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PANEM  ET  CIRCENSES 
(Em defesa da Raça) 

 

H.J. Souza 

 

“Pão espiritual”  que ao cérebro alimenta, mas que deve ser alcançado por esforço 
próprio, obediente ao “Fazei por ti, que Eu te ajudarei”, e  não pagando a outros que 
façam por nós ... 

Homem, conhece -te a ti mesmo! 

Pão dos Deuses!   “Maná caído dos céus”! pois que  “Maná” provem do “Manas” 
sânscrito, que quer dizer Mental ou  Pensamento, sendo pois ele que distingue o Homem 
dos brutos. 

“Manu” foi todo aquele que conduziu à  “Terra Prometida” a SEMENTE racial 
dentro de um ciclo, maior ou menor, de quantos é repartida a vida universal. 

E a prova que o povo hebreu, diante do Verbo inflamado de Moisés, prostrando-se 
de joelhos diante de seu Guia ou Instrutor, exclama: Man’hú ?   “que quer dizer isto?”, ou 
melhor, “que palavras tão sábias e judiciosas são estas com que nos distinguis?”  
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Não houvesse o mesmo Moisés contemplado a Luz à face. E a  “sarça ardente 
ordenando-lhe que se descalçasse, por estar pisando em terra santa”,  revelado a sua 
própria Missão! 1 

 A mesma coisa se deu em 1921, com o nascimento espiritual de nossa 
Obra!... 

Há 850.000 anos já o Manú Vaivásvata conduzia ao planalto do Tibete, a 
privilegiada Semente por ele mesmo escolhida entre que as que mais se distinguiram na 
raça anterior ou atlante. E assim dava os primeiros passos a favor da raça ariana, como a 
5ª  já desenvolvida no globo terrestre, através de 5  sub-raças, ramos e famílias, cujas 
duas últimas (sub-raças) deverão surgir respectivamente, nas América do Norte e do Sul. 
E para esse espiritual Movimento foi a STB criada, como prova o seu iniciático lema: 
SPES MESSIS IN SEMINE, ou  “a esperança da colheita se acha na SEMENTE!” 

Semente esta,  que é bem  “o maná caído dos céus”,  para todos aqueles que se 
acham famintos e perdidos no parido deserto da Vida. 

E quanto à  “Terra da Promissão”, outra não é, senão, o BRASIL, pois que é nele 
onde se conservam as BRASAS do Fogo Sagrado de tão excelso Movimento! 

Ram ou  Rama conduzindo seu povo na planície do Eufrates , não era mais do que 
o sucessor do Manu Vaivásvata, para não dizer,  sua “veste tulkuística”. 2 

De tão sublime passagem histórica da humana evolução, copiou a Igreja “a entrada 
em Jerusalém no Domingo de Ramos”. E Ram ou Rama se refere ao ramo racial ariano, 
que alem do mais tem que ver com o signo de ARIES ou Carneiro, debaixo de cujas 
influências se inaugura a entrada do Novo Ano (astrológico) a 21 de Março. 

Não se deve esquecer que  ARIES é o signo de Marte, que serve de símbolo  a 
todos os Redentores do mundo, a começar pelo Maitreya transhimalaio, o  Sosioh persa, 
o Perseu mitológico, todos eles com as suas capas encarnadas 3 e cavalgando  um 
cavalo branco, embora que a Igreja preferisse substituí-lo por um burrico cinzento ou 
jumento, para não ficar de todo igual a copia... 

“Agnus Dei qui tollis peccata mundi ...” 

“Pão espiritual”, sim, ou  “Maná caído dos céus”, a Sabedoria Iniciática das Idades 
por outro nome, TEOSOFIA, pouco importa se pela Boca dos  Manus dos Rishis e dos 
Arhats, Adeptos ou Mahatmas, sibilas e profetas. 

 Ou mesmo por Gênios, como Virgílio , Homero, Dante e outros mais, todos eles 
cantando em verso e prosa os momentos mais solenes da Humana evolução, sem  nunca 
esquecerem uma Idade de Oiro, um Ciclo de Paz e de Felicidade, como recompensa a 
verdadeiras eternidades em que a mesma, espera até hoje um Salvador ou Messias, 
quando todos eles, grandes e pequenos, outra coisa não fazem, senão, mostrar o 
Verdadeiro Caminho que conduz  à Meta desejada , ou seja a da Superação ou 
Redenção. 

Prometeu encadeado espera por Epimeteu libertador, na Tragédia de Ésquilo.  

                                                        
1 O mesmo termo “missão” provém  de Mésse. Senão ainda, de Moise, Moisés, Messiah, Messias, Muiska, Mosca, etc.  todos eles, 
por sua vez, relacionados com o de  “Manu”. 
2 O “tulku” é algo assim como a projeção de um ser de categoria Superior sobre um ou mais seres de categoria inferior, na razão 
relativista da evolução de todos eles.  Nesse sentido, veja-se o capítulo de O Tibete do que em outro lugar qualquer do mundo.  Outros 
preferem dar o nome de hipóstase ao referido fenômeno,  embora que exista grande diferença entre  um e outro.  “O Tibete e a 
Teosofia” foi publicado em vários números desta revista. 
3 Capa encarnada, não só por ser a cor conhecida do planeta Marte, como também, em sentido  mais profundo, o de Tamas, como a 
mais grosseira das 3 qualidades de matéria ou Gunas, na razão de Satva, Rajas e Tamas. Outrossim , a mesma cor de Kama, que 
tanto vale por  “paixão” , sentimento inferior, etc. Mui natural é,  portanto, que o símbolo trazido pelo Redentor do Mundo sobre os 
ombros, qual o madeiro ou cruz infamante seja o da cor da matéria que predomina no mundo. 

Quanto ao cavalo branco, já pelo número de patas significar os   “4 princípios inferiores”  (teosóficos) e  o Cavaleiro, a Tríade Superior, 
a Mônada, etc. Ou 4 mais 3 igual a 7, que é o último estado de consciência que a mônada tem que alcançar na Terra. Por isso que, 7 
Raças Mães, cada uma delas desenvolvendo um desses mesmos estados de consciência, etc. 
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E dizer-se que não houve um só desses privilegiados Seres com uma missão 
especial para o mundo, que não houvesse freqüentado aqueles prodigiosos Colégios 
Iniciáticos de todas as épocas, inclusive o mesmo Jeoshua que a Igreja é a primeira a 
desconhecer onde esteve Ele dos 13 aos 30 anos! Do mesmo modo que Pitágoras e os 
demais! 

Síntese gloriosa de todos esses Colégios Iniciáticos, na época presente, o que se 
conhece por três simples, mas dignificantes iniciais, ou seja  “STB”, principalmente nos 
Países, onde os 4 Cavaleiros do Apocalipse não desencadearam a sua Ronda fatal: 
Domínio, Guerra, Fome e Peste! 

Não se julgue, entretanto, que não existam “pães” ou sementes arruinadas por toda 
parte do Globo: são aquelas que caíram  em terreno infértil, ou melhor, sobre grosseiros 
calhaus, tal como a “parábola do Bom Semeador”, que não deixa de ser mais outro plágio 
de antigas iniciações ... 

Em número muito maior, quer por estarmos em plena Kali-Yuga ou Idade Negra, 
quer, por atravessarmos como já dissemos o momento  finalizador de um ciclo racial. Tais 
“sementes” não são mais do que apodrecidas vergônteas lemuro-atlantes, de que se 
servem os  "Rakshasas negros“, para impedir a trajetória gloriosa dos verdadeiros árias, 
em busca da Terra Prometida, embora que muitas delas – as que vampirizando as 
Árvores sadias do verdadeiro  espiritualismo se cobrem de falsas folhas e não menos 
falsos frutos difíceis de ser distinguidos entre os capazes de servir de alimento aos que 
deles necessitem ...  

Donde o império, como se disse, dos Quatro Cavaleiros apocalípticos! 

Contrariamente aos símbolos da Evolução, os dignos e benfazejos, escolhem-se os 
da Involução ou malfazejos. Haja vista a SOVÁSTICA ao invés da SVÁSTICA ! 4  Negros 
pavilhões disfarçados em camisas... tendo no centro o antigo símbolo dos piratas (uma 
caveira tendo por baixo duas tíbias...), ao invés do alvinitente estandarte da Paz, que 
tanto vale pelo Amor entre todos os seres! 

Falem por nós os horrores que se passam no mundo! 

“Pão regado com lágrimas” e sacrifícios sem conta, os amassados com o sangue 
de irmãos contra irmãos, se filhos são de um Pai Comum... embora que  não faltem 
religiões, que defendendo a  Paz, no entanto abençoem... indiretamente,  as espadas dos 
vários contendores... Enquanto isso, a silhueta do Cristo vagando nas trincheiras, entre 
destroços de cadáveres, e de moribundos que, num último adeus aos seus entes 
queridos, suplicam aos céus o   “pão espiritual”, que em vida lhes faltou, sofre e chora. Ele 
mesmo, por ver quão estéril foi a sua última encarnação entre o homens... 

Vendilhões do Templo! Repetiria Ele mais uma vez. 

Pão , sim, difícil de ingerir pela explosão de um soluço contido na garganta... o que 
serve de alimento a mães, esposas, filhos e demais parentes, contemplarem todas as 
manhãs, o lugar vazio  em que se assentava outrora, o ente querido que a guerra lhes 
roubou! 

E sabem os deuses se jamais será por ele ocupado! ... 

___________ 

 

Pão substancial, que tanto a ricos como a pobres alimenta, aquele que é feito 
puramente com TRIGO, como o mais precioso de  todos os cereais, se as próprias 

                                                        
4 A Sovastica já o temos explicado inúmeras vezes em nossos estudos teosóficos, considerada é por jainos e budistas, na Índia, 
“como símbolo perigoso, nefasto e involucional, pois de fato, sua rotação é de trás para diante, ou melhor, da direita para a  esquerda, 
contrariamente a todas as rotações, inclusive”, dos planetas em torno do sol. A Svastica entretanto possui o movimento justo, perfeito, 
etc., pois o aponta da esquerda para a direita. É símbolo da Perfeição, da Evolução dos  próprios Universos. 
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escrituras sagradas – desde tempos imemoriais – o incluem na vida de todos os 
Itinerantes místicos, ou sejam as excelsas figuras os Manus conduzindo seu Povo á 
Terra Prometida, se aquelas donde vinham começavam a ser destruídas... pelo mesmo 
ciclo em franca decadência, para um outro  portador de melhores dias, para os eleitos, 
que são sempre os que ficam fiéis à Lei! 

Escrituras mais antigas, ainda, formam uma Tríade espiritual entre o  TRIGO, o 
MEL e a FORMIGA “trazidos pelos Senhores de Vênus para a Terra”, cujo simbolismo é: 
o TRIGO como alimento sintético para o corpo; o Mel, que tanto vale pela  “ambrosia dos 
Deuses”, alimento da alma, ou “Pão espiritual”, embora que o Espírito propriamente dito, 
seja o responsável, direto pela sua evolução, segundo aquela judiciosa afirmação de 
Plutarco de que,  “enquanto” viemos na Terra , nosso corpo a ela pertence  (“volva à 
terra ao que a mesma pertence” ... pois que pó és e em pó te tornarás); a alma á Lua e o 
Espírito ao sol, o que tanto vale por “três pessoas distintas e uma Só  (UNIDADE)  
verdadeira ”... 

Quanto à Formiga, o próprio Karma que obriga o homem “a ganhar o pão com o 
suor do seu rosto”, na ampla extensão das suas sete interpretações, cabalísticas, sejam 
materiais ou físicas, científicas, filosóficas ou religiosas etc. etc.  

“ Fazei por ti, que Eu te ajudarei!” 

Na Vedanta, são os 3 caminhos que conduzem o Homem  à  Meta desejada: 
Jnana, ou do Conhecimento, Iluminação, Sabedoria Perfeita, por outro nome, TEOSOFIA;  
Bhakti, Amor, devoção, etc. , porém no seu verdadeiro sentido, que é o eqüitativo para 
com todos  os seres da Terra. 

Nenhum ideal superior ao da Fraternidade Universal da Humanidade, sem 
distinção de crença, casta, sexo, cor, etc. 

E finalmente, o terceiro ou Karma, como Ação e Reação, Compensação, 
distribuição etc., na razão do  “quem com ferro fere, com ferro será ferido”, símil também 
do “Dente por dente, Olho por olho”. 

É o caminho central por onde palmilha a Humanidade inteira,  justamente por se ter 
afastado dos dois caminhos laterais, como as duas conchas da Balança donde Karma é o 
Fiel. 

“Por toda parte espoucam os formigueiros. E os animais daninhos procuram 
destruir a obra do Bom Semeador!” ...  

Pão, por que não dizer? Que  “o diabo amassou” – se ao invés do PURO TRIGO se 
lhe adicionam outros cereais, a começar pela grosseira mandioca ...  que só possuem 
valores quando isolados uns dos outros, na razão, cada um  deles, manúsica ou racial de 
cada tempo e lugar que lhe é apropriado;  pouco importa que seu “totem” seja a ANTA ou 
outro qualquer animal, dizemos esse mais do que repudiado “Pão misto”, que aos bons 
torna doentes, e a estes... conduz ao túmulo. Muitíssimo pior, se amassado com água 
impura, na qual para que os danos não sejam maiores,  adiciona-se, por sua vez, 
CLORO, como se a natureza humana se afastasse cada vez mais da Universal Natureza, 
fazendo uso de drogas completamente estranhas Á sua vitalidade ... embora que se 
apresente o ignaro  “álibi” de que em outros países, como por exemplo, Norte América a 
água (por ser péssima, como se sabe principalmente em Nova York) se empregue o 
mesmo processo... porém, sabendo também que esse mesmo País não pode até hoje 
debelar a  “paralisia infantil”, como  a moléstia que mais persegue o povo americano ... 5 

Não é de tal modo que havemos de defender a prodigiosa SEMENTE   “pão ou 
Maná caído dos céus”   que já aflora nos fertilíssimos campos de tão privilegiada Pátria, 
                                                        
5 O mesmo aconteceu na capital brasileira, quando do surto dessa moléstia, e que a própria Saúde Pública achou que proviesse  da 
água fornecida pela adutora de  Nova Iguaçu (que foi logo suspensa),  e os moradores do local conhecem até hoje  o fenômeno que se 
dá em certa época do ano, em que os peixes aparecem boiando, mortos na superfície das águas. Todas as notas do autor. 



DDDhhhââârrraaannnâââ 
Data : n.º  103  - de Janeiro a  Março de 1940    – ANO XII 

Redator :  Henrique José de Souza 

 5

que é o BRASIL! SEMENTE, sim, que se especializa e dignifica através de sua 
MOCIDADE, como  “ a Esperança dessa mesma Colheita, em futuro próximo...  se para 
outro fim não trabalha a STB há longos dezesseis anos! Do mesmo modo que, todo e 
qualquer BRASILEIRO  digno de tão honrado quão ilustre Nome deve esforçar-se por tão 
esplendorosa REALIZAÇÃO! 

Esta é a Minha Mensagem a todos os homens de boa vontade, ao chegar pela 
décima sétima vez do  sacrossanto Lugar onde floriu a mais preciosa Roseira, pelos 
Deuses plantada no “Paraíso Terrestre!”... 

Felizes dos que A compreenderem! Desgraçados dos que A recusarem! 

Panem et circenses? Não. VITAM EMPENDERE VERO! SIM ... 

28 de Fevereiro de 1940 

 
 
 

PITÁGORAS  E  OS  DRUÍDAS 

                                                                                  Raymundo de Burlet  
                                                                                                                                                                   

Aquarela de MIRANDA JR. 
 

Nas narrativas  meio fabulosas e obscuras da Europa Ocidental,  apresentadas às 
crianças como os primeiros capítulos da história, não aparece a verdadeira fisionomia dos 
druidas nem se consegue um conhecimento preciso de sua religião. Aliás, tais assuntos 
são varridos da memória, logo após as primeiras aulas do período da infância. Permanece 
apenas a imagem hierática dos  sacerdotes gauleses,  esboçados nos estudos das 
conquistas de Júlio César : anciãos vigorosos e serenos, senhores de compridas e 
nevosas barbas, trazendo na mão a foice de oiro consagrada pela colheita do agárico 
simbólico. 

Ao lado deles, apresentam sacerdotisas cuja figura subsiste na esbelta e heróica 
personalidade da Jeanne d’Arc de antanho: a Velleda loura das floresta célticas. 

Mas que era e donde provinha aquela religião, altamente simbólica, cujos templos 
eram as próprias selvas sob carvalhos majestosos, precursores  das futuras catedrais 
góticas? 

Não será interessante investigar tal problema, especialmente em nossa época, que 
vê nascer teorias inauditas no que diz respeito ao berço das  civilizações, desde as 
Quarta e Quinta raças mães? 

Admite-se hoje, uma grande percentagem de realidade ao que outrora se chamava 
desdenhosamente a “fábula de Platão”. Depois de confrontadas as pesquisas geológicas, 
as descobertas lingüisticas , os folclores, os livros sagrados milagrosamente conservados, 
as lendas locais, admitem os eruditos – apesar de o fazer sob reserva – como lógica e 
satisfatória a existência da Atlântida. 

Antes da submersão final, quando ainda não tinham desaparecido os  últimos 
representantes da 4ª  raça, presume-se que o  governo atlante tivesse mandado missões 
e estabelecido colônias  na África do Norte, na Europa e mesmo na Ásia – utilizando-se 
dos pontos de passagem então existentes que provavelmente confinavam com a 
Mauritânia, com a península ibérica, com o  país de Gales, com a Irlanda e com a 
Bretanha. 
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Uma hipótese mais adiantada foi recentemente sugerida. A própria Atlântida não 
teria sido senão uma colônia de origem remotíssima, oriunda dos povos da América 
Central –  talvez mesmo do norte do Brasil, do Amazonas e  Mato Grosso. 6 

Não pode semelhante opinião ser combatida nem defendida por meio de provas 
materiais, porquanto esses territórios – caso sejam portadores das relíquias inegáveis 
desse remotíssimo passado como a S.T.B. tem excelentes razões para o afirmar –  
permanecem inteiramente desconhecidos, ninguém  tendo  até o presente momento 
conseguido palmilhá-los e regressar. 

Por  conseguinte, tais opiniões não devem provocar sorrisos por parte da crítica, a 
não ser pela dos ignorantes e imprudentes, razão pela qual nos permitimos esboçar aqui 
um possível novo capítulo do grande livro da Síntese Universal. 

Um estudo sério da ética dos druidas e de sua compreensão do Universo, nos leva 
a pensar que não foram eles outra coisa senão um importante elo da cadeia sem fim das 
grandes iniciações. 

Em primeiro lugar, não esqueçamos que Polyhistor falou dos Druidas como dos 
mais avisados e sábios dentre os homens. Muito provavelmente, foi devido a seus 
ensinamentos – conforme atesta S. Jerônimo – que os primeiros cristãos souberam que a 
terra é um globo suspenso no espaço, porquanto os Gregos e os Romanos, ignorantes 
dessa verdade, não estavam em condições, por isso mesmo,  de ensiná-la. 

Por outro lado, segundo o testemunho de Clemente de Alexandria 7 Pitágoras 
aproveitara-se da doutrina Druídica para compor a sua. Isto passou desapercebido, visto 
que, no país de Gales, não existia doutrina escrita, e também porque os druidas, tal como 
os grandes iniciados, não deixaram senão símbolos  monumentos de pedra e inscrições 
curiosas foram seus únicos testemunhos até aos primeiros séculos  da era cristã; além 
disso , a cosmogonia  transmitida pelas tradições, lendas sagradas e narrativas míticas, 
não chegaram a ser coligidas e traduzidas do estranho idioma gálico, senão em 1853, na 
Biblioteca de Genebra. 

A doutrina dos druidas, entretanto, apresenta-se-nos tão elevada, que seu nexo 
com civilizações anteriores, muito desenvolvidas sob o ponto de vista espiritual, não pode 
sofrer dúvida. Podemos  mesmo, atrevidamente, remontar ainda mais longe e alvitrar a 
época Magdalea – muito antes da chegada dos Celtas à Gália – foi a iniciadora. Os seus  
símbolos arcaicos e sua estática primitiva, cujos traços ainda existem nos misteriosos 
dolmens, irmãos das não menos primitivas pirâmides, tanto do Egito como das Américas , 
assim o atestam. 

De fato – e para voltar ao nosso propósito – a religião druídica é baseada sobre o 
ternário da mesma forma que a filosofia pitagórica. As poesias gaélicas que fixaram as  
“tríadas” deixam ver claramente pontos de contato flagrantes que um simples olhar de 
relance porá em relevo.  

A divindade no círculo eterno de Keugant, inacessível e ininteligível (porque fica 
além da mais elevada concepção) toma parte em qualquer forma de existência, melhora e 
renova tudo, sem perda alguma, porém não se renova a si mesma. Numa palavra  
corresponde à relatividade einsteniana das coisas móveis, ficando fora do espaço e do 
tempo puramente intelectuais, (quantos séculos não levou a física para alcançar este 
ponto de vista!) é o agente construtor dos mundos, a essência primordial, a mônada 
única. 

Depois vem a dúada quando brota a faculdade criadora – ao mesmo tempo macho 
e fêmea – constituindo assim a eterna trindade.  
                                                        
6 Ver a respeito a obra interessantíssima e documentada do Coronel Braghine, hoje brasileiro, “L’enigme de l’Atlantide”, editada em 
francês e inglês. 
7 Stromatos, Livro I, 16. 
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Essa última gera então os mundos, o Universo, tríplice como o homem o será. 
Mundo divino, mundo da natureza e mundo humano são simétricos ao espírito, à alma e 
ao corpo. Parece desnecessário sublinhar nesta altura  a identidade  daquelas 
concepções com as ciências iniciáticas de todos os tempos.  

Sendo assim, tudo obedece ao ternário. O número três torna-se a chave da vida, 
conforme a expressão de Schuré. 

Prosseguindo na comparação, observar-se-á que para Pitágoras, as ciências 
representadas pelos três grupos de três Musas – estão em relação com os  nove mundos, 
cada um destes contendo um princípio encarnado – que, juntando-se à unidade  divina, 
dá em resultado o número dez das sefirots. 

Enfim, assim como se dá nas filosofias do oriente, os druidas, aos  quatro estados 
da matéria sensível – calas, gwyar, fun e urel – a terra, a água o ar e o fogo, acrescentam 
três outros elementos sutis  demais para serem percebidos pelos sentidos mas ligados 
aos quatro por nwyre, o fluído cósmico, o éter contraditório dos cientistas a procura de 
explicações, ou melhor, a Luz astral dos alquimistas e dos spagyzistas, a alma do mundo, 
numa palavra:  o Akasha sânscrito. 

Ainda mais e melhor: achamos sob a denominação de karidwen, a mãe universal, a 
mãe divina, simbolizada pelo vaso a shakti de aspectos múltiplos, a  virgem eterna, parte 
integrante da divindade sob o seu aspecto passivo, Ísis ou Demeter a quem o sublime 
Dante chamou de “sua dama, ” a sabedoria fundamental. 

A alma universal assim gerada cai na matéria. Eis a involução, a queda das 
religiões bíblicas, o início da lentíssima ascensão evolutiva. 

Tudo principia no primeiro círculo, Announ, o abismo obscuro,  com o  fermento 
primordial. Ali está  a primeira das três necessidades, o portal do áspero caminho durante 
o qual tem que se lutar contra o orgulho, a mentira e a crueldade. Nas vidas sucessivas e 
inumeráveis, será adquirida a Ciência do Sofrimento, pela passagem em Abred, o mundo 
da Segunda necessidade. 

De todas as provas, inclusive e sobretudo a do amor, como nos lembram as 
canções da mesa redonda, há de sair-se vitorioso: a imortalidade tem que  ser 
conquistada e a personalidade indestrutível, dentro dos limites deste círculo, constitui o 
prêmio do esforço despendido como canta o bardo na epopéia de Taliesin: 

“Foi designado por Math, a natureza  (poderíamos traduzir por Prakriti) antes de se 
tornar imortal”. 

Mais adiante, esse trecho lírico, cuja beleza não é ultrapassada – a nosso ver – a 
não ser pela do Bhagavad Gita: 

“Estava eu ao lado do Distribuidor dos Mundos e o Caos primitivo era  “ uma 
maravilha de origem incógnita; estive presente na Arca com Noé; assistia “na Índia 
quando Roma foi erigida; acompanhei até aqui os sobreviventes da “guerra de Tróia; 
estarei sobre a face da Terra até o dia do julgamento; sou capaz de ensinar ao Universo 
inteiro; Ivno e Heinin chamam-me Merlin; os reis do futuro longínquo denominar-me-ão 
Taliesin”. 

Nele reside o mito gaélico, oriundo dos mais remotos mitos atlantes, espalhados 
entre os nórdicos do País de Gales e da bretanha, e os sacerdotes de Tanit e Osíris na 
África muito antes que atingissem a Ásia, muito antes de abismar-se no oceano a última 
ilha do país de Mu, a Poseidonis platônica  desaparecendo com ela os segredos da 
Antiga Revelação. 

Esse mito da progressiva edificação do “Eu” emanado da Mônada Única, nos leva 
para o terceiro círculo da necessidade, o de Gwenved. Nele somente poderá ser adquirida 
a memória de cada estado das vidas anteriores. É o alvo da redenção através da escala 
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infinita das existências. É a radiante entrada no círculo da alvura, da Luz Primordial – a 
Luz Branca do bardo tibetano,  sobre a qual reina Amitaba – a alma reúne-se ao seu 
“gênio” primordial awen, o amor primitivo, a memória inicial, e funde-se novamente na 
alma universal, em Ishvara, como diriam os Hindus. 

O círculo Gwenve foi, nas mitologias antigas, simbolizado pelos continentes 
hiperbóreos. O Rei Arthus não é mais do que a estrela polar,  a Ursa, conforme a raiz 
gaélica arth, urso, (em grego, arkto, com o mesmo significado) e simboliza o  círculo 
esotérico da alvura a ser conquistada. 

Atingir Gwenved, é o sentido oculto das grandes  epopéias – os Cavaleiros da 
Mesa Redonda, Merlin, o Mago, os romances do Graal, da Rosa, Tristan e mais tarde 
Dante proclamam a redenção pela morte. De passagem, digamos que o gênio  de 
Wagner conseguiu, no espírito de muitos, reduzir essas lendas a uma origem meramente 
germânica, enquanto que todas elas foram genuinamente gaélicas, isto é, irlandesas e 
bretãs, antes de serem escandinavas. 

Voltando a nosso assunto veremos que toda sabedoria druídica é a condicionada 
pelo sacrifício e pela livre escolha. Numerosas são as tríades que abrangem todos os 
planos de consciência, mas, repetimos, tudo se resume nas noves condições que 
constituem os três círculos. Sem passar pelas três vezes três necessidades ninguém e 
nada pode vir à existência, exceto Deus. 

Podemos então resumir esta elevada filosofia da seguinte maneira: para se tornar 
vencedor do mal e do princípio da destruição, o “Eu” deve atravessar as três 
necessidades primordia 

 

(sofrer  – den 

a necessidade – ank  8  (renovar-se  – retz 

( escolher  – goulou 

a morte – ankou. 

 

No círculo de Abred há três obrigações: 

Transgredir a Lei; não pode ser diferentemente 

       libertar-se do mal pela morte 

  aumentar a bondade pelo afastamento do mal. 

Para conseguí-lo deve-se adquirir: 

Ciência 

Amor 

Potência 

E somente depois serão encontrados no círculo de Gwenved os três estados do 
espírito puro: 

Sem mal 

Sem desejo 

Sem fim 

A ciência está contida na compreensão da natureza das coisas, das causas 
relativas e da ação. A este preço adquire-se o decrescimento do mal e a vitória sobre a 
morte. Em resumo, a aquisição da Ciência Verdadeira não é outra coisa senão a 

                                                        
8 A analogia com o grego  ananké, é, neste, curiosa. 
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aquisição da força moral. Podemos aqui, entre parênteses, lembrar a filosofia tântrica de 
Patanjali e os Siddhis hindus. 

Dessa maneira no Universo três  coisas vão se desenvolvendo sempre: 

A força ou a luz 

A consciência ou a Verdade 

A alma ou a vida consciente 

Enquanto que três outras vão decrescendo concomitantemente: 

as trevas, pelo amor; 

a mentira, pela consciência reta; 

a morte, pela justiça ideal. 

Tanto mais elevada se torna uma filosofia quanto mais baseada estiver na 
evolução das mônadas, que não podem exercer o esforço consciente antes de chegarem 
ao estado humano, visto tudo depender da livre escolha, através de vidas sucessivas 
cujos esforços se somam para, afinal, chegar a reconhecer no círculo de Gwenved a 
significação de cada uma delas, e fundir-se na alma Universal sem perder a indestrutível 
personalidade adquirida pelo esforço. 

 

Ilustração: gravura 

Legenda: 

A ENEIDA  CONTO VII –  MIRANDA JR.  

 

Para terminar e, ao mesmo tempo, justificar mais uma vez a interferência inegável 
da religião celta nas doutrinas do grande Pitágoras, nada melhor  

poderemos fazer  do que apelar para o grande poeta de Mantua, o divino Virgílio, 
apóstolo da fé pitagórica. Para o demonstrarmos de maneira mais ampla,  reproduzamos 
a doutrina da queda e da redenção, tal como se acha descrita pelo velho Anchises, 
falando a Enéas, no admirável canto VI da Eneida. 

“No início, o céu , a terra, os mares, o globo alvo da Lua e o  astro titânico estavam 
penetrados, nutridos por um único princípio, a alma universal que, percorrendo as veias 
do universo, move  a matéria 9 misturando-se com esse grandioso corpo. Daí são 
chamados  à existência os homens e os diversos gêneros de animais da terra, os  
pássaros que voam pelos ares e os monstros nos  mares escondidos. Nestes seres todos 
existe o fogo vivificador, originando nos céus, cuja atividade enfraquece quando unido a 
corpos pesados, a órgãos grosseiros, a membros perecíveis: daí vem o medo, os desejos, 
a dor ou o prazer. Cercadas de trevas, no seu cárcere escuro, as almas não se dirigem  
mais  ao céu; a tal ponto que, quando no derradeiro dia, se apaga a vida, elas, “infelizes, 
não se podem libertar por completo das doenças e das manchas do corpo...Cada um de 
nós está sujeito ao castigo reservado a seus Mânes e, depois, é transportado para o vasto 
Eliseu... quando, no decorrer das idades, depois de mil anos feitos, o tempo extinguiu as 
manchas da alma, não deixando senão o fogo primordial e a pura essência etérea, um 
Deus chama a densa  multidão às margens do rio Lethes para que, esquecidas do 
passado, as almas possam contemplar novamente a abóbada do céu e “desejem  
regressar à terra encarnadas em corpos novos”. 10 

                                                        
9 O famoso  “Mens agitat molem”. 
10 Esta magna visão de Enéas foi provocada pela mais famosa das sibilas, a de Cumes. Estes seres enigmáticos, integrados nos 
mistérios agartinos de que falam tão veladamente as milenares tradições secretas do oriente, tiveram sempre no mundo um 
desempenho de excepcional sentido dentro do cabalístico movimento em que se processa a  evolução espiritual da humanidade, 
através da cíclica sucessão de raças e civilizações, movimento presidido pela sempiterna Hierarquia Oculta, mais de uma vez citada 
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PROFECIAS REALIZADAS OU EXIGÊNCIAS  DO CICLO ATUAL 
 

 Eduardo C. de Faria 

 
Os curiosos de assuntos sensacionais estarão certamente lembrados do que foi 

anunciado no dia 3 de outubro do ano próximo findo, pelo “Correio da Manhã”, nos  
seguintes termos e epígrafes: 

 

SEMANA DE ESTUDOS, PROMOVIDA PELA ACADEMIA PONTIFÍCIA  
DE CIÊNCIAS 

 
Uma comunicação da nossa embaixada junto à Santa Sé 

“O ministro do Exterior recebeu um ofício da nossa embaixada junto a Santa Sé, 
comunicando que a Academia Pontifícia de Ciência, que funciona na cidade do Vaticano, 
resolveu convidar anualmente para ase reunirem em sua sede alguns cientistas 
estrangeiros que tenham aprofundado de certos problemas científicos, afim de os por em 
contato e lhes permitir um debate franco, em comum, sobre tais problemas, fora de 
quaisquer preocupações.  

O principal objetivo de semelhantes debates é o de esclarecerem precisamente os 
motivos das divergências de opiniões, de modo que se torne possível a solução de muita 
controvérsia científica. 

Assim, os cientistas reunidos ou chegarão a um acordo sobre determinada solução, 
ou verificarão que, no momento, devido ao estado atual dos conhecimentos humanos, 
será impossível estabelecer-se uma unidade de doutrina a respeito da questão em 
exame. 

As discussões terão caráter privado e as conclusões porventura alcançadas serão 
publicadas sob a forma de uma nota coletiva. 

Essa primeira semana de estudos está marcada para dezembro do dia 10 ou dia 
16, e será dedicada ao seguinte tema: – “O problema da idade do  mundo, segundo 
investigações baseadas em vários dados astronômicos  conhecidos”. 

                                                                                                                                                                                        
nos estudos deste número mesmo de “DHÂRANÂ”. Eram as sibilas  os oráculos da Divindade – do “deus Pithio”, etc. – pouco importa 
o nome com que  esta tenha sido designada pelos povos de todas as épocas. Viviam em grutas – não grutas vulgares, mas locais 
jinas, preparados pelos obreiros da Lei – , abertas para subterrâneos que se perdiam, serpenteantes, nos mistérios indevassáveis do 
seio da terra: o Sancta Santorum supremo, a morada dos Deuses tão ligada à história formidável da Atlântida, à tradição das Barcas ou 
Arcas salvadoras, tradição donde os progressos da filologia e o estudo das religiões e mitologias compradas arrancam revelações 
surpreendentes. Honradas foram as sibilas em todos os tempos porque, vasos sublimes de eleição,  filhas do País dos Deuses, – como 
Jeanne  d’Arc, Joana da Arca ou Jina, Gênio da Agarta – seus olhos internos despertos penetravam os segredos do Destino – a Lei de 
Causalidade que mantém o equilíbrio universal – , estampados nas páginas akâsicas, antecipando-se, assim, aos sucessos do futuro. 
Doze dessas sibilas são veneradas pela própria Igreja Católica Romana como prenunciadoras do Messias – Jeoshua Bem Pandira ou 
o Adepto tibetano Tiani Tsang, o Jesus bíblico – , mas em verdade, da Idade de Oiro ou Satya Yuga, da qual nos separam ainda 
muitos e muitos séculos. (Vide anotação 2, em Mosaicos de Tradição Antiga, neste número). Este sucinto  comentário deixa, pois, 
evidente que as incompreendidas sibilas, as grutas e subterrâneos das revelações sibilinas através de iniciados como Virgílio, e o 
ciclópico movimento da Hierarquia Oculta, se enquadram num mesmo estado transcendente e altíssimo mistério, cruzeiro de mágico 
esplendor orientando, de modo pesado, medido e contado, a heróica marcha evolucional da humanidade sem embargo de deixá-la 
responsável pelos próprios passos na livre escolha dos caminhos , apta a redimir-se por si mesma, a superar-se pela conquista 
gradativa do real Conhecimento em harmonia coma unitária consciência universal. Não eram pois as sibilas seres malignos ou 
demoníacos, tristes manifestações psico-patológicas como possam julgar os menos versados nestes complexos assuntos teosóficos, 
nem os subterrâneos e cavernas de que tratam as tradições antigas de todos os povos guardam nenhuma relação com o 
fantasmagórico e terrífico inferno teológico – , uma das múltiplas degradações sofridas pelos excelsos e profundos ensinamento da 
milenar Doutrina Arcaica, Gupta Vidya ou Sabedoria Iniciática das Idades. –  (Nota da Redação) 
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A simples leitura desta interessante notícia mostra que vamos entrar num regime  
inteiramente novo do idealismo católico graças á nobreza de Alma Católica Romana, que 
parece querer por em todos os seus atos o cunho da verdadeira harmonia. 

O senso da oportunidade é também uma das circunstâncias que mais influem no 
sucesso de tudo quanto se tenha em vista realizar e o que acabamos de ler é  prova 
inequívoca do que pode fazer um espírito bem orientado  em matéria de felizes 
realizações, aproveitando a melhor oportunidade, quando o denso materialismo tenta 
dominar o mundo, substituindo a Justiça pela opressão e a Lei pelo arbítrio  individual, 
suprimindo assim a verdadeira  Moral ensinada desde Platão nos jardins de Academus, 
com as idéias de fraternidade dela decorrentes. 

É melhor esta  oportunidade justamente quando duas correntes artificiais  se vêem  
chocando, com rótulos diferentes, mas com extremismo análogos , para  que desse 
choque provenha a resultante da idealidade constituída  pela associação da “doutrina do 
coração”, baseada no amor fraterno, na abnegação e no altruísmo, com a “sabedoria da 
mente”, como a mais elevada conquista da verdadeira Civilização. 

É neste ponto de vista que encontro o mais forte fundamento no ato pontificial que,  
de maneira acertada e certamente inspirada, criou  o debate franco embora de “caráter 
privado”, na Academia de Ciências do Vaticano, entre  cientistas  que para tanto reunam 
os requisitos intelectuais e morais  para o bom êxito tão sábio propósito.  

Tudo na vida tem duas fases opostas que dão margem a que  se faça  tanto o 
louvor como a condenação de qualquer ato e tudo depende portanto do critério admitido 
na observação dos fatos, sendo ainda o meio termo onde se encontra a virtude 
tradicional. 

É óbvio todavia que uma tal iniciativa produz a mais ardente repercussão na mente 
de todos quantos sinceramente desejam a maior  aproximação entre a Ciência e a 
religião, pondo em ação os fatores propícios ao melhor entendimento  entre ambas, que 
ofereçam a mais promissora  perspectiva para os estudiosos e problemas dessa natureza. 

Este fato, assim considerado auspicioso, poderá  surpreender apenas quem quer 
que seja que não tenha lido o órgão oficial da S.T.B. que é a presente revista, porque nele 
é encontrado referência bem direta ao  mesmo  em seus números 89 e 90, 
correspondentes aos meses de Julho a Dezembro de 1936, os quais  podem ser 
compulsados na Biblioteca Nacional por quem não quiser   vir até a sede social da mesma 
Sociedade, acessível nas suas sessões públicas hebdomadárias a todos quantos se 
sintam atingidos pelo apelo então lançado com o fim de despertar a consciência dos que 
reconheçam suas próprias responsabilidades perante a Lei que rege a evolução humana. 

Assim me exprimo porque no referido exemplar  desta revista encontram-se, entre 
as numerosas profecias proferidas pelo “Buda Branco do  Ocidente as que aludiam ao   
“falecimento do Papa” depois de  “entrevistas misteriosas  no próprio Vaticano que 
decidirão de seu sucessor que trará  inúmeras modificações para a Igreja, algumas 
delas até então condenadas pela própria Igreja... embora que em tal ocasião 
apresentadas ao mundo como “de só agora terem chegado os tempos” ... Os cardeais já 
vêm com maus olhos essas entrevistas consecutivas, inclusive com o cardeal Pacelli”.  
Documentos de valor histórico, conservados há séculos pelos Coptas e que destroem 
várias passagens do Novo Testamento etc. ... virão finalmente a lume, através de 
exploradores e cientistas”. 

“Contrariamente  a maneira de agir até hoje, repudiando as demais religiões, a 
Romana será a primeira a tomar parte em Congressos dessa Natureza etc., etc.” 

Não há muito aliás os jornais publicaram o espírito de tolerância e de respeito com 
que  o Cardeal Verdier tomou parte, como legado papal, em conferências no Oriente com 
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sacerdotes de outros cultos, referindo-se ao  “Deus único adorado por todas as Religiões”, 
fora da intransigente intolerância católica de outros  tempos. 

Sendo o primeiro tema de estudos condizente com  “a idade do mundo” só 
podemos dizer que cada progresso feito imparcialmente no domínio  arqueológico vem 
demonstrando pouco a pouco as asserções teosóficas que certamente serão postas em 
evidência nas discussões sobre  as controvérsias científicas e  religiosas existentes sobre 
tão interessante assunto e que  terão sido levadas a efeito na Academia da Santa Sé. 

A Teosofia ensina, por exemplo, que a civilização atual não teve propriamente um 
começo, na exata significação do termo, porque a 5a Raça-Mãe que se encontra no 
transcurso de seus  mais elevados períodos de evolução, constituídos pela 5a Sub-raça, 
ou raça européia, para o surto das 6a e 7a, norte e sul americanos, provém imediatamente 
de outra civilização poderosa, pré-histórica, que foi a tradicional  4a Raça-Mãe, a qual não 
obstante, é um perfeito enigma para a presumida Ciência oficial ensinada nos 
estabelecimentos culturais, que mal reconhece o cataclismo em que pereceu a Atlântida e 
que  deu origem á legenda bíblica do dilúvio Universal, assim a lenda  mitológica de 
Deucalião,  o antepassado místico da raça helênica.  

Entre outros e inúmeros documentos, há, como  é sabido, descobertas preciosas 
em ruínas que ficaram como vestígios de Civilizações sepultas, dos Astecas e Toltecas 
por exemplo, pelas quais se conclui  que os habitantes das imensas cidades 
desaparecidas da América pré-colombiana, tinham ligação continental com a Europa, 
demonstrando não existir então o vasto  oceano que tomou o nome daquela Atlântida  
legendária, dada a conhecer a seus  coetâneos  pelo divino Platão. 

Quem não encontra em tais vestígios a afirmação das previsões de H.P.B. quando 
diz que  “as Civilizações ainda sepultadas, mas cuja descoberta está próxima, fornecerão 
a prova da veracidade de suas afirmações”? 

Além desta  ainda se encontra no 2º  volume da Doutrina Secreta a  previsão de 
que  “os fatos passados, assim como os acontecimentos mergulhados  de propósito no 
oceano do cepticismo moderno, ressurgirão uma vez mais para  aparecerem a à 
superfície”. 

Tudo vem assim trazendo elementos de aprovação ao ato recente do esclarecido 
espírito de quem se encontra na direção do Vaticano que para  um juiz imparcial, 
demonstra querer fazer "aparecer á superfície“ pelo menos uma parte da verdade, nesta 
época em que se acumulam provas científicas  que precisam ser admitidas 
conscienciosamente   para que não seja abalada a base das Religiões, desde que venha 
a ficar em antagonismo com aquelas provas. 

A era moderna das Ciências tem melhor compreensão do Passado, que havia 
caído no completo olvido fora dos Anais ocultos, conservado apenas em códices 
sagrados. 

A arqueologia científica virá certamente corroborar a asserção teosófica da 
existência de extraordinárias  civilizações no passado pré-histórico, mergulhados ainda 
nas sombras do mistério e que se opõem ás teorias teológicas relativas a “Criação” e a 
idade do mundo, mostrando a sucessão de ciclos de Luz e sombra, de Sabedoria e de 
ignorância, como pode conhecer qualquer um  que se proponha apenas a ler o 4º  volume 
do grande repositório de conhecimentos que é incontestavelmente a Doutrina Secreta de 
Blavatsky. 

H.P. Blavatsky analisou com proveito as descobertas arqueológicas feitas até a 
data em que, há mais de meio século passado, compôs aquela sua obra monumental, 
para mostrar como são insubsistentes as datas da era estabelecida pela hipótese da 
“Criação” judaico-cristã. 
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Alguns egiptólogos conhecidos, por exemplo, fizeram descobertas de tal natureza 
que demonstraram Ter possuído o Egito uma das Civilizações mais adiantadas, segundo 
cálculos perfeitamente demonstráveis, 6700 anos antes da era cristã, isto é, mais ou 
menos 700 anos antes da data eclesiástica estabelecida para os primeiros dias da   
“Criação”. 

Mais recentemente os sábios já reconheceram a existência de raças civilizadas 
anteriores à mais antiga das dinastias egípcias conhecidas, no vale do Nilo, há cerca de 
200 mil anos presumíveis e as crônicas secretas falam até em números fantásticos de 
300 milhões de anos para demarcarem a época em  que Consciências Superiores, vindas 
de outros sistemas ou cadeias planetárias, delas trazendo as experiências acumuladas, 
projetaram de si os moldes com  que foi formado a protótipo da 1a Raça, de caráter 
etéreo, que deu início  á  humanidade terrena da Ronda atual. 

Dada a analogia com o que se passa no universo manifestado, as leis gerais que 
regem a Cosmogênese são aplicadas inteiramente á Antropogênese e  estudo da 
genealogia humana, que provavelmente se seguirá ao  primeiro tema da discussão dos 
problemas científicos do Vaticano, consistirá naturalmente em procurar tal analogia. 

Os mesmos estudos terão de demonstrar então que nem o Universo nem o homem 
podem ter, desde o início, a forma definitiva, perfeita e acabada, continuamente variável, 
de acordo com as leis de aperfeiçoamento progressivo e, pode-se dizer mesmo, infinito. 

Tais leis, a seu turno, não devem ser imutáveis, mas suscetíveis de ampliação, à 
medida que se vai processando o referido aperfeiçoamento a que estão ligados. 

É portanto cheios de júbilo que vemos no momento que a Igreja Católica deixa de 
estar aferrada a ilusórios preceitos  e procura partir as algemas que, tal como a Prometeu, 
ainda a prendem ao Cáucaso  dos preconceitos, para aliar-se à Lei  de Progresso, 
enveredando pelo caminho da dialética que fará compreender melhor a Sabedoria contida 
nos seus próprios símbolos, que podem ser apresentados a seus crentes sob reais 
aspectos, de acordo com sua devida significação. 

Deste modo justificará perfeitamente o que tive ocasião de dizer no livro “Sexto 
Sentido e outros estudos teosóficos”, de plena propriedade da  S.T.B., quando declarei 
que  “o próprio termo Cristianismo pode substituir o de Teosofia, desde que se lhe dê o 
seu verdadeiro significado iniciático”. 

O que discordarem de tão razoável orientação serão apenas os eternos 
descontentes entre os quais se encontram os que continuam a preferir a prossecução na 
prédica de doutrinas que só sejam condizentes com a ignorância e o fanatismo , 
desejosos de criarem ambiente propício com uma organização social inteiramente fictícia. 

Se a organização social existente entre nós não é  “pelo melhor no melhor dos 
mundos possíveis”, como parecia a Pangloss, o conhecido  personagem do romance 
filosófico “Candide” em que a sátira de Voltaire procurou ridicularizar o otimismo  de 
Leibnitz, está todavia bem longe de ser eivada de  todas as imperfeições como  soes 
parecer aos pessimistas inveterados. 

A disciplina moral ao lado da Cultura  mental é que terá de formar a maior força do 
mundo social, para que seja resolvido perfeitamente o complexo problema humano dentro 
dos princípios básicos da Ciência, isto é da Sociologia, como ápice da soma de 
conhecimentos que devem ser possuídos pela humanidade, segundo a classificação que 
o gênio de Augusto Comte, sem embargo dos erros em que  por vezes tenho incorrido, 
estabeleceu metodicamente , partindo, como se sabe, da Matemática e subindo 
gradativamente pela Astronomia, Físico-Química, Biologia e finalmente pela Sociologia 
até a Moral, com máxima razão da possível existência da própria Humanidade.  

É para tão elevado fim que, sem desfalecimentos, dentro do programa traçado nos 
estatutos que a regulam, trabalham a S.T.B. que, cheia de  gáudio, observa que análoga 
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orientação se manifesta através da deliberação que acaba de tomar o  eminentíssimo Pio 
XII, em cujas augustas mãos se  encontra o destino do mundo católico em obediência ás 
Leis que a tudo e  a  todos regem. 

 

 

MONUMENTO COMEMORATIVO DA 
FUNDAÇÃO ESPIRITUAL DA S.T.B. 

 

Nossa carta ao Sr. Heráclito Augusto  Moreira     Ata do 

lançamento da pedra fundamental 

 

No dia 29 de Janeiro de 1940 realizamos uma de nossas mais caras aspirações, tal 
como os leitores constatarão pelos documentos   que transcrevemos na integra, pois 
neles se condensam os fatos e seus  sentidos  iniciáticos. 

A medida que os anos passam e o movimento espiritualista-filosófico da S.T.B. 
mais e mais  define e afirma os destinos da nacionalidade da nossa Missão.  Eis a carta 
que dirigimos ao proprietário da  “Fazenda Helena”, em São Lourenço: 

 

Presidência Geral da S.T.B. – Vila Helena – São  Lourenço, 28.01.1940.    

Ilmo. Sr. Heráclito Augusto Moreira   Meus saudares. 

 

“Em nome da SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, de que sou Presidente 
perpétuo, tenho mui elevada satisfação de agradecer o seu valiosíssimo concurso –   
como proprietário da   “Fazenda Helena” – em permitir que  a mesma Sociedade pudesse 
realizar um dos seus maiores anelos, ou seja: a construção de um monumento 
comemorativo à sua fundação espiritual, que  teve lugar a 28 de setembro de 1921. Por 
coincidência  das mais notáveis, quis  o Destino que semelhante fundação tivesse lugar 
nos domínios de um cavaleiro nobre e distinto, cujo nome, de há muito, já era enaltecido 
no augusto Recinto da mesma Instituição, senão mesmo fora, através de seu órgão 
oficial, a revista “Dhâranâ”, em escritos e conferências públicas, o que, de certo modo, 
tem concorrido para maior afluência de veranistas ao abençoado rincão de nossa Pátria, 
que tem o nome de SÃO LOURENÇO. 

Em todos esses fatos da maior transcendência, sobressai  o do nome da referida 
Fazenda, que hoje sabemos ter sido o da digníssima esposa daquele que hoje outorga 
direitos restritos, mas verdadeiramente dignos de  admiração,  à  “Sociedade Teosófica 
Brasileira”, por ser o mesmíssimo Nome daquela que,  com o signatário destas linhas, 
recebeu tão precioso mandato no cimo de uma montanha que, para o mundo profano 
nada possui de  interessante, mas, para nós outros os da STB, de há muito recebeu o 
excelso nome de “Montanha Sagrada”. 

Usando das prerrogativas que o nobre e distinto amigo outorgou à mesma 
Sociedade, e não querendo prorrogar por mais tempo, uma solenidade que de há muito 
deveria ter tido lugar, resolvi, com todos os Irmãos presentes, neste momento, em S. 
Lourenço, lançar a pedra fundamental do referido monumento, amanhã, 29 do corrente, 
debaixo de simples mas expressiva solenidade. Para isso, desde cedo alguns irmãos e os 
respectivos operários deverão dirigir-se ao local, onde em 1921, bem se pode dizer, 
firmaram-se os futuros destinos espirituais de nossa Pátria, para que á tarde, tenha então 
lugar a  referida solenidade. 
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A STB compromete-se a seguir à risca todas as exigências administrativas da 
“Fazenda Helena” , para que a mesma não sofra a menor perturbação, desejando, 
apenas que seja conhecedora das mesmas exigências, com  a devida antecedência para 
não incorrer em falta,  do mesmo modo que,  lhe seja permitido zelar pelo referido 
monumento, para que o mesmo não se arruine com o tempo. E que seja incluída uma 
clausula, se por acaso a  “Fazenda Helena” for um dia vendida, de serem respeitadas as 
prerrogativas que hoje o seu digníssimo e ilustre proprietário outorga á  “Sociedade 
Teosófica Brasileira”. 

Com a mais elevada estima e consideração, subscrevo-me.  

Cdo.amo.ato. e obrmo 

Henrique José de Souza 

(Presidente perpétuo da Sociedade Teosófica Brasileira) 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Ao centro, o  presidente perpétuo da S.T.B. procede a leitura da ata do lançamento 
da pedra fundamental, ladeado por vários membros da Série C. 

 

Passamos a transcrever a ata do lançamento da pedra fundamental do 
monumento: 

“Aos vinte e nove de Janeiro de mil novecentos e quarenta, estando presentes as 
pessoas abaixo assinadas, todas elas pertencentes a Série C da mesma Sociedade, o 
que tanto vale pela tradicional  “Família Espiritual JHS – e reunidos no mesmo Lugar onde 
a vinte e oito de Setembro de 1921 se deu o auspicioso acontecimento da última das 3 
aparições do “Cavaleiro Maitri”, representado por Seu Simil e defensivo Escudo 
ACKDORGE, aos chamados GÊMEOS ESPIRITUAIS (Henrique a Helena), que, além de 
abençoar aqueles a quem bem se pode afirmar serão seus futuros  PAIS na IDADE DE 
OURO, se já não o são através de seus cabalísticos e Excelsos Pedaços, quer na Obra, 
quer por toda a parte do mundo, como Postos e Sub-Postos representativos do Núcleo 
Central de tão prodigioso Movimento, digo, receberam também a régia investidura que já 
lhes provem do início da RONDA, especialmente na Quarta-Raça-Mãe – a ATLÂNTIDA –  
da direção ininterrupta (contrariamente à fracionaria e multissecular de todo esse 
longínquo passado da  evolução da Mônada) através de uma série  de  OITO 
ENCARNAÇÕES, á frente da mesma FAMÍLIA, pois que, aos mesmos juntamente com 
outros SEIS  se considera como TRONCO DA ÁRVORE GENEALÓGICA DOS CABIRES 
ou KUMARAS. Razão porque na vida presente, tal Movimento é reconhecido, tanto como 
MISSÃO DOS SETE RAIOS DE LUZ, em relação aos Povos sul-americanos, enquanto, 
como MISSÃO Y, abrangendo integralmente as  AMERICAS, obediente ao sentido 
político da  “Doutrina de Monroe” ou  “A América dos Americanos”, o que exclui  os 
demais Países do Mundo por estarem passando  pelo transformador e evolucional 
CAMINHO DA DOR (representado pela Guerra,  etc.) ou melhor, por um outro movimento 
complementar ao que se processa no Continente Americano, segundo nosso manúsico 
lema SPES MESSIS IN SEMINE (A esperança da colheita está na Semente). Por isso 
que, BOLIVAR, numa inspiração altamente iniciática, lança em seu tempo aquela outra 
frase por todos conhecida:  TUDO NOS UNE, NADA NOS SEPARA. E assim, nos  
mágicos esplendores que transcendem da própria Natureza, como o maior e mais 
suntuoso de todos os Templos, onde se adora a Divindade, ou antes, a UNIDADE 
IMPERECÍVEL, donde tudo e todos emanam, foi lançada a PEDRA FUNDAMENTAL DO 
MONUMENTO COMEMORATIVO DA FUNDAÇÃO ESPIRITUAL DA SOCIEDADE 
TEOSÓFICA BRASILEIRA,  em cujas mãos, como foi dito, se encontra tão Excelso 
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Movimento. E tudo isso, com a nobre e generosa distinção, que caracteriza a 
personalidade do proprietário da FAZENDA HELENA,  o Dr. Heráclito Augusto Moreira, 
permitindo que o referido Monumento fosse erguido nos seus domínios, aos quais, desde 
o ano de mil novecentos e vinte e um (1921) e hoje  com muito maior razão, a LEI que a 
tudo e a todos rege, os considera SAGRADOS. A presente ATA que é por mim, Mário 
Queiroz fazendo as vezes de Secretário, lavrada e assinada com os demais irmãos 
presentes a esta solenidade, é conservada juntamente com alguns jornais do País, 
inclusive, da localidade, e moedas em circulação. São Lourenço, vinte e nove de janeiro 
de mil novecentos e quarenta. Assinado: Mário Queiroz, servindo de secretário.  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Os pavilhões do Brasil e o da nossa missão desfraldados, servindo de fruto à 
tabuleta indicadora do lugar onde foi lançada pedra fundamental. 

 

A seguir: Henrique José de Souza, como Presidente perpétuo; Helena Jeferson de 
Souza, do mesmo modo, que o primeiro; Sebastião Vieira Vidal; Martha Augusta 
Matthiesen Queiroz; Laura da Silva Queiroz, Manoel Costeira; Prazeres Costeira; Maria 
Luiza Sodré; Trajano Augusto de Almeida Costa;  Maria Ferreira; Isabel Souza Pimenta 
de Melo; Lubelia do Vale Martins de Abreu; Francisco Martins de Abreu; Cícero Pimenta 
de Melo; Ural Prazeres; José Mascarenhas de Oliveira; Celina M. de Oliveira; Lourdes  
Pizarro (ausente) assinando por procuração Martha Augusta Matthiesen; Acesio Pinheiro 
Gadelha (pertencente a série A, mas assinando como privilégio concedido pelo 
Presidente JHS) Valter Orion de Souza (encerrando as assinaturas em homenagem ao 
seu Ego)”. 

 

Nossa objetiva focou alguns aspectos da solenidade. Terminamos este registro 
adiantando que a STB pretende inaugurar o monumento no dia 28 de setembro de 1940, 
quando se contará  o transcurso de 19 anos desde  que os principais fundadores da Obra 
(Henrique e Helena) receberam no mesmo local o mandato de sua suprema direção 
espiritual. 

 

DO MEU DIÁRIO 
H.J. Souza 

 

Em todas as  vezes que temos cumprido o nosso dever de visitar a tão  abençoado 
rincão de nossa Pátria que é S. Lourenço, nenhuma mais repleta de mistérios e de lauréis 
para engrinaldarem a régia coroa de nossa Obra, do que a atual, cujo número foi o 
DEZESSETE. 

Nos arcanos Maiores, tal número é representado pelas ESTRELAS. E corresponde 
á letra PHE, cujo sentido é de maior  expansão do que o Beth, como Segunda lâmina ou 
arcano. 

O Beth significando, especialmente, a Boca do homem, como órgão da Palavra, no 
entanto, o Phé representa a produção desse mesmo órgão: a PALAVRA. Trata-se, pois, 
do signo da Palavra e de tudo quanto  á mesma  se relacione. É o Verbo em Ação na 
Natureza, com todos os seus resultados. Tal letra e arcano correspondem, 
astronomicamente, a MERCÚRIO, por sinal que planeta de nascimento daquele que estas 
linhas escreve. Mercúrio , como se sabe,  “é o Deus da Palavra”. Dizem as escrituras 
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ocultistas que  “Buda-Mercúrio”  é o Dirigente  da Quinta Raça (a Ária), ou aquela que 
desenvolve o Mental (Manas, em sânscrito). 

O Phé possui os  seguintes significados nos três planos ou mundos: 
IMORTALIDADE, ESPERANÇA  e FORÇA DISPENSADORA DE FLUÍDOS. 

Imortalizada, quer para  os deuses que a criaram, quer para os homens  que A 
compreenderam e seguem fielmente as suas diretrizes, não se acha, pois, tão excelsa 
Obra, como aquela em que estamos empenhados? Não era Ela ainda a esperança 
desses mesmos deuses, pela Boca de quem A dirige? E que dizer da “Força 
dispensadora de seus Fluidos?” Não esquecer que, pelos 4 pontos cardeais  alcançam 
eles a todos os seres da Terra, como membros de uma só e mesma Família espiritual, 
que se chama HUMANIDADE... 

Sim, foi desta   prodigiosa vez, que se realizaram os mais auspiciosos SONHOS 
daquele que A dirige, a começar pelo “lançamento da Pedra Fundamental do Monumento 
comemorativo da Fundação espiritual da mesma Obra”, nos elevados cumes (donde o 
termo KUMARA)  daquela preciosa Montanha, tantas vezes por nós homenageada e que 
o povo da terra, como os próprios forasteiros, em busca de repouso e de alívio a seus 
males (digamos, físicos e morais) já A consideram  “SAGRADA” ... 

A 28 de setembro do corrente ano deverá ser inaugurado o precioso Marco 
indicador, por que não dizer? Dos destinos espirituais da mais soberba e privilegiada 
Pátria que o mundo possui: BRASIL. Quanto a Este, fomos nós mesmos, que o 
cognominamos: “Santuário  da iniciação moral do gênero   humano, a  caminho da 
sociedade futura”. Enquanto o maior gênio de nosso século, que  foi MARIO ROSO DE 
LUNA, ao mesmo  S. LOURENÇO ousou  chamar de  “Capital espiritual do BRASIL”   11 

Salve, Brasil! Salve, S. Lourenço! Salve, Povo Brasileiro!. 

Vem a seguir, a realização de mais um sonho, que diz bem dos  excelsos mistérios 
que envolvem a nossa Obra:  a revelação feita por privilegiado “caçador” (aquele que  
“caça”, que anda em busca de algo, qual  O edipo grego, com seu iniciático sentido de 
“pés inchados”, sim , de tanto caminhar ... ) de  nome Eugênio , melhor dito, Eu-Genio. 
Esse homem conhecedor de  “Grutas e selvas do Brasil” .. . que tendo afrontado feras e 
perigos tais, daria sua e selvas do Brasil” ... e que tendo afrontado feras e perigos tais, 
daria sua vida para encher um grosso volume de narrações, cada qual interessante, mais 
cheia de perigos. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A entrada da caverna   “jina”. 

 

Sim, foi ele mesmo quem nos relatou o seguinte fato:  “Em setembro de 1921, dava 
eu caça a diversos caetetús, quando eles procuraram ocultar-se em misteriosa caverna, 
onde eu mesmo me aventurei a penetrar ... O que  vi em tal lugar, ainda hoje me faz 
arrepiar os cabelos (por ser secreta essa parte, procuramos não repeti-la). Atracado com 
um desses ferozes animais, acabei por matá-lo...  Estava  em uma grande sala, onde 
havia um altar de pedra nos fundos  ... E tudo isso vi, por ter ascendido uma lanterna a 
querosene, por sinal que, deixando no interior da caverna uma garrafa pelo meio do 
mesmo líquido, e valioso canivete que me ofereceu um amigo” ...  

                                                        
11 A STB pretende dar o cunho mais solene possível á referida inauguração,  a começar por um ônibus gratuito para conduzir os 
convidados e a imprensa, do Rio a S. Lourenço, sendo, do mesmo modo, hospedados gratuitamente no Hotel Jina, quantos fizerem 
parte da referida comitiva , como homenagem que faz á mesma S.T.B. o seu digno proprietário. 
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A nossa estupefação chegou ao auge, não pela descoberta propriamente dita da 
referida caverna, que nos era bem conhecida... mas, pela coincidência, ou antes, a 
CAUSALIDADE  de semelhante revelação, por se tratar do mês  e ano que, pela primeira 
vez recebemos Ordem de visitar São Lourenço. Bem em frente do lugar onde se passava 
o fato referido pelo nosso amigo “caçador”, estávamos nós  hospedados, ou seja a 
“Pensão S. Benedito”, cujo velho casarão ainda existe ... e o temos visitado nas várias 
vezes que a Lei exige a nossa presença no abençoado Rincão em que tão excelsa Obra 
nasceu! ... Sim,  naquela mesma Pensão, onde se deram os mais desconcertantes 
fenômenos, que ainda hoje fazem parte das  sanlaurenceanas   tradições... 

E assim, ao findar ele a sua misteriosa narrativa, logo se firmou na mente dos 
presentes, o desejo de visitar  “a caverna Jina”, existente na montanha fronteira ao “Bairro 
Carioca”, o que foi feito dias depois, com o auxílio do mesmo Guia. 

Inútil dizer que a garrafa contendo querosene lá estava no salão do altar de pedra, 
onde vai Ter a estreita passagem existente logo após a entrada da  “caverna”, onde, por 
sua vez, sem temores nem vascilações penetraram os três membros da Obra, dentre 
eles, meu filho Valter de 16 anos de idade, o Mordomo da STB, Sebastião Vieira Vidal 
(herói das escaladas da Pedra da  Gávea e outros lugares jinas...) e mais, o prestimoso e 
prezadíssimo amigo,  que possuímos em S. Lourenço, de nome Ural, que se presta a 
várias formas  anagramaticas, dentre elas, o mesmo URAL para a colossal  “montanha”, 
ou antes, cordilheira, que separa a Europa da Ásia. Do mesmo modo que, LUAR, ou seja 
esse mesmo argentino LUAR, que empresta á cidade Jina de S. Lourenço, o místico 
encanto de sua incomparáveis noites, após verdadeiras apoteoses crepusculares, dignas 
do pincel de um Gênio! 

Quanto a esse mesmo amigo, hoje nas excelsas fileiras da STB, como mais outro 
sonho por nós acalentado... não podendo suportar, como afirmou o mesmo, as asfixiantes 
exalações do interior da caverna, veio para fora... aspirar o ar puro daquelas altíssimas 
paragens, enquanto os dois outros, em pleno salão, acendiam uma fogueira, cujos 
reflexos e fumaça, que se desprendiam da entrada da caverna, davam a aparência da 
cratera de um vulcão em franca erupção... 

Enquanto isso, nosso fleumático caçador, assentado em uma rocha,  esboçava 
enigmático sorriso, que logo se desfez, ao verificar que o fugitivo da caverna ia por 
justamente a mão sobre o rolo formado por uma cascavel, que mais parecia o terrível 
guardião do local, enquanto outros Seres mais pacíficos ou místicos ali existem para o 
resguardar das vistas profanas ... 

De um salto prendeu  ele a cabeça do venenoso réptil, com uma espécie de 
forquilha, enquanto o mesmo Ural desferia certeiro golpe na serpente, como se estivesse 
aniquilando o seu próprio Karma do passado ...  

Era o símil do Apolo mítico matando a serpente Python, cuja pele lhe servira depois 
de cinto, ou melhor, cingindo os quadris ... pois que, no fim  da coluna dorsal do centro de 
força ou chacra conhecido como Muladhara (nas escrituras vedantinas),  dorme a 
serpente Kundalini, embora que, serena para  uns, e raivosa ou venenosa para outros. 

Nesse caso, fluindo tal Poder cósmico ou Força Universal por todo o corpo do 
Iniciado, do mesmo modo que, naquele momento, ao neófito que dava entrada, pela 
primeira vez em caverna-Jina, sem necessidade da Palavra de Passe, qual, “Abre-te 
Sésamo” ( ou Sushumna, a respiração andrógina ou fluindo por ambas as narinas ... quais 
portas abertas das cavernas de nossos  pulmões ... ) de Ali-Babá e os 49 ladrões, e não 
40 como diz o vulgo, por simbolizarem justamente os 49 Fogos de Kundalini...  Sim, por já 
pertencer ele ás excelsas Fileiras de nossa Obra, como Conservadora da Palavra 
Perdida, Palavra de Passe, que abre todas as  Portas Iniciáticas do mundo, sem exceção  
alguma ...  não necessitava, portanto, de outros privilégios para dar ingresso em  
semelhante Lugar. 
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Já antes do mesmo sair da caverna, misteriosa pedra lhe caia nas costas, porém 
tão leve, que não  condizia com o seu volumoso tamanho! 

Sim, o discípulo  começava a ser apedrejado, porém simbólica,  iniciaticamente, 
para compreender que o momento havia chegado de palmilhar a estreita ou  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Os dois heróis no interior da caverna. 

 

Ou angustiosa Vereda, cujas vozes de escárnio ... não devem ser ouvidas. 
Apedrejado, sim, pelo mundo ignaro, por desconhecer todos os preciosos valores da 
INICIAÇÃO, como está claro e previsto naquela famosa frase atribuída a Jeoshua:  
“Aquele que estiver isento de pecado, que lhe atira a primeira pedra” .... 

 

E assim, para que um dia todo ele consagrado ao mistério dos deuses, não fosse 
perdido, além da garrafa de querosene trazida para a Residência Presidencial, duas 
fotografias foram tiradas da caverna, com o Pavilhão da STB lhe servindo de reposteiro, 
como em todos os Templos iniciáticos, á guisa daquele Véu de Ísis, que encobre a olhos 
profanos, a Verdade na sua Original Pureza... 

Quanto ás fotografias, são as duas que ilustram as humildes páginas de nosso 
Diário, transcritas hoje para as preciosas  “colunas” de DHÂRANÂ. 

 

 

PALESTRAS SOBRE TEOSOFIA 

(Dedicado aos candidatos à Escola Iniciática da  S.T.B.) 

 

M.C. Tenreiro 

 

Começarei minhas despretensiosas palestras, como é natural,  tentando esclarecer 
o verdadeiro sentido da palavra Teosofia e procurando desvendar a origem de seus 
ensinamentos. 

Para muitos, Teosofia, significa  “Sabedoria de Deus”, isto é,  Sabedoria DAQUILO 
que está para além da própria Inteligência Manifestada,  para além dos confins do tempo 
e do Espaço e é a Única e Incompreensível Realidade. 

Não é este o verdadeiro sentido da palavra Teosofia. Se o  fosse,  cairíamos  na 
heresia de todas as religiões, antropomorfizando o Absoluto, o Desconhecido dos 
Desconhecidos, o Sem Nome. 

Esta errada  interpretação, tem por causa o dar-se à palavra grega Theo o sentido 
de Deus, quando, na realidade, Theo, deve ser traduzido por UM DEUS, um dos infinitos 
Seres que, tendo atingido um elevadíssimo grau no caminho  da evolução, podemos 
qualificar de divinos. E, assim, Teosofia ( de Theo, um deus, e Sophia, sabedoria), será 
a Sabedoria Divina, isto é, o Conhecimento dos deuses, de entidades super-humanas 
ou divinas. 

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

A origem deste nome é atribuída a  Amônio Sacas, filósofo que floresceu em 
Alexandria no século III da nossa era. Não faltam, porém, os como Diógene Laerce, 
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transportam a origem desse nome para os primórdios da dinastia  dos Ptolomeus, e  
dêem a Post-Amon  a honra de o Ter criado,  firmando-se no fato de ser Post-Amon um 
termo copta que significa o “ consagrado a Amon”, Deus da Sabedoria. 

O importa, porém, saber, é se a doutrina teosófica surgiu pela primeira vez entre os 
filósofos de Alexandria, entre os sacerdotes do Egito  ou remonta a épocas mais 
afastadas. 

Quem estuda a literatura védica, dá de frente com o termo sânscrito Brahmâ-Vidya 
de significação igual à  que é dada à palavra Teosofia e   deparamos  com uma Religião-
Ciência cujos princípios se confundem com os  que  a Teosofia apregoa. Ali, como na 
Escola de Alexandria, como entre os teósofos modernos, se considera incompreensível a 
Divindade Suprema e absoluta. Ela será a  Essência Infinita, Incognoscível, a Raiz de 
tudo quanto existe,  visível ou invisível. Quanto ao homem, os Vedas nô-lo apresentam 
como um  raio da alma Universal, a Ela idêntico, e como Ela, eterno, imortal. 

Como doutrina, a Teosofia é, pois, mais velha do que a nossa raça podendo, dizer, 
por isso, chamar-se a Religião-Sabedoria das Idades. Há fortes razões para supor que 
seus conhecimentos foram dados aos homens – por Seres de que mais tarde falaremos 
nos meados da Terceira Raça-Mãe e vieram se transmitindo de idade em idade, de raça 
em raça, de povo em povo, até  nossos dias, apresentando-se sob nomes diferentes, 
como Gupta-Vidya, Brahmã-Vidya, Sanatana-Dharma, Teosofia, etc. mas conservando 
sempre o mesmo significado de Sabedoria  Divina, e mantendo inalteráveis os 
ensinamentos originais donde religiões e filosofias tiraram as “migalhas” com que se  
alimentam. 

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

A Sabedoria-Divina apareceu, como dissemos, em Alexandria, como o nome de 
Teosofia. Por intermédio dessa Religião-Ciência, propunha-se Amônio Sacas inculcar 
certas verdades morais no espírito de seus contemporâneos e dar a todos quantos 
fossem  “amantes da Verdade” , o conhecimento perdido ou deturpado pelas religiões. 

Para a conquista dessa Verdade, empregavam os “filaléticos” o método analógico 
ou de correspondência, por acharem que todos os acontecimentos narrados – como 
tendo acontecido no mundo físico – não passavam de expressões simbólicas de 
fenômenos originados na alma humana. 

Foram , por isso, também chamados de “Analogistas”, e era no estudo das lendas 
populares, dos mitos, das histórias sagradas, etc., que iam procurar a verdade perdida. 

 Ensinavam que o homem, fazendo voltar seus corpos à pureza primitiva, podia 
obrigar os deuses a  comunicar-lhe os Mistérios divinos, e a faze-los  mesmo aparecer 
duma forma perceptível não só à visão psíquica, mas também aos próprios olhos físicos. 
Nós temos no Espiritismo dos nossos dias a expressão inferior desse conhecimento 
transcendente. 

Esta Teurgia (“trabalho divino”, de Theoi, deuses, e ergein, trabalhar), acabou por 
ser proibida, devido a ser mal  interpretada pelo povo que a tomou por necromância. 

Os teósofos modernos, os Teósofos da S.T.B, sabendo que a Teurgia divina ou a 
produção duma dos deuses, exige da parte de quem a pratica, uma pureza moral e 
física quase sobre-humana , sem o que degenera em  mediunidade e magia negra, 
baniram-na  das  suas Escolas. 

Os próprios discípulos do Amônio Sacas, rejeitaram de começo a Teurgia, 
acabando depois da morte do Mestre por serem arrastados à sua prática por Jâmblico o 
qual nos deixou sobre o assunto uma obra intitulada De  Mysteriis. 

---------------- 
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Amônio  Sacas,  apesar de filho de cristãos, desde a sua infância se mostrou 
contrário ao dogmatismo estreito do cristianismo, tornando-se, por isso, neoplatônico. 
Dele, como de Jacob Boehme e de tantos outros místicos, diz-se Ter recebido a 
sabedoria divina por meio de sonhos e visões. Daí o apelido de Teodidatos, “ensinados 
pelos deuses”, com que ele e seus discípulos foram conhecidos. 

Amônio tomou a si o encargo de conciliar todas as religiões, mostrando a 
identidade de sua origem, e achou possível estabelecer, entre os homens, uma só crença 
baseada na moral. “Sua via, diz-nos H.P.B., era tão pura, seu saber tão vasto e profundo, 
que vários Padres da Igreja, foram secretamente seus discípulos, Clemente d’Alexandria 
fala-nos de Amônio Sacas com muita consideração e respeito. 

Teve como principais discípulos Orígenes, Longino e Plotino considerando-se, este 
último, como o seu “João Evangelista” ou o discípulo  mais querido, o qual foi, por sua 
vez, universalmente respeitado pelo seu grande saber. Aos 39 anos, acompanhou o 
Imperador Gordien ao Oriente a fim de receber os ensinamentos dos sábios da Bactriana 
e da Índia. 

Plotino fundou uma Escola de Filosofia em Roma e teve como discípulo Porfiro, 
grande escritor e intérprete das alegorias dalgumas partes dos poemas de Homero. É 
notável o carinho com que Porfiro reuniu todos os escritos de seu mestre. 

Amônio Sacas, Orígenes, Longino, Plotino, Porfiro, eis os nomes dos principais 
difundidores da Teosofia no Ocidente, no início da era cristã. 

A Sabedoria Iniciática das Idades   desceu das altas regiões  do Pamir, onde era 
conservada desde o começo da nossa raça, para se fixar por algum tempo nas margens 
do Mediterrâneo. 

Fracassou a tentativa de Amônio Sacas e seus discípulos em conciliar as religiões 
dominantes, ante a perseguição que estas lhes moveram. E a velha Sabedoria Divina de 
novo se recolheu ao silêncio dos templos subterrâneos e novamente foi esquecida dos 
homens durante séculos e séculos. 

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

Chegara, porém, o momento em que a Lei exigia que os Mahatmas guardiães das  
Eternas Verdades, entrassem em contato com os filhos do Ocidente, donde o 
Espiritualismo ameaçava desaparecer totalmente. E a ligação entre o oriente e o Ocidente 
se fez, desta vez, por intermédio de Helena Petrovna  Blavatsky, viúva de um alto  
funcionário e aparentada com ilustre família russa. Após largos  anos de disciplina, obteve 
Blavatsky o grau iniciático do adeptado e, depois de publicar a monumental obra “Ísis sem 
Véu”, considerada pela crítica  “como um dos maiores feitos do século”, fundou  na 
América do Norte, em 1875, a Sociedade Teosófica, escolhendo para seu lema o do 
Maharajah de Benares, Satyat Nasti Paro Dharma ou  “Não há religião superior à 
Verdade”. 

Cumprida sua missão, voltou à Índia, e mais uma vez, a velha Sabedoria das 
Idades, recolheu-se ao seio dos seus eternos guardiães. 

É interessante recordar a razão de ter sido este, e não outro, o nome dado à nova 
Sociedade . Vários tinham sido os nomes sugeridos, aparecendo entre outros o de 
“Sociedade Filosófica”,  “Sociedade Egiptóloga”, “Sociedade Hermética”, etc., sem que se 
chegasse a um acordo, quando Olcott, o abnegado companheiro da H.P.B, olhando 
casualmente para um dicionário aberto, viu a palavra Teosofia, único nome que 
realmente cabia à novel Sociedade, e  que desde logo  foi unanimemente aceito. 

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

A substituta da Escola Teosófica, fundada em Alexandria por Amônio Sacas, trazia 
os mesmos objetivos:  “conciliar todas as religiões, todas as seitas, todas as nações, por 
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meio duma moral comum, baseada nas verdades eternas”,  o que só a teosofia pode 
ministrar como fonte que é todo o Conhecimento. 

Por motivos vários,  a Sociedade fundada por Blavatsky não conseguiu realizar 
seus altruísticos fins. As seitas religiosas continuam a digladiar-se,  considerando-se cada 
qual a única verdadeira e todas as outras puras obras do Diabo... A própria  Teosofia, 
com grande mágoa dos verdadeiros teósofos, transformou-se numa espécie de religião, 
com seu culto, seus padres, seus dogmas !!! 

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

Estávamos  no momento crítico em que a Humanidade devia transpor as fronteiras 
dum novo ciclo. Era necessário que sobre  a Terra permanecesse aceso o facho que 
devia guiar os homens destinados pela Lei a escaparem sãos e salvos dos cataclismos 
em perspectiva e, hoje, em plena atividade. 

A Teosofia não podia, como fizera no início da era cristã, ante a perseguição que 
lhe moveram, recolher-se ao silêncio dos Templos há milênios abertos no seio da terra. 
Alguém devia continuar o trabalho interrompido como desaparecimento de Blavatsky. E 
Aquele que Ela anunciara para meio século depois de sua morte, eleito pelos Irmãos da 
Humanidade, pelos  depositários da Eterna Sabedoria, surgiu no Ocidente com a missão 
de construir a BARCA a que se devem recolher as sementes destinadas a formar a 
Sétima Sub-Raça da grande Raça Ariana.  12  Cumpriam-se, assim, as profecias de todos 
os tempos e o vaticínio de H.P.B. 

Desse modo, a verdadeira Teosofia mais uma vez procura destruir os erros em que 
os homens se debatem; de novo tenta rasgar os véus da superstição, do fanatismo, da 
ignorância; desta vez, com o nome de Sociedade Teosófica Brasileira e tal como sempre 
aconteceu nos momentos de grandes  transformações cíclicas,  apresenta-se na face na 
Terra como a   “Manifestação do espirito de Verdade”, com a missão de conciliar as 
religiões, iluminar a mente dos homens, transmitir-lhes os Conhecimentos de que é 
depositária e  prepará-los para servirem de sementes às raças futuras, portadoras de 
melhores dias para o mundo. 

Janeiro 1940. 

 

MOSAICOS DE TRADIÇÃO ANTIGA 
A Esfinge terrível de todos os tempos; e a marcha epopeica dos 

 Édipos imortais 

 

FRA DIÁVOLO 
Ilustração de MIRANDA JR. 

 

I I I 
 

 A  “Lei da Analogia” 13 é a chave fundamental, a sutil e intuitiva mestra orientadora 
de toda a pesquisa teosófica em torno dos problemas da Vida, sejam patenteados nos 

                                                        
12 O aparecimento dessa Entidade deu-se na cidade de São Salvador, na Bahia, no dia 15 de setembro de 1883, à meia noite em 
ponto, quando do Oriente desaparecia, com Ramakrishna, o centro donde até então se irradiava a Luz Espiritual sobre o mundo. 
Nasceu sob a égide – como exigia a Lei – de Mercúrio em Virgo, visto a missão de que vinha incumbido estar relacionada com  a 
Quinta  Raça-Mãe que, devendo desenvolver o Mental, é dirigida por Buda-Mercúrio. Sob seus ombros pesa o formidável encargo, não 
só de  difundir as idéias teosóficas ou a Sabedoria Iniciática das Idades, mas também de preparar o advento da Sétima Sub-Raça 
Ariana. E para isso Ele construiu a grande Barca que é a  S.T.B. 
13 Alguns conceitos de M. Roso de Luna sobre o teosófico método analógico: 
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relevos do mundo objetivo, ou dinamizados nas esferas onde vibram as mentes eleitas, o 
hiper lúcido, supra-sensível e ilimitado orbe da abstração espiritual, apura Ideologia ou 
Metafísica. E todos os problemas, filhos da nossa incompreensão ansiosa, perplexa em 
face do magnético desconhecido, afinal se  resumem num único, condicionados que 
sempre o são na sua essência ao símbolo eviterno da tríplice pergunta do arcaico tema 
da Esfinge tebana – tema que encapsula o germe  de quantas filosofias já frutificaram no 
seio dos povos, ao calor desse novo divino e secreto anseio de superação, o estudo da 
Esfinge Humana: 

 

DONDE VIMOS, QUEM SOMOS, PARA ONDE VAMOS? 

Há um fascínio tenebroso na realidade que se oculta insondável e absorvente sob 
a veste clássica da vetusta fábula, fascínio que gerou a dúvida de Hamlet, sofrida por todo 
homem de pensamento, em todas as épocas, sob todos os climas, em cada problemática 
encruzilhada da sua peregrinação, buscando-se a si mesmo lutando  pelo triunfo sobre as 
miragens cambiantes, sobre o demônio especioso  de sua impermanente personalidade 
mundana, através do  auto conhecimento que leva implícito, por lei de analogia, o 
conhecimento do próprio Universo. 

Na História do pensamento humano, que é a odisséia do humano Titã, o deus que 
tombou e quer reerguer-se edificando, apoiado na miraculosa tríade integrada pela mente, 
o coração e a vontade, a pirâmide da sua evolução, quem não vê plasmada a epopéia do 
eterno choque entre o atormentado peregrino, esquecido de sua origem divina – ou seja 
ignorando as estupendas possibilidades  adormecidas no imo do seu ser – obscuro, 
intuitivamente nostálgico de paradisíaca felicidade antanho perdida  14 , e o arraigado, fero 
enigma de todas as idades? 

                                                                                                                                                                                        
“A base da Analógica é, com efeito, tríplice. Por um lado cifra-se na célebre Chave de Hermes Trimegisto, que diz: “O que está em 
cima é como o que está em baixo, para  que se realizem os mistérios da cósmica Harmonia, ou seja a manifestação do Uno no múltiplo 
(Theos-Kaos-Kosmos). Apoia-se por outro no axioma enedimensional cabalista, que reza: “Se queres ver no Invisível, abre teus olhos 
à sua projeção no visível”, e por outro, ao fim, na lei fundamental da Numeração, ou da Árvore simbólica de todas as teogonias (Árvore 
de Igdrasil, Norso, da Vida, de Bodi, Ruminal, das Hespérides, etc., que recebe um nome em cada Teogonia). 

A referida lei se formula assim:  “A realidade manifestada, de qualquer ordem que seja é mera unidade integradora de uma ordem 
superior, e assim, até o infinito, tal como acontece coma Numeração, a qual reconhece em si nenhum limite efetivo”. 

A própria ciência positiva, sem se dar conta e superando-se a si própria,  há tempos vem aplicando a Lei da Analogia e com ela 
arrancando portentosos segredos do Mistério. Sirvam de exemplo, entre os  mil que se poderia enumerar, o descobrimento de Netuno 
e da estrela companheira de Sírio, ambos realizados pelo novo cálculo analógico e sem prévia observação direta do respectivo astro; o 
descobrimento químico do  eca-alumínio e do eca-boro (depois gálio e escândio) por meras considerações de  analogias 
mendeleffianas que permitiram predizer seus pesos atômicos, densidades e demais propriedades químicas e físicas, antes de ter  
positivamente nas mãos os correspondentes corpos; ou enfim, as portentosas séries de álcoois  que depois foram sendo encontrados 
– e não todos – em a Natureza, com a observação e a experiência. 

“Porque o segredo fundamental da Ciência não é outro senão o do Método simbólico, analógico, oriental, teosófico, ou como hoje 
devemos chamá-lo, e que tem dois momentos: um, o prévio do  bom conhecimento de um ciclo ou qualquer fenômeno por métodos 
anteriores; outro, o da imediata aplicação nele da lei de analogia”. 

“Mais ainda, em cada momento da história de uma ciência o método  simbólico ou analógico, no qual tão eméritos se mostraram 
sempre os povos antigos, pode melhorar de modo notável o que habitualmente denominamos  “a última palavra da ciência” como se 
disséssemos,  “sua última moda”, preparando ulteriores descobrimentos,, e disso, embora pareça digressão, queremos deixar 
consignado aqui um extenso exemplo, antes de entrarmos no problema da morte. Os cientistas soem , efetivamente, seguir  uma 
marcha pérfida contra tudo que lhes ensina a tradição do oriente, marcha  caracterizada por estes dois momentos: um – como sucedeu 
com a transmutação alquímica dos corpos simples – , quando ainda não o comprovaram eles! Com seus métodos cretinos; outro 
depois que, guiados pelos ensinamentos orientais, penetrando em suas mentes à guisa de intuições logram eles ! comprová-los. 
Durante a primeira época de ignorância do conhecimento intuído, no passado, chamam-nos depreciativamente  “superstições”, restos 
de um passado inculto”, maneiras infantis ou falsas de conhecer as coisas”, etc.; porém, chegada a Segunda época, costumam 
responder aos que mencionam o velho fato já sabido, com um olímpico  “isso já não é novo; isso já está comprovado pela ciência”, 
com a mesma candidez do menino  mostrando ao papal  o mecanismo do brinquedo, e cujo manejo aquele  lhe mostrara antes, 
quando não com a clássica perfídia do comerciante que, ao comprar a mercadoria que não tem e necessita, a  desvaloriza com seu 
desprezo, sem prejuízo de, ao vendê-la depois, elogiá-la e até prendê-la nos cornos da luz...” –  (Tradução de H.F). 
14 Embora sob a s sombras pesadas da idade presente, a idade negra ou de ferro, – a Kali Yuga, em língua sânscrita – que começou, 
conforme rezam os códigos bramânicos, com a morte de Krishna, há 5.035 anos mais ou menos; a  “idade da discórdia e do mal”, 
segundo Burnouf, o homem jamais deixou de dar  expressão altívola a essa sua secreta e inefável, imortal e transcendente saudade 
daquele perdido reinado da Verdade sem Véus, já magistralmente evocado  na “As Aves” de Aristófones  ; na “A República”, de Platão;  
na “O País da Utopia”, de Thomaz Moore;  na “A Eneida”, de Virgílio; no “O Paraíso Perdido”, de Milton... enfim, a Era da Pureza 
arcadiana na qual  “os deuses andavam pela terra conversando com os mortais” ... É a  Idade de Ouro; a Satya Yuga, hindu, ou o 
Chatur Juga, bramânico. Idéia e sonho inatos em todos nós, do País da Eterna Primavera; da Ilha mágica guardando o mais sublime 
Tesouro de que todas as demais ilhas e tesouros legendários e novelescos são pobres e atormentadoras reminiscências... ; do Jardim 



DDDhhhââârrraaannnâââ 
Data : n.º  103  - de Janeiro a  Março de 1940    – ANO XII 

Redator :  Henrique José de Souza 

 24 

Quando já deixou o homem de ser assaltado pela multiforme, oniabarcadora e 
aculeante interpelação da Esfinge? 

Para guiar a humanidade –  “a grande orfã”, no dizer místico e piedoso dos sábios 
da velha Aryavartha – atenuando-lhe a bruteza dos tropeços na terrestre jornada 
expiatória, regeneradora ou iniciática; ajudá-la a suportar o enorme fardo de penosa 
herança provinda, em tumultos históricos de luzes e sombras potentes digladiando-se, 
dum Passado que se afunda no vórtice de perdidos tempos de régias derrocadas 
inenarráveis; e alentar a chama das suas candorosas e heróicas esperanças acenando-
lhe sempre como alvorada promissora do Futuro, o Édipo imortal, em mil expressões 
humanizadas da divina  Lei que rege a Evolução toda, no Cosmos como no homem,  tem 
aparecido sempre no mundo, no decorrer dos maiores e menores ciclos das civilizações. 

Em todas as épocas e países, em cada raça e sub-raça tem surgido esse Édipo; – 
os Manus: potência espiritual que preside o complexo trabalho oculto da arregimentação e 
seleção das mônadas  para a formação das raças; os gigantescos místicos e pensadores; 
os  gênios de primeira grandeza da Ciência e da Arte, as altas vozes da mente iluminada 
que descortina as Renascenças, que lança, enfim, o germe  da luta das idéias impulsoras 
da grande roda do Progresso – é o Peregrino consciente, inspirador de quantos gestos 
decisivos de liberação se conhecem na história da pugna da humana evolução, história 
dos anseios profundos da alma coletiva torturada pelo abutre da sua própria cegueira 
mental e os grilhões dos Césares insaciáveis.  

 Jamais deixou de caminhar ao lado das gerações,  imprimindo-lhe, de acordo com 
as necessidades cíclicas e em propícios  momentos históricos, sob esta ou aquela forma 
místico-científica um sopro  15  vital da chamada Perdida Verdade  16 , a Religião-
Sabedoria 17 que vem  da antigüidade pré-histórica, magna síntese de todos os 

                                                                                                                                                                                        
das Hespérides magnificente, de miraculosos frutos... Era, ilha ou país encantados da Paz e da Felicidade, da Esperança Maior que já 
se chamou no mundo o Paraíso, bíblico: a Era de Juno e Saturno, romana; os Campos Elíseos ou de Ignisfall, ogmicos; o  Walhallah, 
nórdico; o Eden,  corânico; o Devachan ou Reino dos Anjos, ário; o Amenti, egípcio; o Reino do Pai, cristão; o Summer lan, espiritista, 
etc. ... 
15 Todo o gigantesco movimento de emancipação espiritual que foi a Renascença, restabelecendo princípios esquecidos da Doutrina 
Arcaica, reivindicando  em muitos aspectos a sabedoria dos antigos, e, para citar mais alguns acontecimentos históricos como 
impulsos decisivos na marcha evolutiva da humanidade, o grandioso movimento arábico na Espanha, as cruzadas, os descobrimentos 
da América e do Brasil , e a Revolução francesa representam apenas uma parte dos frutos de titânica atividade oculta desenvolvida 
durante séculos entre a civilizações do Velho Mundo. Trabalho que, dimanando  como miraculoso alento ou renovador  “sopro” de 
determinados e  milenares centros esotéricos do Oriente, firmou-se gradativamente na Europa , em centros famosíssimos  de cultura e 
poderosas Fraternidades Secretas; – “sopro” que provinha das plagas do Nilo – berço da Maçonaria – dos Himalaias, e do Tibet... 

Christian-Rosenkreutz, Rogerio Bacon, Tomaz Moore, Arias Montano, Saint Germain , Cagliostro e ainda tantos outros, encapuzados 
no anonimato, foram os Édipos daquelas épocas, isto é,  velados guias, inspiradores, ou libertadores de povos, heróis que souberam 
dar desempenho integral a tarefas de valor imponderável, trás  o telão sobre  cuja face oposta se desenrola essa triste e abstrusa 
comédia – tal como é escrita –considerada enfaticamente pelos profanos como a HISTÓRIA ... 
16 A primeva Ciência-Religião universal, na realidade conservada integralmente  no seio das Fraternidades Secretas: arca eterna das 
relíquias dos máximos esplendores passados e de tesouros inimagináveis  que são as maravilhosas realidades das eras porvindouras. 

Os  “cânones perdidos” , que não pouco tem deixado conturbadas as mentes indagadoras da ciência  oficia; a tradução de múltiplos 
hieróglifos  que, inextricáveis até o presente, impassíveis ao desespero dos modernos Champollion, Winckelmann, Schlieman, 
Maspero, etc.,  abruptos cortam-lhes em meio os mais ricos filões de conclusões definitivas; assim como as chaves dos “milagres” 
antigos e dos fenômenos modernos em suas inexplicáveis feições, e a solução de inúmeros problemas que até hoje desafiam o valor 
dos processos da investigação  “séria”, não  “visionária”, estritamente positivista, acham-se nas mãos das fraternidades Secretas, cuja 
incalculável antigüidade de origem poderia ser comprovada à saciedade, se assim julgassem acertado os Adeptos,   senhores da 
chave mestra  e da pedra angular de todos os conhecimentos antigos e modernos  com documentos surpreendentes, de capital  
insuspeitável  importância, que além do mais  imporiam uma retificação completa da História. 
17 Religião Sabedoria ou Ciência Religião primitiva, o grande sistema arcaico desde a antigüidade pré-histórica conhecido como 
ciência Sagrada ou SABEDORIA,  e a partir do século III da nossa era designado pelo termo grego Teosofia, cujo exame etimológico 
nos demonstra não significa a sabedoria de um Deus – no sentido antropomórfico que se dá hoje ao termo – mas Sabedoria Divina, 
como Ciência de cada um  dos deuses, o Conhecimento Integral e místico possuído pelos deuses e semi deuses, ou Ciência dos super 
homens ; Ciência da Magia ou super ciência , Ciência do oculto, a mesma do Ontem perdido e que virá a ser,  “dada a simétrica 
regularidade e reciprocidade de todos os fenômenos, entre eles o mais inefável de todos que é  o da evolução”, a  Ciência do Amanhã 
resplandecente ou Era da remissão espiritual da humanidade. 

Quando nós outros teósofos, e, portanto, livres pensadores, empregamos  o termo religião, aludindo ao grande sistema arcaico, 
alheamo-nos, é óbvio, ao corrente sentido devocional, idolátrico ou fanático que se lhe empresta. 

Ligo, Ligas, ligare, é ligar ou unir em língua latina; e re-ligo, religas, religare, “ligar duas vezes” ou reatar, é a genuína etimologia da 
nossa palavra religião. No puro e elevado sentido místico filosófico, usamos, pois, o termo como designativo da dupla ligadura 
espiritual de fraternidade que os homens se devem entre si; – o duplo liame da  Sabedoria e do Amor, estabelecido basicamente, como 



DDDhhhââârrraaannnâââ 
Data : n.º  103  - de Janeiro a  Março de 1940    – ANO XII 

Redator :  Henrique José de Souza 

 25 

conhecimentos que nos são possibilitados na face  do  planeta, a Religião da Natureza e 
do Espírito,  em suma, a sublime Teosofia das Idades que palpita como  imperecível  
germe  no organismo incompleto das religiões, no fundo histórico de todas as mitologias  
18, no âmago dos sistemas filosóficos; e fulgura, numa dimensão vedado aos olhos das 
                                                                                                                                                                                        
unidade harmônica e ideal, nos ensinamentos religiosos transcendentes da milenária e esquecida Religião da Natureza e do espírito, 
Religião Solar, Gupta Vidya ou Teosofia. 

Nosso afã de sincretistas, ecléticos, harmonistas e analogistas ou herméticos, consiste precisamente, em tornar a ligar os fragmentos 
da áurea e Perdida Verdade; reintegrar ou reatar o colar mirífico e mágico da Sabedoria Eterna; recompor em sua prístina pureza a 
Doutrina Arcaica e Secreta ou Ciência Iniciática das Idades que se acha multi-fracionada e velada sob o  adulterado simbolismo 
religioso de todos os povos; simbolismo que,  depurado pelo teósofo lhe oferece hoje, tal como o foi antanho uma  linguagem universal 
e oculta: a Linguagem do Mistério ou dos Mestres e iniciados, que consta de sete chaves relacionadas com os sete respectivos 
mistérios da Natureza,  encerrados cada um em seu  correspondente simbolismo filológico, biológico, matemático, geométrico, 
metafísico, etc. 

Amônio Sacas e seus discípulos, os neoplatônicos, fundadores do sistema teosófico eclético, foram os primeiros  lançar o termo 
Teosofia. Por analogistas eram ainda designados em virtude do seu método para interpretar as legendas sagradas, as tradições 
esotéricas, as narrativas teogônicas, mitos e mistérios, método baseado numa regra ou princípio de Analogia ou correspondência. 

Tudo que se conhece acerca da grande Escola Eclética deve-se a Plotino Orígenes e Longino, discípulos diletos de Amônio. Seus 
conhecimentos todos, seu amplo discernimento filosófico foram adquiridos com os Mahatmas da Bactriana e da Índia. 
18 Conquanto pesem mais de vinte séculos sobre o desaparecimento de  Platão, ainda hoje é estudado, discutido e em suas obras 
vão desaltear-se, e nem sempre de honesto e grato modo confesso muitos expoentes da inteligência e da cultura modernas. Já disse 
Emerson que em Platão se encontrará quanto os pensadores discutiam e escreviam. 

A filosofia platônica – o mais harmonioso Panteon do pensamento ocidental, aceso de cobiçadas lâmpadas  que são  os segredos 
culminantes da humana natureza e do Universo – é um compêndio de perfeição insuperável dos complexos sistemas da Aryavartha, a 
Índia antiga. O apaixonante esteta grego e iniciado nos altos mistérios da antigüidade, foi, segundo a voz autorizada de H.P. Blavatsky, 
na plena acepção da palavra o maior filósofo da era  pré-cristã em suas obras transluz grandiosamente o espiritualismo e a metafísica 
dos profundos sábios védicos, que floresceram milhares de anos antes do autor d’ “A República”, – Vyasa, Jaimine, Kápila, Vrihaspati e 
Sumantu. 

O Real Conhecimento era-lhe o norte, a inefável Ilha Branca interior onde esplendia a unidade das sua s aspirações de legítimo sábio. 
Platão detestava o fictício, o fabuloso, o fantástico ociosos. Pedia, não se ignora , fossem coroados os vates sublimes e depois 
desterrados da República. É esse mesmo insuspeito Platão – que já se  antecipara, como nos demonstra notavelmente Will Durant, em 
sua  “História de Filosofia”, à nossa Psicanálise – quem nos aponta, no Gorgias e no Phedon, os mitos como veículos de grandes 
verdades bem dignas de serem aprendidas. 

No seio de cada mito ou legenda dum povo persiste uma verdade científica esquecida, herdade do período antecedente de cultura. 
Desta sorte, trás a cabala , os textos védicos, os livros herméticos, os poemas imortais, filhos desta ou daquela época, as lendas que 
se perpetuam e inspiram o gênio poético de todas as raças, desde o Mahabharata  hindu e o Popol Vuh quiché, até a Bíblia dos 
hebreus e toda a mitologia greco-romana, existe oculta, repassada  nessa alquimia ideológica e ideográfica do Símbolo, uma verdade 
científica, ora cosmogônica, ora antropológica, verdade que somente a Teosofia – tal como é compreendida e praticada na Sociedade 
Teosófica Brasileira sob orientação mestra – consegue esclarecer de modo convincente, segundo seus princípios metafísicos, seu  
método oriental mágico analógico, seu sistema de comparação e penetração além do cascão da letra no terreno da filologia, mitologia, 
cosmogonia, etc. 

Todavia, vozes altissonantes e intuídas tem repercutido  no ocidente, contrariando as sentenças dos doutos que emprestam à Mitologia 
um sentido essencialmente fictício, inócuo, não lhe reconhecendo nenhum fundamento histórico-científico. Entre  esses verbos 
enérgicos, sem o temor de perder brilhos convencionais reivindicando com desassombro o valor dos antigos, destaca-se o poeta e 
egiptólogo Gerard Massey, que assim se expressa: 

“O Professor Max Müller afirmou durante trinta nos que a Mitologia é uma enfermidade da linguagem e o fruto duma aberração 
primitiva. Os sábios expositores dos mitos solares apresentado o homem primitivo como estupidamente guiado pelas desgrenhadas 
fantasias... A Mitologia foi um modo primitivo  de pensar e estava baseada em fatos naturais e comprováveis. Nela nada se vê de 
irracional,  nem de  insano quando considerada à luz da evolução. É o repositório mais vetusto da ciência,  e o dia em que torne a ser 
corretamente interpretada matará a quantas falsas teogonias tem dado origem inconscientemente. Insânia é tomá-la por história 
humana ou revelação Divina embora haja “história” na maior parte das alegorias e “mitos” da Índia e sob os quais se escondem 
sucessos reais. Quando as  “falsas teologias” desaparecerem, encontrar-se-ão as lídimas  realidades pré-históricas”. 

Contudo o erudito e grave Max Müller reconhece que: “Há muitas coisas ainda incompreensíveis para nós outros, e a linguagem 
hieroglífica dos antigos tão somente da traduz a metade dos pensamentos”. Müller, o mais infatigável dos orientalistas, segundo a 
autora d’ “A Doutrina Secreta”, comparando o Popol Vuh  na sua  aparente incongruência  à não menos incompreendida e gloriosa 
obra inciática  “As Mil e Uma Noites”, encontra no arcaico livro quiché, – cuja autoria é atribuída a Ixtlilxochitl – “um sedimento de 
conceitos elevados sob uma superposição de quimeras sem sentido”. A verdade é que o egrégio orientalista alemão – sem ligações 
com qualquer centro iniciático ou Fraternidades Secretas – aventurou-se a penetrar o texto da formidável obra,  desprovido, porém, das 
apropriadas chaves interpretadoras que o levariam ao fundo real e científico da preciosa relíquia quiché, vazada na clássica linguagem 
secreta ou ocultista, roupagem alegórica ou...  “quimeras sem sentido”. Não iniciado na magna  linguagem do Mistério, com seus 
múltiplos “dialetos”: linguagem adequada ou chaves, aturdido, diz Müller no seu comentário:  “de quando em quando há passagens 
inteligíveis, na página seguinte, porém, logo tudo se torna caótico”. 

O Popol Vuh – doutrina exotérica para as massas – é a Bíblia da nação quiché na sua remota antigüidade. Encontram-se explicados 
nos seus mitos não só os acontecimentos históricos como os pré-históricos dos povos da América Central: quíchuas, cakchiqueles, 
toltecas, mixecas, pinas, yumas, apaches, caddos, semínolas, astecas,  tarascas, etc. A tradução dos seus símbolos nos oferece a 
crônica empolgante das emigrações – problema até o presente, em muitos aspectos, insolucionado pela ciência positiva – as guerras 
de raça, os cataclismos sofridos pelos referidos povos, etc., etc. 

As famosas narrativas do rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda , apreciadas apenas no colorido da letra, são meros contos 
de fada; todavia estão assentadas em fatos que integram a História da Inglaterra. E os progressos  da geologia tem tornado válidas 
sobejamente, de modo surpreendente  acabrunhante para o orgulho de decantada kultur com seus alardeados métodos positivistas, 
algumas asseverações de Homero na sua mitológica Odisséia, durante séculos despreocupadamente admitidas  como belas 
alucinações poéticas – recreativas  “quimeras sem sentido” ... 
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almas demasiado jovens – ou desintuídas – sob a veste fantasiosa da lenda  extasiante, 
da fábula, do mito, – do Símbolo afinal. 

Esse Christos, – o iluminado – esse  Cavaleiro do Sol, aceso do amor que 
responde aos clamores do silêncio  das dores mais humildes; alvinitentes Cavaleiros do 
Cisne ou da  Branca Magia, portadores da chama dos supremos titanismos místicos, 
científicos e artísticos; o prodigioso sem nome, de procedência ignota, sempre invocado 
pela alma aflita dos povos céus das crises extremadas, esse  Édipo – tão tristemente 
incompreendido, mais enigmático que a própria Esfinge e mil vezes degradado – já tem 
sido chamado Buddha, o príncipe Sidharta,  Krishna, Moisés, Hermes, Rama, Orfeu, 
Mahoma. Zoroastro, Melchisedec, Kunaton, Jeoshua Bem Pandira, – o Jesus bíblico –  
Vyasa, Tissoo, Confúcio, Lao-Tsé , etc., etc. Em conjunto formam a viva, esplendorosa, 
walhaliahnesca arquitetura espiritual da multi secular  e arqui secreta  Fraternidade 
exotericamente  denominada Shuddha-Dharma-Mandalam – a excelsa Fraternidade sem 
mácula  herdeira das maçãs de ouro ou Sabedoria do atlante colégio iniciático pelos 
gregos chamado Jardim das Hespérides; a Loja  Branca Suprema ou Hierarquia Oculta 
que aos destinos do mundo preside. 

É o grande Esperado que, sob a forma verdadeiramente homérica, epopeica ou 
simbólica do Herói humano, perpetuando uma apoteose de nomes na memória da 
Humanidade, tem vindo recordar ao homem sua divina estirpe, as poderosas 
possibilidades latentes nos arcanos da sua tríplice natureza – física, psíquica e mental –  
como síntese mágica do universo; é, enfim, o próprio verbo da alma universal encarnada 
vibrando nas trajetórias fulgurantes desse Cometa Homem: o Iniciado do Ideal, que tem 
vencido a esfinge cruel da  Vida – a ignorância e seus filhos morbosos: a superstição e o 
fanatismo – fazendo um rasgão maior ou menor no Véu de Ísis, ao formular em  leis de 
ciência humana os Princípios fundamentais, que Leis são, também, da Natureza. 

Édipos foram outrora  os imortais iniciados na Mística Ciência transcendente, os 
renascidos de Ísis toda poderosa – “a que foi,  é e será” – os gloriosos filhos espirituais 
dos celebrados Mistérios, dos  Mistérios profundamente vividos no ádito dos templos de 
Tebas, Menfis , Alexandria, Luxor, Ur, Salen, Balbek, Líbano, Damasco, Elefantia,  Elora, 
Heliópolis, Saís, Benares, Kaleb, Lhassa, Trachi-Lumbo, Takura, Delfos, Eleusis, Dodona, 
Samotrácia, Mithra, Siracusa, Crotona,  Roma, Bibrats,  Cadiz, etc., etc., que deixaram na 
lousa dos tempos, como testemunhos altiloquentes da portentosa Sabedoria-Religião 
primitiva, nomes que se tornaram adjetivos de grandeza e sublimidade, fachos das 
conquistas mentais dum passado de Sabedoria formidável, nos Mistérios acrisolada  19 , e 
que se antecipou com muita altura 20 aos maiores triunfos ideológicos, descobertas de 

                                                        
19 O próprio gênio frívolo do mordaz e cético Voltaire, numa época imbuída da sua  influência, reconhecia os benefícios dos Mistérios, 
ao dizer que “entre o caos  das superstições populares existia uma instituição que sempre evitou a queda do homem na brutalidade 
absoluta: a dos Mistérios”. 

E quando sua sátira vesicante mais se arrojava sobre os “falsos Zoroastros e Hermes”, cem exumadas jóias bibliográficas zoroástricas 
e herméticas vinham Ter à  desenfadada Europa como formal desmentido às chocarrices acres do autor de  “Cândido”. 
20 Embotando a vaniloqüência dos snobes intelectuais, enamorados dos preconceitos que tanto regateiam aos antigos seus 
extraordinários méritos, pode descortinar-se aos olhos tímidos daqueles um mundo aturdidor de argumentos inconcussos, que dia a dia 
se multiplicam, se ratificam e com maior vigor se impõem. É o corpo níveo da  Verdade Arcaica que  surge desnuda, aqui e além, do 
poço lôbrego de prejuízos ancestrais; seu punho ergue soberano o espelho das revelações deslumbradoras; e a seus pés,  sem poder 
fixá-la, impotentes para contê-la, escorjam sombras negativas... 

Nossa época ainda de perto copia os antigos  conservam-se inalterados nomes arcaicos de instituições políticas como Senado, 
Prefeito, Cônsul, etc.,  e somente  merece lamentar-se que o não façam sempre de inteligente e digna maneira ao invés de  motejar-
se dos filósofos de outrora, com cujas idéias se tem empavonado não poucas sumidades hodiernas. 

Lenta, mas seguramente, restaurados vão sendo os valores culturais e espirituais dos antigos; demonstrada e comprovada a realidade 
do que tem sido admitido, durante longos períodos, apenas como inócua ficção pelo desenfado, a complacência “poseur” dos  
luminares da ciência oficial. Quanto mais se sucedem os progressos da  arqueologia e da filologia, tanto mais deprimentes são os 
golpes sobre as olímpicas negativas, o orgulho loquaz e os enarcizamentos dos modernos em meio da flora clorótica e equívoca das  
suas novidades e descobertas. 

“Tudo quanto hoje descobre a Ciência – diz M.  Roso de Luna – está  expressado na linguagem poética e filosófica oriental dos Vedas, 
Brahmanas e Puranas, como se vão encarregando de  demonstrar os sanscritistas, previamente informados pelos ensinamentos 
arcaicos contidos na Teosofia”. 



DDDhhhââârrraaannnâââ 
Data : n.º  103  - de Janeiro a  Março de 1940    – ANO XII 

Redator :  Henrique José de Souza 

 27 

                                                                                                                                                                                        
A propósito da identidade entre as divindades de Stonehenge e as de Delfos e  Babilônia, – Belo e o Dragão, Apolo e Pitón, Osíris e 
Tifon, diversos nomes são do  mesmo par de divindades opostas – e a  estreita semelhança entre o Both-al  da Irlanda,  o Batylos 
grego e o Beth-el hebreu, diz Villemar:  “A História pode alegar ignorância, porque não caem sob seu domínio épocas tão  distantes; 
porém, a lingüística tem  soldado a cadeia rompida entre o Oriente e o Ocidente”. 

Lemos em Ísis sem Véu, de  H.P.Blavatsky: “Os irmãos Champollion foram os  primeiros orientalistas europeus que, tomando pela mão 
o estudante de arqueologia, o conduziram às silenciosas criptas para lhe demonstrarem que a civilização não teve seu berço no 
Ocidente, pois,  “embora desconhecidas as origens do Egito, pela  investigação histórica já foram estudadas suas leis e costumes, 
reconstruídas suas cidades  e catalogados seus reis e deuses ”. E indo mais longe ainda, encontraremos ruínas pertencentes a 
civilizações de maior esplendor em épocas de indizível antigüidade, pois, como afirma Champollion: 

“Em Tebas há ruínas que delatam restos de construções ainda mais antigas, cujos materiais serviram posteriormente para levantar os 
edifícios que de pé se conservam há trinta e seis séculos... Tudo quanto referem Herodoto e os sacerdotes egípcios, tem sido 
corroborado pelos arqueólogos contemporâneos"” 

Jowett, na sua tradução das obras de Platão, exalta a transcendência da filosofia natural dos antigos, a qual, considerada em 
harmônico conjunto, demonstra: 

1. Que os  filósofos da antigüidade já conheciam a teoria das nebulosas. Raper, portanto, estava precariamente documentado 
quando assegurou que tal teoria se derivava das descobertas de Herschel. 

2. Que Anaximenes sustentou no século VI antes de J.C., a teoria da evolução, dizendo que os animais descendiam dos primeiros 
répteis  aparecidos na terra, e que o homem descendia dos animais, conforme ensinavam também os caldeus antes do  dilúvio. 

Vejamos ainda o que disse Manu, 10.000 antes do nascimento de Cristo: 

“A água e o calor desenvolvem o primeiro germe de vida  (Manu, livro I, dístico 8). 

“A água sobe ao céu em forma de vapor. Do sol desce como chuva. Da chuva nascem as plantas e das plantas os animais.  (Manu, 
liv. III. Dist. 76). 

“Todo ser adquire as qualidades do que imediatamente o precede. Assim é que, quanto mais um ser assimila o primitivo átomo da sua 
série, tantas mais qualidades e perfeições reúne”.  (Manu, liv. I, dis.20). 

“O homem há de percorrer todo o universo em progressão ascendente, passando pelas pedras, plantas, germes, insetos, peixes, 
serpentes, tartarugas, feras, seres pecuários e animais superiores... –   Tal é o grau inferior”. – (Manu, liv. I.,  dist.20). ”São estas as 
metamorfoses que desde a planta até Brahmã hão de suceder-se neste mundo”. – (Manáu, liv, I, dist.20). 

3. Que os pitagóricos afirmavam a analogia da terra com os demais corpos celestes. É irrecusável que Galileu expôs  uma teoria 
astronômica já familiar aos hindus desde a mais recuada antigüidade. Segundo demonstrou Reuchlin, o astrônomo florentino 
estudou fragmentos de obras pitagóricas que ainda se conservavam na sua época. E Pitágoras, em cuja autoridade se louvava 
Platão, venerando-o como seu mestre, confessava Ter adquirido todos seus avançados conhecimentos no Oriente. A mesma 
doutrina que Kapilavastu ensinou na Índia, 6 séculos antes de J.C., o sábio de Samos, discípulo dos teurgos egípcios, iniciado na 
escola de Mochus, nos mistérios de Byblos e Tiro, na super ciência dos magos de Babilônia, da Caldeia e da Pérsia, divulgou 
mais tarde, iniciaticamente, na Grécia. 

4. Os antigos já asseveravam que as plantas, como os animais, tem sexo. Daí torna-se evidente que os modernos naturalistas 
apenas seguiram as pegadas dos seus predecessores. 

5. Ensinavam também que as notas musicais estão sujeitas a número em dependência da tensão da corda vibrante. 

6. Que as leis matemáticas regem o universo inteiro; e admitiam ainda que o número se originavam as diferenças qualitativas. 

7. Negavam a aniquilação da matéria e sustentavam que se transformava em diversidade de aspectos. 

O eminente orientalista francês Louis Jacolliot, que durante longos anos se dedicou na Índia a minucioso estudo da filosofia daquele 
país, e, de modo geral , da  sua literatura indubitavelmente mais copiosa e rica que nenhuma outra, expõe em sua obra Khristna e o 
Cristo, a seguinte tábua analítica 

Filosofia – Aos antigos hindus se deve a fundação das duas escolas espiritualistas e materialistas, ou sejam a filosofia metafísica e a 
positiva. Fundou a primeira Vyasa, chefe da escola vedantina. Fundou a Segunda Kaplia, chefe da escola sankya.  

Astronomia – Os indús traçaram o calendário e o zodíaco, calcularam a precessão dos equinócios, descobriram as leis gerais da 
mecânica celeste, predisseram  e observaram os eclipses. 

Matemática – Inventaram o sistema décuplo, a álgebra  e o cálculo infinitesimal,. Metodizaram a Geometria e a Trigonometria com 
demonstração de teoremas não conhecidos na Europa até os séculos XVII e XVIII. Os brâmanes , foram, indubitavelmente, os 
primeiros a determinar a área do triângulo e estabelecer a relação entre a circunferência  e o diâmetro. Também se lhes deve o 
teorema e a tábua erroneamente atribuída a Pitágoras. A tábua de multiplicar está esculpida no gôparama dos principais pagodes. 

Física – Enunciaram o conceito do universo como um todo harmônico sujeito  a leis determináveis pela observação e a experiência. 
Fundaram a hidrostática e descobriram o famoso princípio , também atribuído erroneamente a Arquimedes. Os físicos dos pagodes 
calcularam  a velocidade da luz e descobriram as leis da reflexão. A julgar pelos trabalhos de Surya-Sidhenta, conheceram e 
calcularam a potência expansiva do vapor da água. 

Química – Conheceram a composição da água e enunciaram a lei dos volumes, que na Europa há muito pouco se conhece. Sabiam 
preparar os ácidos sulfúrico, nítrico e clorídrico; os óxido de cobre, ferro, chumbo, estanho e zinco; os súlfures de ferro, cobre, 
mercúrio, antimônio e arsênico. Os sulfatos de zinco e de ferro, os carbonatos de ferro, chumbo e sódio; o nitrato de prata e a pólvora. 

Medicina – Nesta ciência foram em toda a linha assombrosos os antigos hindus,  Tcharaka e Susruta, os dois príncipes da Medicina 
indiana, expuseram os aforismos que mais tarde Hipócrates assimilou. Susruta estabelece admiravelmente os princípios da higiene ou 
medicina preventiva, cuja importância ele sobrepõe à Medicina curativa, que qualifica de empírica em muitos casos. Não deixa de ser 
interessante que  os médicos árabes, tão famosos na Idade Média, entre eles Averrhoes, citam constantemente os médicos hindus, 
considerando-os como seus mestres e dos próprios gregos. 

Farmacopéia – Conheciam os simples com todas  suas propriedades e usos, de modo que deram muitas lições à Europa neste ponto.  
Deles aprendemos o tratamento da asma, por meio do estramônio. 

Cirurgia – Não foram menos excelentes nesta arte. Souberam extrair os cálculos urinários, operaram as cataratas e tiveram suma 
habilidade em obstetrícia  cirúrgica. Tcharaka descreve os casos anormais e perigosos com notável precisão científica. 
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metafísica e feitos ruidosos de ciência experimental em que se acastela o orgulho do 
presente. 

Tais nomes foram Pitágoras, Platão, Jâmblico, Apolônio, Solon, Cícero, Sêneca, 
Plutarco, Ésquilo, Plotino, Herodoto, Virgílio, Sófocles, Orígenes, Tales de Mileto, Filo 
Judeo, Averrhoes, Ibn Gebederaol, AL-Haken, Harun Al Raschid, Rogério Bacon, Ossian, 
Ragon, Geber, Petrarca, dante, Godofredo de Bouillion e muitos outros, cujo verbo 
consciente, espelhando as mais soberbas respostas à velha Esfinge solerte, até  hoje leva 
os modernos a meditar e discutir, embora pese no amor próprio sofístico da superficial e 
acovardada mentalidade céptica, agnóstica ou positivista. 

Entre os Édipos modernos, nenhum mais representativo, por força mesmo no 
sentido oculto da sua missão na terra, que o  incansável iniciador de homens, – por estes 
cognominado o Mago de Logrosan – o filalético  e harmonista perfeitos, o analogista  ou 
hermético presciente, exégeta agudo, vigoroso e dinâmico de toda a Oculta Filosofia dos 
antigos, Mario Roso de Luna: Mestre de mestres no manejo difícil das chaves da arcaica 
simbologia histórico-religiosa,  chaves que são leis secretas duma super ciência, em seu 

                                                                                                                                                                                        
Gramática – Cultivaram o sânscrito, que se avantaja admiravelmente sobre qualquer outro idioma; dele derivam as línguas  indo-
européias e a maior das orientais. 

Poesia – Foram consumados mestres em todos os gêneros. Os dramas Sakuntala, Avrita, Fedro, Saranga, e outros muitos, superam 
os de Sófocles, Eurípedes,  Corneille e Shakespeare. Ninguém os igualou na poesia lírica. Para se formar um preciso conceito do 
esplendor alcançado por este gênero na Índia, é preciso ler, na passagem do Megadata, as lamentações do desterrado que suplica a 
uma nuvem leve sua saudade de condenado longínquo à cabana onde moram seus parentes e amigos, que não mais tornará a ver. As 
fábulas hindus tem  fornecido, em todas as épocas, argumento para todas as literaturas do mundo. 

Música – Inventaram a escala musical com tons e semitons, muito antes de Guido e Arezzo. 

Arquitetura – Nesta arte os hindus esgotaram quanto pode conceber o gênio do  homem. Zimbórios de insuperável audácia; cúpulas 
cônicas; mármores minaretes; torres góticas; hemiciclos gregos;  policromias; todos os estilos e todas as épocas tem ali seu berço, 
indicador da origem e vestígios das colônias que, ao  emigrar, levaram consigo os testemunhos da arte indígena”. 

Em 1888, dizia H.P. Blavatsky, ao escrever Ísis sem Véu: 

“Achamo-nos no final de um grande período da Kali-Yuga ária, que começou há uns 5.000 anos, com a morte de Khrisna, e daqui até 
1897 será feito um grande rasgão no véu que encobre a Natureza e a ciência materialista sofrerá um rude golpe de morte”. 

“Sucedeu – comenta M. Roso de Luna – tal  como intuiu aquela  vidente abnegada, que só calúnias e injustiças recebeu da sua época. 
O Véu de Ísis do mais além da molécula e do átomo materiais, começou a romper-se primeiro com as fórmulas cinéticas, de Maxwell, 
depois, em 1895, com a descoberta de Becquerel sobre a radioatividade do  urânio, seguida pela do tório que,   em  1897-98, Schmidt 
comprovou, e em 1900  foi evidenciada pelo casal Mac-Curie sob as ocultas energias do rádio e do polônio, e por Debierne no actínio. 

Foi estabelecido, então,  pela primeira vez o princípio outrora ocultista e metafísico de que no existe diferençia  esencial  entre la 
energia y la materia, cual si ésta fuese no más que una ilusión de nuestros sentidos debida á la entropia de la energia oculta, e pôde o 
próprio químico Ostwald definir o corpo, não como algo grosseiro e tangível, mas sim como um mecanismo completo integrado por três 
formas de energia ou força: a chamada de volume – variável com os meios operatórios –,  a de gravitação – variável de astro para 
astro e ainda em distintas latitudes da Terra – e a de movimento – , conceito de energia que, qual os de espaço e tempo, dificilmente 
poderá alguém explicar sem recorrer à Filosofia. 

“Rompido deste modo o Véu do Mistério Cósmico, a ciência se despenha pelo plano inclinado do Ocultismo. Seu primeiro passo foi 
reivindicar – oh  infantil Humanidade! – os alquimistas antes tão  caluniados, comprovando com Ramsay que  o rádio em tubo fechado 
se transmuda em hélio se está só, em néo, se dissolvido em  água; em argo, se de mistura  com soluções argenticas ou cúpricas; em 
lítio, si  se opera com sulfato ou nitrato de cobre, e até no oxigênio e no carbono do óxido carbônico, si se usa o nitrato de tório ... 

“Quando Blavatsky, em 1888, falou aos modernos acerca daqueles sábios rosacruzes e alquimistas que transformavam em ouro todos 
os chumbos: o da mina e o  dos nossos vícios, pouco faltou para  ser crucificada fisicamente, já que em espírito bastante crucifica o foi  
com os tópicos notórios de “louca”  e  “impostora”, dados por uma passional academia docente para não perder o inveterado costume 
das ortodoxias, chamem-se papais ou científicas. Hoja, quando os sábios comprovam o que aquela já havia dito, toma-se como artigo 
de fé dos modernos dogmatizadores o que antes foi objeto de mofa, mas não por isso se abrem os olhos e o coração à catarata de luz 
que irradia da Ciência Ária que H.P. Blavatsky nos trouxe, ciência caluniada também com enorme descaramento pelos Sprengel, pelos 
Max Müller, sob as melhores aparências científicas”. 

Curioso capricho o dos sábios positivistas: tudo é  “charlatanismo” até que  eles façam a descoberta e a batizem... 

Sempre foi um gesto temerário desnudar-se demasiado a Verdade aos olhos dos homens. 

“Os Filhos da Verdade são combatidos, sempre, como seres perigosíssimos. A humanidade só  recebe com agrado os que a ludibriam, 
perdem e sacrificam”. A frase é do célebre conde de Saint-Germain, frase típica da amargura provada no mundo pelos excelsos 
emissários da Hierarquia Oculta, tal como o foi o misteriosos conde grande amigo de Maria Antonieta –,  “o maior Adepto oriental que  
já passou pela Europa – afirma H.P. Blavatsky – sem que esta soubesse compreendê-lo”. Era outro “louco”, outro    “impostor”, a quem 
um homem de tão irrequieta  malícia e agressivo cepticismo como Voltaire considerava como “possuidor dum saber universal” ... 

Por evidentes razões de espaço, deixamos de levar mais longe nossas apreciações sobre os pormenores de tão vasto e convidativo 
campo,  ao qual retornaremos, porém,  em futura série de novos ensaios pois neste número termina  a série de Mosaicos cujo autor 
realizará noutros estudos a promessa que deixou, numa das anotações do capítulo II deste trabalho, dum comentário mais 
desenvolvido em torno da  iniciática expressão numérica 1001, um dos mais sublimes e transcendentes hieróglifos, tão relacionado 
com  magia que envolve a arcaica e gloriosa obra oriental As Mil  e Uma Noites. 
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tolo e última essência só a eleitos confiada e com as quais é dado reencontrar-se íntegra, 
em sua pureza originária, a Perdida Verdade. 

Acompanhemo-lo através de algumas páginas suas, tersas faces daquele verbo 
jina que dominou no ocidente como nenhum outro Símbolo; verbo de convicções 
altíssonas  que jamais os tempos desmentirão, estuante dessa estranha febre interna que 
ao grande clarividente, ao apóstolo dos ideais predestinados distingue. 

 São fragmentos da resposta formidável do seu gênio como excelso intérprete do 
mundo, à vetusta Esfinge de fatais inércias: 

 

O DUALISMO CRUEL DA VIDA DO HOMEM  21 

“As ciências positivas, que são gloriosas conquista de nosso tempo,  ensinam com 
Lamamrk Darwin, Wallace e Haeckel, que o homem é a coroa ou o triunfo de toda uma 
lenta evolução arqui-secular, que começou nos mares primitivos pela sárcoda, a  monera, 
os protozoários, para continuar, através das ordens inferiores do reino animal até chegar 
aos vertebrados e ao homem de  nossos dias, afinal. 

“Esta história humana que abarca milhares e milhares de séculos, como nos 
informa a Paleontologia, está escrita no mais íntimo de nossas tendências e paixões de 
pura animalidade; em nossos vícios, em nossas imperfeições e em  todas nossas 
covardias. É uma herança, um lastro fatal, um carma, que triste e constantemente nos 
atrai para a animalidade sobre a qual outrora triunfaremos com a evolução, neste ou em 
outro planeta. É uma colheita de velhas  dores que, ao nascer, nos torna, em verdade, as 
criaturas mais desvalidas da terra. 

“Mas existe também no mais íntimo de nosso ser força invencível e secreta, essa 
força que noutros afastados tempos nos redimira do reino animal e que, dada a lei 
axiomática do progresso indefinido dos seres, está destinada a libertar-nos de nossas 
passadas e atuais imperfeições, para levar-nos a esses estados superiores intuídos por 
todos os pensadores e poetas: para o  homem representativo de Emerson, o super 
homem de Carlyle  e Nitzsche; o semideus das concepções do paganismo; o gênio, o 
anjo, o nume protetor , o vidente, o sábio, o profeta, o herói, o iniciado, o Irmão Maior da 
Raça, e tantas  e tantas outras denominações empregadas constantemente em todos os 
países, para  designar um estado ulterior de progresso que, se bem foi alcançado até hoje 
por poucos, cada dia vai sendo patrimônio de muitos, à medida que avança nossa 
idealidade e nossa cultura, porque, segundo disse Castelar:  “Assim como a Bíblia foi 
completada pelo Evangelho, o Evangelho por sua vez será completado por novas 
Revelações, e após a Idéia do Pai e do Verbo virá a do espírito para infundir na 
Humanidade, regenerada e livre, novas e consoladoras esperanças”. 

“Estas duas forças de inércia e de progresso; do passado e do futuro; do que foi  e 
do que há de ser, fazem do homem um verdadeiro guerreiro que não pode Ter um 
momento de paz sobre a Terra, e que, apoiando seus doloridos pés num presente sempre 
mentido e fugaz, é atraído por sua vez ao Céu dum Ideal não definido ainda e para a 
Terra de um passado de dolorosas misérias. 

                                                        
21 O publicista Herrera Filho, nome firmado no jornalismo pátrio,  e membro da Sociedade Teosófica Brasileira, traduziu essas páginas 
belíssimas do Mago de Logrosan. 

Valioso serviço já prestou Herrera Filho às  letras nacionais, ao traduzir e publicar no jornal do Brasil, no período de 23 de novembro de 
1935 a 7 de março de 1936, toda uma obra do Mestre Mario  Roso de Luna   La Humanidad y los Césares. Essa obra , como reza 
seu subtítulo, representa  “suscitaciones teosóficas com motivo de la guerra actual”, ou seja a de 1914. Agora que os senhores da 
Europa empenham a sorte do continente numa outra guerra mais ampla, reputamos oportuníssima a leitura de A Humanidade e os 
Césares, sendo verdadeiramente lamentável que os editores brasileiros não tivessem  posto sua atenção sobre aqueles artigos, de 
modo a  enfeixá-los em volume, e facilitar ao povo, assim, um conhecimento mais exato do que foram realmente os tiranos – fatores 
precipites da decadência das civilizações – desde  a Atlântida até os dias em curso, através de uma nova crítica histórica, tal como só 
um teósofo pode fazê-lo. 
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Semelhante estado de luta tem sido cantado de modo simbólico por todas as 
epopéias. Os heróis das teogonias chamam-se Arjuna, no Mahabharata”; Aquiles, na  
“Ilíada”, Ulisses, na “Eneida”;  Psique, na legenda de Apuleio; Dido, na “Odisséia”, 
Prometeu, na tragédia de Ésquilo: Dante, na “Divina Comédia”; Adão, no “Paraíso 
Perdido”; Fausto, na obra imortal de  Goethe; etc., etc.,  são o protótipo do guerreiro ideal 
da Humanidade em todos  e em cada um de nós, para a conquista de uma Astinapura, de 
uma Tróia, de um Eros, de uma Beatriz; de um Céu ou mundo Oculto de Amor e 
Pensamento, enfim, que seja coroa do triunfador e proporcione uma vida transcendida, ou 
de deuses, a esta vida misérrima  de dores como homem; e se as desesperadas elegias 
dos Byron e dos Espronceda, a ponto de sucumbir nessa batalha de Titãs, puderam dizer 
que  ou a matéria estorva ou estorva o espírito, o bom sentido, de acordo com a mais alta 
filosofia, nos demonstra, pelo contrário, que , nascidos para a luta de hoje e não para uma 
calma que só há de vir no amanhã resplandecente da vitória, não sobra, não, nenhum dos 
dois, porque o passado é pai do porvir, e porque, se  é certo que um globo sem gás não 
pode subir, não o é menos que se perde irremediavelmente sem o lastro, esse lastro que 
parece atraí-lo para a Terra  e que, bem considerado, o que faz é ascender e remontar 
nas asas dos gases que o impulsionam, como a Humanidades eleva a si mesma, graças 
a seus impulsos para o Ideal, para o Divino”. 

 

Ilustração: gravura 

Legenda: 
“... a Psique mortal das lendas buscando às cegas um Eros, um esposo divino...” 

 

A EPOPÉIA DA VIDA 

“A observação quotidiana nos ensina que a vida do homem na Terra é fugaz e, 
segundo o livro  iniciático de Job, está cheia de dores, murchando como a flor do campo. 
Todas as religiões que se hão sucedido na História cantaram  a elegia da vida como uma 
senda espinhosa, e consideraram esse mísero planeta como um vale profundo e 
umbroso, com soledade e  pranto, segundo a mística ode de frei Luiz de Leon. As 
epopéias  gloriosíssimas nas quais, sob a envolvência  poética da roupagem artística 
sintetizam  todos os povos suas mais excelsas aspirações, não fizeram outra coisa que 
cantar em  tons patéticos e heróicos essa eterna luta pelo ideal, com a qual o Titã  
humano parece querer reconquistar um céu, um paraíso, um lugar que perdera outrora. 

“As ciências todas, por outro, dir-se-ia que também querem conquistar pela mente 
esse mesmo paraíso ideal de verdade que as religiões do passado pretenderam escalar 
pela oposta via do sentimento e do mais amoroso dos anelos. Quanto à aspiração 
artística, em tudo o que tem de religião ou de amor, e no muito que entesoura de futuras 
intuições  científicas , não é mais que esse mesmo titanismo religioso científico, que 
busca além do sublime, do transcendido, do numênico, do oculto, enfim, a satisfação 
dessa fome imensa, dessa sede  inextinguível de ideais, para adoçar um tanto o amargo 
mar de nossas lágrimas de grandes decaídos, condenados eternos. 

“Sísifo levando para a altura do Ideal o inerte penhasco de nossas imperfeições; 
Tântalo tocando apenas com os lábios néctares e manjares que  jamais chega a comer; 
Prometeu querendo roubar para seus filhos, seus irmãos, o divino Fogo da Idéia; os Titãs, 
os Satãs das Teogonias, e escalando um trono vedado atrás das nuvens do destino; a 
Psique mortal das Lendas buscando às cegas um Eros, um esposo  a quem só entreviu 
um momento à luz transcendida de seu espírito; o cavaleiro Andante da Meia Idade 
buscando sempre a casta Dama dos seus mais puros pensamentos, são outras tantas 
fábulas, nas quais se oculta um ensinamento religioso científico, uma ciência divina, uma 
Teosofia, enfim, a mesma sempre, porque é tão antiga como o próprio planeta. Este 
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ensinamento resume-se em dois princípios eternos de verdade, a saber: a triste realidade 
da pequenez, da imperfeição, da ignorância do hoje; a formosa, a divina idealidade de 
grandeza, de onisciência , de perfeição, de felicidade do amanhã resplandecente, que 
alvorece nos céus da nossa mente, da nossa vontade e do nosso coração, como heróis 
do destino. 

“As religiões, as ciências, as artes, os mitos, as lendas, as filosofias, tudo, no final 
das contas, quanto nos eleva sobre nossas paixões puramente animais, filhas do nosso 
passado, resumem-se numa ó e suprema aspiração evolutiva para o Ideal, para o divino; 
numa palavra, para a Teosofia”. 

 

O TEMA DA ESFINGE 

“Ademais, as perguntas da Esfinge não são, em verdade, as que passam como 
exatas entre nós, tanto para néscios como para doutos. Não. As três perguntas não se 
referem apenas à infância, à virilidade e à decrepitude do  homem, mas de toda a 
Humanidade, isto é, ao seu passado, presente e futuro, motivo pelo qual alguém mais 
documentado as formulou assim: 

 “Donde  vimos, quem somos e para onde vamos?”, e a resposta em síntese é, por 
sua vez, que vimos – por nosso corpo físico, entende-se – de uma evolução  animal – os 
animais lunares, – como sempre se disse  no Oriente, ou os mesmos terrestres, como 
supõe o darvinismo, e por isso temos andado  todos , Humanidade e Homem, em quatro 
pés  nos respectivos começos de nossas sendas evolucionais. Hoje, em troca, somos 
homens, vale dizer, uma suprema Dúada na qual por maravilha inefável o Anjo e a Besta 
se unem, sobre tais  “dois pés” evoluem atualmente aquele e esta. Amanhã, afinal, 
quando cada homem em particular e também a Humanidade como conjunto sobrepuje 
esta evolução, os “dois pés” serão já  “três”, a saber, o elemento animal da Besta – isto é, 
o corpo – ,  o elemento espiritual ou “angélico” da parte mais excelsa, unidos ambos por 
um terceiro elemento, ou seja a Mente, o Raciocínio..., e esta concepção trina é, 
efetivamente, a base da clássica distinção de todas as línguas sábias de  “corpo”,  “alma 
ou mente” e  “espírito”, que vemos até em São Paulo,  o iniciado cristão, divisão ternária, 
e da qual, como diz, enfim, a Mestra H.P.B,  se passa facilmente à mais perfeita ou  
“setenária” dos povos do Oriente”. 

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

“Mas onde mais ressalta a analogia e a nórdica filiação da fábula de Édipo é no 
mito protosemita de Saga e Nibelungos, que serviu de base a Wagner para sua 
maravilhosa Tetralogia de  “O Anel do Nibelungo”. Nele, como sempre acontece a tudo 
quanto se relaciona com os  “Eddas” ou “Vedas” escandinavos quando se os compara 
com o mito grego, a adulterada figura de Édipo aparece nos heróis Sigmundo e Sigfredo 
com extraordinário vigor. Sigmundo é, com efeito, um velsungo, um rebelde, um eterno e 
perseguido “peregrino” sobre este mundo miserável que não é o seu... Peregrino de “pés 
inchados à força de caminhar”  22 , que é  também o místico significado grego do nome 

                                                        
22 E por isso que os idealistas das legendas épicas do medievo eram andantes, pois não descansavam e jamais abandonavam sua 
montada nem embainhavam sua espada – o verbo que age inicialmente como Sabedoria e Justiça – antes  da conquista integral, isto 
é, não  dormiam moralmente, como não dormem e são abnegados andantes combativos e “ladrões de celestial fogo” – despertando 
gradualmente nos homens o germe rebelde dessa consciência de largo vôo, que logo se choca com o mundo ao proclamar suas 
reivindicações em nome dos princípios inerentes à dignidade  humana do Progresso e do Direito – os detentores da lídima Sabedoria 
ou aquela que torna audível para os homens a sublime Harmonia das  Esferas, e lhes traduz  no grandioso princípio de fraternidade 
entre todos os seres  a íntima voz do amor cósmico ou a solidariedade universal em que tudo está  maravilhosamente edificado.  

Tais são os principescos cavaleiros e mártires Édipo, Prometeu, Sigfredo, etc., de todas as épocas, cantados nos poemas heróicos, 
velados nas lendas, recordados nas tradições. Em sua marcha de Titãs são inelutáveis como a corrente mesma da Evolução. E 
atraídos se vão pela   “Dama dos seus pensamentos”,  que é a sua própria consciência superior presidindo-lhes os atos,  propelindo-os 
à luta, inspirando-lhes o sacrifício nas aras do Ideal, sobre o Cáucaso bruto das limitações materiais da vida, o cárcere da carne com 
todos seus prejuízos, – o pote de argila bíblico – olhos postos no humano progresso da visão interna que, em maior ou menor angulo, 
nos dá gradativamente o sentido místico científico da tumultuosa peregrinação das almas sobre a terra. – (Comentário de FRA 
DIÁVOLO). 
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Oedipus, nome formado pelas duas palavras clássicas de  “tumeo” “entumecido”, 
“inchado”, e de pés! Peregrino e rebelde  “lobo”, acossado constantemente pelas feras 
efígies ou “cães” dos homens envilecidos e  submissos  ao tirânico poder bastardo que 
mantém aferrolhado em cadeias o humano “Pensamento”, errante  “cometa”, que, tal 
como Jesus, “o Filho do Homem”, não acha onde reclinar a cabeça, e que, não obstante 
ser o predileto de Wotan – o Jehovah hebreu, o Laios beócio, e Saturno-Cronos de  
Hesíodo – ,  vê sempre atormentado por ele, até o dia em que sua espada se  destroça no 
choque com  a “lança”  de Wotan, e é morto em seguida pelo vilão monstro de Hunding. 
Mas Sigmundo assim aniquilado logo é sucedido pelo sem igual Sigfredo, seu filho, que, 
“não conhecendo o Medo”, ou seja, “sendo todo Amor”, logra fundir e forjar a Espada 
Partida, matando com ela o monstro Fafner, à maneira de Krishna aniquilando o monstro 
Keshing, e de Édipo derrotando a  criminosa Esfinge”. 

“A esfinge, enfim, é o próprio  “Habitante do Umbral”, dos cabalistas, tão 
admiravelmente descrito no Zanoni de Bulwer-Litton; o carma ancestral das paixões de 
cada candidato  que remonta pelo caminho estreito; o Anjo negro com o qual todos os 
Moisés tem de lutar antes de ser Mestres de Compaixão. Irmãos maiores, Condutores de 
homens ou “Pastóforos”; a inércia psico-física, oposta sempre ao progresso espiritual; a 
obscuridade da resultante do Destino, em suma, cujos  componentes são todos os fatores 
fatais do passado e todos os atos livres para o futuro”. 

 

 

VOTO DE MINERVA 

Solon Brasiliensis 
 

Em face da questão fartamente debatida pela imprensa vespertina desta Capital, e 
que ficou conhecida por “Hora  Espírita, onde se fizeram ouvir as mais responsáveis 
opiniões a respeito da validade deste ou aquele argumento de ambos os “fronts” –   
Medicina e Espiritismo – poderosamente postos em ação, demais não seria 
apresentarmos o nosso “voto de Minerva” a favor do Povo que nos honra com a leitura 
destas oportunas e modestas linhas. 

Muito havemos falado, preliminarmente, sobre a transformação geral na evolução 
humana, quer em conferências públicas que  a   S.T.B. faz realizar às quintas-feiras em 
sua sede social, quer nas páginas desta revista. E os fatos vem, agora, como sempre, 
demonstrar que a finalização de  um Ciclo se torna patente com o advento de novas e 
tremendas  guerras que o gênio humano inventa para a satisfação de seus egoísmos 
inelutáveis e irreprimíveis. 

Quando, porém, a se fala em término de Ciclo, logicamente se nos depara a grata 
hipótese de que estamos em vésperas do dealbar de um outro, portador de melhores dias 
para o mundo. Neste caso, um crepúsculo vespertino para  anteceder o matutino na razão 
do Construens et Destruens, de Bacon, ou o Corsi e Ricorsi, de Vico, etc.,  “nessa 
mobilidade constante das sociedades humanas, em que tudo se transforma em mutações 
sucessivas, em ritmos  mais ou menos longos, em seqüência de épocas que germinam, 
florescem um momento no esplendor de uma civilização triunfante, definham depois em 
períodos de decadência, e morrem, como tudo no universo, para dar lugar a outras 
formas, a outras vidas, a outros seres...” 

Quanto se pudesse apresentar como testemunho de tamanha verdade, não valeria 
ao próprio descalabro que se vê por toda parte do mundo, a começar pela velha Europa, 
prestes a ruir-se assustadoramente para enterrar-se sob os seus escombros, como si 
aquele infeliz continente fosse pequeno para conter a ira demoníaca dos “fantasmas 
demolidores” da última etapa do referido ciclo. 
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Destruição, portanto, que tem por equilíbrio a Construção levada a  efeito  no 
continente americano, aonde convergem todas as vistas do globo, nesse ânsia incontida 
de Paz, por parte dos mais evoluídos, especialmente depois das duras experiências que o 
primeiro conflito trouxe aos povos de toda a Terra. 

Natural, pois, que principalmente no Brasil – pátria escolhida pela própria Evolução 
para o aparecimento de uma nova civilização mais sadia – se processe o fenômeno de 
reeducação das massas, de transmutação do cérebro, para não dizer, desde logo, um 
equilíbrio perfeito entre o físico, o anímico e o  espiritual, como síntese suprema da 
constituição humana. 

E, assim, conscientemente ou não, firmam-se os debates nos campos científicos, 
filosóficos e religiosos, a fim de que mais uma faceta da Verdade possa transparecer aos 
olhos do mundo, e, consequentemente, concorrer para a referida construção cíclica a que 
faz jús a mesma Evolução dos homens. 

Do ponto de vista do choque entre alguns membros da Medicina e do espiritismo, 
doloroso dizê-lo, ambos possuem e não possuem razão. Tanto erra um como outro. 

A Medicina claudica na razão da conhecida frase daquele médico francês que 
dizia:  “Je vive a batonner le malade et la maladie; heureux lemalade quand je bât la 
maladie.. ! ”        

E o Espiritismo sofre hoje em dia de amnésia – que o diga a  Medicina – por 
esquecer-se de que o seu codificador, Allan-Kardec, já asseverava: – “de cem 
comunicações, noventa e nove são falsas”, ficando, mesmo assim, em  dúvida a que 
resta... 

Não se pode conceber que a Medicina só fosse feita para curar moléstias vulgares, 
ou aquelas que os doentes trazem como tabuletas pendidas do corpo, com os nomes já 
muito conhecidos: sarampo, escarlatina , varicela,  resfriado e, etc., de que qualquer 
beata ou curandeira tem o segredo de debelar com  seu chazinho de folha de pitanga, de 
eucalipto, sabugueiro e outros mais, sem necessidade das faladas  “vitaminas” tão em 
voga na atualidade, pois que a Medicina – como as damas faceiras – também possuem  a 
sua moda. E, muito menos, quando, ao querer a ciência hipocrática equilibrar uma 
glândula de  secreção interna, que é campo ainda desconhecido da endocrinologia, por 
meio de  tratamento poliendócrino, desequilibra todas as outras, o que nos lembra o velho 
ditado:  “Pior a emenda que o soneto ...” 

Em todas as profissões liberais, o compromisso é recíproco, isto é,  da parte de 
quem procura para o  procurado. Na Medicina, entretanto, cure ou não, o médico – além 
de prejudicar o doente com diagnósticos e, ipso-facto,  tratamentos errôneos – ainda se 
julga no direito de ser recompensado por aquilo que não realizou : a cura do seu doente. 
E, si este vem a morrer, já lá diziam os  roceiros, “a terra encobre o erro do esculápio” ... 

Conta-se o caso daquele camponês mexicano, que praticava curas assombrosas. 

 Procurado um dia pelo Presidente Calles, que estava farto de freqüentar 
consultórios das cidades sem obter nenhum resultado, em poucos dias pôs o governador 
do México em bom estado de saúde, com geral surpresa de todos os cientistas. 

Tal foi a gratidão do Presidente Calles, que exigiu da Saúde Pública permissão 
para que o camponês exercesse a profissão de médico, mesmo sem diploma, pois que 
sabia muito mais que os diplomados... 

Bem raros, porém, são os “camponeses”   dessa espécie, mesmo no espiritismo. 

E, se romancista houve que escrevesse uma “Cidadela”, onde os prejuízos da 
medicina foram postos à mostra, por que admirarmos si amanhã aparecer outro que 
demonstre, com sobejas razões, as fraudes e as mistificações do espiritismo? 
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Os apologistas da doutrina copiada por Alann-Kardec fazem alarde,  abertamente, 
de seus famosos médiuns, e, por eles, quando não com eles, propagam a seita em todos 
os meridianos do mundo, para orientar a humanidade e salvar os de boa vontade. 

Em que pese aos elevados conceitos de sua moral evangélica, é necessário que se 
atente, imparcialmente, ao que venha a ser uma sessão espírita puramente prática. 

Dela não tratamos aqui. Que o leitor interessado procure ler as páginas que o 
assunto escreveu Stanislau de Guaita. Além disso, encare de frente a realidade 
medianímica dos ignaros de toda a sorte que, a torto e a direito, invocam as almas dos 
mais elevados santos, dos mais saudosos e eminentes sábios, como se estivessem elas 
à mercê de curiosos, abnegados servos do astral inferior, ou às ordens de criaturas 
insensatas que não sabem onde tem a ponta do nariz. 

Blavatsky, a heroína do século passado, já enumerou os malefícios da 
mediunidade, e, em seu livro  “A Chave da teosofia”, citou vários casos de sujets 
notabilíssimos, como Eglington, Slade, etc., que morreram epilépticos. 

Mario Roso de Luna, o maior polígrafo espanhol dos tempos modernos, também já 
contou em “Aberraciones psíquicas del sexo” o que aguarda o homem que se mete a 
invocar almas do outro mundo, para satisfazer vaidades sociais ou bisbilhotar com a sorte 
daqueles que se vão 

E o leitor, para maior ilustração de suas pesquisas, deve indagar do trágico fim que 
teve William Stead, um grande médium espírita, no naufrágio do Titanic; do fim que teve 
a Sra.  Prado, no Pará, que morreu queimada; do fim de todos os notáveis pacientes que 
ficaram loucos, que caíram em descrédito como aconteceu a Mirabelli e à goiana  Santa 
Dica ... 

Allan-Kardec, ao resumir em seus decantados livros uma doutrina que, à feição de 
faca de dois gumes, tanto protege como fere, não escreveu nada de  novo. 

O livro indiano  “Agruchada Parikchai” – com alguns séculos de existência –  
contém todos os ensinamentos fundamentais do espiritismo, sendo que a tal “proteção” 
de que falamos no período anterior,  é tanto mais subjetiva quanto mais se considera que 
o advento do espiritismo no ocidente se baseou no fato, e muito pouco gente o sabe, de 
que se tornava preciso estremecer os alicerces do materialismo bravio que, então, reinava 
no segundo quartel do século transato, obumbrando o pensamento humano para as 
coisas da psicologia racional. 

E a prova mais evidente de que só por isso se estadeou, temo-la ao computarmos 
a história do próprio espiritismo. 

Destarte verificamos a verdade dos fenômenos que envolveram a família Fox, no 
estados Unidos, bem como dos que foram estudados com sucesso por sábios de renome 
universal: – William Croocks, Aksakoff, Zollner, e tantos outros. 

O que caracteriza, todavia, uma ciência experimental, como o chamado Espiritismo 
presume ser, si  é que o nome de ciência lhe cai bem, é a realidade de que o progresso 
de seu método se firme numa sucessão insofismável de provas concludentes. 

As observações de Croocks e de Zollner arrebataram a curiosidade até mesmo das 
Academias de Ciências; e viram-se, então, demonstrações irrefragáveis de espiritualismo 
teórico e prático, chegando-se à conclusão de que os fenômenos espíritas  “não eram 
possíveis, mas reais”. 

Hão de convir os adeptos de  Allan Kardec em que nunca mais se  repetiram, com 
o mesmo êxito, com a mesma estupefação, com o mesmo critério científico, as 
observações e experimentações levadas a efeito pelos  citados  sábios; e, se casos há 
que se lhes possam comparar, nenhuma se registra, neste século, vale dizer em quarenta 
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anos, que ultrapasse, sob qualquer aspecto, a  realidade prodigiosa que William Croocks 
ou Zollner perquiriram e demonstraram há setenta anos passados. 

Na mesma razão, os chamados  “milagres” da Igreja! ... 

O Espiritismo estacionou cientificamente. 

Ciência estacionária é ciência manca. 

O número de seus prosélitos, que os há em profusão, e os milhares de centros, 
que se erguem por toda parte, não justificam um progresso puro, pois o que se nota é a 
proliferação de mesmerismos individuais, a condensação de animismos coletivos, e a 
deturpação de fatos muito do agrado da turba eivada de  misticismo patológico, através 
de gerações imbuídas de prejuízos ancestrais que,  nas esferas mais baixas dos 
remanescentes raciais, rodopiam no zabumba necromante das macumbas... 

Coisa sabida é a frase predileta dos kardecistas: – “Toda falange de espíritos 
possui seu guia ou instrutor”. Nesse caso, por que invocar aqueles que,  no além tem 
guias mais práticos do que no mundo, esse mesmo mundo cometeram erros e crimes que 
os fazem sofrer em semelhante lugar? 

Cremos, sim, nas comunicações expontâneas, pois que a História se acha repleta 
das mesmas, desde a mais remota antigüidade. Isso, porém, por motivos superiores que 
ao homem vulgar não é dado compreender. 

O próprio Jesus ensinava: “Não evocarás as almas dos mortos”. E  Moisés 
chegava a ponto de  castigar aqueles que o fizessem. 

E o espírita não pode negar que faz evocações, desde que se reúne em torno de 
uma mesa, estabelecendo corrente magnética, além da auto-sugestão para os médiuns 
ali presentes que devem receber, mais hoje ou mais amanhã, custe o que custar, um 
habitante do astral, quase todos  de quilate enquadrado nos referidos noventa e nove por 
cento apontados por Kardec, quando não, coisa muito pior que os pobres médiuns  bem 
longe estão de suspeitar ou de conhecer. 

Quanto às facciosas consultas dadas em Centros Espíritas, variam de um para 
outro, de médium  para médium , na razão do mesmo doente. Por  simples experiência, 
um indivíduo  também poderá ser alvo de diagnósticos errados, quando não colhe 
receitas para alguém que já tenha morrido  ou mesmo não exista. O que importa dizer que 
no  “plano da Quarta dimensão” a mesma verdade é vista por prismas diferentes, qual só  
pode acontecer neste mundo tridimensional através de consultórios médicos, cada um 
com sua opinião e métodos, com graves prejuízos financeiros de quem nem sempre pode 
arcar com receituários sucessivos e contraditórios. 

Muitíssimo mais sério, ainda, são as tais “macumbas”, que desonraram  a cultura a 
que temos chegado à custa de sacrifícios sem conta. 

Por desgraça, o próprio  “Broadcasting”, algumas revistas populares, e certos 
elementos da “alta roda” torna-se os primeiros a alimentar tamanha vergonha, às vezes 
receosos de ser atingidos pelo “trabalho” do pai-de-santo . 

Enquanto isso, a Homeopatia é ministrada profusamente ao povo carioca veiculada 
numa água contendo cloro, como o mais perfeito proibitivo da ação dinamogênica da 
homeopatia, além de outros prejuízos que não vale a pena apontar... 

 Hahnemann por certo discordaria desse processo, e talvez preferiria o carvão 
animal que por nós já foi usado, quando da epidemia do paratifo, único meio por que a  
eficiência homeopática não  sofresse alteração ou desvios inócuos. 

E de tudo isso não se apercebem os  “acadêmicos” de ambos os mundos dos vivos 
e dos mortos! 
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Há todavia à sombra de certas tendas espíritas, uma farmácia, quase sempre 
homeopática, quando não, um ervanário , não se lembrando os doentes de que nem 
todos os médiuns se apercebem da moral evangélica... 

A humanidade, já de se tão infeliz, vê dia a dia crescer as hostes  das 
adversidades, as raízes do fanatismo e os alicerces dos mais estranhos egoísmos. 

E como se não bastasse o acervo da miséria que ela não pode evitar, criou-se  o 
mal dos  “arranha-céus”, que se erguem majestosos pelos recantos pitorescos das 
cidades, construídos de  “ferro e cimento”, bons condutores de  calor e de umidade, onde 
se apinham as famílias desavisadas e as crianças  fadadas aos males da civilização 
contemporânea ... “Crianças, como disse certo  crítico americano, que se fazem 
verdadeiras flores de estufa” ... 

Mas não nos estendamos. Voltaremos  a estas linhas apoucadas, mas sinceras, 
em que algo de útil existe aquele que confia em nossos modestos ensinamentos, e a 
quem ouve isento de pré-concepções  despicientes. 

Março de 1940. 

 

SÃO THOMÉ DAS LETRAS 
 

H. J. SOUZA 

 

Conhecedora a  S.T.B.  dos mistérios que envolvem cavernas, rochas e inscrições 
existentes por toda parte do Brasil, de há muito acalentava a idéia de enviar uma 
expedição composta dos mais estudiosos de seus membros, a S. THOMÉ DAS LETRAS. 
Ainda mais, pela  “cidade jina” estar situada a duas horas de trem de S.LOURENÇO, 
onde a mesma STB possui a sua Presidência Geral, embora que,  da estação de S. Tomé 
para a aldeia  distem ainda três léguas a cavalo. 

Não quis, entretanto, o destino que fosse desta vez realizado o  acalentado sonho 
– muito mais por se achar presente em S. Lourenço, na Residência  Presidencial, o Chefe 
da missão em que a mesma se acha empenhada – devido as chuvas constantes que 
fustigam há mais de dois meses todo o sul mineiro. 

O valioso esforço que vai empreender a STB, nesse sentido, possui valor científico 
muito mais interessante do que se possa imaginar, se todos os outros que o 
antecederam, deixam muito a desejar no que diz respeito á decifração das famosas 
inscrições rupestres e quanto se refere á antiquíssima  região onde se ergue  a “cidade 
morta” que tem o nome de S.THOMÉ DAS LETRAS.  Por isso mesmo, caminhando a 
passos lentos para o estado, por exemplo, em que se encontra aquela outra região 
misteriosa como nome de  “Vila Velha”, em Ponta Grossa, no Estado do Paraná. 

Alguns escritores religiosos, com o padre Yes  d’Evreux á frente, supõem tais 
inscrições da autoria do santo de sua Igreja, como se pode verificar por estas palavras por 
exemplo, daquele referido autor: “Ces traces de deux pieds nus (referindo-se às pegadas 
existentes em S. Vicente) merveilleusement  empreintes sur la pierre étaient parfeitement 
cachés par l’eau. Le religieux  franciscain Jaboatan rétrouve au recif devant Pernambuco 
les saintes empreintes cependant dans cette seconde version le legende on ne voit 
apparaitre qu’un tout petit pied d’un jeune compagnon de l’apôtre. On ne se contente pas 
de reconnaitre ces traces fameuses sur plusieurs points du littoral ... on fait  penetrer 
resolument le saint voyageur dans l’interieur du Brésil, et lá il inscrit sur la roche, en 
caractères gigantesques,  l’histoire de sa mission. Il y a à Minas Gerais un village auquel  
on a donné son nom: c’est S. THOMÉ DAS LETRAS”. 
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Para destruir imediatamente a suposição, basta dizer que, o apóstolo ao invés de 
preferir a língua do país onde  se encontrava, ou mesmo, a latina de sua igreja, fâ-lo por 
meio de sinais, que ele mesmo, se  hoje existisse, não seria, absolutamente capaz de os 
decifrar. 

Não pensam, entretanto, assim famosos escritores patrícios, dentre eles, o Barão 
Homem de Melo, Alfredo  Brandão, Aníbal Matos,  Hermes da Fonseca Filho e o grande 
“Champollion  Brasileiro”, Bernardo de Azevedo da Silva Ramos. 

Hermes da Fonseca Filho,por exemplo, depois de judiciosos comentários, expõe a 
sua própria opinião, com estas palavras: 

“Podemos, entretanto, arrematar com Ladislau Neto, Couto de Magalhães e os 
mais eminentes especialistas, que tais inscrições são o produto flagrante de uma 
civilização primitiva e longínqua, e cujo centro se propagou regressivamente , descendo 
os três grandes degraus do primeiro  período da história etnológica da humanidade.  De 
fato. Não subindo ás culminâncias de uma firmação categórica, como muitos que 
subscrevem  As viagens dos navios de Salomão de D. Henrique de Onoffroy de Thoron, 
modestamente acreditamos na razoável possibilidade de, em extintas eras pré-
colombianas (todo o grifo é nosso) Ter havido escassas, diminutas, mas possíveis 
ligações entre indo asiáticos e povos desse centro irradiante que Ramiz Galvão localiza  
“Nos confins do México” , talvez  primitivos maias, talvez pré-históricos astecas... 

Na erudita história de Alfredo Brandão A Escrita pré-histórica do Brasil , encontra-
se: 

“Os signos pré-históricos do Brasil são os restos de uma escrita antiquíssima  
universal, mãe de todos os sistemas atualmente existentes ”.  Língua, dizemos nós, usada 
ainda pelos Adeptos, Instrutores ou Guias da Humanidade, para não dizer, desde logo, 
preclaros membros da Excelsa Fraternidade, mais conhecida outrora com SHUDA-
DHARMA-MANDALAM. Por isso que, tal  língua considerada  “Jina”, como o termo mais 
apropriado para designar tudo quanto pertence ao longínquo  passado histórico do 
mundo, além de outros sentidos mais profundos, que não vem ao caso apontar. 

Quanto ao Barão Homem de Melo, que estudou tais  inscrições, digamos, 
melhormente do que outros quaisquer, diz delas o seguinte:  

“Copiei-as eu mesmo, linha por linha, e chegando ao Rio , fi-las gravar pelo Sr. 
Pinheiro, então nosso primeiro xilógrafo. 

A inscrição na superfície lisa da rocha não é gravada, mas traçada com tinta 
vermelha, quase sangüínea: DOIS PROBLEMAS INSOLÚVEIS AQUIE SE 
APRESENTAM  (o grifo é nosso). 

A inscrição é antiquíssima, como reza a tradição. Como se explica a persistência 
da tinta em que está escrita, resistindo a todos os estragos da  destruição meteórica e 
pluvial? Qual o ingrediente empregado para poder obter esse resultado resistindo aos 
séculos? 

Quanto aos caracteres traçados, vê-se em baixo desenhado em quadrúpede, 
talvez uma raposa (o grifo é nosso, por se tratar de outro animal, como o provaremos em 
breve), no centro um instrumento  em forma de pente, na linha do alto á esquerda, talvez 
a figura rudimentar de um quadrúpede. 

Os outros caracteres não apresentam forma conhecida. Em outro rochedo, cerca 
de 100 metros distantes da Matriz, encontra-se nitidamente desenhada a figura de um 
quadrúpede (o mesmo animal em ponto maior, dizemos nós,  se se trata  de um roteiro 
indicador de algo que fica mais distante, quem sabe? 

 No “Pico do Leão”, nome que se dá á Montanha  existente no fundo da aldeia... ), 
quase como ampliação do que aparece na inscrição reproduzida por mim. 
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Os signos 72 e 73 prendem-se também ao período antropomorfo: são uma figura 
de pé e uma pegada  (que se diz do santo, mas em verdade, como o  significado de 
caminhar, de ir mais  adiante, avançar, etc... pois tais inscrições, podemos adiantar mais 
uma vez, é um roteiro, um marco indicador de algo que fica muito mais além .. ). 

Já os jesuítas, nos primórdios da História do brasil ,atribuíram o signo 73 ao 
apóstolo S. Tomé. Era o molde do  pé do santo, deixado sobre a rocha. 

Que tal signo, muitas vezes é uma pegada antiga, do tempo em que a  rocha que a 
apresenta se achava em formação, não se pode contestar, mas que, na maioria dos 
casos e, principalmente, quando ele se acha junto de signos diferentes  é artificial, é um 
elemento de escrita, não resta a menor dúvida. 

Nas inscrições megalíticas da Bretanha, ele é muito comum em  rochedos perto de 
fontes, que passam por milagrosas, e a crendice popular, dizem ser  “a impressão do pé 
de Nossa Senhora”. 

Consta-nos que uma lenda idêntica existe na  Bahia, a propósito de umas pegadas 
que se vêem   no lajedo perto do Santuário de Nossa Senhora das Candeias. 23 

Os signos pé e marca de pé são encontrados na escrita sumeriana (o grifo é 
nosso...) dos antigos babilônios e tinham ambos o valor silábico de KA e KRI, 
significando: caminhar, andar (isso sim, que é falar !...). 

O sumeriano  (novo grifo nosso) querendo dizer que um homem entrou numa casa 
desenhava a figura de um homem, e de um  pé  e a de uma casa. 

Nós encontramos num rochedo da Bica da Pedra, sitio  que fica á margem do canal 
grande das lagoas, perto  de Maceió  (donde o termo Alagoas, dizemos nós), pegadas 
humanas, umas de quase meio metro de extensão (na ilha de Ceilão dizemos nós, existe 
uma delas com quase um metro, que os fanáticos a tem como sendo de Gautama, o 
Buda) e outras pequenas indubitavelmente de  crianças. Pareceram-nos artificiais (é 
nosso grifo). O rochedo onde se acham  tais signos, talvez um antigo dolmen, tem a forma 
mais ou menos de um casco de tartaruga (em Vila Velha, no estado do Paraná, existem 
rochas com semelhantes formato, acrescentamos nós). 

Conforme se pode verificar na estampa VIII, na Pedra da Gávea  há signos 
idênticos a botas (sem falar na decifrada por Bernardo Ramos, dizemos nós, outra 
inscrição existente, para as bandas do mar, cujo significado é: “PROIBIDO PASSAR POR 
AQUI”). 

E termina o erudito escritor patrício: 

“Achamos que esses signos brasileiros, como seus congêneres da Mesopotâmia, 
podem também significar o ato da marcha, e assim lembrarem a passagem da 
expedição”. 

Aproveitando o começo da estiada, que deve Ter lugar em Março próximo, a  
S.T.B. transferiu a expedição que deveria Ter lugar em Fevereiro  p.p. para o fim desse 
mês, em plena quaresma, quando a maioria dos seus  membros se acham livres de suas 
ocupações profissionais. 

O grupo expedicionário deverá tocar antes em S. Lourenço, onde já se encontra 
todo  o material necessário a semelhante investigação, ao mesmo tempo, cientifica e 
esotérica  ou  secreta, se assim o quiserem, para constar dos arquivos da STB, enquanto 
a propriamente dita cientifica, oferecida á Sociedade de geografia e História do rio de 
Janeiro. 

                                                        
23 Podemos afirmar, como baiano que somos... e conhecedor também do lugar denominado N.S. das Candeias, que aí não existem 
nenhumas pegadas, como fizeram crer ao ilustre escritor patrício, e sim, em S. Thomé, ao sul da Bahia. Sobre tais pegadas se 
desenvolve nova lenda a respeito do apostolo desse nome, pois, quando se interpelava os indígenas sobre tais sinais, respondiam:  
SUMÉ (termo antiquíssimo, que já provem dos babilônios, etc.). Os religiosos, entretanto, “catando brasa para a sua sardinha”, 
afirmam que “se trata de uma corruptela do nome Thomé”... 
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É esta a súmula do trabalho que deve ser posto em execução: 

a. Natureza do terreno e recolhimento do respectivo material; 

b. Mesma coisa no que diz respeito á rocha onde se acham as  inscrições; 

c. mesmo, ainda, em relação á caverna existente na aldeia, onde podem abrigar-
se mais de 200 pessoas; 

d. Diversas fotografias de tudo isso, além da parte interna da caverna, por meio de 
lâmpadas especiais; 

e. Não sendo possível a fotografia das inscrições, sua cópia a nanquim; 

f. Sempre seguindo  a lateralidade esquerda, nada deve passar desapercebido 
aos olhos dos expedicionários, que não seja fotografado, sem falar na mesma 
aldeia, suas casas de pedir, inclusive, os telhados, e o cemitério, cuja terra foi 
trazida de longínquas distâncias; 

g. Diversas fotografias do grupo expedicionário, fora e dentro da caverna, e se 
possível no  “Pico do Leão”, onde devem também fotografar  o enorme signo 
desse animal, que dá nome á referida Montanha. E sobre a qual deverão ser 
hasteados os pavilhões da Pátria e da STB. 

h. Se os  expedicionários, ao invés de saltarem na estação de S. Tomé, o fizerem 
por Conceição do Rio Verde (duas léguas distante do primeiro),  procurarem 
antes deveria chamar-se das múmias, do mesmo modo que,  as quase 
apagadas inscrições aí existentes. 

Pelo que se vê , o trabalho a que se propõe a STB possui outros valores, que não 
os levados a termo anteriormente, além de, seus fins possuírem os dois já referidos 
cunhos: o exotérico, profano, etc., embora que,  considerado científico, e o esotérico 
(melhor dito, Teosófico) que, sendo a Origem e todas as ciências filosofias, religiões, etc., 
possui respostas para todas as perguntas, por mais difíceis ou encobertas que se 
apresentem a olhos profanos. 

Aguarde-se, pois, o futuro bem próximo... 

S. Lourenço, 15 de fevereiro de 1940. 

 

O MISTÉRIO DOS DALAI LAMAS E A 
POLÍTICA RELIGIOSA DO ORIENTE 

 

Ao que anunciam os telegramas vindos  do Oriente, o lamaísmo ou religião 
amarela que, desde 1934, debalde procurava nas montanhas do Tibete o “avatara” de seu 
Pontífice, naquela data desaparecido, acabou por descobri-lo animando o corpo duma 
criança, num recanto desconhecido da república chinesa. Vemos assim satisfeitas a velha 
ambição da China em possuir em Lhassa um Hutuktu com o fim de  defender os eus  
interesses políticos e religiosos. Na ambição dos lamas em continuar dominando um povo 
de fanáticos, os Panditas encontraram finalmente o meio seguro de vencer a resistência 
que esse mesmo povo  vinha opondo ao desejo  de ser desrespeitada a Lei que 
determina a transferência para o  Ocidente de todos os poderes espirituais do Oriente, a 
partir de 1924, data  em que se retirou, da face da terra o 31º   Buda-Vivo, anos depois 
seguido pelos seus Ministros Dalai-lama e Trachi-lama. 

Esta prodigiosa tríade que simbolizava  o Manu na sua tríplice  manifestação de 
Rei do Mundo e seus dois Ministros, Mahima e  Mahinga , cujo poder repercutia até o 
Ocidente noutras tríades representativas  a começar pelo  Brahmatmã ao Norte da Índia, 
dava por terminada, nesse momento  de transcendente importância para a história da 
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humanidade, a missão que o Oriente vinha desempenhando desde o início da Raça 
Ariana. 

Uma nova inversão nos pólos espirituais do mundo se realizava.  A cabeça do 
“Dragão de Sabedoria” que, das plagas Ocidentais em épocas de que os homens 
perderam a memória, se transferira para o Oriente e ali permaneceu idades sem conta 
projetando sua luz sobre a Terra, voltava mais uma vez, de acordo coma misteriosa 
marcha evolutiva da humanidade, ao primitivo ponto de partida. 

A grande Lei exigiu em épocas remotíssimas a transferência do Ocidente para o 
oriente do “Centro Espiritual do Mundo”, impunha que o  “Oriente se fundisse no ocidente” 
– segundo os termos da profecia gravada na Serra de Cintra – a fim de se dar início ao 
trabalho do novo ciclo racial nas terras da velha América – na  Patála das escrituras 
orientais – onde tivera  começo  a evolução humana. 

De tudo isto tem conhecimento os lamas tibetanos e Hindus. Nenhum deles ignora 
a profecia emanada do mosteiro de Tenjie-ling a qual dá por terminada no 31º   , a série 
dos Budas-vivos e no 13º , a série dos Dalai-lamas.  

Melhor sabem ainda que um Dalai-lama tal como um Buda-vivo, nasce no mesmo 
dia e não raras vezes, antes da própria morte... Igualmente não ignoram que,  tratando-se 
dum Gheghen (Dalai-Lama) sua escolha, como a de todos os Hutuktus dos mosteiros 
lamaístas, depende de S.S. o Bogdo-Khen ou Buda vivo. E este como vimos e é 
notoriamente sabido não existe na Mongólia desde 1924...  24 

Inútil e sacrílega é portanto a comédia que em Lhassa se representa para 
consagrar um Dalai-lama saido, evidentemente, do conluio entre Hutuktus tibetanos e 
Panditas chineses. 

Essas mesmas verdades podem ser vislumbradas por todos quantos leiam  
“L’EGLISE JAUNE”,  de Robert  Bleichsteiner onde se encontram referências ao  13º  
Dalai-lama e às profecias que o dão como a última encarnação de Padma-pani; em 
“BÊTES HOMMES ET DIEUX”, de Ferdinand Ossendoswski, onde se transcreve a última 
profecia do Rei do Mundo; e em  “A’ L’OMBRE DES  MONASTÉRES THIBETAINS”, de 
Jean Marques-Riviére onde se encontram as seguintes palavras por ele ouvidas do seu 
Mestre ou Gurú: “E agora, meu filho, no silêncio de todas as coisas existentes em torno 
de nós, há um mistério muito mais profundo do que tudo quanto já vos disse. Essa 
organização religiosa (o lamaísmo com seus três chefes: Buda-Vivo, Dalai-lama e Trachi-
lama) não passa do reflexo material de outra mais perfeita por sua alta espiritualidade, a 
qual permanece AINDA em nossa terra. Eis aí o grande mistério. Sabei que ela reina 
sobre a Terra e seu Chefe está muito acima do Lama dos Lamas. Será junto a Ele  que 
todos nós acabaremos nossos dias fugindo dos bárbaros invasores. E a época dessa fuga 
ase aproxima, pois, a tal respeito, nossos oráculos são formais.  

Os mais santos dentre nós (entre os quais se achavam os chefes do lamaísmo) já  
partiram para os templos de Sabedoria do Senhor dos Três Mundos.  Para salvar a 
Tradição Eterna da possível profanação,  fugiremos diante dos invasores do Norte e do 
Sul, ocultando novamente nossos escritos e doutrinas”. 

Essa fuga a que  o Gurú de Jean Marqués-Revière se refere realizou-se na época 
determinada sendo inúteis todos os embustes para manter viva a chama espiritual que do 
Oriente,    há milhares de anos, projetava sua luz sobre o mundo  25 .  

Hoje ela crepita nas terras benditas da América alentada pelos mesmos que, em 
eras remotíssimas, aqui a acenderam e sob sua proteção edificaram as primeiras 
civilizações... 
                                                        
24 A confusão, além de outras razões, resulta de se denominar de “Budas-Vivos” a quem não faz jús a semelhante categoria de Seres. 
25 Politicamente falando, Índia e Tibete se acham nas mãos da Inglaterra, como a Mongólia, na sua parte mais sagrada, nas do Soviet 
russo. Como pois atribuir ainda ao Oriente, no presente Ciclo, seus antigos valores com Foco de irradiação espiritual para ao mundo? 
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A demora em achar substituto para o último Dalai-lama demonstra a realidade de 
tudo quanto a respeito dito (vide o artigo “Centro Espiritual do Mundo”, publicado em o n.º  
101 desta revista) e o natural receio dos sacerdotes lamaístas em tentar iludir a Lei que 
rege os destinos dos povos. Essa Lei pela boca da tradição, iniludivelmente lhes 
ordenava, como atrás dissemos, que a descoberta do Dalai-lama se fizesse, o mais 
tardar, logo após a sua  morte e exigia que, antes de consagrado o novo deus 
encarnardo, houvesse a  confirmação de S.S., o Bogdo Djebtsung Damba Hutuktu Khan, 
ou Buda-vivo. Sete longos anos de indecisão nos mostram a luta entre o dever e a felonia. 
Venceu finalmente, como se anuncia, a ganância e a idéia de predomínio sobre um povo 
cuja missão gloriosa tinha terminado. Nem mesmo a aparição entre alguns deles, do 
próprio Dalai-lama “falecido” – para lhes lembrar “que não deviam abusar do seu nome 
pois bem sabiam que  a Lei determinava ser ele o último” (segundo noticiaram diversos 
jornais do mundo) – evitou que os indignos sacerdotes tibetanos e chineses praticassem o 
nefando crime considerado por nós,  por mais exagerado que isso pareça,  de lesa-
evolução. 

Não tiveram pejo para  levar a efeito seus desígnios, de usar um processo muito 
conhecido no Oriente e de facílima execução entre indivíduos dotados de altos poderes 
psíquicos, como são todos os Hutuktus, kampas, marambas e  gheghens tibetanos.  26 

A conseqüência deste flagrante desrespeito à Lei, será a derrocada mais rápida 
dum povo cuja missão espiritual como desaparecimento dos últimos  representantes do 
“Governo Oculto do Mundo”, estava definitivamente e  para todo o sempre terminada. 
Karma abrirá para os autores deste sacrilégio mais uma página na história dos homens ... 

A fascinação pelo Oriente, pela velha Índia, empolga e domina ainda hoje todos os 
espíritos mesmo os mais cultos, o que se justifica pelas suas  milenares tradições. Berço 
da nossa raça, terra dos mistérios e das lendas,  diretora espiritual do mundo durante 
idades sem conta, será dificílima empresa convencer alguém do  fim  da sua missão e do 
embuste levado a cabo pelos lamas tibetanos ao pretenderem Ter encontrado mais uma 
encarnarção de Padmapani. 

Desta fascinação, a bem dizer universal, não escapam nem mesmo  homens de 
grande valor intelectual e alta espiritualidade com os quais muito nos pesa estar em 
desacordo. 

Somos porém obrigados a insistir em nossas afirmativas; estejam ou não conosco 
aqueles que nos lerem: 

Primeiro, PORQUE SABEMOS, SEM A MENOR SOMBRA DE DÚVIDA, QUE A 
MISSÃO ESPIRITUAL DO ORIENTE TERMINOU COM O DESAPARECIMENTO DO 
ÚLTIMO BUDA-VIVO. 

Segundo, PORQUE O FIM DESSA MISSÃO DEU INÍCIO A UMA NOVA ERA 
PARA O CONTINENTE AMERICANO, de acordo com as mais antigas  escrituras 
sagradas. 

Terceiro, PORQUE É NOSSO DEVER CHAMAR A ATENÇÃO DOS  FILHOS 
DESTA TERRA PARA O DESTINO QUE OS AGUARDA, VISTO TER SIDO 
TRANSFERIDO PARA ELE  O FOGO SAGRADO DE TÃO EXCELSA MISSÃO. 

                                                        
26 Consiste esse processo, muito vulgar mesmo no ocidente entre  os “animistas”,  em atuar sobre o espírito duma pessoa e fazê-la 
dizer e fazer tudo quanto se queira. Nestas condições, a criança escolhida para novo “avatara”, sob o domínio dum Hutuktu mestre 
nestes trabalhos, não podia deixar de sair-se bem de todas as provas a que foi submetida, tais como revelar segredos do Dalai-lama 
há 7 anos desaparecido e conhecidos dos assistentes ao exame; indicar, entre vários objetos da mesma natureza, aqueles de que o  
“deus vivo” se serviria na última encarnação; tomar suas  atitudes e pronunciar suas orações habituais, etc., etc. Era para evitar o erro 
conseqüente  dum “truc” desta natureza que a  escolha de qualquer Hutuktu e, principalmente, do Dalai-lama e do Trachi-lama, 
dependia exclusivamente da prévia aprovação do Buda-vivo. Seu clarividente espírito não podia ser enganado por um  processo tão 
inferior de verdadeira Maia hipnótica, mais conhecida na Índia pelo nome de Maya-Vada. Aproveitamos esta anotação para refutar as 
notícias publicadas pelos jornais de “que só o último Dalai Lama ultrapassou a idade de 18 anos”, pois vários foram aqueles que 
alcançaram idades avançadas. Sendo que os tais que não vão além dos 18 anos,  os preparados pela política religiosa dos lamas... 
acabam vítima da mesma, pois se vivos continuassem poderiam revoltar-se contra a sua temporal e espiritual escravidão. 
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Quarto, PORQUE DA MANUTENÇÃO DESSE ERRO DECORREM GRAVES 
MALES PARA A PRÓPRIA EVOLUÇÃO DA HUMANIDADE. 

A nossa insistência não afrouxará mesmo que alguém sorria da importância  que 
damos a um caso na aparência tão fútil porque como muito bem  disse Austregésilo de 
Athayde ao tratar no seu jornal deste mesmo assunto, “tais sorrisos não são mais que 
esgares diante dos altos mistérios do espírito”. 

 

SEÇÃO DEDICADA A SÃO LOURENÇO 
 

PREÂMBULO 

H. J.  SOUZA 

 
“Oh!  tú que fazes entrar a noite no dia e o dia na noite!  

Tú, ó Senhor que fazes sair a morte da vida e a vida da 
morte! A ti, mais preciosa é a tinta do sábio, que o sangue do 
mártir.   Corão, Sura III 

 

 

ESTREITAMENTE  ligada a nossa vida com a da Obra, em cuja frente nos 
encontramos, Obra que nasceu e viveu conosco desde tempos imemoriais – pouco 
importa se em mãos mais provectas, mas excelsas. Obra, cujas diretrizes traçadas pela 
própria Lei que a tudo e a todos rege. A conduzirão através de milênios sem conta, até 
que  se dê a integral Superação da Mônada, não era possível falar de uma sem falar do 
outro, embora que isto represente, talvez, o maior de todos os sacrifícios impostos aquele 
que A dirige. 

Si, porque, desde o menor ao maior dos  seus tangenciadores, não houve um só 
que escapasse ao estigma fatal da descrença, do ódio e da traição, por parte daqueles, 
cuja visão puramente material, não lhes permite perceber as grandiosidades do divino. 

Se aos homens vulgares, quando se distanciam dos demais, abandonados e 
maltratados o são por seus próprios amigos e parentes, que dizer dos que desde o início 
de sua vida se apresentam debaixo de características tão estranhas que não podem ser 
compreendidos pelo mundo em que são obrigados a viver? 

Já dissemos alhures:  “Eleva-se o homem na vida e se choca com a família. Si se 
eleva ainda mais, choca-se com o povo. Se mais ainda, com a  nação e, finalmente, com 
o mundo inteiro”. 

É o choque natural entre o Divino e o terreno. Entre o Espírito e a matéria. Choque 
fatal a que nenhum homem evoluído pode escapar! 

A desigualdade evolucional dos seres concorre para tão dolorosa incompreensão, 
desde que a Divindade adormecida no seio de cada homem, bem  longe está de ter 
alcançado o máximo de sua evolução. E isso, na razão de “Deus manifestado em homens 
e estes, unificados em Deus”, o que  tanto vale  pelo enunciado naquela estância do Livro 
de Dzyan, que diz: “Deus se divide para consumar o supremo sacrifício”. E na voz de S. 
Agostinho: “Vimos da Divindade e para Ela havemos de ir”. Senão ainda, na “Parábola do 
Filho Pródigo que volta á Casa Paterna’, de tão má interpretação religiosa. 

“Centelha, Chama e Fogo, diz o grande Roso de Luna, em sua Simbologia Arcaica, 
se refletem, segundo seus graus, nas três espécies de Mente de  que nos fala o divino 
Platão, correspondendo a primeira ao homem vulgar ou inferior, aquele pequenino ser 
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(melhor dito, impúbere-psíquico) em quem a mentalidade é ainda escrava das paixões 
animais; homem dos fatos que, por  não poder guiar-se por si só, tem que ser guiado por 
outros, inclusive, por bons ou maus Padres, Pitris, Pais, Pastores ou Pastóforos 
“condutores de gado humano”, (como significado também do termo Gautama, que se 
dava ao Buda, melhor dito, ao Príncipe  Sidarta). A Segunda categoria, a mente reflexiva, 
que luta com crescente esforço para se redimir por si mesma, daquelas inferiores paixões, 
galgando, cada vez mais, os evolucionais degraus do Conhecimento. É a propriamente 
dita Mente humana, caracterizada, digamos assim, pelos chamados homens de ciência 
ou de estudo. 27 

Acima dessas duas referidas gradações mentais, aparece, enfim, uma terceira   
a mente intuitiva ou espiritual, que bem se pode dizer, é a  de todos os Homens geniais, 
os verdadeiros que a Humanidade possui, como Prometeus que arrancaram das 
profundezas do Mistério, parte de  seus segredos, constituindo com estes, outras tantas 
ciências e, coletivamente, A CIÊNCIA. 

A aspiração constante desses Prometeus é a de reduzir a leis, todos os fatos 
concretos da vida, elevando-se acima do vulgar, ao oferecerem ao mundo tais regras ou 
princípios, alcançados á custa de seus próprios esforços. 

Tais previsores ou videntes chegaram ao ponto de antecipar os próprios  
acontecimentos, podendo, por exemplo, como médicos ou sociólogos, prever uma 
enfermidade física, social, mental ou moral, mesmo antes de se manifestaram, e ainda, 
curá-las depois de manifestadas; ou como astrônomos  e químicos, prever a existência de 
astros ou de átomos anteriormente desconhecidos e predizer uma reação ou um eclipse. 

Graças a esses divinos Rebeldes que, em luta continua com os velsungos da 
referida categoria, além de perseguidos, crucificados e desconhecidos para o mundo,  
são, entretanto, os que os enriquecem com os seus tesouros  conquistados á custa de 
enormes sacrifícios. 

Essa luta verdadeiramente titânica, foi sempre, simbolicamente cantada  em 
verso e prosa   em todas as epopéias, desde o Mahabarata até o fausto, onde sempre 
se enaltece ao humano Herói, debaixo de seus múltiplos e gloriosos nomes, seja Krishna, 
Hércules (ou Herákles), Osíris, Ulisses, etc., etc.,  28  Herói que sempre vence a 

                                                        
27 Servindo-nos de alguns trechos de SIMBOLOGIA ARCAICA e Aberraciones Psíquicas del Sexo, do genial polígrafo Roso de Luna, 
para o PREAMBULO deste humilde trabalho, não fazemos mais do que prestar as nossas homenagens àquele que nesta vida foi um 
dos nossos maiores e mais dedicados amigos, além de o considerarmos o verdadeiro ARAUTO da excelsa Missão em que estamos 
empenhados, se ele mesmo, antes de se passar para o mundo-jina – ao qual dedicou toda a sua vida, unindo-o ao terreno e ao Divino, 
na glorificação da Tríade Superior – teve ocasião de dizer em uma das últimas cartas com que nos honrou: “Agora sim, já posso  
morrer”... como quem diz “entreguei o seu a seu Dono”. Bem se pode afirmar que Roso de Luna, sendo o Arauto  da missão da 7ª   sub-
raça, do mesmo modo o foi  H.P. Blavatsky para a 6ª . Nesse caso, verdadeiros anunciadores de um Novo Ciclo portador de melhores 
dias para o mundo, na razão da “Missão Y”, que une ambas as Américas, para não os comparar com João batista, melhor dito, 
Yokanan (em dupla forma, “parelha”  ou “andrógino”, na razão do  “Hermafrodita divino”, como fidedigna expressão esotérica dos dois 
termos: Hermes-Afrodita ou Mercúrio e Vênus), os quais (desde que foram muitos e não um só, como julga a maioria, inclusive, a 
Igreja... ), ao lado das sibilas, dos profetas, munis e  Arhats, apregoaram a Idade de Ouro ou Satya-Yuga, que tanto vale pela vinda de 
Maitri, como o Redentor-Síntese da Humanidade. Por isso que os demais, na razão de Mensageiros seus, ou antes, Frações de tão  
excelso TODO.  E quando dizemos  “Maitri”, ao invés de  “Maitréia”, como nas tradições trans-himalaias, por expressar, com maior 
propriedade, o equilíbrio entre as 3 gunas ou qualidades de matéria (Sattva, Rajas e Tamas), do mesmo modo que, os 3 mundos e 
corpos de que o homem se compõem: físico, anímico ou emocional e espiritual. Desde que, Mai provém de Maia, como “ilusão dos 
sentidos”, e Tri, três, isto é, “aquele que venceu os referidos 3 mundos, corpos etc.” 
28 No primeiro capítulo desta Secção dedicada a S. LOURENÇO, seremos obrigados a falar de acidentada viagem atrás de uma 
“Helena mayavica”, artista de certa Companhia Infantil... Infantilidade, portanto, tal viagem, no sentido puramente sexual, mas, da 
maior transcendência, desde que, alcançando Lisboa, tivemos  que tomar o verdadeiro Rumo de nossa vida atual, em busca de um 
Ideal heróico, que foi no Norte da Índia, em um Colégio Iniciático, na cidade de SRINAGAR,  cujo nome faz  jús a todas as 
interpretações do termo “Naga”, apontados no texto. Tão precioso nome que se decompõe em dois outros  Sri, Senhor e Naga, 
Nagas  ou Nagar, serpente, etc., tanto vale por: Homens-Serpentes, dragões de Sabedoria, etc. , na razão daquela mesma categoria 
de  “semi-deuses”, pois que se trata da régia Residência de vários Adeptos ou Homens Perfeitos (Mahatmas, Jinas, etc),. Para não  
dizer, desde logo: Seres pertencentes a AGARTA! Sri nagar ou Sri agar, AGARTA, etc.. E quanto ao papel de ULISSES, que íamos ter 
na conhecida revista portuguesa TIM-TIM POR TIM-TIM, o daquele herói troiano, fundador da cidade de  “Ulissipa”, ou  seja a mesma 
Lisboa, desde que, o termo PORTUGAL tanto vale por Porto Galo,  Galia ou gaulês. Do mesmo modo que, ULISSIPA faz lembrar o 
“célebre anel atlante de outra Ulipi, U-li-pi ou Hu-lia-pa, filha do rei Mani-pura, segundo os Vishnú-Purana, cujo texto é citado quase no 
final deste Preâmbulo. E quanto á tal jovem Helena, que nos conduziu ao velho Portugal, semelhante aquela  “Helena de Tróia ” , 
causa das lutas em que “Ulisses” foi o seu grande Herói. 
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Ignorância, por isso mesmo, abrindo mais um rasgão no Véu de Ísis, ao formular em leis 
de ciência humana (quando não, por  meio de “prodigiosas revelações”, dignas da 
evolução de sua época .. )  os princípios fundamentais, que leis também o são da 
Natureza.  29 . 

Entretanto,  a origem das ciências atuais , devido a condição semi-animal, ainda, 
do homem, por não ter deixado, por completo, as suas antigas e inferiores roupagens, é a 
observação e experiência dos fatos que nos  rodeiam. E que  a bem dizer, não constituem 
ainda verdadeira ciências sistematizadas, razão de se ter criado uma linguagem que, 
como toda linguagem é um  Símbolo e o Símbolo, por sua vez, a base de todo 
ensinamento iniciático. 

O grande sistema arcaico, conhecido desde os tempos mais remotos, como 
Ciência Sagrada (ou Sabedoria Iniciática das Idades, no grego Teosofia), encontra-se 
oculta por trás do simbolismo religioso de todos os povos  30 , possuindo, como outrora, 
uma linguagem universal e secreta: a LINGUAGEM DO MISTÉRIO ou dos Hierofantes, 
que consta, a bem dizer, de  “Sete Dialetos” ou chaves, em relação com os sete 
respectivos mistérios da Natureza 31,  encerrados, cada um deles, em seu correspondente 
simbolismo astronômico, químico, filológico, etc., até alcançar, dizemos nós, o sexual, 
como o mais grosseiro de todos embora que este envolva os próprios reinos da Natureza. 

A mesma coisa, diz o grande polígrafo espanhol, aconteceu na antigüidade sábia 
com a diferença de que a Ciência era então iniciática, não só no conceito atual das 
“iniciações técnicas” (e no “teste escolar”, como prova ou  iniciação para  ser descoberto 
algo que se encobre por meio de “palavras veladas”, ou antes, duplamente veladas ... ) 
senão, em outro mais elevado, que se referia ainda á “técnica mental , assepsia,  
excelsitude ou ” técnica espiritual”,  que dentro do simbolismo da Árvore da Ciência do 
Bem e do Mal, evitava o triste espetáculo vimos presenciando, em nossos dias, com uma 
Ciência que, na guerra, por exemplo, com  os seus inventos, torna mais dolorosa a vida 
humana, a par de umas tantas religiões, que nada fizeram ou souberam fazer em sentido 
contrário, isto é, a favor da Paz . 32 

Da ignorância, pois, de sempre, e também, de nossa “atual ignorância ilustrada”, 
não se pode passar a uma Iniciação Superior, sem possuir as chaves necessárias, 
chaves que outrora, como hoje, eram de caráter fisiológico  ou biológico, filológico ou de 
linguagem adequada, numérica ou aritmética, gráfica ou geométrica, astronômica, 
metafísica, etc., todas  elas  expressas em  SIMBOLISMOS, isto é, em emblemas e 
símbolos abreviadores e sistematizadores”. 

                                                        
29 Perseu, na mitologia grega, mata o dragão que ia devorar Andrômeda acorrentada á porta do seu palácio, de cuja lenda a Igreja 
copiou a de S. Jorge, que  é em tudo igual á primeira, pois que tudo isso não passa de simples SIMBOLISMO, ou seja: O dragão da 
Ignorância é morto pelo Mental Superior, a Verdade, a Justiça, etc., pouco importa se Perseu ou S. Jorge, afim de que a Humanidade 
acorrentada nessas mesmas “férreas cadeias” da Ignorância, possa ser salva  ou redimida. Esta,  a única e verdadeira interpretação 
iniciática da referida lenda. 
30 Já tivemos ocasião de responder a alguém que nos perguntou  “Onde se achava a Verdade?”, que  “por trás da Mentira”, ou 
melhor, por trás dos densos véus de Mayá, com que se iniciam os homens, na razão da “letra que mata”, ao invés do “Espírito que 
vivifica”. No entanto, para se poder distinguir uma de outra, mistér se faz ser Iniciado nos Grandes Mistérios. Por isso mesmo, atento á 
oriental súplica, que diz: “Do ilusório conduz-me ao Real: das trevas, á Luz; da morte, á IMORTALIDADE”.  Ademais, é dentro e não 
fora, que o homem deve buscar a Verdade, se  no mesmo Portal do templo de Delfos, estava escrito: GNOSCE KEAUTON, que tanto 
vale por  “Conhece-te a ti mesmo”  (ou o “nosce te ipsum” latino). Ou então, nas  escrituras  orientais:  “Quando o discípulo está 
preparado o Mestre aparece”, o que tanto vale pela Consciência que se ilumina, ou Ele se torna Um com o Mestre , etc. Razão porque 
a Esfinge (no velho Egito) desafiava a todos aqueles que A defrontavam:  ”Ou te me decifras ou eu te devoro!” 
31 Sobre o mistério do Setenário, veja-se o que foi dito na anotação 6 de nosso estudo intitulado: “Em torno de Branca de Neve e os 
sete anões, publicado em  o número anterior desta revista. 
32 )Em nosso livro  O VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO  procuramos provar a decadência geral do mundo, inclusive, das 
religiões, etc., desde que se obedecessem  á Unidade ou  Tronco donde todas elas e tudo procedem (ciências, religiões, filosofias, 
etc.), ou seja a SABEDORIA INICIATICA DAS IDADES, por outro nome, TEOSOFIA, tão angustioso não seria o fim deste ciclo que ora 
estamos atravessando. De fato,  o homem vulgar cada vez mais se afastando da Unidade Primitiva, emaranha-se, dolorosamente, na 
obscura e complexissima TEIA de seus falsos Ideais, não importa se, sociais, políticos, religiosos, etc. Por isso, o grifo de outrora 
partido da Boca dos Adeptos: “Unamo-nos para  resistir”. Enquanto o dos maiores inimigos da Evolução Humana, os chamados  
“Irmãos da Sombra”:  “Dividamos para governar”. 
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Razão por que, esses mesmos símbolos grafados em alguns lugares do  mundo 
(as chamadas “inscrições rupestres”, por exemplo) e também em papiros e outros 
documentos misteriosos, são tidos pelos cientistas profanos, já como indecifráveis 
roteiros, ou códigos especializados, quando não simples passatempo de tribos selvagens, 
e até, “ranhuras do tempo”, como aquelas da Pedra da Gávea, etc. 

Por isso que   a STB, como Colégio Iniciático que é, além das prerrogativas de sua 
própria missão (por demais conhecida dentro e fora do País), possui três séries (graus, 
Vestíbulos ou Portais, como eram chamados outrora),  justamente para aquelas três 
espécies de mentalidades, a que nos referimos em  outros lugares deste Preambulo, o 
qual por sua vez, se propõe ao preparo mental do leitor, para melhor compreensão do que 
se vai tratar nos capítulos seguintes, na razão iniciática do que se oculta por baixo da 
“letra que mata”, a fim de  resplandecer, em toda a sua grandiosidade, “O Espírito que 
vivifica”. 

O mesmo Jeoshua (o Jesus bíblico) falava por parábolas e símbolos      como 
outros mais, inclusive o Buda – à plebe ignára, enquanto aos seus apóstolos ou 
discípulos, de modo mais claro ou desvendado (e não, “revelado”, como se diz, por  ser 
“duas vezes velado ou encoberto” ...)  33 

Haja vista, quando lhe apresentam  “a mulher adultera”, traçar ele no chão o 
símbolo de um peixe, que nada tem com a profissão de “pescador” (sua e dos seus 
apóstolos), dá má interpretação religiosa, e sim, com o signo de PISCIS ou Peixe, 
relacionado com  as questões sexuais, ou o chamado   “Pecado original”, procedente,  
como se verá mais adiante, da 3 ª   raça-mãe – a Lemuriana – justamente, quando a 
Humanidade se separou em sexos diferentes. 

Servindo-se de outros termos: além do sentido mais profundo, que possui o 
símbolo traçado por Jeoshua, quis ele dizer aos seus próprios discípulos, que “não 
dessem eles o mau exemplo de atirar a primeira pedra”, porquanto, todos os homens são 
filhos do referido  “pecado”... Além de que seu nobre gesto, repleto de Amor e de 
Sabedoria, concorria para  salvar uma alma ou “ovelha transviada”, que também é um 

                                                        
33 Diz-se, na vida de Gautama, o Buda,  “que este morreu de uma indigestão de carne de porco” . E isso para os neófitos  de todos os 
credos, é motivo para ridicularizarem o incomparável Ser, cujas preciosas doutrinas serviram para redimir milhões de almas em todo o 
Oriente e até, no Ocidente. Em outros estudos nossos já tivemos ocasião de explicar o verdadeiro sentido da referida frase, isto é, “que 
o mesmo morreu por excesso da Sabedoria que ofereceu  ao mundo”.  Outros tem morrido pela mesma razão, quando não se 
tornaram imprestáveis até mesmo para seus próprios lares. Do mesmo modo que, nenhuma diferença existe entre os termos Buda e 
Cristo, se ambos, quer no sânscrito, quer no grego, possuem o mesmo significado: Ungido, Sábio, Iluminado. Quanto ao termo porco, 
refere-se a   “javali”, que se dá na mitologia indiana,  a um dos avataras de Vishnú, todos Eles portadores do Verbo Sagrado, para não 
dizer, “manifestações do espírito de Verdade”. 

Nenhum alimento, pois, mais sadio do que o da Sabedoria Divina (melhor dito, dos deuses, Super Homens, Mahatmas, Gênios ou 
Jinas), como já dissemos,  “o  verdadeiro e único Maná caído dos céus, para aqueles que se acham famintos e perdidos na negra 
floresta da vida”, o que tanto vale pela selva   ou “floresta negra (Jung-frau) das lendas musicais vagnerianas, por sua vez, extraídas 
das escandinavas. Senão, também, daquela cantada por Dante, na sua Divina Comédia:” 

 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

Mi ritrovai per una selva oscura, 

Che la diritta via era smarrita. 

Eh quanto a dir qual era, e cosa dura 

Questa selva selvaggia ed aspra e forte 

Che nel pensier rinnova la paura! 

Tanto e amara, che poco e piú morte. 

Ma, per trattar del bem ch’i vi trovai 

Diro dell’altre  cose ch’io  v’ ho scorte. 

I non so ben  ridir com’io v’entrai; 

Tanto era pien di sonno in su quel punto 

Che la verace via abbandonai... 

Por sinal que a muitos acontece, defrontar trágico Portal, sobre o qual estavam estampadas as seguintes palavras: LASCIATE OGNI 
SPERANZA, O VOI QUI ENTRATE, justamente por terem tomado o caminho da esquerda, ao invés do da direita. 
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símbolo, referente á Verdade encoberta pela Mentira, melhor dito, Maya, como “ilusão dos 
sentidos”... 

No diálogo  “O Banquete do Amor”, existe uma passagem onde se transcreve 
estranha mitologia que fez passagem pelo Oriente e ressuscitou no Ocultismo moderno. É 
aquela onde Aristófanes descreve a Humanidade como tendo sido, outrora, de forma 
diferente da conhecida pelos gregos. Compunha-se ela de homens duplos de três 
classes: uns varões; outros, fêmeas, e finalmente, outros, como um misto dos dois 
primeiros: os  andróginos. 

Tais homens, que eram uma sólida parelha de irmãos siameses, foram fortes e 
audazes. Conceberam o projeto de escalar o céu (donde se originou a falsa interpretação 
bíblica da “Torre de Babel”) para lutar com os deuses, tal como acontecera com os Titãs, 
em dias mais remotos (em relação com os  “lemurianos” ou habitantes do 3º  continente). 
Júpiter  34 quis castigá-los, porém, coragem lhe faltou para aniquilar tão soberba raça, ao 
mesmo tempo que não desejava privar o Olimpo do culto   e dos sacrifícios, que tais seres 
lhe prestavam. Assim, adotou um termo médio: dividiu os homens duplos em duas 
metades, (donde o mito de Adão e Eva, esta “nascida da sua costela”), ás quais  Apolo 
deu os necessários retoques a fim  de as tornar mais perfeitas. Nasceram daí as atrações 
do amor – as  naturais e as que o homem considera “aberrações” – pela nostalgia de 
cada um pela sua metade perdida (o que tanto vale, dizemos nós, pela “alma-irmã” dos 
poetas). 

Os Teósofos modernos citam os  “andróginos platônicos”, como reflexo da antiga 
tradição esotérica de uma afastada raça bi-sexuada (que o mesmo Dr. Maranon a aceita), 
tal como o indica um versículo da Gênese, que diz: “Macho e fêmea o criou”, embora com 
um a explicação mais simples, para não dizer, infantil, dentro da exegese bíblica, como 
expressão abreviada da criação da parêlha primitiva, em a narração em que foram 
copiadas as duas versões do elohista e do jehovista. 

Sendo o SEXO a mais importante de todas as chaves secretas (mesmo que se a 
tome como a mais grosseira); somente “de boca para ouvido pode ser dada”, como 
outrora nos Colégios Iniciáticos, mesmo assim, aos discípulos mais avançados. 

Bem se pode afirmar que, com a morte do SEXO, alcança o homem a  sua 
dignidade divina, pois que “deuses fomos e nos temos esquecido”. E com isso, a sua 
própria redenção, porquanto, a Humanidade inteira vive crucificada no SEXO, desde 
aqueles tempos longínquos da História. E como tal, a origem de todas as suas lutas e 
sofrimentos no decorrer de cada existência. 

Numa recíproca verdadeira, tanto o homem pode dizer “Cherchez la femme”, como 
o fazia aquele famoso juiz francês, diante de todo e qualquer crime, como também a 
mulher,  “Cherchez l’homme”... nos momentos mais trágicos de sua vida!... “Honni soit qui 
mal y pense”... 

Esta, como as demais chaves do setenário cabalístico, foram dadas através da 
História pelos Adeptos, Mahatmas (Grandes Almas) ou Mestres, de que tanto falam as 
escrituras teosóficas e ocultistas. A Humanidade sem tais Mestres jamais poderia lavrar a 
sua “pedra bruta”, ou melhor, continuaria, por incalculáveis eons, uma infância mental 

                                                        
34 Júpiter, Jove, Jehove ou Jeovah, tanto vale pelo Deus dos cristãos, embora que considerado um deus “pagão”. Paulo III afirmava 
que “Cristo era o Sol, adorado pela seita mítrica. Enquanto Deus, o mesmíssimo Júpiter-Amon dos pagãos. 
Enquanto Júlio, o africano, que viveu no século III, “não acreditava na autenticidade da Bíblia e duvidava mesmo da existência histórica 
do Cristo”. Um frade do século Vm negou abertamente que Jesus houvesse existido (existiu sim, porém, dizemos nós, ou outro nome e 
emissão, como estamos fartos de o provar em diversos estudos nossos). Por sua vez, João XXIII, não acreditava no próprio Deus (o 
“antropomorfo”, talvez). Bonifácio III afirmava que os “evangelhos ensinam maiores mentiras do que verddes; que a prenhez da Virgem 
Maria era absurda, a encarnação do Cristo, rdícula, e a transubstanciação, uma tolice acrescentando mais: “que as religiões haviam 
sido criadas por ambiciosos, para enganar os homens. E que eram incalculáveis as somas de dinheiro que a fábula do Cristo havia 
produzido aos padres”. Leão X corroborava nas mesmas idéias. Porém, antes dele, Alexandre VI havia afirmado não ser cristão, nem 
crer na existência de Deus. (Roma perante o século de Carlos von Koserritz, Os crimes dos Papas de Lachatre, La Religion de Barreta, 
etc.). 
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perdurável, vazia e sem nenhum dos ideais que pudessem exaltá-la,  a caminho do 
grande Dia, em que, finalmente possa entoar o seu triunfo regenerador, o que tanto vale 
pela sua  Superação integral, ou de tornar-se Una com a sua própria Origem. 

Por isso que, estando tais Seres á frente dessa mesma Humanidade, como 
“excelsos frutos de evoluções passadas”, considerados são seus Instrutores ou Guias, 
sem falar nas manifestações cíclicas do Espírito de Verdade, como Ele mesmo prometeu 
a Arjuna, no Bhagavad-Gita, com estas palavras: 

“Todas as vezes, ó filho de Bhárata! Que Dharma (a lei justa) declina e Adharma (o 
contrário) , se levanta (qual acontece ao mundo presentemente...), Eu me manifesto para 
salvação dos bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da Lei, Eu nasço em 
cada Yuga”. Donde a dificuldade de O reconhecer,  quer em uma Obra ou Pessoa, na 
razão da mui citada frase: “Ele já veio  e vós não O reconhecestes”... 

Os condutores de todos os povos do Oriente ao Ocidente, são os Rishis ou Manús, 
de que nos fala H.P.B. nos seguintes termos: 

“As tradições de todos os povos confirmam os Ensinamentos Esotéricos relativos 
aos Sete e os Dez (isto é, dizemos nós, 7 e mais 1 com  valor de 3 ou da mesma Tríade 
Superior perfazendo Dez, como se diz, terem sido os Reis atlantes) Prajáptis, Rishis ou 
Manús. São os mesmos Chim-nang e Tchan-Qui chinos; o Dingir e o Mul-lil acadios; ”os 
Deuses do mundo dos fantasmas,  egípcios, com Isis-Osiris e Thot á frente; os Elohim 
hebreus; os Sete e os Dez Ki-y chinos, ou sejam os dez e sete  Amshaspands caldeus, os 
dez e os sete Sephirots, Zefiros ou  Alentos cabalistas (Serapis, Serafins, etc. dizemos 
nós),  e até o Manú Manco-Capac, com toda a sua progênie incásica, derivados dos  
Dhyans-Chohans da Doutrina Arcaica,  os mesmos ”Construtores das  Estâncias  de 
Dzyan”.  Desde Manú, Thot-Hermes, Oanes-Dagón e Edris-Enoch, até Platão e  
Panódoro, todos nos falam das Sete Dinastias Divinas na Lemúria e na Atlantida. Deuses 
duplos e primitivos, que descem de sua Mansão celeste e reinam na Terra (como aqueles 
já por nós apontados,que dirigiam a mesma Atlantida , através  de “sete mais Um Reinos”, 
etc) ensinando a Humanidade a Astronomia, a Arquitetura e demais ciências que tem 
chegado até nós. 

Eles aparecem, primeiramente, como Deuses e Criadores; logo se fundem no 
homem nascente para surgirem, enfim, como Reis e Governadores Divinos (os próprios 
Adeptos, Mestres ou Mahatmas, bem se pode dizer,  procedem do mesmo Tronco, donde 
o termo “Árvore Genealógica dos Cabires ou  Kumaras”; do mesmo modo, quando se diz 
que,  “a Grande Hierarquia Oculta procede dos meados da 3ª  raça-mãe, a Lemuriana). Os 
egípcios, por exemplo,  como o demonstra Basnage, afirmavam que a ”a Ciência havia 
florescido em seu país nos tempos de Isis-Osíris, aos quais continuavam adorando como 
se fossem Deuses, mesmo quando se converteram em Sacerdotes com forma humana” 
(haja vista, na mesma Atlantida, dizemos nós, os Dois Poderes  o Temporal e o 
espiritual, em mãos dos referidos Reis, os chamados depois “Reis de Edom”, do Edem ou 
Paraíso terrestre: e os  Sacerdotes, dentre eles, o de nome Mu-Ka,  que tanto vale por   
“alma da Atlantida”. Sendo que a Síntese,  ou antes, a manutenção dos Dois poderes 
partia do 8º Reino ou País... ). E  o referido autor, quando se refere ao Andrógino Divino, 
acrescenta: “Diz-se que Isis-Osiris (já então com outros nomes... até chegar ao de 
Romulus e Remulus,  na velha Romakapura, mais conhecidos, tradicionalmente, por 
“Gêmeos Espirituais”, donde Castor e Pollux sua representação astronômica... para não 
dizer, cabalística, esotérica, etc.), construtores de cidades no Egito, fez cessar as 
inundações do Nilo, inventou a agricultura (ou antes, divulgou-a), o uso do vinho, a 
música, a astronomia e a geometria. 

“Os Rishis são, pois, os  que marcam os períodos de tempo nesta Kali-Yuga do 
pecado e da tristeza (Kali-Yuga ou Idade-negra), pois, segundo nos ensina o Bhagavad-
Purana,   “quando Krishna, o esplendor de Vishnú, se elevou aos céus, a idade Kali, 
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durante a qual os homens se acham engolfados no abismo do Mal, invadiu o mundo. Com 
efeito, quando os Sete Rishis se achavam em Magha, começou a idade Kali, que 
compreende mil e duzentos anos divinos (ou sejam 432.000 anos comuns) e que 
alcançará todo o seu  desenvolvimento sob o governo de Nanda e seus sucessores” 
(Vishnú-Purana, trad. de Wilson IV, 230). Convém saber que Nanda é o primeiro 
soberano budista Chandragupta, da dinastia dos Moria e avô de Ashoka. Contra ele 
estavam reunidos os brâmanes . Esta é uma das passagens que não existem nos 
primeiros manuscritos puranicos  e que foram reunidos pelos Vaishnavas,  interpoladores 
sectários, bem semelhantes aos Padres cristãos”. 

Cada um dos referidos “Manus” ou  “condutores de povos” (donde o povo hebreu, 
diante do verbo inflamado de Moisés, exclamar Man hú?,  “que quer dizer isto?” e não, 
nenhum  “maná” ou fruto caído do céu, como o julga a Igreja, pois que, em verdade, 
precioso Fruto é o as Sabedoria Divina ou  Teosofia, lançada por todos os Manus, etc. 35 
inclusive Moisés conduzindo o mesmo povo à Terra  Prometida, Canaan, etc), é um 
reflexo na Terra do Apâm Napât dos zendos ou do Fohat dos tibetanos e mongóis, o que 
tanto vale por um nome védico e outro parsi ou do Avesta. Literalmente são  “os Filhos 
das Águas do Espaço ou do Etér celeste, Hut-nat-jinas ou deuses “luni-solares” (por isso 
que, duplos ou “andróginos” dizemos nós ...), puros espíritos do fogo, por sua origem, e 
das águas terrestres, para a missão que lhes coube entre  os mortais (donde o próprio  
“Moisés”, significar  “salvo das águas”, etc) Verdadeiros Ar-hu-nats-Arjunas, refletidos se 
acham com  exatidão, mesmo que, sob denso véu esotérico, no Arjuna herói do 
Bhagavad-Gita (livro muito mais antigo do que o próprio Mahabarata, onde mais tarde foi 
incluído), discípulo de Krishna, o deus luni-solar, cuja morte teve lugar há uns cinco mil 
anos no Kattyavar do Guzerate, quando começa a Idade negra ou kali-Yuga, na qual 
ainda nos encontramos (donde os descalabros que se vem por toda parte, inclusive, 
guerras , terremotos, inundações, epidemias, monstros de toda espécie, etc, etc). Idade 
iniciada pelos grandes êxodos dos pobres povos lunares “semíticos” ou  chalcidios, por 
toda parte do mundo, a fim de o repovoar com elementos ários mui superiores ao 
sedimento atlante, que havia deixado a grande, catástrofe (cuja reminiscência  está 
contida em todas as  tradições do mundo,  s começar pelo dilúvio bíblico). 

Os Vedas dizem que esse Arjuna, discípulo e companheiro de Krishna, desceu até 
o Pa-ta-la e ali casou com U-li-pi ou Hu-lia-pa,  filha do rei dos Nagas (Serpente da 
Sabedoria, ou antes, Dragões) chamado Kauravya, Curavia ou Curuta, nome este que ao 
próprio grego se assemelha, e também ao hispânico.  Patala é o antipoda de Jambu-
dvipa, e Jambu, Zambo ou Tambo é  “a pousada ou tambo (Pacaritambo) do amanhecer”, 
a que se referem todas as tradições americanas.  

Em alguns textos vedicos, a América é, também, chamada Bhâratha-Varsha, “o 
continente do filho de Bhârata” ou Arjuna, nome que lhe dá Krishna no Bhagavad-Gita (á 
guisa de Badezir como Pai de Yetbaal,  que na mesma “Pedra da Gávea”...  serve de 
expressão, ou antes, um símil de  tão sublime passagem, pouco importando a sua origem 
fenícia, como o demonstrou Bernardo Ramos), quando procura provar-lhe sua  “quiritaria 
ou solar condição de herói” (Kshattrya, guerreiro ou Jina, dizemos nós). 36 

Em outros textos, cita-se finalmente o célebre anel nupcial atlante de outra Ulipi, 
filha do rei Mani-pura, segundo o Vishnú-Purana nos textos  vulgares, e do naga do 

                                                        
35 Donde   a STB adotar por lema, o latino SPES MESSIS IN SEMINE, ou  “a esperança da colheita está na SEMENTE”. Essa mesma 
“semente” que há de produzir bons FRUTOS no futuro, desde que a sua Missão é a de preparar o terreno, sáfaro ainda, onde fará seu 
aparecimento a civilização de elite portadora de melhores dias para o mundo. Trabalho “manúsico”, portanto, como o de Moisés e 
outros mais. 
36 Em longo estudo que fizemos para comemorar o 14º  aniversário da fundação de nossa Obra, e que foi lido em duas sessões 
seguidas, ambas repletas de membros da Obra e pessoas que lhe são simpatizantes, entre os muitos nomes de que nos servimos 
para comparar com o de Brasil, figura o do rei fenício BADEZIR, cujo primogênito Yethbaal (“o deus branco”), senão ambos, se acham 
estreitamente ligados aos mistérios da “Pedra da Gávea”, como estamos fartos de proclamar, embora sem entrarmos em outros 
detalhes. 
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Patala, de que tanto se fala nas mais corretas versões esotéricas, como por exemplo, a 
do pandita Dayanand-Sarasvati, tantas vezes citado na Doutrina Secreta. 

E embora que pareça á primeira vista estranho, nos Vedas devem-se  buscar, 
também, as origens caldaicas ou calcidicas do maior povo das duas Américas, como dos 
maiores  também de toda a História: o povo Naga, Navia, Nahual ou Nahoa, ao qual 
Chavero consagrou as mais formosas páginas de seu México através  dos séculos. 

 

Ilustração: gravura 

Legenda: 

... e o anjo (Deva) aparece SEMPRE às  “virgens mães” para anunciar o “fruto 
bendito de seu ventre...” 

 

Os NAGAS de Vedas e Puranas, são seres semi-divinos com  cara humana  e 
corpo de dragão ou de Serpente  na mesma razão dos centauros, metade homem,  
metade Touro, para expressar, simbolicamente, a dupla natureza: humana e divina, e não 
que de fato assim o fosse. E dos quais, as célebres sereias gregas, são as suas 
caricaturas e, em nossas lendas, também, inclusive, com o nome de  “mãe d’água”, com 
que as batizou  o africanismo. 

Nas lendas exotéricas asiáticas,  afirma-se que tais indivíduos não passavam de 
mil, e haviam surgido do senhor de Kadrú ( aparte a “maya numérica, para encobrir a 
verdade, porquanto tal número é formado apenas de uma centena, na razão de certo 
número esotérico multiplicado por SETE ...),  dizemos, esposa-virgem 37  de Kashyapa, 
neto de Brahmâ,  com “o fim exclusivo de povoar o PATALA   ou AMÉRICA... 

                                                        
37 Dessas virgens-mães ou esposas saiu o mito da Virgem-Maria, também chamada “Imaculada Conceição”, ou aquela que esmaga a 
cabeça da serpente venenosa (serpente do Mal) , o  que simboliza a Sabedoria ou Isis (Sophia, etc.) sobrepujando ou esmagando a 
Ignorância. 

Todas as religiões possuem as suas  Virgens-Mãe, ou Mayas, que são:  Adha-nari a hindú; Isis, a egípcia;  Astaroth, a hebraica; 
Astarté ou Haschtoreth, a  síria; Afrodite, a grega: Vesta, a romana (donde o termo “Vestal”, etc); Herta, dos  germanos;; Ina , da 
Oceania; Isa, a japonesa; Ching-Um, a chinesa, e outras muitas, inclusive, a que o nosso tupi denomina de Jaci – “a mãe dos frutos”, a 
LUA, etc, pois, como é sabido, Maria provem de mare, o Mar, simbolicamente   “a grande ilusão”. 

“Amanjá” denomina o africanismo, á “mãe d'água”, nesse caso, à mesma Virgem-Maria que tanto vale, por ISIS, a Lua, etc. desde que 
Osiris representa o Sol.  Razão porque a mãe de Mercúrio (Buda, Thot-Hermés, etc) foi Mayá, como o foi a de Gautama. A mesma 
coisa se encontra no Egito: Mût que, em certo sentido significa “Mãe e indica o lugar que lhe é assinalado na Tríade desse País. “” Ela 
era, ao mesmo tempo, a Mãe e a Mulher de Amon, e um do títulos principais do deus, era: “marido de sua mãe”, que todos interpretam 
de modo completamente diverso... ao seu verdadeiro sentido. 

Assim é que, a deusa MUT – como as demais – é invocada no Ocidente, com o nome de “Nossa Senhora, Rainha do céu e da Terra”. 
Na Mitologia, as PLEIADES são sete, na razão das sete  raças-mães de que compõe uma renda por inteiro. São chamadas “Krittikas”, 
como  “mães de Kartikeya”, “o guerreiro anunciado”, que  é o mesmo Maitréia, o Sosioh persa, etc. Em grego elas tem os seguintes 
nomes: ELEKTRA, MAYA (?) TAYGETA, ALCYONE, SELENE, STEROPE e MEROPE. No sânscrito: AMBA, DULA, NITALNI, 
ABRAYANTI, MAGHAVANTI, VARSHAYANTI e CHUPUNIKA. A igreja as simboliza, através  das sete semanas da quaresma, com os 
nomes: ANA, BAGANA, RABECA, SUSANA, LAZARO, RAMOS e PASCUA (isto é, em forma de verso: Na Páscoa estamos...).  

Os egípcios acreditavam que o pequeno Horus (símbolo do astro-rei), era filho de Osireth e de Oset, cujas almas se converteram 
respectivamente nas do Sol e da Lua, depois da morte desses personagens. Astarté, que é a mesma ISIS, era o nome  da LUA, a qual 
se adoravam a Fenícia sob a figura de uma mulher enfeitada de cornos (a mesma Virgem Maria trás, a Lua ora debaixo dos pés, ora 
sobre a cabeça. E o quarto lunar tanto vale por “córnos”), para significar o crescente do astro noturno. Astarté levava nas mãos um 
bastão, ornado com uma cruz. E chorava, como Isis, a morte do Sol velho, seu esposo. Não é Maria, quando pranteia a seu filho, a 
“justa crucem lacrymoso dum pendebat filius”, a herdeira de Astarté e Isis? 

Veja-se ainda, a rainha do céu (ou “Regina coelli”), mais uma vez na antigüidade: Os antigos israelitas chamavam-na de Menia, donde 
se derivou Neomenia (nova Lua), que vem a ser a mesmíssima Maria moderna, a mãe do deus encarnado dos brâmanes, a  mãe 
Crisna ou Cristen. Em outra seita bramanica, é a Virgem-Mãe dos deus Bûta, a Virgo dei genitri da ladainha de Maria. Frigga, a dama 
por excelência, a rainha das deusas dos Edas, faz-nos lembrar a “Regina virginum” da mesma ladainha.  

A Virgem que há de dar á luz – virgem que é, ao mesmo tempo, mãe ou  “Virgo-parituri”, faz-nos  ainda lembrar  os versículos: “Mater 
salvatoris, vas honorabilis,   “ da mesma ladainha. “ A veleda de oiro” das margens do Obi, que trazia uma criança no regaço, é a 
“Domus áurea” da ladainha de Maria. Tal origem continua, do mesmo modo, quer através de Adonai a (Vênus), mãe de Adonis, o deus 
solar de diversos países, quer de Milita (A Vênus assíria) , deusa da Natureza, ora de Alilat, simbolizada pelos árabes no crescente 
lunar; já, como Selene a irmã de helios o deus solar grego, ou de Magna Mater, vas honestissimae, purissimae castissimae, mãe 
universal de todos os seres. E até, como Mater divina gratiae, causa nostra laetitiae vas insignis devotionis, mater admirabilis, etc. 

Da mesma  maneira que o Sol era Febo no céu,  Apolo na Terra e Plutão nos infernos, a Lua era Febo no céu, mas na Terra, Diana. 
Gea, Gé, Céres, tellus ou Latona (Litania ou Ladainha) e nos infernos, Proserpina ou Hecate. 
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Como Diana fosse a deusa da CASTIDADE, não é de estranhar que a ladainha da Diana moderna a complete como “Rainha-
virgem”(regina virginum, virgo, etc) e se lhe dê o epíteto de “castíssima”, como fez Gregório I, no começo do século VII, para reunir o 
rito judaico e dos pagãos, no cilo do seu pontificado. 

A introdução dos ritos pagãos e judaicos no culto cristão, que até então era mui simples, além de encontrar obstáculo imenso no 
paganismo, no concílio que condenou a Nestorio, deu á Maria o título de “Mater Dei”. 

O famoso escritor francês Le Comte de Volney, em sua maravilhosa obra  LES RUINES, tratando do Cristo, diz (pág.63):  “O 
Cristianismo é o culto alegórico do Sol debaixo dos nomes cabalísticos de Cris-na ou Cristo. E Yesus ou Jesus Cristo, é uma palavra 
que significa “conservador”, cuja última sílaba (de Chris-na) lida cabalisticamente, dá o Chris-na ou Krishna indiano, donde procede o 
Cristos, filho de Maria no Ocidente, cujo pseudônimo Yes, significa numericamente 608, como um dos ciclos solares. 

Tal nome latinizado com o sufixo us, deu Yes-us ou Jesus, nome antigo atribuído ao jovem Baco (Osiris), filho clandestino ou noturno 
da Virgem Minerva. 

Eusébio faz remontar a Moisés, não só o nome de Jesus, como também o de Cristo, “o Ungido ou Iluminado”, dizendo: “Moisés foi o 
primeiro que reconheceu o nome do Cristo ser particularmente digno de veneração e celebração”. Ele designa, com  efeito, um homem 
com as funções  de Grão-Sacerdote de Deus, no seu mais elevado sentido, e o chamou de Cristo. Dando assim a dignidade de “sumo-
sacerdote” que,  na sua opinião, sobrepujava a todas as honras conferidas pelos homens  por sua glória e esplendor, ligando-lhe o 
nome de Cristo (Com. Lev. IX, 16), onde está apontado na versão grega:  ho hierus ho christos: o grande sacerdote o ungido.O mesmo 
Moisés, iluminado pelo espírito de Deus, teve também uma presciência  muito nítida do nome de Jesus, distinguindo-o, entre os 
demais. Com efeito, esse nome que jamais fora pronunciado entre os homens, antes da época mosaica, foi dado por Moisés, a 
princípio, ao único homem que ele sabia, seria depois de sua morte chamado a exercer o poder supremo sobre o povo o que lhe 
conferia, portanto, o tipo e o modelo de um Jes-us. 

Foi então seu sucessor, que antes era Nave (Num), nome pelo qual o chamavam seus pais, a quem Ele (Moisés), deu aquele título, 
“como a jóia mais preciosa e elevada de qualquer diadema”. 

E assim o fez, porque esse Josué, filho de Nave, figurava o Salvador, que após Moisés e o estabelecimento do culto simbólico por ele 
firmado, deveria ser o único herdeiro do melhor e mais puro de todos os cultos. Foi assim que Moisés, aos dois homens que brilharam 
por suas virtudes e gloria diante de todo o povo, ao sumo-sacerdote e seu sucessor, ambos “condutores do povo, concedeu-lhe a 
honra suprema de trazer o nome do salvador Jesus Cristo. Nem podia falar de outro modo, eusébio, mas o fato é que tais títulos não 
eram de uma personalidade, e sim, uma distinção ou grau iniciático... o que aliás ele não compreendeu muito bem. 

E é por isso que se vê (Hist. Da Igreja, I,3) que o nome de Josué, Jesué, Jesus, Jasios, Jason ou pelo menos a silaba Yes ou Jes, 
serviu sempre para designar, na antigüidade, um ser divino. 

Segundo Virgílio (Eneida III, 168) Jasius é o nome do antigo deus itálico Janus. Quirinus (pai Jasius, do qual descende nossa raça). Foi 
daí que veio o nome da  mais antiga moeda romana, de bronze,  as, eis, yes, que traz em relevo o perfil de Jasius ou Janos. 

Segundo a Odisséia, XVIII, 433, Jasius (Jaso) era o nome de um rei poderoso, na ilha de Chypre,cujo filho Dmestor (ou Demeter), é 
idêntico a Diomedes nome sob o qual os Venetas reconhecem Kronos (Saturno-Janos), festejado todos os cinco anos em  Elis nas 
ischenias (Kronias, olimpíadas). Yschenos, diz-se, era o amante de Coronis,mãe de Esculápio (Jason), Yeseus-Krisna (que viveu 3.500 
antes da era cristã, e bem parecido com o de Jesus Cristo, dizemos nós.. .), é o nome da encarnação de Jesnu ou Vishnú, cujo atributo 
é um “Peixe” (na razão do signo de Piscis, como já o dissemos), o que faz lembrar que, Josué é “o filho do peixe Num ou Nimus”, cuja 
forma  primitiva parece ter sido: Nim-yes, Jes ou Yese um dos nomes do sol.  Jesse era o nome do deus solar dos slavos do Sul. 
Jasny, em língua slava, designa o véu luminoso e Yas ou Jas é, ainda, em nossos dias, um nome próprio entre os povos da Criméa  e 
do Cáucaso. Segundo Hellanicus, esta palavra reaparece nos nomes de Osiris (Yes-iris ou Hes-iris) em Hasus, nome de um deus dos 
celtas, em Isskander (que faz lembrar o sânscrito “skanda”  ou tendência... como o faz, também, o termo Scandinávia, etc.), nome que 
as pessoas davam a  Alexandre, o Grande, venerado como   “Salvador do Mundo”. Outrossim nos Iazzyges, Yesyges, Yezides ou 
Jesides, de um povo do sul da Itália,  aparentado com os venezianos. Entre os mahometanos, esse nome designa um herético. Os 
turcos o dão a uma ilha nômada, que os mesmos detestam. Pensam venerar Jesus Cristo, mas, em verdade, veneram Yes-Krishna e  
se distinguem, ainda, dos cristãos, como  dos mahometanos, por todas as particularidades de sua religião. A mãe de todas essas 
divindades, cujo nome contém a raiz YES, é uma virgem Mayá,  Mariana, Maritala, Semiramis, MARIA (idêntica a Myriam, segundo o 
demonstra John M. Robertson, em Christianity anda Mythology, 2ª  ed. 1900, pág. 903). E deve ser, segundo uma tradição parsista, a 
mãe do Josué mitico. Ela tem por atributo  a cruz, o peixe ou o carneiro (Áries). Seu festejo é o de hule ou Yule, no qual César recebeu 
a sua  deificação no templo de Júpiter-Amom, através  do nome  de Julus ou Julius. E a história dessa mulher concorda 
maravilhosamente, com a de Jesus”. 

Mais ainda sobre o plágio da vida de Jesus: “Hermés diz ao encadeado  Prometeu: Não cessará o teu tormento enquanto um deus não 
queira padecer em teu lugar e descer aos tenebrosos abismos do Tártaro (Ésquilo   Prometeu, 102). Na Mitologia grega tal deus era 
Héracles (ou Hércules) , primogênito do Salvador, a quem tomaram por modelo os Padres da Igreja, e de quem diz Luciano: “Héracles 
não dominou as nações pela força, mas, pela persuasão e Sabedoria Divina (Teosofia). Héracles melhorou os homens estabeleceu 
uma religião suave e destruiu a doutrina da condenação eterna, expulsando do mundo inferior (in-fera, donde saiu o de “inferno”) a 
Cérbero (o diabo). 

Do mesmo modo que, se o compararmos ao Cristo bíblico, Héracles ofereceu-se, voluntariamente em sacrifício pelos pecados do 
mundo e pois fim aos tormentos de prometeu (que é um símbolo da Humanidade “acorrentada nas férreas cadeias da Dor, pela 
ignorância das coisas superiores ou divinas, únicas que  a redimirão. Quanto ao termo “Cáucaso”, tanto vale pelo  de “cárcere carnal” 
ou corpo físico...). 

Nesse sentido, diz Bart: “Seu voluntário sacrifício augurou o novo nascimento eterno dos homens... Ao libertar Prometeu  e erigir 
altares,constituiu-se mediador entre as crenças antigas e as modernas, abolindo os sacrifícios humanos. Desceu em espectro ao 
sombrio reino de Plutão e ascendeu em espírito ao Olimpo, a fim de se reunir com o Pai”. Não está tudo isso incluído no Credo cristão? 

Tão difundida estava na antigüidade, a lenda de Héracles, e tanta fé se lhes tinha que até os próprios hebreus, erroneamente 
reconhecidos como monoteistas, a copiaram em suas alegorias, pois, do mesmo modo que se diz que aquele quis roubar  o oráculo 
délfico, assim, segundo o Sepher Toldoth Jeschu, subtraiu Jesus, do Santuário, o Nome Inefável (a Palavra Perdida). O mesmo 
Prometeu rouba aos deuses o Fogo divino, encerrando-o em sua cana (que tanto vale  como uma das sete chaves cabalísticas ,  
pela coluna vertebral, onde se encontra o fogo cósmico ou Kundalini, mantido nos SETE NADIS, donde nascem ou surgem os  “sete 
centros de força, no homem”, por outro nome, CHACRAS). 

Mais de quatro séculos antes da época que se presume haver nascido Jesus, já havia escrito Aristófanes, sua imortal descida de 
Héracles aos Infernos, com o coro de bem aventurados dos Campos Elíseos,  a chegada de Héracles, em companhia de Baco 
(equivalente a  Yacchos,  Yale Sabaoth, donde também o nome YACK para certo animal sagrado e “bija” do chackra cardíaco, com seu 
respectivo simbolismo, que só a discípulos mais avançados se pode revelar...). E ao qual  recebeu com fachos acesos, como emblema 
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Outra das sete divisões (reinos, mansões ou pousadas, como na atlantida, 
acrescida de mais uma com o nome APTA, que quer dizer: manjedoura  38  presepe, 
                                                                                                                                                                                        
da RESSURREIÇÃO: e a nova e resplandecente vida nas trevas da morte. Nada falta na Aristofanesca comédia, até As rãs, a que se 
refere o Evangelho de Nicodemo, sobre   “a descida aos infernos”. 

“Desperta, acende as tochas... 

porque tu chegas, ó Yaccho 

e em tuas mãos as brandes, 

ó fosforescente do noturno rito!” 

o que se assemelha, de fato,  com o que diz Eurípedes,  em Héracles, 807: 

“Héracles saiu das câmaras da terra, da Subterranea morada de Plutão (embora que tudo isso possua um sentido até hoje não 
revelado, e que nada tem a ver, propriamente, com a  “região inferior, inferno,etc”...) 

E Virgílio, na sua Eneida, VIII, 274: 

“Diante de ti tremeu o lago Estigia e atemorizou-se o porteiro  do Orco.Nem mesmo Tifon pode amendrontar-te. Salve, verdadeiro filho 
de Jove (Jeove, Jeovah, Jupiter, Zeus, Deuz,etc). 

E no entanto, os cristãos aceitam como real a descida do Cristo aos infernos, sem advertir ou notar o amálgama dessa crença com o 
mito pagão, injustamente ridicularizado por Aristófanes, pelo fato de não ser um Iniciado. O Evangelho de Nicodemo, com todos os 
seus absurdos, foi lido durante muito tempo nas igrejas,do mesmo modo que,  O PASTOR DE HERMAS, posto por Irineo nos livros 
autênticos das Escrituras reveladas. 

Vejamos agora o PATER NOSTER, que a igreja copiou do  Kodisch hebreu: 

“Pai nosso que estás nos céus. Santificado e louvado seja o nome do Senhor. Governe pronto e em um tempo próximo a casa de 
Israel. Governe aquele que fez o céu e a terra. Desça a vida do alto dos céus sobre nós. Recebe nossas preces com misericórdia, 
acolhendo as súplicas de todo Israel. O Eterno é quem nos envia seu auxílio nos dias de necessidade, mantém a paz entre nós e em 
toda Israel, Amém”. O cristão é por demais conhecido para que o próprio leitor faça o confronto. 

E quanto ao “perdoai as nossas dividas, como nós perdoamos aos nossos inimigos” há de convir que, além de uma exigência á 
Divindade, que tudo vê e tudo sabe (ao menos, na opinião cristã...), não deixa de ser uma ameaça, algo assim como quem diz: “Faça 
isso, sem o que, eu não faço aquilo”, uma espécie de troca de “merenda” entre escolares ... 

Do mesmo modo: “Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-me Senhor, do Mal, Amem”. O mesmo Jesus responderia: “Faze por ti, 
que eu te ajudarei”... 

“Cristo é tudo ou nada”, já dizia o incomparável Teósofo Mario Roso de Luna. 

Sim, como determinada personalidade, não é coisa  alguma. Porém, como Overbo que se manifesta em todas as criaturas, é TUDO!” 

“Deus age em tudo e em todos. O Espírito se manifesta em cada Um. O Espírito é Aquele (ouçam também os “espíritas”, ou antes, os 
“animistas”) que dá a  Sabedoria, Ciência, Fé, Dom de curar,Dom do milagre (de provocar o fenômeno, melhor dito), da profecia, do 
discernimento, Dom das línguas. É um só e mesmo Espírito, que opera em todas as coisas (Corinth. XII, 6,7,8,9,10 e 11 )”. 

“O Verbo se acha em tua boca, em teu coração” (Romanos, X, 8). Na mesma razão das duas preciosas doutrinas dos vedas: “A do 
Olho e a do Coração”. 

“Vossos corpos são os membros do cristo. Glorificai a Deus em vosso corpo e  em vosso Espírito”. (Corinth. I )”. 

“Eu  estou incumbido de anunciar plenamente a Palavra de deus, isto é, o MISTÉRIO  que tem estado OCULTO, por tantos séculos e 
que Deus manifestou AGORA aos seus santos, ou seja: QUE O CRISTO RESIDE EM VÓS” (Coloss. I, 25, 26 e 27). 

E tudo isso, dizemos nós, porque, possuindo cada homem o Cristo em ânsia de manifestação, tal coisa só pode ser levada a efeito 
através de SABEDORIA e de  Amor, como verdadeiros dons, por sua vez, existentes em todas as criaturas, embora que, estas 
preferindo cultos externos, ou pagando a outros  que o façam, contrariamente ao referido dito: “Faze por ti, que Eu te ajudarei”. Sim, 
Ele que possuia o Cristo em  seu Homem Interno, ensinava aos demais que seguissem o seu exemplo. E a prova é o  que diz ele 
ainda, em Efesus, IV, 13, dentro dos incomparáveis princípios teosóficos: 

“Desde que tal religião se funde sobre a moral, a caridade,a Fraternidade! E isso, porque o Princípio Crístico (ou Átmico,como dizem os 
teósofos) o Raio do espírito Universal deve desenvolver-se no homem, até que este se tenha transformado em a Natureza perfeita do 
Cristo”. 

E chega ... 
38 O Presepe de Belém (palavra formada das duas letras hebraicas, Beth e Aleph, significa, cabalisticamente: “Casa de Deus , Templo 
de Deus,etc.) confirma todos os sentidos que demos a APTA, que provem da Atlantida, ou antes, era o nome que se dava a sua 8ª  
cidade, como “Região dos Deuses”, ou que mantinha a espiritualidade entre as demais cidades, países ou regiões, governadas pelos 
“Sete Reis de Edom”, que tanto valem pela manifestação na Terra, dos Sete  Dhyans-Chohans, em auxílio daquele que dirige a Ronda. 
Mas, paremos aqui por ser vedado falar de algo que deve ficar em silêncio por alguns séculos ainda... 

Falemos sim, da cópia fiel do termo “manjedoura”, creche, lugar de nascimento, etc. que se  conservou até hoje, nos ritos bramânicos, 
etc.: 

Segundo Burnouf, cuja opinião é corroborada por outros mais, “A Svastica (não confundir com Sovastica ou que tem a rotação em 
sentido contrário , símbolo, portanto,  de involução e condenada por jainos e budistas, como maléfico, por sinal que, a adotada pelo 
Nazismo) representa dois pedaços de madeira que, para não se moverem, são cravado com quatro pregos, e na junção dos braços da 
cruz passa uma corda, que pela fricção produz fogo (já vemos aí o plágio da cruz dos pregos, e até... do menino Jesus, desde 
pequenino a fazer cruzes de madeira !!!). 

O Pai do Fogo Sagrado    AGNI (em latim, o Agnus, o cordeiro imolado, etc) é  “o divino carpinteiro (preste-se atenção...), 
TUASHTRI, que prepara a cruz e o Pramantha, que devia gerar o filho divino. A mãe do Fogo sagrado é a divina Mayá (que tanto vale 
pela Maria cristã e todas aquelas virgens-mães, de que já falamos na  anotação anterior). 

Quando o pequeno Agni nasce, é colocado num berço (que é bem parecido com a baia  ou cocho de uma cocheira ou manjedoura), 
ENTRE ANIMAIS e ao lado FICA A VACA MUGIDORA (Vach ou Vaca, em sânscrito, significa: Verbo Sagrado, Palavra Criadora ou 
Logos platônico). 
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O sacerdote toma-o nas mãos, colocando-o sobre um altar, espalhando sobre ele manteiga clarificada (a unção ou “santos óleos”, que 
a mesma Igreja usa nos batizados, etc..). É justamente quando Ele toma o nome de Ungido, AKTA em sânscrito (ou mesmo APTA 
atlante) e CHRISTOS em grego. Torna-se, então,  resplandecente, por isso que tudo, em seu redor se ilumina. As trevas desaparecem, 
os demônios fogem espavoridos diante da sua luz cintilante. 

Ele é o Gurú dos Gurús (Maha-Gurú ou Grande Instrutor, etc), o Mestre dos Mestres e toma o nome de Jâtavâdas ou “aquele em quem 
a Sabedoria é inata”. 

Como se vê a lenda de Jesus, Maria e José ou a “Sagrada Família”, é  encontrada nos Vedas”. 

Assim termina Burnouf e nós ajuntamos: Que não é apenas um símbolo religioso, este “mito solar do Cristo” (que, na Atlantida, como 
se disse, era mantido ao  vico) alegórico das revoluções e ciclos solares (como alguns papas, como se viu, o reconhecem, embora 
existam outros símbolos relacionados com a redenção da Mônada, que não podem ser ditos ao mundo profano ... ). “Tuashtri ou 
Vishvakarma” o divino Arquiteto ou Construtor  (da cópia, por sua vez, maçônica) crucifica SURYA (o Sol da mitologia védica), no seu 
torno ou cruz svastica. E aí pregado como quatro pregos, é SURYA despojado da oitava parte (número por excelência cabalístico...) 
dos eus raios. Assim, desprezado, obscuro, maltratado, com uma COROA DE ESPINHOS ( o mesmo ECCE HOMO  de Pilatos, ao 
apresentar o Cristo á plebe ignára... e sedenta de ódio e vingança, insuflada pelos sacerdotes... daquela época), toma ele o nome de  
Vikarttana. 

Vemos, perfeitamente aí o simbolismo astronômico, embora que possua mais seis outras interpretações místicas, ou antes, 
cabalísticas, como soe acontecer a tudo quanto se possa ter como de origem  “iniciática”, inclusiva, a cruz, como simbolo fálico, do 
mesmo modo que o são: a torre, o sino, o próprio templo, etc. Outrora, ao seio da terra se dava o nome de OMPHALOS (ou umbigo). E 
á “estreita vereda”, que ia dar aos templos subterrâneos, etc., o de ANGOS,que em medicina antiga,significava: UTERO . 

Ao Cristo bíblico, não se dá o nome de “Senhor das  Angústias”(ou de Angos, etc) a todos os outros iluminados? Do mesmo modo que 
o parto é angustioso para a mulher, na razão daquele dito dos Elohim: “E com dor parirás os teur filhos, que também  se refere a Terra 
ou á matéria. Donde o termo: mater-Rhéa ou mãe Terra... Por isso que os mesmos Elohim, acrescentam:  “De abrólhos e espinhos te 
cobrirás”. 

Em cada nação antiga havia um templo iniciático que era superior aos demais. Aí residiam o sgrandes sacerdotes chefiados pelo 
Supremo Hierofante, como “Guardião da Palavra Perdida”. Na Índia é denominada BRAHMATMA (“Alma de Brahmã”, ou seu 
representante na Terra, na mesmam razão do “papa como representante do Cristo”, da cópia que se fez das antiquíssimas tradições 
vedantinas).  

Como chefe da igreja  bramanica, usa ele uma MITRA, na qual estão cruzadas duas chaves (tal como a Mitra e Chaves da igreja 
cristã),como símbolo das que abrem o cofre, onde se acham guardados a mesma “Palavra Perdida”, pergaminhos e outros objetos, 
etc. Tal Palvra transmite ele ao seu sucessor. Este passa, então,a usar os mesmos simbolos sagrados, etc. Na Caldéia, tal Ser era 
chamado Java-Aleim, no Egito,   “Pontífice Pironis”, e no Tibet, “Maha-Choan”. Este chefe de uma religião existiu sempre entre todos 
os povos: no México era Quetzalcohuati (muitos  confundem tal chefe com o próprio Manu, etc., o que é grande erro) ou a  “serpente 
alada”. É o Wotan dos Tzentais: o Kucumatz dos Quitchuas primitivos,e o Inca dos peruanos (para não dar um outro nome, até então 
desconhecido, ou seja: MU-CAPAC,positivamente atlante; enquanto aos sacerdotes, até hoje se dá o nome de “pistacos”...). 

A Igreja, por sua vez, cria o “Sacro Colégio dos cardeais”, simbolizando o Colégio Iniciático desses povos, todos eles com alguns 
milênios de tradição. E elege um Chefe ou Papa, que conserva em suas mãos,além da mitra, as Chaves de S. Pedro (Chaves que, 
ainda possuem o simbolismo das 7 cabalisticas, ou que desvendam os Grandes Mistérios da  Vida, sem falar, nas que abrem as Portas 
de Ouro de Diana, para o Adepto entrar emSamadhi ou Nirvana: Samadhi, em vida, Nirvana,  post-mortem... E outros mistérios 
relacionados com a garta, Shamballah, ou o nome que quiserem dar , ás sete mais Uma cidades, onde residem os deuses, por outro 
nome:  ”mansão celeste”. Por sua vez, simbolizando os sete astros mais um Sol= 8). 

Quanto a tais cidades terrenas,  simbólicas das regiões celestes, daremos aqui algumas delas: SHAMBALLAH, no Tibet (a ilha 
imperecível,que nenhum cataclismo pode destruir”, como dizem as escrituras orientais); ERDEMI, na Mongólia (“Senhor de erdemi” é o 
nome que se dá ao misterioso Ser conhecido como “Rei do Mundo”...; GAN-EDEN (donde provem o Gardem ou Jardim em inglês. 

Nesse caso, o EDEM ou “Paraiso terrestre”, digamos mesmo, “Jardim de Allah” ou dos deuses e não apenas, de Deus); TULLA ou 
TOLLAN, TENOCHTLAN, “cidade do Sol”, “filha das águas e do fogo” (como foi destruida a Atlantida); CHICOMOZTOC, “o lugar das 
Sete cavernas ou cidades (tal como as sete cidades e mais Uma da Atlantida, e até mesmo no Brasil, várias regiões com este nome, 
inclusive,certas rochas existentes no Estado de Piauí) e AZTALAN “cidade solar” (a nascida ou filha de Atlas,etc) dos aztecas NA-
CHAN, “casa da serpente”, entre os  Tzentals; MAYA-PAN entre os Mayas, embora com o desconhecido significado “Terra do Fogo ou 
do Sol”;  

BELOVEDYE em várias lendas e tradições (com o significado de “Bela Aurora”, Manhã resplandecente , Dia Feliz, etc, etc.), inclusive , 
a da TAVOLA REDONDA ou do Rei Artus e seus Doze cavaleiros (os doze signos Zodiacais e o Sol), donde surgiram outras, como: 
Jesus e  seus doze apóstolos, Carlos Magno e os Doze Pares de França, etc., etc. 

Aproveitemos  esta anotação para preparar o espírito do leitor a respeito de assuntos verdadeiramente transcendentes,que somos 
obrigados a tratar nos próximos capítulos, pricipalmente,sobre o misteriosos nascimento das chamadas “crianças privilegiadas”, ou que 
trazem missão especial para o mundo: 

O leitor já deverá Ter compreendido que nunca se deu nenhum nascimento em “manjedoira”, pois que a lenda do Presente é 
muitíssimo mais antiga do que o Cristianismo, inclusive, como significado do termo: APTA. 

Em todas as teogonias, o nascimento dos Seres privilegiados é sempre de famíliua nbre, abastada, de sangue real, etc. E quanto aos 
Adeptos, propriamente ditos,ou nas mesmams condições,ou procedentes da AGARTA (região isolada do mundo), por isso que, na 
maioria das vezes trocados, logo ao nascerem, por outras crianças de família, não tão nobres como aquelas acima apontadas, mas, 
possuidoras, digamos , tantpo de bens materias comoespirituais, gente digna, portanto, de conservar em seu seio, um Supre Homem 
ou Adepto. 

Gautama, o Buda de Kapilavastu, era o príncipe Sidharta. Abandonou riquezas, nome e quantos bens possuía na terra, para  levar a 
vida de mendigo, viajando de terra em terra, salvando almas, enfim, por toda parte onde passava, além do número vultoso de 
discípulos que o acompanhava. Seu nascimento, foi cercado dos mesmos  mistérios que envolvem o de todos os Seres de categoria 
superior ou divina. Não faltou o Deva ou Anjo anunciador: a visão de sua Mãe com um  elefante branco carregando um loto na tromba; 
o Loto das Mil Pétalas, como símbolo da Centelha Divina manifestada na Terra. A mesma coisa, com YESEUS KRISHNA (nome bem 
parecido com o de Jesus cristo,  embora que o outro tivesse vivido 3.500 anos antes deste). 

Sua mãe, mais conhecida na Índia, por DEVAKI (porém Maya, como a do Buda e todos os outros) era irmã do rei de Madura, cuja 
esposa (filha de um feiticeiro) invejava as outras mulheres possuidoras de filhos. Não cessavam os esposos de  fazer sacrifícios aos 
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deuses sem nenhum resultado, até que certa vez, quando a rainha lança ao fogo um punhado de perfumes, num gesto de desafio, o 
fumo condensou-se, as chamas  turbilhonaram e os sacerdotes cheios de espanto, clamam: 

– Óh rainha, não foram os Devas (anjos), mas sim, os Rakshasas (demônios), que passaram sobre o fogo. O teu ventre continuará 
estéril.  

– Dize-me tu,  então, replica o rei, de qual das minhas mulheres nascerá o dominador do mundo?  

E justamente quando se avizinhando do  fogo a virgem Devak, irmã do rei, suplica de joelhos aos devas que dêem um filho a seu 
irmão. O sacerdote contempla alternadamente o fogo e a virgem. E de súbito, cheio de pasmo, exclama: 

– Óh!  rei de Madura, nenhum dos teus filhos será o Senhor do mundo! Ele nascerá das entranhas de tua irmã que aí vês. 

É preciso que Devak morra imediatamente, disse a esposa cruel. 

– Como, respondeu Kansa, fazer eu morrer minha irmã? Se os devas a protegem, asua vingança recairá sobre mim”. 

E segue-se um diálogo entre os dois, aquiescendo finalmente o rei aos desejos  da rainha sua esposa. 

Porém, nesta mesma noite o “purohita” ou chefe dos sacrifícios, viu num sonho Kansa a puxar da espada contra sua irmã e correu, 
imediatamente a avisá-la. E aconselha-a a fugir para entre os anacoretas. 

Pela manhã interrogados os soldados da guarda, respondem eles que, “as portas continuaram fechadas, porém os muros se fenderam 
e um raio de luz acompanhou uma mulher que saia da cidade”. 

Kansa compreendeu que invencível poder  protegia sua irmã Devaki. Mesmo assim, seu coração, embora repleto de medo, começou a 
odiar sua irmã”. 

E segue-se toda a descrição de sua fuga, até que vai ter diante  do velho Vashita, como chefe dos rishis que moravam na ermida para 
onde a mesma se encaminhava. E Vashita falou para os demais: “Aquela será a mãe de todos nós, porquanto, dela nascerá o espírito 
que nos deve regenerar”.  E voltando-se para ela:  “Vai, minha filha: os rishis te conduzirão ao lago vizinho onde habitam as irmãs 
penitentes. Tu viverás entre elas e os mistérios hão de cumprir-se ...” 

O resto é longo para ser descrito em uma simples anotação. Porém, fácil  é de  conhecê-la se alguém o quiser , através de sua vida, 
que se encontra em diversos livros orientais, e até mesmo, em Os Grandes Iniciados de Ed. Schuré. 

O resto desta mesma anotação, ou antes, o que vamos dizer a respeito de outros Seres, dirá da maneira pela qual nasceu a 
privilegiada criança, que toda Índia venera. 

Inútil dizer que não faltou o mesmo anjo anunciador, por sinal que, as suas palavras bem semelhantes ás que foram ouvidas por Maria, 
como mãe de Jesus. 

Quanto a de  Moisés, já a relatamos, em síntese, em uma anotação de O TIBET E A TEOSOFIA, publicada nos números 91 e 92,  que 
transcrevemos novamente aqui, para se ver que não passa, a que se conhece pela Bíblia, de um  plágio do (nascimento) do rei 
SARGON. 

Vejamos: 

“Em Dur Sarrukim (corsabad) se ergue a formosa cidade chamada por  Perrot “A Versalles do Luiz   XIV assirico”, da qual formava 
parte o templo já por nós acima descrito. Foi ali que Sargon levantou seu gigantesco palácio, maravilha masi própria de um conto de 
fadas do que uma realidade devido a seus esmaltes, ladrilhos  em cores vidraças, suas lousas primorosamente esculpidas, etc. A 
origem daquele rei é misteriosa e sua história, tal como a traduziu Smith, das tabuletas assíricas, assemelha-se com  a  do mesmo 
Moisés. Do que  se pode deduzir que a lenda deste último fosse calcada na do rei SARGON, ou antes, Sarrukiin, sucessor de 
Salmanagar IV e fundador da dinastia dos Sargonidas. Como se sabe, foi  ele quem destruiu o reino de Israel, fez várias expedições ao 
Egito e á Caldeia (722/702  A. de J.C.). 

Sua história descrita nas referidas tabuletas, é : 

“Eu sou o poderoso rei SARGON, rei de Akkad. Minha mãe era uma princesa (de sangue nobre, portanto, como os demais): não 
conheci meu pai (preste-se bem atenção...); um irmão, de meu pai reinava no país... Na cidade de  Azupirama (do fogo azul”, dizemos 
nós) á margem do Eufrates... Foi com muitos sofrimentos que minha pobre mãe me concebeu... Devido as perseguições que lhe 
moveram (isso não foi decifrado nas tabuletas  e sim, o que se segue☺ colocou-me em uma cesta de vime colada com betume.... 
Abandonou-me em segrado rio, porém este não me quis afogar... As águas do rio me conduziram ás mãos do aguadeiro Akki (só ali 
difere da de Moisés, no que diz respeito à filha do faraó...), que me recolheu. Akki me levou com todo carinho, porém... o resto me é 
proibido revelar”. 

Deduz-se, com muitíssima razão, principalmente quem está a par do mistério que, Akki (de Akadi, Akadir, aquarius e outros símbolos 
relacionados com “água” etc).,  não era mais do que um Adepto, incumbido de apanhar a criança e conduzi-la para lugar seguro, 
digamos, um Colégio Iniciático... Quem sabe, o mesmo onde se encontrava seu Pai (da ciança ou do futuro rei Sargon), a quem ele 
mesmo não conhecia ... e  nada mais  “podia revelar por lhe ser proibido”. 

Na vida de Pitágoras, encontra-se: 

“Pitágoras era filho de um RICO NEGOCIANTE (preste-se atenção ...O de Samos e de uma mulher chamada Parthemis. A pitonisa de 
Delfos consultada pelos jovens esposos, prometêra-lhes: um filho, que seria útil á Humanidade e em todos os tempos”. No entanto, já 
iniciado e, portanto, conhecedor de “de quem era, donde vinha e para onde ia” (como perguntas que a mesma Esfinge as faz aos 
neófitos ...) respondia a todos quantos lhe perguntavam pela sua filiação: “Sou filho da sacerdotisa Pythais com um sacerdote do 
templo de Saís”... o que tanto vale dizer foi trocado pelo que nascera daqueles que passavam por seus pais. 

Seria longo, em uma anotação como esta,  apontar a vida de todos os Iluminados, além do mais para provar que NUNCA NASCERAM 
DE PAIS INDIGENTES, muito menos em um cocho (donde provem o termo cocheira), MANJEDOURA, etc. 

Ademais, onde o sacrifício de tais seres a favor do mundo? Ninguém pode avaliar a pobreza se com ela  lá nasceu. 

Do mesmo modo, aquele que nasce cego, não pode avaliar as sublimitudes da mãe Natureza, como aquele que ficou cego depois de 
as admirar e gozar de todos os seus encantos! A vida do Jesus bíblico não condiz , absolutamente, com esse espírito de SACRIFÍCIO, 
que já nasce com todos aqueles que vem  trabalhar pela felicidade humana. Trabalhar, sim, mas, não morrer, como diz o Sura III do 
Corão, com o qual demos início a este Preambulo. Do mesmo modo que, com as prodigiosas palavras de H.P. Blavatsky: “Aquele que 
vive para a Humanidade, faz muito mais do que aquele que por ela morre”. 

Por isso, o Ser verdadeiro ou seja, JEOSHUA BEM PANDIRA (“o filho do homem” ) além de não ser filho de indigentes, nem Ter 
nascido em nenhuma manjedoira, não foi, tão pouco crucificado entre doi ladrões (outro velho simbolo, ou do rei do Mundo e seus Dois 
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creche, Lugar de Nascimento, principalmente do Sol, ou ORIENTE) do Bharata –Varsha, 
foi a  Nagadvipa da Índia, habitada por um povo singular desse mesmo nome, que deixou 
na História inúmeras provas de sua existência, e que bem se pode dizer, refere-se ao 
mundo-jina ou agartino. 

Que de mistérios haverá entre tudo isso quanto as escrituras mais  sagradas e 
antigas do Oriente fazem alusão, com a nossa própria Obra? 

É o que se vai desvendar nos demais capítulos que se  seguem a este 
PREAMBULO, inclusive, aquela acidentada viagem que fizemos de São Salvador a 
Portugal, daí a S. LOURENÇO DE GOA, Ceilão, Calcutá, atingindo finalmente, a 
prodigiosa SRINAGAR, na província de Cashemira , ao Norte da Índia nas proximidades 
dos contrafortes do gigantesco Himalaia.  

E como se fossem verdadeiros Baluartes espirituais, ou antes, Devas Guardiãs de 
tão sacrossanto Lugar, diversas outras Fraternidades, como sejam:  Simlah e Ladack, do 
lado da Índia; Gartock, a mesma Lhassa, como capital tibetana, e a seguir, as famosas 
cidades Tjigad-jé e Chigat-sé, com seus  prodigiosos mosteiros (ou lamaserias). 

E atravessando todo o deserto de Gobi, alcançar a de Narabanchi-kure, para ter  
como ponto terminal, a de Takure, capital da Mongólia, onde viveram todos os Budas-
Vivos, cuja série de 31, terminou com o Bogdo-Gheghen, ou seja em 1924, no Ocidente, 
ou antes, quando em  Niterói, no Brasil, se fundava a nossa Instituição com o seu 
primitivo nome “DHÂRANÂ”. 

ADI-BUDHA VAHAM BUDHA!  Exclamariam os  “sri-agartinos”  Seres da referida 
Fraternidade, em homenagem ao Brasil. Enquanto os tibetanos e  mongóis: OM MANI 

                                                                                                                                                                                        
Ministros ou colunas, donde também, a Maçonaria copiou o Grão Mestre e as Duas colunas do Templo de Salomão: Jakim e Bohaz...), 
nem coisa alguma de sua vida assemelhou com a que  lhe dá o Novo  Testamento. 

O grande escritor e teósofo Nicholas Roerich, em sua obra EL CORAZON DE ASIA  (além dos telegramas que enciou para toda parte 
do mundo), prova Ter encontrado vestígios da passagem do mesmo Jesus, Yess, Iss, ou melhor, Jeoshua  Bem Pandira, no norte da 
Índia, por sinal que, reverenciado também em certa Fraternidade do mesmo lugar...Em resumo, nenhuma pessoa inteligente pode 
conceber que um Ser superior proceda de pais comuns; muito menos que, não sendo possível “cair dos céus por descuído”(como o de 
sua mãe “continuar virgem depois do parto,etc”), seus Pais não sejam de origem superior, além de certos fatores postos em prática, 
não conhecidos ainda hoje pela Ciência oficial. 

As mesmas escrituras egícpicias  afirmam que “os Faraós eram tidos como deuses pois, eram filhos ddo deus Amon-Rá, a começar 
pelo grande Amenophis IV, por outro nome, Kunaton, “o amado de seu PAI ATON”.  Casado com Nepher-tit, entretanto era ele o tipo 
do “andrógino”. Do casal,nasceram  “8 filhas”( enão sete como dizem os mais eminentes egipitólogos), que representavam o mistério 
das 7 mais 1 cidades sagradas, para não dizer, as mesmas Pleiades (7) e sua Mãe, a esposa de Atlas ,as Musas do  Templo ou 
sacerdotisas, etc., etc. 

Repetimos: o fenômeno conjugal não era, absolutamente, igual ao que  conhecem os profanos: pbedecia a certas regras especiais, 
dentre  elas, o do ato ser realizado no mmomento em que estivesse vibrtandl determinada força da Natureza, facvorável ao nascimento 
da criança. 

E quando á exigência dos Pais, por sua vez superiores (quase sempre, o mais puro e sadio dos sacerdotes deste ou daquele Templo, 
com uma sacerdotisa, por sua vez nas mesmas condições), justamente, para que a criança trouxesse as características de um deus, 
melhor dito, de um Super Homem, como era, por exemplo o referido Faraó Kunaton. 

O mesmo processo era empregado, na escolha do sexo, pois a ciência já anda próxima dessa descoberta, que nós outros temos a 
veleidade de afirmar que de há muito o conhecemos... embora que nos seja vedado ensinar. 

De acordo com a categoria, mais ou menos elevada da criança,variavam os processos, e também a paternidade (ou escolha dos pais). 

Agora mesmo, em nosso tempos (em relação com crianças trocadas, isto é, de filhos de Adeptos ou de Outros Seres elevados, por 
crianças comuns, etc), vemos na biografia doa tual Papa, que “sua família o depositou, quando criança em uma creche (um dos 
significados de APTA, PRESEPE, MANJEDOURA, etc.), retirando-o no mesmo dia, o que até hoje tinha ficado sem nenhuma 
explicação”. O resto é fácil de adivinhar ... além, de Ter sido a razão de havermos afiançado  “que o sucessor de Pio XI seria o cardeal 
Pacelli”. O futuro dirá melhor do motivo da troca, a  começar por outras diretrizes, que o mesmo imprimirá na Igreja romana, sem falar, 
na sua política de aproximação com a América do Norte, que a bem dizer, influi  poderosamente na missão em que a STB se acha 
empenhada... E paremos aqui, pois já falamos demais.  

Outras razões da troca, pois muitos são os que não a podem compreender: se um Ser privilegiado possui missão especial para o 
mundo e seus Pais, por sua vez de origem  nobre e distinta, mas  como soe acontecer com a maioria dos Adeptos, Mahatmas, etc, 
 não poderem  estes tomar parte direta na vida humana, logo, seu filho deve ser trocado por outro, porém, em família, de 
reconhecidos méritos espirituais, embora que nunca de tão elevada categoria, como aqueles que se diga de passagem, o mundo não a 
possui, sem o que a Humanidade seria bem outra. 

Quanto ao trocado, tem mais a ganhar do que o outro, pois, sua educação fica a cargo dos mesmos Adeptos,e, em lugares tão 
excelsos, que ele mesmo, um dia quando vem a saber de sua sorte, se julga  “o mais feliz de todos os mortais”. 

E para isso, justamente, o que mais fazíamos questão de explicar ao prezado leitor, pra que a sua mente não  titubeasse, um instante, 
sequer diante das sublimitudes  que se acham encerradas nos capítulos que se seguem a este Preâmbulo. 
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PADME HUM!  Sendo correspondidos por nós outros: SPES MESSIS IN SEMINE, ou 
“esperança da colheita está na SEMENTE!” 

 

 

NOTICIÁRIO 

 
“PARA ESTE ANO O VOCABULÁRIO OFICIAL” 

 

“Feito especialmente para os brasileiros com todas   
as peculiaridades  da linguagem no Brasil” 

 

Sob a epígrafe acima noticiou o “Globo”, de 21 de fevereiro  último a grande e tão 
oportuna iniciativa do Governo, relativamente a uniformização ortográfica em todo o país. 

Passamos a transcrever um trecho essencial da notícia: 

“O Brasil ainda este, o seu vocabulário oficial, cuja realização se tornara inadiável, 
em face das dúvidas surgidas sobre a aplicação das regras da nova ortografia. Foi 
convidado para organizar o importante trabalho, conforme “O Globo” adiantou ontem, o 
professor Antenor Nascentes, catedrático de português do Colégio Pedro II. 

Certamente, será esse um grande passo para a uniformização, em todo o país, da 
ortografia oficial. Tornado obrigatório o seu uso, nas repartições públicas, 
estabelecimentos de ensino e nos atos oficiais, terão de existir as dúvidas sobre 
determinados termos e regras que constituem, ainda, o grande empecilho para a rápida 
vulgarização do novo modo de escrever. 

Ouvimos, hoje, o professor Antenor Nascentes, sobre o assunto. E do que nos 
disse o acatado catedrático do Pedro II, ressalta a certeza que possui, de publicar ainda 
este ano, o novo vocabulário. 

– O Governo sentiu a necessidade de resolver, definitivamente a questão da 
ortografia – declarou-nos, de início, o professor Nascentes. O decreto-lei 292, de fevereiro 
de 1938, aceitara provisoriamente o vocabulário ortográfico das duas Academias, a de 
Lisboa e a do Rio, mas alterara,  fundamentalmente, o sistema de acentuação, de modo a 
torná-lo mais simples. Assim, subsistiam as dúvidas. E a publicação do vocabulário do 
Governo viria terminar com essas dúvidas, decorrentes da aplicação das regras.  É isso, o 
que vou realizar”. 

Assim sendo a direção de  “Dhâranâ” resolveu que cada colaborador destas 
páginas use a ortografia que melhor lhe aprouver, até que passe a vigorar oficialmente a 
nova e definitiva ortografia nacional, quando então será adotada neste  órgão e por  
quantos assinem trabalhos em suas páginas. 

 

Uma carta da S.T.B. ao “Jornal do Brasil” 
 

A propósito do artigo intitulado “O Dalai Lama”, da autoria da  Sra. Maria eugênica 
Celso, publicado  a 27 de fevereiro último no “Jornal do Brasil”, oDiretor Social da  S.T.B., 
Dr. Eduardo Cícero de Faria dirigiu, naquela mesma data, ao grande  órgão da imprensa 
carioca uma carta que, infelizmente, careceu de interesse jornalístico aos olhos daquela 
ilustrada redação. 

Eis a carta: 
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Rio, 27 de fevereiro de 1940. 

Exmo. Sr. Diretor do  “Jornal do Brasil” 

Lendo hoje nesse conceituado jornal o substancial artigo denominado  “O DALAI  
LAMA”, subscrito pelo prestigiosos nome da conhecida poetisa Maria Eugenia Celso, não  
posso sopitar o impulso que me leva a pedir a publicação das seguintes linhas , 
indispensáveis para a elucidação da matéria em questão, em face do que tem sido 
exposto publicamente a tal respeito pela Sociedade Teosófica Brasileira, na qual exerço 
no momento o cargo de Diretor Social. 

Para os que só superficialmente encaram essa matéria, nada teria a dizer sobre a 
anunciada coroação do nóvel Lin-Ehr,como novo Dalai Lama, na sua qualidade de  
elemento espiritual de que carecem os sectários   do Lamaísmo Tibetano, porque 
reconheço que seu culto especial sofreria o abalo consequente da eliminação do vulto 
mais proeminente de suas venerações religiosas. 

Para os estudiosos do  assunto porém, isto é, para aqueles que lhe prestam a 
atenção que merece, identificando-o com os destinos atuais da Humanidade, não posso 
deixar sem o devido reparo o que foi exposto pela ilustre escritora, servindo-me do 
conceito expendido pelo próprio Fernando Ossendowsky, a quem a mesma  aludiu, 
quando declarou que “o reconhcimento dessas verdades representa um tal consolo, que 
ocultá-las á humanidade seria um pecado”. 

Assim é que tudo quanto aquele preclaro professor da Universidade de Varsóvia, 
em seu referido livros “Brutos, Homens e Deuses”  descreveu,  pelo que viu e  ouviu nas 
regições da Sibéria Asiática, na Mongólia, na Mandchúria e no Tibet, considero apenas 
como tradições  do Passado, reconhecendo que  o “Buda Vivo do Oriente”, por ser o 31º  
da sua dinastia, assim como o Dalai Lama  por ser 0 13º , tornavam-se os últimos com 
direito de agir, lá no oriente, onde suas elevadas funções ficaram encerradas, isto por 
deverem ser transferidas para o ocidente, no desenvolvimento do grande Plano Evolutivo 
que passou a denominar-se   “EX OCCIDENTE LUX”  em oposição, ou melhor, como 
sucessão do “Ex Oriente Lux” de Swedenborgh. 

O nóvel e ainda inconsciente sucessor do último Dalai Lama de Lhassa, já não tem, 
portanto, a significação anterior, como centro espiritual das atividades terrenas no grande 
trabalho da Evolução Humana, em comunhão como verdadeiro Governo Oculto do 
Mundo, porque esta hierarquia pertence de direito ao Buda Branco do Ocidente, como 
tem sido declarado, que procura reunir em seu derredor os que se achem no caminho da 
Iniciação, desvendando-lhes os horizontes de uma Era de Luz e de Progresso, mais feliz, 
como sementeira de outra Humanidade que virá construir a Raça Sintética que deverá 
existir na parte continental sul americana que temos  a ventura de habitar. 

É este o esclarecimento essencial que peço vênia à ilustre escritora para trazer 
como complemento ao seu interessante artigo, pedindo mesmo sua preciosa atenção pra 
o próximo número de “Dhâranâ”, órgão oficial da S.T.B., referente ao primeiro  trimestre 
do corrente ano, que trará maior explanação para tão atrativo assunto. 

Agradecendo desde já o acolhimento que merecer apresenta os protestos de 
devida consideração   o 

atento admirador      

(a.) Eduardo Cícero de Faria 

Engenheiro civil 
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Dhâranâ agradece 

Agradecemos ao   “Real Gabinete Português de Leitura” e à  “ Federação das 
Associações Portuguesas do Brasil” suas cartas  datadas de 23 de janeiro  próximo 
passado acusando o recebimento do nº  102 de  “Dhâranâ”. 

 

“A Exposição do Livro Brasileiro em Montevidéo”  
e a  Sociedade  Teosófica  Brasileira 

Numa das reuniões  da Diretoria da  S.T.B. com a Comissão de Propaganda e 
Imprensa, realizada na 1ª  quinzena de  novembro de 1939, ficou decidido o nosso 
comparecimento  à  Exposição do  Livro Brasileiro, realizada na capital uruguaia , sob os  
auspícios e o patrocínio da embaixada do Brasil naquele país. Apresentando-nos às 
184.337 pessoas que visitaram aquela exposição, com dez exemplares do nº  102 desta 
revista, e alguns exemplares de “O Sexto Sentido”, livro da autoria do engenheiro civil, 
Eduaro Cícero da Faria,  Diretor  Social da S.T.B e diretor responsável de Dhâranâ. 

Em 3 de janeiro de 1940 o embaixador Baptista Lusardo teve a gentileza de  nos 
escrever, classificando esta revista de “brilhante órgão”. Informou-nos que “tais 
publicações foram devidamente apreciadas e já hoje enriquecem a bibliotexa da nossa 
Chancelaria”. Assim, durante os quinze dias que durou a exposição do Livro  Brasileiro, 
“O Sexto Sentido” e “Dhâranâ” foram vistos por 44% da população hábil de Montevidéu”, 
segundo ainda o testemunho do Sr. Baptista Lusardo na carta  que nos dirigiu. 

É com satisfação que damos conhecimento do fato aos nossos leitores, assim 
como a todos os amigos da S.T.B., os quais embora não associados conosco 
acompanham interessados odesenvolvimento de nossas atividades. 

A “Exposição do Livro Brasileiro” em Montevidéu, que desejaríamos ver imitada em 
Buenos Aires e Santiago do Chile, uma vez que não parece possível realizá-la em  todas 
as capitais sul americanas, foi  um certame intelectual dos mais belos que já se 
realizaram em toda a América do Sul, colocando o Brasil no galarim. Provocou, ademais,  
a presença de muitos escritores, jornalistas e editores americanos em Montevidéu, 
ensejando esse contato direto tão propício aos ideais de confraternização afirmados pelos 
homens de pensamento do Novo Mundo. 

A capacidade editorial do país está plenamente comprovada no Catálogo da 
exposição que o Ministério da Educação e Saúde em boa hora editou, e do qual o Sr. 
Baptista Lusardo nos ofereceu um exemplar. 

 

De modo a robustecer  semente lançada no seio do povo uruguaio, continuaremos 
a enviar para a Embaixada do Brasil um exemplar de  “Dhâranâ”. 

Ao finalizar este registro, queremos expressar aqui nosso público agradecimento 
ao Sr. Baptista Lusardo, que tão dignamente representa nossa pátria naquele país irmão. 

 

EXPEDIENTE 

 
NOSSA CAPA: Vista parcial da Bahia 

 

No alto, o Palácio do Governo, com seu jardim suspenso e que se acha situado na 
Praça do mesmo nome, isto é, do  “Palácio”. 

Ao lado, o Elevador  Lacerda  hoje reformado, e que representa uma das mais 
importantes obras de engenharia na América do Sul. 
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Á sua frente, embora não se veja no clichê, encontra-se a antiga Intendência 
Municipal. E projetando-se  pelo lado do Palácio do Governo, a tradicional Rua Chile, 
repleta de casas comerciais, cada qual mais importante, dentre elas, a CASA SLOPER, 
que nada fica a desejar a da Capital. 

Em baixo, e  do lado esquerdo do elevador, exisitia outrora, o famoso  “Salão 
Portugal”. Foi aí, onde o atual Diretor Chefe da STB, com seis anos de idade, fugindo das 
vistas “maternas”, mandou cortar os seus lindos e longos cabelos, que lhe chegavam 
quase ao quadris. 

Dez anos depois, por força de Lei, era ele obrigado a visitar Portugal, nome este 
que, ligado aos de Helena e Lourenço, muito influem na sua vida atual. 

Sua  “mãe”, que tanto o apreciava com tão lindos e bastos cabelos, mesmo 
entristecida ao  vê-lo chegar em casa com “cabeça rapada” ou a bikshú (sacerdote 
budista na Índia), oferece a metade á madrinha do pequeno... que até hoje a conserva 
com a  mesma fita azul em que estava atada, no momento da “preciosa oferta”, enquanto 
á restante, figura, por sua vez, na cabeça do “Senhor dos Passos” – com a sua cruz aos 
ombros, ao lado da “Virgem das Dores”– existentes no oratório de sua “irmã”. Tanto esta 
como a outra residem ainda em  S. Salvador. 

Quantos simbolismos para serem comparados hoje aos mistérios da Obra! 
Contentemo-nos com o que ele mesmo se vê obrigado a nos dizer, falando de sua própria 
vida e da Obra, na Seção dedicada a São Lourenço, que começa neste número por um 
Preâmbulo,embora que no anterior lhe tivesse dedicado seu velho artigo EM  TORNO DE 
BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES. 

 

Biblioteca 

A Biblioteca  da STB recebeu por permuta com DHÂRANÂ, da “Sociedade 
Científica del Paraguay” a  valiosa “Revista” que aquela instituição edita. Também temos 
recebido, regularmente, a   “Revista Franco Brasileira”. A STB agradece a gentil remessa 
dessas publicações. 

 

Visitas 

Uma comissão de senhoras da STB realizou no dia 12 de março último uma visita 
de solidariedade à União Brasileira Pró-Temperança, tendo sido recebida fraternalmente 
por Mrs. Fransworth, delegada para a América do Sul do “WORLD’S WOMAN’S 
CHRISTIAN TEMPERANCE  UNION”  (União Feminina de Temperança). 

 

“Magia Branca e Maria Negra” 

A Sociedade Teosófica Brasileira não pode satisfazer pretensões de pessoas 
desatentas das nossas diretrizes e menos harmonizadas com os princípios básicos da 
nossa missão, essencialmente espiritualizadora. E tanto o temos afirmado  amiúde, de 
forma oral e por escrito, com clareza insofismável não poucas vezes revestida do tom das 
advertências severas irredutíveis. 

Os valores esotéricos desta instituição,como principal depositária que é, na face da 
terra, dos segredos maiores da Sabedoria Iniciática das Idades, a tradicional  Religião 
Ciência  ou Doutrina Arcaica – tão amplamente exposta nos estudos que compõem as 
páginas desta revista – , têm excitado, sabemos seguramente,a imaginação enferma 
dumas tantas criaturas que, estigmatizadas por triste ignorância cármica se acovardam 
diante das inelutáveis sanções dessa lei de causa e efeito, ação e reação, lei de 
Responsabilidade, em suma, lei do Carma. 
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E nós outros, compadecidos embora de tal sorte,obedecemos com rigor asos 
impostergáveis ditames dos nossos princípios teosóficos como expressões lídimas da Lei 
sagrada que rege a Evolução. Aqueles que nos procuram apenas ansiosos de adquirir   
“poderes sobrenaturais” e desenvolver supostas faculdades psíquicas, ofereceremos no 
próximo número de DHÂRANÂ um estudo intitulado Magia Branca e Magia Negra, da 
lavra do nosso supremo Dirigente. 

Esse estudo pertence à categoria das únicas felicidades que podemos proporcionar 
aos nossos irmãos em Humanidade, – o despertar da consciência superior através doe 
sforço próprio no cultivo máximo do intelecto e aprimoramento do caráter, como o 
difícil,não sempre risonho mais legítimo caminho do renascimento interno, a formação de 
sadia e esclarecida individualidade, em último termo a auto-liberação. 

De resto, nossos estatutos, publicados no número 102 desta revista, dilucidam  
perfeitamente os interessados em “milagres” de exclusivo proveito pessoal. 

A DIRETORIA SOCIAL 

 

Atividades das Ramas da S. T. B. 

No decorrer do primeiro trimestre do corrente ano as três Ramas da S. T. B. Kut-
Humi, Mória e Serapis, sediadas na capital da República, realizaram os seguintes 
trabalhos: 

 

RAMA KUT-HUMI 
As sessões de estudo da Rama Kut-Humi, durante o primeiro trimestre de 1940 

constaram de palestras realizadas pelo Irmão Otto Jargow, sobre os Estados Unidos da 
América do Norte e de uma palestra sobre a Morte, pelo Irmão Manoel Tenreiro Corrêa. 
As reuniões tiveram lugar quinzenalmente, às segundas feiras, alternadas com as da 
Rama Mória. As palestras sobre os Estados Unidos foram um interessante relato dos 
principais aspectos da viagem do conferencista, àquele país, salientando a íntima 
relação existente entre a América do Norte e o Brasil, consubstanciada na gloriosa 
Missão Y, de que a STB é a realizadora. 

Uma destas palestras foi realizada no  dia destinado à segunda das sessões de estudo da 
Rama Mória. 

 Damos a seguir o sumário da palestra sobre a Morte. 

Retirada do duplo-etérico – Retirada de Prana – A vida do corpo físico após a 
“morte” – A decomposição como prova de vida – Vida das células – “Estado do duplo” 
–  Morte deste veículo – Espectros etéricos – Vantagens da incineração das cadáveres 
– Esforços do homem para manter-se no duplo – Estados desses homens – Micróbios 
astrais – Queda na animalidade – Morte astral – O Ego vivente – Mundo mental –  
Nirvana. 

 

RAMA MÓRIA 
Nas seis aulas da Rama Mória durante o referido trimestre foram estudados os 

seguintes assuntos: 

1. A Obra de Mário Roso de Luna, palestra feita peia irmã Lourdes Pizarro, cujo 
sumário foi: 

A vida teosófica do grande polígrafo espanhol – O arauto da 7a Sub-raça ariana –  
Sua Missão relativamente à STB – O grande valor oculto de suas obras gigantescas –  
HPB e Mário Roso de Luna. 

2. Palestra sobre os Estados Unidos, pelo Irmão Otto Jargow.  
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3. Apresentação aos Irmãos dos seguintes temas de meditação:  

– A constituição ternária do homem. 

– A constituição setenária do homem.  

– Os grandes ciclos raciais. 

– O simbolismo da cruz (quaternário). 

A título de ilustração e recapitulação, foram feitos ligeiros comentários sobre os 
temas acima para que os Irmãos da Rama Mória pudessem apresentar posteriormente o 
fruto de suas meditações sobre os assuntos tratados. 

4. Noções primeiras de Cosmogênese: 

1ª  parte - A concepção da gênese dos Universos, segundo a tradição indiana – 
Os Quatro Vedas, repositório das mais transcendentes verdades ocultas – Suas 
divisões (Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda e Atharva-Veda) e vários aspectos filosóficos 
(Brahâmanas, Upanishadas e Suktas) – Conceito da Unidade Inabarcável e Imperecível 
– Parabrahman – Brahmã Nirguna e Brahma Saguna – O simbolismo contido nos 
Vedas, relacionado com estas verdades primordiais. 

2ª  parte - Argüição dos Irmãos sobre os temas apresentados à meditação na aula 
anterior. 

5. Recapitulação dos conceitos metafísicos já estudados, com o intuito de fixá-los na 
mente dos Irmãos, dado o alto valor filosófico dos mesmos – pedra fundamental da 
Teosofia. 

6. O Mânava Dharma Shastra 

1ª  parte - Conceitos fundamentais da cosmogênese contidos no Código do Manu 
– Os nascidos sem pais (Anupâdaka) – Svayambhuva – Nara, Ayara e Narâyana: o 
Espírito criador que palpita, sobre as águas genésicas da Vida – Nara, Nari e Viradj –  
Comparação com à Vedanta. 

2ª  parte - Argüição sobre os assuntos expostas anteriormente. 

 

RAMA SERAPIS 
A Rama Serapis, instalada à rua Chile n. 27, 2º  andar, para onde se mudou a 19 

de Janeiro do corrente ano, realiza suas sessões todas as sextas-feiras das 20 às 21 
horas. 

Durante o último trimestre, obedecendo a um programa rigorosamente 
preestabelecido, foram ministradas na Rama Serapis as seguintes lições cujos resumos 
escritos foram distribuídos a todos o discípulos: 

1ª  - Descrição geral do duplo-etérico – Funções e faculdades principais – 
Matéria que entra na sua constituição – Energias veiculadas pela matéria etérico – Sub-
planos donde saí a matéria para a composição do corpo denso – Fatores a que está 
subordinada a escolha da matéria para os dois corpos – Divisão sucinta do corpo denso: 
crânio, peito e ventre – Órgãos principais – Relação entre o corpo denso e o “duplo”. 

2ª  - Prana ou Vitalidade – Forças primárias da Natureza – Origem de Prana –  
Sua ação no Universo Manifestado – Constituição dos corpos físicos – Planos rúpicos 
ou da forma – “Rede Vital” - Prana corno causa dos seres organizados – A variedade de 
Prana nos diversos corpos – Prana como agente das transformações químico-
fisiológicas do protoplasma – A ação do Prana físico associado ao Prana astral e ao 
Prana mental – Relação entre Prana, Kundalini e Fohat. 

 3ª  - Átomos físicos – Espirílulas desenvolvidas em cada Ronda – Correntes 
prânicas que as atravessam – A influência dessas correntes na evolução humana –  
Como se desenvolvem os grupos de espirílulas destinadas a servir de veículos a 
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formas mais elevadas de consciência – Ação das “vidas ígneas” sobre os micróbios – 
Forças que atravessam os átomos dos 4 sub-planos etéricos: pensamento, 
magnetismo, eletricidade, luz, som, calor, etc. 

 4ª  - Centros nervosos – Donde vem a faculdade de sentir – O papel do corpo 
denso no fenômeno da sensação – Constituição das células nervosas – O sistema 
simpático – O sistema cérebro-espinhal – Centros motores – "Jnânendriyas ou órgãos 
de conhecimento: olhos, nariz, orelhas, etc. – Órgãos de ação ou Karmendriyas: 
mãos, pés, - órgãos genitais, etc. – O fluido nervoso ou magnetismo humano. 

 5ª    -    Globos vitais – Como se constituem – Sub-plano atômico – Ação aparente 
do Sol físico sobre os globos vitais – A cromosfera ou “região rosa” dos astrônomos –  
As 7 variedades de Prana físico – Efeitos de Prana e de Fohat sobre os átomos –  
Disposição dos átomos no globo vital – Visibilidade dos globos vitais – Relação entre a 
saúde do corpo denso e a dos outros corpos – A saúde física como primeiro passo no 
caminho de Nirvana.  

6ª   -  Chacras ou centros de força do duplo-etérico – Forma e função dos chacras 
– Correspondência entre os chacras etéricos e astrais – Forças primárias vindas do 
Astral – Forças secundárias agindo nos chacras – Captação dos globos vitais – 
Atividade dos átomos condutores de Prana no interior dos chacras – Correspondência 
entre os chacras e os órgãos físicos – Localização e nome dos chacras.  

7 ª  - Chacra esplênico ou Svadhistana – Função capital – Número de pétalas e 
cor de cada uma – Distribuição de Prana – Desintegração dos globos – Cores das 
correntes de vitalidade – Número dessas correntes e seu destino – A corrente rosa –  
Vitalização do sistema nervoso – O “Aura da Saúde” – Seu aspecto num homem 
saudável e num homem doente – A corrente de vitalidade rosa como elemento de cura 
– O “mesmerismo” – Ação das pessoas desvitalizadas sobre as pessoas sãs – 
Vampirismo consciente é inconsciente – As plantas como distribuidoras de Prana rosa 
– Efeitos salutares dos pinheiros e eucaliptos – O Aura da Saúdee como proteção 
contra as invasões microbianas – As duas principais propriedades do chacra 
esplênico, quando em pleno funcionamento. 

8ª   -   Chacra Raiz ou Muladhara – Forma, cor e localização – Funções – Corrente 
prânica que recebe – Órgãos que vitaliza – Trasmutação das correntes destinadas aos 
órgãos genitais – Intensificação das faculdades intelectuais, da afeição 
desinteressada e da espiritualidade – Benefícios resultantes dessa sublimação de 
forças – A sede de Kundalini. 

 Simultaneamente com essas lições, realizaram-se mais, na Rama Serapis, as 
seguintes palestra destinadas a esclarecer os discípulos sobre os altíssimos fins da 
OBRA em que se acha empenhada a S. T. B.: 

1.ª   -   Origem da Sabedoria das Idades ou Teosofia.   

2ª    -   Princípios Teosóficos. 

3.a -   Escolas Iniciáticas. 

4.a -   Princípios Iniciáticos.  

5ª    -   Jerarquia oculta. 

6ª   -   Função dos MANUS.  
7ª    -   Marcha das civilizações.  

8ª   -   O Brasil pré-histórico e o Brasil futuro.  

9ª   -   Pródromos das 6ª  e 7ª  sub-raças arianas.  

10ª   - Deveres impostos pela LEI à S. T. B. como núcleo central do movimento 
racial que se inicia neste hemisfério. 
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Afim de verificar o aproveitamento dos discípulos realizou-se no dia 16 de 
Fevereiro a primeira prova ou exame da matéria dada, tendo participado da banca 
examinadora o Presidente da Rama Serapis e os Presidente e Vice- Presidente da 
Rama Mória, Irmãos José H. S. Queiroz e Martha M. Queiroz. 

 Submeteram-se à prova 23 discípulos nem todos filiados à Rama Serapis mas 
assíduos assistentes das suas aulas. Procedeu-se o exame dirigindo-se a cada 
examinando 4 perguntas tiradas à sorte dentre as 120 formuladas. Tornaram-se dignos 
de especial menção – não só pelo acerto das respostas como por terem discorrido 
com segurança e brilhantismo sobre os assuntos nelas ventilados os seguintes 
examinandos Silvia Miranda de Freitas; Vally Jargow; Aurea Dulce Forni; Manuel 
Freitas; Bemardino J. A. da Silva; Gardenia Araujo; Edith S. Figueiredo; Dillenia 
Araujo; Orlando F. da Rocha; J. M. Fernandes Caldeira; A. Figueiredo; José Pereira da 
Costa;  Vera Souza Reis; Oswaldo F. de Carvalho. 

 A Rama Serapis conta presentemente com 14 sócios; a frequência média de 
suas aulas tem sido, porém, de 30 discípulos. 

A seu pedido e por motivos de força maior, deixou o cargo de bibliotecário o 
Irmão Antônio G. Alfeirão que foi substituído pelo Irmão Samuel de O. Campos. 

A Diretoria da Rama Serapis, compõe-se atualmente dos seguintes Irmãos: 
Manoel Tenreiro Corrêa, Presidente - Julia Forni, Vice-presidente - Manoel Costeira, 1º  
Secretário - Prazeres Costeira, 2º  Secretário - Aurea Dulce Forni, Tesoureira - Samuel 
de O. Campos, Bibliotecário - Pureza Cachau, Oradora. 

 

 


