orfeu tange a música das esferas, e levanta na Hélade o 
esplendor que duraria séculos; séculos heróicos, hoje mitológicos. Menes, ou o Manu do 
Egito, edifica a solidez das dinastias que fariam do “Dom do Nilo” o sacrário dos mais 
recônditos “mistérios” que encobrem o esoterismo das famosas “regiões inferiores”, ou o 
Amenti, tônica de toda a mística de tão másculo povo, reunido durante séculos sem conta 
em torno de uma verdadeira teocracia, que o unificava numa consciência nítida de seu 
papel humano. Egito! Egito! Infindável monumento! Quando serás compreendido em tuda 
grandeza? 

Moisés, Divino, poderoso, quase ciclópico; barbas brancas flutuando à brisa, com 
bordão firme e passo lento, vence as pesadas areias do deserto do Sinai. Olhar fixo, mira 
ao longe, onde seus olhos profundos perscrutam a distante Terra Prometida. Caminhas 
assim à frente de teu povo fustigado pelas intempéries, cansado da fuga através do mar 
Vermelho, mar das lutas e paixões da alma humana, para a salvadora Canaã, onde novas 
cidades, novas muralhas, novas torres, novas oliveiras e novas vinhas, novas gentes, 
nova civilização, nasceriam para continuar e aperfeiçoar a obra dos ancestrais. Manu, 
mais que Manu! 



 

 
 

Davas a Lei salvadora. Castigavas também. Com tua vara mágica, símbolo do poder, 
arrancavas da rocha a água que mataria a sede à população ignara: Sabedoria, água da 
vida imortal! 

Noé, manto tremulando ao vento frio prenunciador da borrasca, dedo para o céu, 
admoesta e enfrenta a multidão desesperada e ofegante, em face do cataclismo fatal, não 
outro que o da mergulhada Atlântida (mito, não fábula, confirmado pela tradição de todos 
os povos e consagrado por Platão, o Divino), que tragaria, em caudaloso aluvião, milhões 
de almas arrastadas à impiedade, por terem esquecido seus deuses. Não levas, por 
ventura, contigo, na Arca Salvadora, os brotos mais novos e verdejantes, puros ainda, 
com que farias sobreviver a Humanidade, à força de mais uma arrancada para a frente? 
Manu! O homem, o “Man” do país de Mu, senão o próprio Mu-Ká das tradições mais 
antigas! 

Dilúvios, Manus, dirigentes de raças, legisladores, todos têm sua história ligada à 
existência de cada povo. São análogos, provando que no sub-reptício trabalho de dirigir a 
Humanidade, os Super-Homens, Jinas, Nagas, Homens-Serpentes, Cisnes da Vida, 
desempenham-se de tão árdua tarefa sob orientação tão superior, que escapa à maioria 
dos homens. Daí os mitos e tradições chamarem-nos “deuses”, pois que outro nome não 
podem ter, se nos reportarmos às seguintes palavras de H. P. Blavatsky, a reveladora ao 
ocidente moderno de um formidável acervo de conhecimentos auridos na “Sabedoria 
Iniciática das Idades”, ou a própria Teosofia: 

“Origem divina” não significa uma revelação feita por um deus antropomorfo sobre 
uma montanha, em meio dos trovões e dos relâmpagos; mas, segundo nós, uma língua e 
um sistema científicos dados às primeiras raças humanas por homens de uma raça mais 
avançada, e bastante elevada para parecer “divina” aos olhos dessa humanidade 
nascente; em uma palavra, por uma humanidade provinda de outras “esferas”. 

De tais “homens deuses”, Manus e legisladores, está cheia a história de todos os 
povos da América, o “Novo Mundo”, cujas crônicas míticas são unânimes em lhes atribuir 
uma origem desconhecida. Foram sempre de cara branca; vieram sempre do Oriente, tal 
como o Sol que lá nasce todas as manhãs, dissipando as trevas e alimentando a vida. 
Eram os Karas, Kurús ou Kumaras. 

Aos planaltos tropicais do México, onde, ora bucólico e manso, o índio tece as suas 
roupas luxuriantes de cores vivas e desenhos bizarros, ou, lépido e célere corre valente 
para a guerra, atirando a lança e manejando o escudo, aporta um dia, misteriosamente, 
um ancião de pele branca, longas barbas, bastas vestes alvas. Donde vinha? Do Oriente. 
Como aparecera? Ninguém o soube. Trazia o bordão de peregrino. Chega ao planalto do 
Anahuac, aureolado pelo disco do Sol. Era Quetzal-Coatl, o legislador, o Manú. Sábio e 
bom, trazia nova moral, novo código, nova ciência. Ensinou ao povo as artes da beleza e 
as artes do trabalho. Era tão manso, puro e bondoso, que tapava os ouvidos com 
algodão, para que a palavra “guerra” lhe não soasse. 

Um dia os Nahôas, povo antigo e belicoso, descem do norte e invadem o vale. Então 
veneraram também Quetzal-Coatl. Chamaram-no Cuculcan, a Serpente de plumas, a ave 
de Hamsa, o Cisne branco, portador da eterna Sabedoria, e que rói as próprias entranhas 
para alimentar seus filhos, os homens. Ninguém sabe como apareceu. Todos ignoram 
como sumiu, terminada a sua missão. A sua progenitora ficou; a sua Lei foi seguida pelas 
ovelhas que não desgarraram de seu rebanho. A sua voz repercutiu nas quebradas das 
montanhas e na monotonia das planícies, enquanto durou o ciclo que lhe coube por 
missão. 

No Yucatan brota também, um dia, o fundador da civilização Maya. É Itzama, ou 
Zama. Dele se sabia que viera do Oriente. Era branco e venerável como Quetzal-Coatl. 
Chamaram-no o “Senhor da Aurora”, divindade portanto solar, como solar é o mito de 
todos os Manús na história de todos os povos. Trazia a boa nova de um ciclo novo. Trazia 



 

 
 

a ciência e a moral. A sua tradição propagou-se. É idêntica ao do Zume dos nativos 
paraguaios, ou o Tamú dos Caraíbas. Dizem estes, à respeito de sua própria origem, que 
saíram da terra, pela virtude de Zume; que das profundezas de misteriosas cavernas, que 
se abismam para baixo, vieram por Ele guiados. É a mesma lenda ou mito dos Dzingaros 
do centro da Ásia, povo de origem bizarra, como é fácil compreender pela simples 
observação psicológica de seus decaídos descendentes de hoje, se não bastasse a 
tradição que emoldura a sua história. 

Os índios Caraíbas do Brasil também falam de sua tez branca, e atribuem sua 
origem ao Oriente. Dele aprenderam a agricultura e os diversos artesanatos. 

A Colômbia fornece-nos mito análogo também de caráter solar. A destruição pelas 
águas, o dilúvio que tudo levou de roldão, ali também entra como episódio sensacional da 
epopéia. 

Assim como os Maias tiveram o seu dilúvio, descrito no Codex Troânus, traduzido 
por Brasseur de Bourbourg, o qual é acorde com o texto Platônico referente à Atlântida; 
assim como o hieroglifo da pirâmide de Xoxicalco fala em uma terra do oceano destruída, 
e seus habitantes mortos e reduzidos à poeira; também a tradição colombiana relativa ao 
povo Chibcha, relata tragédia semelhante, e poética história de seu Manú, Bochica. 

Há muitos milênios, quando a Lua ainda não existia, misteriosamente surge, vindo do 
nascente, o Grande Bochica. Tinha a pele branca e a barba longa. Venerável em seu 
porte hierático, de coração magnânimo, bom, sábio e justo, encarnava a suprema 
autoridade sacerdotal e real. Trazia ao mesmo tempo o báculo e o cetro. Era um Rei. Um 
Santo. Vinha com sua esposa, linda, sedutora, flexuosa. Quanto era bondoso e grande de 
coração o venerável Bochica, perversa e daninha era sua mulher, Chia ou Ubecaimára. A 
cada gesto do esposo em benefício de seu povo amado, sempre opunha ela tortuoso e 
destruidor obstáculo. 

Tanta perversidade medrava em seu coração que, por virtude de seus 
encantamentos, pelo poder de sua nefasta magia, conseguiu fosse obstruído o curso do 
rio Funza com enormes blocos de pedra. Inundou-se assim todo o vale de Bogotá. 
Morreram os Chibchas na fervilhante torrente. Apenas se salvaram os que fugiram para 
as montanhas. Bochica, acabrunhado e melancólico, porém forte de ânimo, firme em sua 
missão, e grande em amor pelo povo escolhido, enfrenta o perigo, e com seu poder divino 
envia Ubecaimára para o céu. Ela tornou-se a Lua. Depois secou o vale de Bogotá, 
ordenando que fossem retirados os escolhos postos ao curso normal das águas do 
Funza. 

Instruiu seu povo; ensinou-lhes as artes; ordenou que se levantassem os edifícios; 
erigiu novamente a cidade. Espancou as sombras da maldade, e instituiu o culto solar.1 

Fundou a sua dinastia; e tudo em ordem, feliz o povo, retirou-se a uma ermida onde, 
segundo a tradição, viveu 2.000 anos, desaparecendo tão misteriosamente como veio. É 
o deus solar dos Chibchas, como Osíris o é dos egípcios. Até hoje a sua reminiscência 
vive no coração dos colombianos, e repercute nos penhascos da cordilheira andina. O 
viajante indígena que, a passo lento, vence as escarpas dos desfiladeiros, através das 
intempéries do inclemente inverno, ao ver a sua silhueta projetar-se  agigantada no 
nevoeiro, crê ser o Espírito do Manú venerado, a figura ciclópica e amada do ancestral, ali 
velando pelo povo querido, ali cuidando até hoje de suas penas. 

                                            
1
 É a eterna luta entre solares e lunares; a mesma que, conforme os documentos arcaicos da “Sabedoria Iniciática das Idades”, travou-

se violentamente na Atlântida, cuja trágica história tem neste mito colombiano um símile. É Thot-Hermes no Egito, vencendo Tifon; o 
Sol vencendo a Lua; o homem subjugando o seu lado esquerdo, o lado lunar, o lado emocional; o Espírito dominando a matéria; o Bem 
lutando contra o Mal. 



 

 
 

Mais para o sul, porém ainda nos píncaros andinos, onde isolado vive o manso 
pastor; ou nos vales ricos da cordilheira, onde disparam os rios provindos das puras e 
límpidas torrentes que, nas alturas, brotam das rochas, outra tradição tem lugar. 

Conta ela que há longínquos e dilatados anos, na região do misterioso lago Titicaca, 
vivia um clã de origem ignota, governado por um rei (Tupac). 

De uma ilha do famoso e belo lago de azuladas e plácidas águas, surge um dia, 
majestoso e forte, Manco-Capac. Trazia consigo a irmã e esposa, Mama-Coia. São os 
Manus dos Incas. Manco-Capac era branco. Usava longas barbas. Dirige-se ao Perú, e lá 
institui a governança teocrática. Prega uma ética; funda uma moral. Revela aos seus 
eleitos os mais recônditos segredos da Natureza. Ensina as artes. Ruma para Manchú-
Pichú, à frente de seu clã, semente fresca e úbere de raça nova. Falava uma língua 
desconhecida, a única usada em sua côrte sacerdotal. O Kichua era língua do povo, o 
que prova que ele era estrangeiro, e falava uma língua sagrada. 

Donde vinha? Ninguém sabe. Teria subido o Amazonas até o Titicaca? Surgiria das 
águas do lago, como das Águas surgira Naráiana, a divindade Védica? Teria vindo pelo 
Brasil? Brotaria de recônditas cavernas... onde longamente meditara antes de vir dirigir 
seu povo? 

Desse casal originou-se toda uma dinastia de reis sábios, a dinastia dos Tupacs, dos 
quais o mais notável foi Tupac-Capac VII. 

Manchú-Pichú, um dos mais incompreendidos sítios do mundo, guarda em seus 
monumentos, na simplicidade de suas arcaicas ruínas, a lembrança do esplendor 
passado. Em suas rochas inscreve-se uma epopéia. Nelas ressôa até hoje, com o mesmo 
calor, a voz do Manú glorioso... Qual fênix, ali fulgirá novo ciclo, acompanhando a 
civilização que há de florescer nesta parte do mundo, em que o Brasil tem quinhão 
privilegiado, e onde obra manúsica também de verdade faz a Sociedade Teosófica 
Brasileira (STB), insistindo e advertindo o nosso povo sobre o futuro que aguarda os 
nossos descendentes, para os quais devemos voltar todo nosso carinho. Não é por outra 
razão que seu lema “Spes messis in semine” é eloquentemente afirmado. Não é outra a 
razão pela qual, há quinze anos, levantou-se esta Obra como “arauto da nova Era”, ou a 
da 7ª  sub-raça do ciclo Ário. 

No Brasil e no Paraguai, entre os Tupis e os Guaranis, Tu-Pan é o grande Deus, que 
ensinou aos ancestrais as artes da agricultura e o uso do fogo. 

Entre os nossos indígenas, o “folk-lore” à respeito de suas divindades primitivas, de 
seus chefes fundadores de clãs, de seus iniciadores e patriarcas, é farto, cheio de doce 
poesia e simbolismo. Curto o espaço que nos sobra para largamente fazermos menção a 
tantos mitos. Obra vasta se faria, exigente de labor longo e metódico. Oxalá possamos 
delas realizar oportunamente uma coletânea, e nestas páginas publicá-la; mesmo porque, 
sendo a modesta resenha que aqui vai, apenas orientada no sentido despretencioso de 
comparar as tradições americanas, de modo geral, nada melhor acerca do Brasil do que 
transcrevermos o mito de Tamandaré, posto em letra pelo imortal brasileiro José de 
Alencar. É tão expressiva, é tão evocadora a descrição, que seria, em se tratando do 
assunto, deslustrar tão nobre poeta com palavras outras que não as próprias dele. 

Tamandaré é o manu Tupinambá. A sua história prova a uniformidade das crônicas 
americanas sobre a vinda de um Manu, um dirigente de raça, assim como do cataclismo 
pela água, não outro, repetimos, senão o da Atlântida. 

Conta o índio pela boca do poeta: 

“Foi longe, bem longe dos tempos de agora. As águas caíram, e começaram a cobrir 
a terra. Os homens subiram ao alto dos montes; um só ficou na várzea com sua esposa. 

Era Tamandaré; forte entre os forte; sabia mais que todos. O Senhor falava-lhe de 
noite; e de dia ele ensinava aos filhos da tribo o que aprendia do Céu. 



 

 
 

Quando todos subiram aos montes, ele disse: 

– Ficai comigo; fazei como eu e deixai que venha a água. 

Os outros não o escutaram; e foram para o alto; e deixaram ele só na várzea com 
sua companheira, que não o abandonou. 

Tamandaré tomou sua mulher nos braços e subiu com ela ao olho da palmeira; aí 
esperou que a água viesse e passasse; a palmeira dava frutos que os alimentavam2. 

A água veio, subiu e cresceu; o Sol mergulhou e surgiu uma, duas e tres vezes. 

A terra desapareceu; a árvore desapareceu; a montanha desapareceu. 

A água tocou o céu; e o Senhor mandou então que parasse. O Sol olhando só viu 
céu e água, e entre a água e o céu, a palmeira que boiava levando Tamandaré e sua 
companheira. 

A corrente cavou a terra; cavando a terra, arrancou a palmeira, subiu com ela; subiu 
acima do vale, acima da árvore, acima da montanha. Todos morreram. A água tocou o 
céu tres sóis com tres noites; depois baixou: baixou até que descobriu a terra. 

Quando veio o dia Tamandaré viu que a palmeira estava plantada no meio da 
várzea; e ouviu a avezinha do céu, o guanimby3, que batia as asas. Desceu com sua 
companheira e povoou a terra”. 

 

O PAPAI NOEL 

Quanta poesia, quantas alegrias, quantos encontros amigos, quanta volta ao lar, 
quanta paz, quanta bondade, não nos trazem as festas referentes à tradição que se 
celebra no equinócio do inverno (No hemisfério sul, equinócio do verão)4, referente à 
vinda do Papai Noel!? 

Emblemática figura venerada por todos os povos de uma forma ou de outra, é no 
Ocidente representado pelo nosso querido velhinho, barbado, branco e de bochechas 
róseas, recendendo à inocência. Plácido e bondoso, às crianças, na noite do Natal traz 
como dádiva um brinquedo, dos muitos que enchem seu farto alforge, carregado às 
costas. Vem cuidar da infância, da semente da raça. A cada uma presenteia de certo 
modo. E elas, pressurosas, algumas álacres e ansiosas, outras caladinhas, tomadas de 
insônia pela expectativa da boa nova, e incerteza do que lhe vai caber como prêmio, que 
aguardam com místico respeito, colocam seus sapatos à lareira, para que a surpresa, ao 
raiar o Sol do Novo Dia, lá esteja colocada pela mão dadivosa do venerável ancião. 

Lá vem ele, deslizando das nuvens, em seu flamígero carro tirado por 7 renas, qual o 
“adepto” ou homem perfeito, trazendo seus brinquedos – as experiências múltiplas com 
que brindará seus filhos, e despertará neles, rebentos da nova raça, mediante o objeto 
com que a criança vai brincar alegre, esperando o novo ano, ou novo ciclo, um “leit-motif” 
que lhes desabrochará em tendências ou “skandas”, que emoldurarão suas 
personalidades. 

As crianças são a semente do futuro povo. Por isso não lhes demos brinquedos, tais 
como espingardas e canhõezinhos. Ponhamos em seus sapatos objetos que sirvam de 
base física à formação de idéias generosas, nobres e altruístas. 

Perto do Fogo ficam os sapatinhos. Em alguns lares, são novos, lustrosos; de verniz. 
Em outros, velhinhos, furados e tortinhos. Diversidades! Karma! “Que o Sol não seque 
uma só lágrima dos olhos do desgraçado, antes que tu a tenhas enxuto”, diz a “Voz do 
                                            

2
 Era a árvore da vida; a árvore da Sabedoria, de tantas tradições. 

3
 Reminiscência patente do mito de Noé. 

4
 Sempre o mito solar. 



 

 
 

Silêncio”. É pelo fogo da mente, pelo calor morno da palavra sábia, nutrida e mansa, que 
o Papai Noel, o Pai Noé, o legislador, o Manú, ensina e educa seus filhos. E os 
sapatinhos bem indicam que a educação começa, como tudo mais na vida, por baixo. 
Primeiramente pelo físico, base mundana da personalidade; depois pelos sentimentos e, 
enfim, pela intelectualidade. A síntese é a saúde, o caráter e o conhecimento. 

É na noite do Natal que, em cada lar, a família, à hora aprazada, come do melhor 
bolo e bebe do vinho mais fino, simbólicos do pão da vida e do licor da imortalidade. É o 
Maná do Manú, não como alimento do corpo, mas do Espírito: a Lei, a Justiça, a Verdade, 
o amor entre os homens. 

“Agnus Dei qui tollens pecata mundi!”. 

É ao Sol do novo ciclo, que são dirigidas em todos os quadrantes do mundo, 
independentemente de castas ou credos, estas palavras. É sempre o mesmo mito solar, é 
sempre a mesma mística, que o materialismo, frio como a lâmina de uma espada, não 
consegue arrancar do coração humano. Deformado, ou modificado, o homem nutre em 
seu peito, sempre e sempre, a longínqua premonição de uma era mais feliz, onde a 
justiça e o amor comuns sejam o apanágio desta desgraçada Humanidade. É a Satya 
Yuga, a Idade de Ouro, cantada em verso e prosa desde a mais remota antiguidade: a 7ª  
Raça Humana. 

 

 

MOSAICOS DE TRADIÇÃO ANTIGA 
 

Por FRÁ DIÁVOLO 

 
Não houve, no início, Mistérios Iniciáticos. 

A Humanidade degradou a Sabedoria Primitiva; 
e perdendo-a, castigou-se pelas suas próprias mãos. 

Ilustração de Miranda Jr. 
II 
 

Segundo o que perpetuam as tradições da Doutrina Secreta, não houve Mistérios 
Iniciáticos durante a primeira idade da Atlântida, – Idade de Ouro ou Satya Yuga. O 
Conhecimento Integral – Vidya, Gnana, Gnosis – era propriedade de todos. Os homens 
ainda não haviam produzido o mal, porque sua natureza era mais divina que humana. 

Imperava universalmente uma felicidade paradisíaca. E viver no Para-iso, – Para: 
além; Iso: Is, Io ou Isis – em linguagem teosófica significa a vida além do Véu de Isis ou 
manto de Mayá: a ilusão dos sentidos. 

Iniciar-se equivale procurar a Vida por detrás do sagrado e isíaco velame; beber na 
fonte dos Mistérios Maiores – ciência de eleitos e super-homens – no seio-mater ou 
Sanctum Sanctorum das Verdades Primitivas – resguardadas severamente da malícia e 
irresponsabilidade dos poloi, ou seja, o ignaro vulgo – os conhecimentos superiores, a 
unidade das cósmicas e secretas leis que estabelecem, dentro de mágico equilíbrio, as 
mil e uma1 relações maravilhosas que entreligam o homem, a natureza e os astros. É 

                                            
1
 O número 1001 encerra, e os legítimos iniciados o sabem, um sentido esotérico de supremo alcance. Nessa 

representação numérica acha-se decomposta uma das chaves mais antigas e preciosas da Sabedoria dos Rishis ou Ciência 
Iniciática das Idades que se foi velando e re-velando com o decorrer dos tempos. 

Símbolo dos símbolos, os mais augustos, palpita em seu hermetismo o coração de mistérios sagrados, conhecimentos 
de capital valor em face do conjunto da Doutrina Arcaica, régios tesouros que os Jinas não retiram da sua Arca milenar, para 



 

 
 

renascer para o Eterno abandonando o túmulo deste triste, restrito, contraditório e 
lastimoso mundo tridimensional, fictício e vicioso plano de efeitos onde se entronizam 
mentiras irônicas como o Acaso, tentando em vão explicar o desconhecido; e outras 
tantas mentiras engenhosas procurando distrair as angústias impotentes da Dúvida 
ancestral, em face do desfile intérmino de pálidas formas incertas que jamais souberam 
quem são, donde vieram e para onde vão... É o drama do cárcere de que fala Platão, 
onde, cegos espiritualmente, ou seja, de costa para a luz, admitimos como plena 
realidade um mero jogo de sombras cabriolando nas paredes das nossas limitações 
psicofísicas. 

Prossegue a tradição dizendo que, ao se multiplicar o gênero humano, multiplicaram-
se, também, as idiossincrasias do corpo, da alma e da mente e o espírito encarnado 
manifestou-se débil. Nas mentes menos cultivadas arraigaram-se exageros naturalistas 
que fecundaram as superstições. Das paixões e desejos até então ignorados, nasceu o 
egoísmo. Começaram os homens a abusar do seu poder e sabedoria. E veio impor-se, 
então, a necessidade de reduzir-se o número dos conhecedores. Assim começou a 
Iniciação.2 

Cada país adotou um especial sistema religioso, de acordo com a capacidade 
intelectual do povo e suas necessidades espirituais; porém, como os sábios 
prescindissem do culto por simples formalidades, restringiram a muito poucos o 
verdadeiro e avançado conhecimento. A necessidade de se encobrir a genuína face dos 
altos ensinamentos à fim de pô-los a salvo de possíveis profanações, se deixou sentir 
mais e mais em cada geração, e assim, o véu a princípio tênue se foi tornando cada vez 
mais denso à medida que tomava maior corpo o egoísmo pessoal, até que, por fim, se 
converteu em Mistério. 

                                                                                                                                                 
facultá-los a determinados centros iniciáticos, senão sob o clima espiritual de ciclos propícios relacionados com os 
movimentos oculto-raciais ou manúsicos. 

Os mais conspícuos estudiosos da complexa Filosofia Oculta; os laureados decifradores da linguagem secreta ou 
simbólica da antiguidade pré-histórica, e mesmo os reais valores ocultistas – que perfazem, seja dito de passagem, um 
número muito reduzido – quando não vinculados, de certo modo, aos lídimos centros da milenária Sudha-Dharma-Mandalam 
desconhecem, e não suspeitam sequer todo o alcance do sétuplo significado intrínseco desse hieróglifo maravilhoso que é o 
isíaco 1001. 

Entretanto, que maior simplicidade que a aparência gráfica desses signos formando tão familiaríssimo termo numérico, 
caracteres que também representam letras do nosso alfabeto? 

Nessa simplicidade mesma sói residir um dos principais véus que encobrem as profundas verdades da Sabedoria 
Perdida ou Ciência Primitiva, multifragmentada desde remotas eras nas línguas, religiões, filosofias e mitologias de todos os 
povos. 

Essa simplicidade constitui o véu sutil que perpassa sobre inúmeros fenômenos da Natureza e da vida humana, onde 
se escondem leis estupendas que só pouco a pouco e imperfeitamente, a matemática, a biologia, a física e a química, etc., vão 
descobrindo. 

Teremos sempre de recordar o velho axioma cabalista: “Se queres ver no invisível abre bem teus olhos à sua projeção 
no visível”. 

O singular impressionista moderno, Ramon Gomez de la Serna, o emotivo novelista e “psicólogo do inanimado”, teve 
agudo acerto ao dizer numa das suas “greguerias”: “cada olhar morre onde cai”. Sim; morre o superficial, aquele que se 
limita à epiderme das cousas e deixa de lhes viver o espírito, sua íntima expressão, sua forma subjetiva, sua outra vida, enfim, 
seu outro mundo. 

Devemos aprender a olhar com olhar de primeira vez as cousas mais comuns. Todas escondem uma verdade e um 
encanto desconhecidos. Não obstante nos serem tangíveis, como que vivem numa dimensão diferente em relação a esta ou 
aquela sua particularidade – tantas vezes de essencial importância – que nos está vedada, em virtude de nosso retardamento 
perceptivo, nossa precária sensibilidade, nossas internas inércias, nosso obscurecimento psicomental que as prodigiosas 
yogas – exercícios teosóficos – desfazem quando praticadas sob a direção pessoal de mestres, em legítimos colégios 
iniciáticos, e não colhidas em livros, onde, – sem exceção – por ignorância inocente ou mercantilíssima falta de escrúpulos, 
tais ensinamentos sutis são ministrados de modo deturpado, o que importa num grande perigo pelas graves perturbações 
que costumam trazer aos seus desprevenidos praticantes, os incautos curiosos. 

Em futuros Mosaicos e com mais oportunidades faremos novos comentários em torno do sibilino e arquiprecioso 1001, 
quando tratarmos da famosa obra Mil e Uma Noites, essa tão sublime quão incompreendida coleção de contos iniciáticos: 
tradições de origem ário-parsi-indú, ou mais acertadamente de origem atlante. 

2
 Iniciação ou caminho de Regeneração, isto é, a nova geração ou renascimento: o interno e espiritual, conseguido 

pelo próprio esforço do homem intuído, disposto à reconquista da Fortuna outrora perdida – seus prístinos e divinos direitos: 
o Conhecimento Integral que o Véu de Ísis encobre. 



 

 
 

Estabeleceram-se os Mistérios em todos os povos e países procurando evitar-se, ao 
mesmo tempo, quaisquer contendas e erros, facultando-se às massas profanas doutrinas 
inofensivas, adaptadas às inteligências vulgares, não como crenças fanáticas, mas na 
forma de fábulas e contos infantis de sadio fundo moral. Em resumo, a tradição acentua, 
nas entrelinhas, que os filosóficos e complexos ensinamentos ministrados no ádito dos 
templos iniciáticos; as observações lógicas e científicas dos fenômenos naturais, que 
conduzem o homem à segura posse dos segredos das eternas verdades, não devem cair 
no domínio popular, pois os olhos do espírito devem prevalecer sobre os olhos do corpo 
diante da nudez integral da Mater-Sabedoria ou Isis desvelada... 

_______ 

 

Decorreram os tempos, e na quinta raça, a ária, sacerdotes brâmanes 
inescrupulosos – por fatal hereditariedade atlante3 – prevalecendo-se da singeleza das 
crenças que imbuíam a alma popular, já de si sempre propensa à cega psicose idolátrica, 
começaram a forjar falsos deuses afastando-se completamente da única e universal 
Causa das causas. Seguindo o infeliz exemplo os demais povos pouco a pouco foram, 
também, antropomorfizando e sepultando no barro bruto da letra dogmática as mais 
elevadas verdades metafísicas e a viva e inefável linguagem dos símbolos4: alma 

                                            
3 A Atlântida, o continente de Kusha ou País de Mú, foi o campo de evolução da Quarta Raça, que desenvolveu o 

estado de consciência psíquico, anímico ou lunar, relacionado com o plano astral: a esfera das sensações, das paixões, dos 
delíquios caóticos dos sentidos. 

Na raça atlante, governada por Lua e Saturno, predominou – sobretudo entre os Toltecas – a prática da magia negra 
num grau imponderável como potência corruptora e destruidora. 

Impõe-se um estudo aprofundado e, principalmente, documentado, isto é, um estudo deveras iniciático, ou seja, o que 
se procede no seio de grandes Fraternidades esotéricas – repositórios da Sabedoria Tradicional das Idades – para que se 
possa alcançar uma compreensão precisa do que representou, realmente, a magia negra atlante; – as causas da catastrófica 
submersão do enorme continente – cuja tradição se conserva em tantos países sob o mítico relato do Dilúvio Universal – “a 
queda dos Deuses” e sua repercussão histórica pelos tempos em fora até nossos dias. 

Em data de 7 de outubro de 1937, o prof. Castaño Ferreira, instrutor da Sociedade Teosófica Brasileira, realizou nesta 
instituição, notável conferência pública, amplamente noticiada na imprensa desta capital, sob o título: “A Atlântida Redimida”. 
Era o seguinte o sumário dessa palestra cultural, que descortinou aspectos inteiramente inéditos da Filosofia Oculta, e 
marcou uma das maiores afluências à sede social da S. T. B.: “A queda dos Anjos e as tradições sagradas da antiguidade. O 
misterioso continente de Kusha. A poderosa civilização dos vermelhos. A origem dos antropóides. Roma-Capura e a ilha de 
Poseidonis. Referências dos clássicos. A Sétima Sub-Raça e o trabalho da S. T. B. em plena Quinta-Raça ariana”. 

Em palestras seguintes o prof. Castaño Ferreira retornou ao fascinante tema, descerrando-lhe novos aspectos qual 
seja o do “secreto trabalho da Grande Fraternidade Branca para resgatar os Deuses caídos”. Os estudiosos do assunto que 
tiveram oportunidade de assistir a tais conferências, enriqueceram-se, por certo, de elementos inusitados para dilucidações 
preciosas no vasto e obscuro campo desse tema, cujos reais fundamentos jamais foram postos em letra de forma. Sem 
dúvida os ouvintes se aperceberam do lídimo sentido dessas palestras, que não apenas visavam oferecer um luxo ocioso de 
ilustração exótica, rebuscando sucessos estritamente limitados a um nebuloso passado pré-histórico... Não. Homens e 
Humanidades, como as cousas e os dias se reencontram... 

A cara velada e inquietante do inexplicável de hoje é sempre o fantasma duma realidade de ontem que se nos fugiu da 
memória, mas nem por isso deixa de viver entranhada em nós outros, sem recordar-nos seu nome, como sombra inexorável 
escrava de escravos, como grande incógnita – agente duma lei mal conhecida que para uns é o vago Destino e para outros 
Carma, lei de ação e reação, causa e efeito, em suma, Lei de Responsabilidade. 

Na tela da vida de cada homem como da humanidade, aquele inexplicável vem escrever sempre, no instante exato, sua 
sentença irretorquível, na linguagem convincente dos fatos, que de mil formas traduzem o eterno Mane Thecel Phares, cujo 
verdadeiro, ou melhor, cabalístico sentido é: “pesado, medido e contado”. 

Há mistérios duma antiguidade remota, feita de glórias e tragédias supremas, que vêm repercutindo através dos 
tempos e vibram sob as características atuais da marcha evolutiva dos povos, donde ressalta, pelo grandioso desempenho 
que lhe cabe por Lei no concerto das civilizações, a nossa gente, a raça sintética que se vem formando neste rincão 
abençoado pelos deuses, Raça Ibero-Americana para uns ou Sétima Sub-Raça do ciclo ário para nós outros, teósofos 
ocultistas congregados em torno da causa que fez nascer o Grande Loto Espiritual do Novo Mundo, a Sociedade Teosófica 
Brasileira. 

Altamente intuída foi a frase do maior estadista do mundo hodierno, o presidente Roosevelt, proferida em memorável 
discurso: “Esta geração tem um encontro marcado com o Destino”. 

Sim. Um encontro decisivo, sob o signo do Novo Ciclo espiritual-oculto que tem assinalado, – desde 1883 – através de 
acontecimentos de forte relevo histórico, o término do Ecce Oriente Lux e o início da Era Redentora consubstanciada no lema 
lançado, em 1931, pela S. T. B.: ECCE OCCIDENTE LUX ! 

4 Após a queda da Atlântida os conceitos da Sabedoria Primitiva espalharam-se pelas diversas teogonias jaina, 
budistas, bramânica, ibérica, nórdica, latina, grega, etc., na forma de flamantes símbolos que, grosseiramente adulterados, 
chegaram até nossa época. 



 

 
 

dinâmica de todo ensinamento iniciático, inassimilável para aqueles que não renasceram 
de si mesmos, mercê do fogo fecundante da liberadora rebeldia de Prometeu, 
conquistando a sempre esquiva e agreste Natureza – conquista da visão mental do 
simbolismo unitário da Vida em todas as suas manifestações. 

 

[Figura: O Divino Rebelde – anima a todos os gênios, guias e inspiradores da 
humanidade – que se sacrifica no Cáucaso da vida física para, brandindo a espada do 
Conhecimento Superior, libertar seus “irmãos menores” do abutre das paixões grosseiras, 
as negativas inércias, a ignorância.] 

 

Oculta sob o simbolismo religioso e a mitologia de todos os povos perpassa, 
avassaladora, a rede do sistema científico e místico da Arcaica Sabedoria que marchou, 
no início, do Ocidente para o Oriente – deixando por toda a bacia mediterrânea as maçãs 
de ouro do atlante Jardim das Hespérides – avançando, depois, no sentido inverso – Ecce 
Oriente Lux ! – para realizar o iniciático itinerário de Io: o coleio da serpente do cósmico 
mistério que conduz as raças e civilizações a determinada meta; a serpente que procura 
morder a cauda – o Ouroboros grego – ou seja, o cabalístico símbolo da fusão da 
multiplicidade na unidade; a integração do efêmero no eterno; a contínua movimentação 
do vário buscando, por força de secreta lei, a harmonia do uno – o círculo giratório da 
Evolução, dentro do qual universos e humanidades surgem, se desenvolvem sob as 
contínuas reações da vida-energia transmudando-se em vida-consciência. 

O perene êxodo de Io retrata em seu mágico sentido a própria marcha espiritual da 
humanidade: as mônadas, unidades ou divinas centelhas do Logos ou Consciência-Total; 
– mônadas que emigram, peregrinantes, de corpo em corpo, de vida em vida, através das 
raças e continentes, pela senda infinita e tortuosa dos tempos; peregrinação já na Grécia 
simbolizada nas corridas olímpicas dos atletas, que passavam de mão em mão um facho 
ignescente. A pista era o Templo, como Templo-mór iniciático é a nossa própria Terra; as 
etapas, os séculos ou mesmo os ciclos raciais, caracterizando-se cada um deles por 
determinado estado de consciência entre os sete a serem desenvolvidos plenamente pela 

                                                                                                                                                 
Impotente para atingir a transcendência e excelsitude de tais símbolos, a miopia do postivismo agnóstico tem se 

bastado com as negativas sistemáticas, tão solenes como rasas, indocumentadas e tendenciosas. 

Um dos mais arcaicos e gráficos destes símbolos é o da “A Ave Sagrada”, Brahmâ-Kâla-Hamsa ou o “Eterno Cisne”. 
Diz Roso de Luna que o nome misterioso de Hamsa, o cisne, passou à Europa nos tempos remotíssimos das primeiras 
invasões árias, dando origem a tradições sem fim, já detidamente estudadas no capítulo Religión, leyendas y mito, da obra 
Conferências Teosóficas en America del Sur, daquele autor, e em múltiplas passagens desse seu outro livro-mestre Wagner 
Mitólogo y Ocultista, onde são comentadas, com surpreendente poder interpretador assentado numa cultura avassalante, as 
obras do colosso de Baireuth, relativas a Lohengrin como “Cavaleiro do Cisne”, o Cisne sagrado do Grial ou Graal, morto 
pelo jovem Parsifal antes da sua conversão, a mágica Ave que revela a Sigfredo, depois da morte do Dragão, o mistério de 
Brunhilda redeada de chamas na petera, pedra ou roca iniciática, etc, etc. 

Bonilla San Martin consagrou quase todo seu livro, El Mito de Psiquis, a tão fundamental legenda primeva que, através 
do Brabante e dos Nibelungo-Sagas chegou incólume até nós, e a História da Idade Média, por sua vez, tem uma das suas 
páginas mais expressivas no Hamsa teutônica ou fraternidade liberadora e comercial que refreou as tiranias de reis e nobres 
criando, sob a proteção do “Cisne sagrado do comércio que emancipa os povos e lhes dá cultura”, aquela vastíssima 
federação sábia que se estendeu desde a Holanda e Suiça até os confins finlandeses do Báltico, e que encontra seu eco nos 
célebres Maestros Cantores de Nuremberg. 

A palavra som provém do sânscrito swanas, cujo radical swan quer dizer: ressoar, retinir, etc. O Hamsa é o cisne 
védico criador dos universos; veículo do som eterno, o Om sagrado das vetustas tradições orientais. 

Swan significa ainda “cisne ou ave sagrada” que, ao beirar a morte entoa um canto estranho – velada elegia dum adeus 
à vida – que tão belas inspirações tem dado aos artistas. 

Este som é o Logos platônico, os trovões do Apocalipse, as trombetas das visões de Ezequiel, a “Voz divina” ou o 
“Akasha-Vani” dos indús, o Vach, donde procede o termo vaca e daí a expressão “vaca sagrada”, símbolo tão deturpado por 
fanáticos, fátuos irresponsáveis e ignorantes ilustrados quer do ocidente como do oriente. 

O Vach, “verbo sagrado ou Logos”, se manifesta como Sarasvati, a deusa da palavra e da eloquência entre os indús. É 
ainda representado no Swan-Yin dos chineses ou “A Voz melodiosa”, “A Mãe da Sabedoria”, origem dos nomes Lohans e 
Sohans, usados pelos seus sacerdotes e também pelos primtivos Arhats budistas em virtude dos belos hinos que entoavam.  

A própria palavra Lohengrin – Lohan-grin ou gwin, jim o gina, etc. – provém do Swan Ritter brabantino do “Cavaleiro do 
Cisne”. 



 

 
 

humanidade; os atletas, as gerações; o facho, o progresso espiritual da mônada, a 
fagulha imperecível que procura tornar-se chama, isto é, a expansão das máximas 
possibilidades da nossa mente até a fusão da mente finita do homem na infinita do 
universo, fusão que exprime a posse integral do mundo das causas supremas, ou posse 
da Percepção Direta que é o fastígio da evolução espiritual do homem sobre a Terra: o 
Adeptado. 

Platão, o divino, distinguia três classes de mente ou graus de inteligência que ora é 
modesta fagulha, ora elevada chama ou poderoso fogo, correspondendo a primeira ao 
homem vulgar, de acanhada mentalidade, desservido de qualquer intuição, mero joguete 
ainda das paixões: o fermento grosseiro da animalidade; esse é o tipo gregário, 
demasiado doméstico, o espírito prático, entranhado amigo dos fatos palpáveis; incapaz 
de guiar-se por si próprio é guiado por bons ou maus Pastores, pastóforos ou “condutores 
do gado humano”. 

A segunda classe de mente, a reflexiva e compreensiva que luta e desenvolve 
crescentes esforços por se libertar das cousas materiais, almejando, insatisfeita sempre, 
um mundo ideal de conhecimentos maiores, o mundo das profundas acústicas espirituais, 
é a mente humana propriamente dita, a inteligência que caracteriza os homens de ciência, 
os espíritos amantes das investigações superiores, já muito acima do nível da percepção 
objetiva do rebanho imenso, ruminando, imprecavido, todas as fórmulas exuberantes da 
rotina feliz e estúpida, perfeitamente acomodado nos limites da falsa ordem 
preestabelecida. 

A terceira classe de mente, a intuitiva ou espiritual, distingue a todos os homens 
geniais, os extraordinários rebeldes pensantes, grandes transformadores e construtores; 
são os Prometeus imortais, – os homens-sínteses, símbolos encarnados, vivos e ativos. 
Fazem da sua vida toda um risco,5 um gesto de arrojo amplo em meio do rebanho viciado 
pelos pastores sombrios...; – esse temerário gesto que almeja despertar mais e mais a 
consciência coletiva, apontando-lhe um horizonte desconhecido da Verdade; verdade que 
nunca é de hoje nem de ontem, mas de todos os tempos, apenas esquecida ou recoberta 
sob os véus de conscpurcações multiformes. 

Aquele arrojo mental que transforma e cria é, na sua essência uma manifestação de 
amor, uma expressão humana de íntima solidariedade com esse próprio amor impessoal 
e libérrimo da Natureza, sempre renovadora, construindo e transformando tudo malgrado 
os oráculos estacionários dos falsos ídolos. Fundem-se nessas almas eleitas experiências 
de mundos outrora conquistados; a consciência das forças que operam a evolução 
universal reflete-se nessas almas, que na linguagem da suas lutas não cessam de clamar 
multímodamente: Redime-te da tua QUEDA, ó homem; levanta-te e anda! Salva-te pelas 
tuas próprias mãos, CONHECENDO-TE A TI MESMO! São os que se antecipam à 

                                            
5
 Quem quer que sobressaia do vulgar, pela afirmativa forte duma verdade maior, encontra inteira solidariedade no 

lídimo teósofo, que é livre pensador por excelência, e não sacrifica nunca um reconhecimento justo a estultos preconceitos 
de crença, credo, casta ou cor. Toda atitude plena de virilidade espiritual liberadora é uma atitude teosófica. 

Apraz-nos, pois, reproduzir nesta anotação alguns dos belos conceitos filosóficos, perfeita lição de energia dum pastor 
evangélico, o pensador que se apresenta sob o expressivo pseudônimo de Noel Vesper como autor do livro “Antecipações a 
uma moral do risco”: 

“A vida é ação. Ação equivale sempre a sacrifício. Sacrifício duma parte da realidade, duma parte do já existente e 
logrado, que consumamos por amor ao ideal, ao que ainda não existe nem temos certeza de conseguir. 

“Toda ação é, pois, um sacrifício do presente ao mistério do futuro. É um risco. 

“O risco constitui o sentido moral da vida. A Ética tem, assim, um caráter dinâmico, empreendedor, ousado. Condena a 
abstenção, o repouso. A virtude está sempre em marcha. Já não disse Jesus que aquele que quer salvar sua alma – e alma é 
fama – perde-la-á, e quem a perder, isto é, que a arrisca a todo momento, somente esse haverá de salvá-la? 

“O risco é também o sentido religioso da vida humana. Deus, que poderia ter-se mantido em passiva e imóvel 
perfeição, arriscou-se criando um mundo que livremente evolui com todas as eventualidade dramáticas da vida, e todas as 
trágicas possibilidades do mal. O inimigo, o Antideus, surge então. Para esta Teologia dualista, diante do Poder divino, que é 
criação, vontade, risco, há um Poder demoníaco, encarnação da tendência a ficar na quietude, na inatividade, na segura e 
negativa beatitude”... 



 

 
 

compreensão normal das épocas em que surgem como fulgurantes bólides espirituais. 
Devassam o Mistério e roubam-lhe chamas de segredos que vêm constituir outras tantas 
ciências e coletivamente a Ciência. 

(Continua) 

 

 

D H Â R A N Â 
Por H. J. Souza 

 

“Grande é o erro daqueles que confundem o Espírito ou Inteligência (Nous) com a 
Alma (Psyké). Não menos os que confundem a Alma com o corpo (Soma). Da união do 
Espírito com a Alma nasce a Razão; da união da Alma com o Corpo nasce a Paixão. 
Desses três elementos, a Terra deu o corpo; a Lua, a alma, e o Sol, o Espírito. Por isso 
que, todo Homem justo, consciente de todas esas verdades, é, durante a sua vida física, 
um habitante da Terra, da Lua e do Sol”. – Plutarco (De Isis e Osiris). 

 

YOGA, dizem os clássicos do Ocultismo, “é uma filosofia ou sistema que tem por fim 
dar àquele que a pratica, o poder de se abster de comer e de respirar durante 
considerável tempo e processo, ainda, de se tornar insensível a todas as impressões 
exteriores”. 

Para nós, aquele que pratica Yoga visando tais poderes é apenas um faquir e não 
um Yogi. 

Tal maneira de definir o termo Yoga tem provocado tantas perturbações entre os 
pretendentes à Vereda da Iniciação, como o próprio termo “Deus”, através de lutas 
religiosas entre os que se extasiam diante de definições que não podem, de modo algum, 
expressar, com precisão e clareza, tudo quanto pertence ao mundo subjetivo. 

Ademais, no que diz respeito à Yoga, logo se manifesta o desejo egoísta de 
sobrepujar os demais, de ser, enfim, um homem completamente diferente dos outros, sem 
falar nos perigos que de tal prática procedem, quase sempre em detrimento do próximo. 
Nesse caso, Magia Negra e não Magia Branca ou Aquela que praticam os Seres 
Superiores, como Guias ou Instrutores dessa pobre Humanidade acorrentada nas férreas 
cadeias da Ignorância, qual Prometeu “amarguradamente infeliz”, como diria Junqueiro, 
na sua mítica montanha, que é o Cáucaso, que tanto vale pelo “cárcere Carnal” ou “pote 
de argila” bíblico. 

Yoga, querendo dizer “união”, nada mais é do que a adoção deste ou daquele 
sistema por parte de quem, de fato, só tenha a preocupação de se UNIR ao seu Eu ou 
Consciência Imortal, na razão do que diz Paulo, em Efesus, III, 16/17: “Todo ser bom 
pode falar ao Cristo em seu Homem Interno”. Cristo ou Consciência Universal, tanto 
vale. 

Das inúmeras espécies de Yoga que se conhece, sobressaem as que se conjugam 
com os 3 corpos de que o homem se compõe, à parte opiniões até hoje divulgadas, por 
serem completamente errôneas. Referimo-nos à Hatha-Yoga, “como ciência do bem-
estar físico”, desde que tal corpo é o sustentáculo da alma e do espírito. “Mens sana in 
corpore sano”. A seguir, Gnana-Yoga e não Raja, como querem outros, porquanto o 
mesmo termo Gnana ou Jnana, tem por étimo Jim ou Jina, que de ser um habitante do 
Astral, ipso-facto, relaciona-se com a Alma ou Psiké. Donde o termo: poderes psíquicos. 
O mesmo termo Espiritismo, usualmente empregado, é errôneo por suas práticas 
envolverem única e exclusivamente o mundo astral. Nesse caso, ANIMISMO ou 
PSIQUISMO. Finalmente, Raja-Yoga (União real, régia ciência, etc.) ou do Mental, como 



 

 
 

sede do Espírito, desde que acima dele se acham as consciências Búdica e Átmica que, 
a bem dizer, são Portas abertas ao Tabernáculo Divino. No corpo humano, a hipófise tem 
que ver com a Alma, enquanto a epífise (“sobrenatural”) com o Espírito. 

Por tudo isso, dizer-se que “tal união com o Todo (pela prática da verdadeira Yoga) é 
feita por três caminhos”, cujos, a mesma Vedanta denomina de: Karma ou ação para o 
físico; Bhakti ou “devoção” (a mística da Fraternidade Humana, como o maior de todos os 
Ideais) e JNANA ou do conhecimento, visão espiritual, sabedoria, Gnose, etc. 

Todo e qualquer processo de livrar o Ego das ilusões do mundo terreno com o fim de 
uni-lo à Consciência Universal, é uma YOGA. 

Na de Patanjali, como a mais importante de todas, existem oito graus ou estados: 

1º  – YAMA: restrição, controle de si mesmo; 

2º  – NI-YAMA: observações religiosas, ou antes, alicerçamento do caráter; 

3º  – ASANA: posição especial para a meditação, embora que esteja incluída nos 
bailados iniciáticos, tanto do velho Egito como da Índia, e posteriormente, na Grécia 
(“mistérios eleusinos, etc.”) e hoje, de modo velado, na arte coreográfica, em geral. Tais 
“asanas” ou posições, sempre debaixo de um certo ritmo, traduziam, muitas vezes, toda a 
história de um deus do Panteon do País, quando não, mensagens desses mesmos 
deuses ao Templo onde eram praticados semelhantes rituais. Haja visto, os bailados 
exigidos no começo de nossa Obra, todos eles expressando mensagens e divulgações de 
remoto passado, em referência aos fundadores da mesma Obra; 

4º  – PRANAYAMA: retenção do hálito para controle de todas as funções orgânicas 
(a mesma medicina atual já aconselha essa prática nas crises “simpaticotônicas”, etc. em 
relação com o lado solar, do mesmo modo que as vagotônicas, com o lunar. E a prova 
que, as duas narinas estão classificadas nas antigas escrituras orientais, como: Ida ou 
lunar (a esquerda) e Píngala ou solar (a direita). Quando a respiração flui por ambas as 
narinas, recebe o nome de Sushuma (respiração andrógina, dizemos nós ou 
equilibrante, etc.). Este é o momento mais apropriado para semelhante YOGA, 
principalmente se levada a efeito em PADMASANA (Padma, loto e Asana, posição. 
Nesse caso, “posição do loto”, ou seja: de pernas cruzadas, como se vê nas imagens do 
Buda, etc.); 

5º  – PRATY-AHARA: o poder de afastar o mental das sensações físicas; 

6º  – DHÂRANÂ: “a intensa e perfeita concentração da mente em determinado objeto 
interno, com abstração completa do mundo dos sentidos”. Em síntese: o sumo controle do 
pensamento. 

7º  – DHYANA: Meditação, contemplação abstrata ou afastamento do mundo dos 
sentidos, melhor dito, estado de “isolamento completo”. Constitui uma das “seis 
Paramitas” budistas. E a prova que, em um dos mantrans (hinos) do começo de nossa 
Obra – o mesmo que nos foi enviado do Oriente – figura estas palavras: “Dhyâna, tuas 
portas de oiro nos livram da deusa Mayá (“ilusão dos sentidos”); 

8º  – SAMADHI (ou Samyâma): estado de meditação obtido pela concentração, no 
qual o Adepto se torna consciente de seu Mental Superior, o que tanto vale por se tornar 
Um com o Todo, a Consciência Universal, etc. A mesma “posição do Buda” não significa 
outra coisa. E a prova que, traz os olhos cerrados (visão para dentro ou espiritual), 
orelhas enormes, que muitos criticam sem saber que é apenas um símbolo, na razão 
daqueles que além de CLARIVIDENTE é CLARIAUDIENTE. As pernas cruzadas ou na 
posição já apontada como de Padmasana, sendo que as mãos unidas e os dedos curvos, 
formando a última letra do alfabeto sânscrito, ou Aquele que alcançou o Fim de sua 
evolução terrena: o Nirvana, etc. E quanto ao ponto ou sinal que traz na fronte (“olho de 
Shiva”, como se chama na Índia; “ureus mágico”, no Egito, como prova a “serpente que se 
vê na fronte dos faraós”), em relação à mesma visão espiritual. E assim por diante. 



 

 
 

––––––– 

 

Por todas essas razões e outras mais ainda, a nossa Escola Iniciática ter sido 
fundada com o nome de “DHÂRANÂ”, e seu órgão oficial o conservar até hoje como uma 
homenagem àquela época. 

DHÂRANÂ serviu, pois, de “sumo controle do Pensamento”, para que Dhyana 
abrisse suas “Portas de Oiro” a Samadhi, além do mais, através de desconcertantes 
fenômenos psíquicos, que o vulgo denomina erroneamente de “milagres”. E logo 
chegando o domínio do Mental (Dhyâna ligada a Samadi, ou antes, Budhi a Atmâ, como 
6º  e 7º  princípios teosóficos, para a formação da Tríade Superior), a própria Lei lhe exigir 
o de SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, além de excelso e significativo lema, que 
é: SPES MESSIS IN SEMINE, ou “a esperança da colheita está na SEMENTE”. E isso 
porque, todos quantos forem atraídos para as suas fileiras, desde já representam os 
arautos dessa civilização de elite, que fará seu surto nesta parte do Globo, e para a qual 
foi a mesma S. T. B. criada. 

Assim, o mesmo leitor ao manusear as iniciáticas páginas de seu órgão oficial, 
embora que não o saiba, pratica um rápido estado de “Dhâranâ”, por ter de abandonar o 
“mundo dos sentidos”, sob pena de não poder compreender o que, por “baixo da letra que 
mata”, refulge como um Novo Sol que iluminasse a sua Consciência, na razão do “Espírito 
que vivifica”. 

Vitam impendere Vero! 

 

Ilustração: gravura 

Legenda: 

“A Sociedade Teosófica Brasileira faz seu aparecimento no continente americano no 
momento justo em que um ciclo racial entra em franca decadência para o alvorecer de um 
outro portador de melhores dias para o mundo. E no BRASIL, porque tão precisoso 
NOME comprova que é nele onde se mantêm vivas e crepitantes as BRASAS de Agni, o 
Fogo Sagrado de tão excelso Movimento. A figura feminina que aparece na ilustração 
representando a STB, desprende de seus miraculosos dedos, sete raios luminosos, na 
razão de “Missão dos 7 Raios de Luz”, mas em verdade, “Missão Y”, por abranger as 
duas Américas. (Ilustração de MIRANDA JR.)” 

 

 

NOTICIÁRIO 
 

SEGUIRAM PARA A VILA HELENA 

 

À fim de fazer uma estação de repouso, renovando forças físicas e espirituais, na 
Vila Helena, sede da Presidência Geral da Obra, em São Lourenço, pelo noturno das 22 
horas do dia 16 de Dezembro último, seguiu para aquela cidade o Diretor-Chefe da S. T. 
B., Prof. Henrique José de Souza, acompanhado da Exma. Família e alguns membros 
daquela instituição. 

 

ALMANAQUE ASTROLÓGICO AMERICANO 

Em Novembro próximo passado chegou às nossas mãos o “Almanaque Astrológico 
Americano” para 1940, editado em Santiago do Chile, pelo Sr. J. E. Bucheli. 



 

 
 

No gênero, esta publicação se nos mostra a mais inteligente e completa de quantas 
já temos tido notícia em língua espanhola. Não se apresenta apenas ricamente 
informativa nos diversos ramos da ciência espiritualista; – suas páginas biográficas 
focalizando os mais eminentes vultos históricos das civilizações americanas, assim como 
os valores ocultistas e teosóficos do Novo Mundo, imprimem ao volume uma intelectual e 
cativante feição de antologia de cultura esotérica, presidida por um claro americanista. 

Os vários estudos cronológicos e astrológicos que esse Almanaque oferece são 
trabalhos apreciabilíssimo e de eficiente utilidade para os que se dedicam a investigações 
dessa natureza. 

O livro é dividido em quatro partes, tratando na primeira de “Americanismo: Nuestra 
Historia, nuestras tradiciones”. Na segunda: “Generalidades Astronómico-Científicas. 
Elementos del Calendario”. Na terceira: “Ciencia Astrológica y Ciencia Esoterica. 
Espiritualismo”. Na quarta: “Cálculos Astrológicos e Astronómicos. Guías. Tablas. 
Horóscopos. Efemérides Astronómicas”. 

Gratíssimos pela gentil remessa, neste breve registro deixamos a franca aceitação 
que nos mereceu o “Amanaque Astrológico Americano” para 1940. 

 

FUNDAÇÃO DA LOJA SERAPIS 

No dia 12 de Novembro do corrente ano, foi inaugurada nesta cidade mais uma 
Rama da S. T. B., tomando a denominação da Linha de Adeptos reveladora duma das 
Quatro Grandes Verdades. Instalou-se, provisoriamente, à rua Visconde Itamaraty nº  144, 
Casa 3. À cerimônia da inauguração, assistiu avultado número de membros da S. T. B., 
fazendo uso da palavra a irmã D. Pureza Cacheau, que eloquentemente discorreu sobre a 
Linha que iria servir de égide à nova Loja. A Diretoria ficou constituída pelos seguintes 
irmãos: Cel. Manoel Tenreiro Corrêa, presidente; Julia Forni, vice-presidente; Manoel 
Costeira, 1º  secretário; D. Prazeres Costeira, 2ª  secretária; Áurea Dulce Forni, tesoureira; 
Antonio G. Alfeirão, bibliotecário; D. Pureza Cacheau, oradora. 

 

GUIA DE LEITURA TEOSÓFICA 

Um dos mais sérios problemas para a cultura, em todos os tempos, foi a organização 
de um grupo de livros que, seriada e progressivamente, conduzisse o discípulo à 
consecução dos conhecimentos imprescindíveis à sabedoria. Os mestres chineses, 
hindus, egípcios, gregos, todos os criadores e mantenedores de civilizações cuidaram de 
sistematizar os conhecimentos da Ciência Sagrada ou Doutrina Arcaica em suas seções 
perfeitamente distintas, embora enlaçadas pelo véu sutil e pelo vínculo oculto da “maya 
budista”: a exotérica e a esotérica. 

A iniciação exotérica, que deu origem à ciência fragmentária e inconsequente de 
nossa civilização mecânica, produziu e produz de comum resultados infelizmente algo 
contrários ao pensamento inicial dos Mestres. Todavia, o crítico da História conclui, 
necessariamente, que sem a iniciação exotérica a sabedoria popular, que o folclorista 
estuda sem poder unificar as características dos povos antigos e modernos, seria balda 
da significação que abundantemente apresenta. A exotérica é destinada à quantidade (os 
chamados), ao passo que a exotérica o é à qualidade (os escolhidos). 

Como centro iniciático, a S. T. B. também trabalha em duas seções: a exotérica, 
compreendida nas aulas das ramas Mória, Kut-Humi e Serapis, nas conferências 
públicas, nos múltiplos estudos publicados neste seu órgão oficial e em diversos dos 
principais jornais brasileiros; e a esotérica, nas aulas ministradas a um grupo seleto de 
membros e em vários estudos estampados nas condições apontadas acima. 



 

 
 

Isso não obstante há, tanto no nosso trabalho exotérico como esotérico, fases em 
que a evolução propiciada pela solução de problemas teosóficos capitais e ocultos, gera a 
necessidade de enriquecer, de certo modo, o campo exotérico mercê dos avanços 
realizados no esotérico. O estudo das matérias do nosso programa filosófico e a 
aglutinação dos atos de todos nós robustece o corpo doutrinário da S. T. B., confirma-lhe 
a importância que desde o ano de 1924 adquiriu na cultura brasileira e esplende nestas 
páginas. 

A consciência dos valores que possuímos jamais nos levaria a dizer em alto e bom 
som o que somos e o que realizamos se porventura a tanto não nos obrigassem o dever e 
a alegria de espalhar entre nossos patrícios e os estrangeiros que, itinerante do isíaco 
caminho, nesta terra prodigiosa argamassam seus destinos ao da nacionalidade, as 
luminosas soluções de problemas insolucionados pelo pauperismo doutrinário e 
instrumental da ciência oficial. Sempre que imprimimos nossas idéias, sempre que 
revelamos trabalhos nossos através de tipografia, acautelamos nossa satisfação numa 
assaz fundamentada modéstia, no propósito de não distrair a atenção do leitor dos pontos 
fundamentais, esses mesmos pontos que imperativamente determinam em nós o 
cumprimento de um excelso dever de fraternidade filosófica, humana e social. Damos 
tudo que temos com entusiasmo na esperança de ver o gesto avisado que sabe receber; 
apenas assumimos, voluntariamente, como reservistas de um glorioso exército espiritual, 
o papel de depositários da Ciência Sagrada, esse tesouro inalienável que a juvenil 
imprevidência dos homens desleixa, esquece e deturpa, buscando-o, sofregamente, só 
quando as aflições cármicas os atormentam de perto. 

Evidenciou-se-nos a necessidade de oferecermos aos nossos leitores o presente 
Guia de Leitura Teosófica. Queiram atentar em que a ordem estabelecida deve ser 
escrupulosamente seguida, pois há nela uma sequência lógica regida por um critério de 
alta iniciação litero-teosófica. 

Abrigamos a esperança de que este guia produzirá excelentes resultados, e não 
duvidamos de que amanhã algum intemerato estudioso do esoterismo queira possuir 
elementos mais substanciais que os achados nos livros do presente roteiro intelectual e 
espiritualista. Nesse caso, só terá o trabalho de nos visitar, se habita nesta capital, ou nos 
escrever, se reside em algum Estado. 

DHÂRANÂ responderá a qualquer carta que lhe seja dirigida, pois um dos fins 
principais de lançarmos a revista ao público, numa tiragem de 1.000 exemplares, é 
precisamente despertar e incrementar no povo brasileiro o interesse e o gosto pelos 
estudos esotéricos. 

Eis o guia: 

 

Novelas, contos, viagens e estudos biográficos: 

 

Zanoni – Bulwer Lytton. 

Nos Templos do Himalaia; O Santuário; O Mago Baltazar – Van der Naillen. 

Os Grandes Iniciados – Ed. Schuré. 

A Vida do Buda – F. Harnold. 

Dans le Thibet (Dans la Tartarie, Dans la Chine) – Pe. Huc. 

Bêtes, Hommes et Dieux – Ferdinand Ossendowski. 

A l’Ombre des Monasteres thibetains – Marquês de Riviere. 
(Esta obra, assim como a de Ossendowski, possui diversas ligações com a missão da S. T. 

B. São obras para se ler nas entrelinhas, ou seja, descobrindo através da “letra que mata” o 



 

 
 

“espírito vivificador”. Ambos os autores citados deram desempenho a missões muito especiais no 
mundo). 

Místicos e Magos do Tibete – Alexandra David-Neel. Obra na qual se inspirou Mario 
Roso de Luna para escrever: 

O Tibet e a Teosofia, de parceria com H. J. S., que a traduziu e completou, 
escrevendo inteiramente seus últimos 30 capítulos, de acordo com a vontade daquele 
eminente polígrafo espanhol, um dos membros da S. T. B. 

Por Grutas y Selvas del Indostan – Helena Petrovna Blavatsky (Comentários de M. 
Roso de Luna). 

El segredo de los Lagos de Somiedo; De Gentes del Otro Mundo; De Sevilla al 
Yucatán; El Libro que Mata a la Muerte o el Libro de los Jinas – M. Roso de Luna. 

Para conhecimento das potentes individualidades de M. Roso de Luna e H. P. 
Blavatsky, leia-se: 

El Mago de Logrosán e Helena Petrovna Blavatsky o una Martir del Siglo XIX. 

 

Livros didáticos: 

 

A Chave a Teosofia – H. P. B. 

Karma e Reencarnação; Plano Astral e Devakan. Sabedoria Antiga – A. Besant. 
(Tornam-se muito recomendáveis essas obras de A. Besant, por terem sido extraídas da 

monumental Doutrina Secreta e Ísis sem Véu de H. P. B.). 

Magia Branca e Negra – Franz Hartmann. 

La Esfinge; Simbologia Arcaica; El Simbolismo de las Religiones del Mundo. – M. 
Roso de Luna. 

Ísis sem Véu – H. P. B.; – portentosa obra de crítica litero-científico-filosófica, que só 
por si bastava para imortalizar o nome da sua principesca e incompreendida autora. 

No prefácio a augusta iniciada assim apresenta o livro: “A presente obra é o fruto de 
íntimas relações com os Adeptos orientais e do estudo da sua ciência. Dedicamo-la a 
todos os que estão prontos a aceitar a verdade, onde quer que se encontrem, e estejam 
dispostos a defende-la, sem temor, desafiando, se necessário, as preocupações do vulgo. 
Seu objeto é ajudar o estudante a descobrir o fundo oculto que jaz nos antigos sistemas 
filosóficos”. 

A Doutrina Secreta – Obra fundamental da mesma autora; “a futura Bíblia da 
humanidade”, na frase feliz do filósofo patrício Dr. A. Marquez. 

“A Doutrina Secreta – diz Roso de Luna – estava destinada a ser, na sua origem, 
uma versão ampliada e correta de Ísis sem Véu, porém, como sucede sempre com a obra 
do gênio, a idéia rompeu aqui, como na obra musical do colosso de Bonn, os moldes da 
forma, desbordando-os e exigindo um plano de ação completamente novo”. 

A verdadeira compreensão dos altos ensinamentos encerrados nas páginas dessa 
obra ciclópica, torna-se impossível para o leitor se este não possuir um Mestre capaz de 
comentar a D. S. através dos seus mil e um véus – sua complexidade metafísica e 
conturbadora erudição. A S. T. B. não apenas conhece em seus últimos pormenores todo 
o fundo oculto da D. S. senão que veio completar, de acordo com o ciclo para o qual 
trabalha, os ensinamentos entesourados naquela formidável obra. 

O Verdadeiro Caminho da Iniciação – H. J. S. – O agudo momento de decadência 
cíclica que atravessamos determinou a elaboração deste livro eminentemente iniciático, e 



 

 
 

especialmente indicado para as duas primeiras séries da S. T. B. e para o mundo profano. 
Virá a lume dentro em breve, sob os auspícios desta instituição. 

Para os místicos: 

 

Luz no Caminho e Idílio do Loto Branco, de Mabel Collins. 

A Voz do Silêncio, de H. P. B. 

O Bhagavad-Gita, a tão conhecida e rara pérola da alta literatura ário-hindu. 

 

 

Nosso apoio à obra do Sr. Osvaldo Diniz Magalhães 

 

Transcrevemos abaixo a carta que dirigimos ao conhecido e estimado professor de 
ginástica sueca Sr. Osvaldo Diniz Magalhães: 

 

“Rio, 5 de Outubro de 1939. 

 

Sr. Osvaldo Diniz Magalhães – Sociedade Rádio Nacional – Estúdios – 22º  andar – 
Edifício d’A Noite – Nesta. 

 

Prezado senhor: 

 

Na última reunião da Diretoria e Comissão de Propaganda da “Sociedade Teosófica 
Brasileira”, por proposta do chefe da missão em que estamos empenhados, ficou 
assentado dirigir-vos uma mensagem de admiração e apoio pela esplêndida obra de 
eugenesia que vindes realizando há vários anos, através do “broadcasting” de várias 
emissoras, e atualmente na prestigiosa e querida “Sociedade Rádio Nacional”. 

Efetivamente, as perfeitas lições de ginástica sueca dadas por vós ao grande número 
de discípulos que possuís no Distrito Federal e em muitos outros pontos da Federação, 
condizem, por seu significado e frutos, a um dos pontos do programa por que há 15 anos 
vimos nos batendo, ou seja, o aperfeiçoamento físico e mental dos brasileiros, à fim de 
que se produza, nacionalmente, a realização máxima da milenar filosofia iogui – um físico 
são abrigando uma alma sã e um espírito puro. 

Certamente, como homem culto que sois, não ignorais que a Teosofia objetiva, em 
primeiro plano, a harmonização entre o corpo, a alma e o espírito, porque só depois dessa 
inicial harmonização é que o homem fica apto a compreender os fenômenos que se 
operam tanto no interior que o anima, como no exterior que o conduz. 

A filosofia iogui, método sobre o qual o teósofo baseia a sua ativa mentalidade, é, de 
todos os exercícios inventados pelos povos de todos os tempos, o mais perfeito, porque 
desenvolve paralelamente os três corpos do indivíduo: o físico, a alma e o espírito. 

Infelizmente, no Ocidente, e particularmente no nosso querido país, o sistema iogui 
não possui a quantidade de adeptos que seria interessante, já que é o único que desperta 
na criatura todas as possibilidades adormecidas pelas naturais resistências oriundas da 
educação, da profissão, do estado social e das contingências econômicas que regem as 
relações de indivíduo para indivíduo e de classe para classe. 

De nossa parte (com modéstia o dizemos), temos feito, à volta da filosofia iogui, toda 
a propaganda possível, e se frutos mais opimos não são ainda contados no ativo dessa 



 

 
 

propaganda, é porque as resistências ambientes constituem barreira difícil de transpor em 
pouco tempo. 

A ginástica sueca, que pretende a perfeita saúde individual é, de todos os sistemas 
ocidentais, a que mais se aproxima da filosofia iogui. Todavia, enquanto a sueca desperta 
e conserva a saúde física, proporcionando uma mentalidade sã, a iogui alcança não só 
essas virtudes, como possibilita a consecução de outras, robustecendo as anímicas e as 
espirituais. 

Por isso, nossas simpatias de teósofos, associados à volta de um programa 
claramente exposto e defendido há 15 anos, se dirige, para a ginástica sueca, na 
dinâmica expectativa de que o sistema coordenado pelo sábio hindú Patanjali venha a 
ser, dentro em breve, reconhecido pela ciência oficial e adotado pelos poderes públicos. 

A todos quantos nos honram com sua presença e palavras de estímulo, 
comparecendo às nossas conferências públicas, quando se palestra sobre o melhor 
sistema de ginástica para a consecução de um físico perfeito, fazemos ao nosso 
interlocutor as considerações que sintetizamos acima, e apontamos Osvaldo Diniz 
Magalhães como o brasileiro que, com suas lições matinais, tão cheias de jovialidade e 
entusiasmo eugenésico, realiza UMA DAS TAREFAS MAIS IMPORTANTES NA VIDA 
NACIONAL, fazendo jus à gratidão do Povo e do Governo. 

Nossa admiração e apoio pela obra que vindes realizando através do rádio, e que ora 
expressamos por meio desta mensagem, se manifestará de público dentro em breve nas 
páginas do nosso órgão oficial – “Dhâranâ” – no próximo número a aparecer em 
Dezembro próximo vindouro. 

Não poderíamos terminar esta mensagem, prezado patrício, sem vos convidar para 
uma de nossas conferências culturais que oferecemos ao público quatro vezes por mês, 
ou seja, uma por semana, às 20 e meia horas de todas as quintas-feiras. 

Aceitai, professor Osvaldo Diniz Magalhães, os nossos mais calorosos aplausos e a 
hipoteca de nossa mais viva admiração. 

 

(a) Eduardo Cicero de Faria – Diretor-Social” 

 

Dias depois um membro da Comissão de Propaganda, em nome da Diretoria da S. T. 
B. esteve nos estúdios da Rádio Sociedade Nacional, e palestrou demoradamente com 
aquele ginasta, versando a palestra exclusivamente sobre o nosso apoio à obra de 
eugenesia realizada pelo Sr. Diniz Magalhães. Indo ao encontro do interesse manifestado 
por seu interlocutor, nosso representante teve ocasião traçar largamente os contornos 
filosóficos e sociais que caracterizam a Missão Y, terminando por entregar-lhes um 
ingresso às conferências que regularmente oferecemos ao público que nos honra com 
sua atenção e assiduidade, às quintas-feiras, às 20 horas e meia. 

Em Outubro transato, o Sr. Diniz Magalhães, num intervalo duma das suas aulas, 
teve a gentileza de notificar a visita de nosso representante e ler ao microfone alguns 
trechos de nossa carta. 

Aqui, de público, registramos nossos agradecimentos por essa distinção e 
renovamos nossa esperança de “que o sistema coordenado pelo sábio Patanjali venha a 
ser, dentro em breve, reconhecido pela ciência oficial e adotado pelos poderes públicos”. 

 

 

Ilustração: gravura 

Legenda:  



 

 
 

 Árvore simbólica da Sétima Sub-Raça, plantada no solo pátrio pela Sociedade 
Teosófica Brasileira] 

 

 

 

 

EXPEDIENTE 

 

ESTATUTOS DA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 

 

A 1º  de Setembro de 1939 a STB fez o seu registro no Cartório Teffé. Os Estatutos 
desta instituição espiritualista, aprovados na Assembléia Geral realizada em 3 de Março 
de 1939, foram publicados por extrato, sob o número 186 do “Diário Oficial”, do dia 2 de 
Agosto de 1939. 

O teor dos referidos Estatutos é o seguinte: 

 

Capítulo I 
 

Art. 1º  – A SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA – como instituição autônoma e 
genuinamente nacional, com caráter jurídico desde seu início – fui fundada aos dez dias 
do mês de Agosto de mil novecentos e vinte e quatro, sob o nome DHÂRANÂ, modificado 
para o atual a oito de Maio de mil e novecentos e vinte e oito, passando-se depois para o 
Distrito Federal, onde possui sua sede e fôro jurídico desde três de Novembro de mil e 
novecentos e trinta e dois, e tem por fim: 

 

a) disseminar, como Escola de Iniciação Teosófica, a Sabedoria tradicional das 
Idades, até nós chegada através dos gnósticos, neo-platônicos, terapeutas e essênios, 
tendo em vista a criação de um núcleo onde se cultue a fraternidade universal, sem 
distinção de raça, crença, sexo ou casta; estudar comparativamente as religiões, ciências, 
artes e filosofia; investigar as Leis ocultas da Natureza; desenvolver os poderes latentes 
no homem, pelo esforço e sacrifício próprios, únicos permitidos ao verdadeiro teósofo; 

b) preparar o terreno donde, consoante as antigas tradições, surgirá a raça de 
escol, denominada teosoficamente de sétima sub-raça do ciclo ário, oriunda da fusão dos 
povos ibéricos com os ameríndios e que, no referente ao Brasil, provém do sangue nobre 
e aventureiro do português infundido no não menos nobre e guerreiro do tupi; 

c) procurar manter o mais amplo intercâmbio com as associações congêneres 
da América, tendo como escopo principal, que deste mútuo e perfeito entendimento 
resulte o aprestamento da Nova Era, portadora de melhores dias para a Humanidade; 

d) combater o analfabetismo, os vícios, maus costumes sociais e tudo quanto 
possa retardar a evolução humana; 

e) desenvolver o espírito de livre investigação e crítica; único capaz de 
transformar o homem vulgar num ser superior. 

 

Art. 2º  – Não são permitidas no seio da S. T. B.: manifestações de ordem política, 
práticas religiosas, nem demonstrações psíquicas como hipno-magnetismo e as 
evocações espíritas, que automatizam a vontade e, portanto, atentam contra a evolução 
da humanidade pela anulação do esforço próprio, como bem exprimem os termos 



 

 
 

“medium”, “sujet”, “paciente” ou “passivo”, contraste flagrante da fórmula socrática “nosce 
te ipsum” (conhece-te a ti mesmo), pois é dentro de si mesmo e não fora que o homem 
deve buscar a verdade ou suprema síntese. 

Art. 3º  – A S. T. B. mantém para divulgação de seus ensinamentos, um órgão de 
publicidade intitulado “DHÂRANÂ”; realiza conferências públicas que versam sempre 
sobre assuntos condizentes com a sua finalidade; possui Ramas nos diversos estados do 
Brasil para facilitar a realização dos seus objetivos, e criará, quando possível, escolas de 
educação integral para crianças cujas características correspondam ao tipo da civilização 
em preparo. 

 

Capítulo II 
 

Art. 4º  – A Sociedade Teosófica Brasileira é administrada socialmente por uma 
Diretoria e um Conselho Fiscal, cujos membros são nomeados pela Presidência Geral, 
por tempo indeterminado. Existe ainda outra direção para a PARTE ESPIRITUAL (ou 
construtiva) da Obra, denominada PRESIDÊNCIA GERAL e composta de um Chefe e três 
auxiliares, que são os seus próprios fundadores. 

§ Único – A Diretoria compõe-se de sete membros: Diretor Social, Instrutor, 1º  
Secretário, 2º  Secretário, Tesoureiro, Orador Oficial e Bibliotecário. 

Art. 5º  – O Diretor Social é o representante legal da Sociedade em juizo ou fora dele, 
competindo-lhe convocar e presidir as Assembléias Gerais e sessões de Diretoria; 
nomear as Comissões que se tornarem necessárias; rubricar os livros da Sociedade e 
autorizar a emissão de cheques e vales pelo Tesoureiro. 

§ 1º  – Ao Instrutor compete: transmitir e desenvolver os ensinamentos aos sócios e 
fiscalizar a instrução das Ramas, não permitindo que se afastem do programa estipulado 
pela Matriz; 

§ 2º  – Ao 1º  Secretário compete: substituir o Diretor Social em seus impedimentos, 
redigir as atas das sessões e demais serviços da Secretaria; 

§ 3º  – O 2º  Secretário auxilia e substitui o 1º ; 

§ 4º  – Ao Tesoureiro cabe: o movimento dos fundos da Sociedade devidamente 
autorizado pelo Diretor Social; a sua competente escrituração; a prestação de contas à 
Diretoria e demais serviços de tesouraria; 

§ 5º  – Ao orador e ao Bibliotecário cumpre, respectivamente, a representação 
social da S. T. B. devidamente autorizada pela Diretoria e a guarda dos livros e do 
arquivo; 

§ 6º  – Ao Conselho Fiscal, composto de três membros compete o exame de todos 
os atos da Diretoria, do que apresentará um parecer em Assembléia Geral, no fim de 
cada ano. 

 

Capítulo III 
 

Dos sócios, sua admissão, direitos e deveres 

 

Art. 6º  – A S. T. B., nome sintético com que há longos anos é conhecida dentro e fora 
do País – compõe-se das seguintes categorias de sócios efetivos, (Séries A, B e C) 
tutelados, honorários, beneméritos e correspondentes. 



 

 
 

§ 1º  – Os sócios efetivos da série A são filiados às Ramas. Sua admissão, direitos 
e deveres são regulados pelos respectivos Estatutos, que deverão ser moldados nos da 
Matriz; 

§ 2º  – São sócios efetivos da classe B aqueles que, ainda pertencendo às Ramas, 
tenham o direito também às aulas ministradas na Matriz, como discípulos mais 
adiantados; 

§ 3º  – São sócios efetivos da Série C, os que mais se distinguirem nas séries 
anteriores, pela assiduidade, conduta e aproveitamento nas aulas e cursos ministrados, 
cabendo unicamente aos sócios desta série o direito de tomar parte nas Assembléias 
Gerais e dirigir Ramas. Seus direitos e deveres são especificados pelo Regimento Interno; 

§ 4º  – Tutelados são os menores de 21 anos nos quais a S. T. B. tenha encontrado 
as características especiais da nova geração, mas que, para serem admitidos deverão 
apresentar permissão por escrito de seus pais ou responsáveis, não pesando sobre tal 
categoria de sócios nenhum encargo de ordem financeira; 

§ 5º  – Honorários são aqueles que se distinguirem no mundo espiritualista como 
verdadeiros defensores da Humana Causa; 

§ 6º  – Beneméritos são os que tiverem prestado relevantes serviços ou feito 
valiosas doações à “Sociedade Teosófica Brasileira” excluindo dessa categoria os 
membros efetivos, porquanto se são “os mantenedores e defensores da Obra em que a 
mesma se acha empenhada”, “ipso facto”, não pode haver benemerência naquilo que é 
considerado como um dever perante a sua própria consciência, isto é: servir à Obra da 
melhor maneira que lhe for possível; 

§ 7º  – Sócios correspondentes são os que desejando fazer parte da S. T. B., 
residem em localidades onde não existem Ramas da mesma. 

 

Capítulo IV 
 

Das reuniões 

 

Art. 7º  – A S. T. B. realizará em sua sede reuniões privativas (esotéricas) e, em 
casos excepcionais, públicas (exotéricas). 

§ Único – As reuniões privativas efetuar-se-ão nos dias e horas designados pelo 
Regimento interno e as públicas serão previamente anunciadas pela imprensa. 

Art. 8º  – A Diretoria se reunirá todas as vezes que se fizer necessário; e uma vez por 
ano terá uma Assembléia Geral para prestação de contas da Diretoria e conhecimento do 
parecer do Conselho Fiscal. As extraordinárias terão lugar quando se fizerem 
necessárias. 

§ 1º  – As assembléias serão anunciadas com a antecedência de sete dias e para 
que as mesmas se realizem, mistér se faz que estejam presentes a metade mais um dos 
sócios a que se refere o § 3º  do Art. 6º . 

§ 2º  – Se na primeira e segunda convocações o número de sócios presentes não 
satisfizer à exigência do parágrafo anterior, na terceira será a mesma realizada com 
qualquer número de sócios presentes. 

 

Capítulo V 
 

Do patrimônio social 
 



 

 
 

Art. 9º  – O patrimônio social será constituído pelos bens existentes na Sede Central, 
pelos donativos, concessões particulares ou oficiais, produto de benefícios, subscrições e 
tudo quanto possa de futuro constituir fonte de renda para a Sociedade. 

Art. 10º  – Em caso de dissolução da Sociedade, todo o seu patrimônio será utilizado 
para a indenização dos ônus, se houver, e o restante reverterá em benefício de uma 
Sociedade de caráter puramente teosófico – a critério da última Assembléia que se 
realizar, e caso não exista nenhuma, para um asilo de menores abandonados. Em caso 
de dissolução de qualquer Rama da S. T. B. o seu patrimônio reverterá em benefício da 
sede Central, satisfeitos os ônus acaso existentes. 

Art. 11º  – Os membros da S. T. B. não responderão moral, social ou financeiramente 
pelos atos praticados pela Diretoria. 

 

Capítulo VI 
 

Disposições gerais e transitórias 
 

Art. 12º  – A S. T. B. não poderá ser desviada de seus fins, nem incorporada ou 
anexada a qualquer outra Sociedade – embora prestando todo o apoio moral possível 
àquelas cujos fins se harmonizem com os seus ou às que tenham suas diretrizes visadas 
para o maior de todos os Ideais: A FRATERNIDADE HUMANA. 

Art. 13º  – A S. T. B. adotará por lema a frase latina “SPES MESSIS IN SEMINE” ou 
“A Esperança da colheita reside na semente”,  como a mais bela expressão de seu 
trabalho em prol da espiritualização de nossa Raça, e por emblema, um círculo 
representado por uma serpente amarelo-doirada que morde a própria cauda, tendo na 
parte superior, no encontro da cabeça com a cauda, um outro pequeno círculo doirado 
onde se acha inscrito, em ouro, o antiquíssimo símbolo da cruz Svástica, que representa 
o Movimento Universal (ao contrário da sovástica, que tendo os pálos da cruz em sentido 
inverso, simboliza a involução). No centro do emblema, de cor azul índigo, entrelaçam-se 
dois triângulos equiláteros e iguais, um branco com o vértice voltado para cima e outro 
negro com o vértice voltado para baixo, representando os elementos ativo e passivo dos 
alquimistas e de que são formados os Universos. No interior dos dois triângulos acha-se a 
palavra sagrada AUM, das escrituras indianas, em caracteres sânscritos. 

Art. 14º  – Todos os casos omissos nos presentes Estatutos, bem como os 
pormenores de sua execução, serão resolvidos pela Diretoria. 

Art. 15º  – Os presentes Estatutos lidos e aprovados em Assembléia Geral realizada a 
três de Março de Mil e novecentos e trinta e nove, conforme consta da respectiva ata, 
anulam os anteriores, começando a vigorar desde sua aprovação e não poderão ser 
modificados senão de um ano dessa data. 

 

RAMA MÓRIA 

Durante o último trimestre de 1939 a Rama Mória realizou sete sessões de estudos 
versando sobre a “Constituição dos corpos do Homem”, “Os grandes Ciclos raciais”. 

Na sessão de 28 de Novembro próximo passado teve lugar a Assembléia Geral 
Ordinária para a prestação de contas da Diretoria em exercício, e posse da nova Diretoria, 
que ficou assim constituída: 

Presidente, José Henrique da Silva Queiroz; Vice-Presidente, Martha Matthiesen 
Queiroz; 1º  Secretário, Arnaldo C. Pizarro; 2ª  Secretária, Lourdes Gomes Pizarro; 
Tesoureiro, Hildebrando Panzera; Bibliotecária, Silva Miranda Freitas; Orador, Gilberto 
Nunes. 



 

 
 

O Professor Dr. David José Perez realizou, no final das sessões de estudos, algumas 
palestras sobre “Psicologia”. 

 

RAMA KUT-HUMI 

Durante o segundo semestre de 1939, a 2ª  Rama da S. T. B. realizou doze aulas 
sobre os seguintes temas: 

“História da S. T. B.”; “Karma”; “Que é Teosofia?”, de H. J. S.; “A Morte”; “Rondas”; 
“Teosofia e Ciências Naturais”; “O Suicídio”; e “Comentários ao livro de Paul Brunton, 
sobre a “Índia Secreta”, afora outros trabalhos comuns ao programa da referida Rama. 

Encarregaram-se dos mencionados estudos os Irmãos L. da Rocha Fragoso, Nearch 
de Azevedo e Oswaldo Figueira. 

 

RAMA SERAPIS 

A 12 de Novembro de 1939 teve lugar a fundação da Rama “Serapis”, à rua Visconde 
de Itamarati nº  144, c. III, cuja direção está à cargo dos seguintes membros da S. T. B.: 

Manoel Tenreiro Corrêa, Presidente; Julia Forni, Vice-Presidente; Manoel Costeira, 
1º  Secretário; Prazeres Costeira, 2ª  Secretária; Aurea Dulce Forni, Tesoureira; Antonio G. 
Alfeirão, Bibliotecário; Pureza Cachau, Oradora. 

Nas reuniões que desde então se vêm efetuando, quase que diariamente, o 
presidente da Rama “Serapis” tem oferecido palestras sobre os seguintes temas: 

“Plano Físico e seus sub-planos”; “O Homem e seus veículos”; “Duplo etérico”; 
“Prana”; “Os Chakras e sua constituição”. 

 


