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A  MISSÃO  “Y”  E  A  CONFERÊNCIA 
INTER-AMERICANA DE HAVANA 

 

Os estudos meditado, como deve ser, da História da Civilização, é função 
puramente filosófica, própria da maturidade da idade humana e que não deveria, a nosso 
ver, cansar os cérebros adolescentes, e, portanto, não se torna cabível como exame 
compulsório e preparatório para os que são meros ingressantes na vida acadêmica. 

Quanto mais se medita sobre a História da Civilização, narrada correntemente até  
à época  contemporânea à luz dos comentadores coetâneos  dos fatos ocorridos, mais ou 
mesmo envolvidos ou influenciados por eles, afora a parte multissecular esquecida ou 
ignorada pelos historiadores clássicos, maior é a convicção que se forma em nossa mente 
de que ela se refere principalmente à  organização de um mundo social  guerreiro ou 
místico, guiado pela vontade de classes privilegiadas e sendo  estabelecidas como 
virtudes exemplares, para o vulgo, a vassalagem ou subserviência e a fé cega, ignorante. 

Foi esta consequentemente a feição  moral legada às nações americanas na sua 
época colonial, com o indispensável juramento de fidelidade à metrópole, a par de um 
fanatismo religioso que mal disfarçava a completa submissão aos intransigentes 
representantes da autoridade eclesiástica. 
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Este binômio político-religioso se impôs por longo tempo, mas tudo quanto se liga a 
qualquer obra puramente humana é falível e transitório como a própria e imperfeita 
humanidade existente até nossos dias e deste modo, as américas se foram 
compulsoriamente libertando de tais instrumentos de domínio, e as Nações que as 
compõem se fizeram sucessivamente independentes, abrindo horizontes novos e mais 
dilatados para uma Civilização mais consentânea com os  direitos do homem, 
caminhando para um regime de fraternidade, cujos pródromos  podemos antever nos 
fatos  a que vamos aludir neste rápido estudo. 

É verdade inconcussa que, na maioria dos países americanos, principalmente no 
hemisfério meridional, e mais acentuadamente nos fins do século 19 e princípios do atual,  
sob pretextos de ideais mais ou menos defensáveis, suscitaram-se várias e freqüentes 
revoluções, levadas a efeito pelos que, acima de tudo, obedeciam ao critério utilitário 
apenas de mudança do governo, para que fossem simplesmente repartidos, de outra 
maneira e à sua vontade, benefícios e empregos públicos, resumindo-se tudo em torno de 
pessoas sem que fossem melhorados os ideais da organização social compatível com a 
verdadeira Civilização. 

Forçoso é confessar, no entanto, que vultos eminentes se destacaram dessa 
mesquinha concepção revolucionária, para que fossem dilatados os horizontes das 
liberdades civis, dentro dos moldes que procediam da Revolução Francesa,  baseados 
nas idéias altruística lançada pelos enciclopedistas, dirigidos, como é sabido, pelo 
trabalho omnímodo e misterioso do excelso Conde de S. Germano, personagem de quem 
muito se fala e bem pouco se conhece de fato através dos historiadores. 

Foram então completamente abjurados os princípios a que obedeciam as 
organizações coloniais e, sob este  aspecto promissor, foi que se apresentou um  Novo 
Mundo, com ideais que ficaram gravados no ambiente que o envolve, dos quais decorre a 
realização do que temos a felicidade de observar nos tempos que fluem. 

Dentro desta ordem de idéias aparecem, como é sabido, entre outros nomes não 
menos ilustres, na América do Norte o Presidente Monroe que lançou  a Doutrina , 
conhecida pôr seu próprio nome, que exclui do nosso Continente os elementos 
perturbadores de sua evolução, tal como a consideramos sob o ponto de vista teosófico; 
assim como, na América do Sul, o general Simão Bolívar que depois de fundar as 
repúblicas de Venezuela, Colômbia , Peru e Bolívia, onde sua memória é inesquecível, 
lançou  pôr sua vez o lema, perfeitamente iniciático, “Tudo nos une e nada nos separa”, 
de tão benéfica projeção nos destinos dos países americanos. 

Tal preceito, com o que lhe é análogo, “Um por todos e todos por um”, é  
consagrado no movimento espiritual conhecido com a “Missão dos  7 Raios de Luz” no 
que se refere aos países sul americanos, e como missão “Y” quando este  mesmo 
trabalho se estende a todo o Continente Americano, como é pôr demais conhecido por 
todos quantos estejam a par do vasto programa da “Escola de Iniciação” que é a  S.T.B., 
no desenvolvimento do Ciclo racial para o  qual teve a mesma essencialmente sua 
eclosão no Brasil, missão esta que pode Ter passado desapercebida aos olhos do vulgo, 
mas que de modo algum pode ser ignorada pela parte culta que tem  acompanhado o seu 
pertinaz trabalho durante  os longos 16 anos de sua vida social, por  não falar de sua 
fundação puramente espiritual naquele rincão da montanha da “Esperança” em S. 
Lourenço, a 28 de setembro  de 1921, onde, pode dizer-se, nasceu a esperança de um  
novo mundo moral para uma nova Era na história da Humanidade, com a fé 
inquebrantável num Ideal de Fraternidade que deve predominar na consciência total das 
Américas. 

Todos sentem que o mundo social vive no momento  presente um instante de 
profunda significação para o seus destinos, devendo caber às nações americanas um 
papel preponderante na nova orientação que elas passarão a Ter após a guerra 
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destruidora que da Europa já se estendeu aos continentes africanos e asiáticos, só por 
milagre ou quiçá pela sua feliz predestinação, não tendo chegado até a América, a qual, 
nas  tragédias deste momento, procura reger-se pelos sãos princípios de 
confraternização, que se enquadram na missão cíclica, racial ou manúsica que pertence à  
S.T.B. de cujo encargo se tem obrigado em suas diversas fases construtivas. 

As primeiras fases preparatórias foram vencidas e a  S.T.B. vê cheia de gáudio  as 
manifestações de solidariedade pan-americana de que dá testemunho o resultado final da 
conferência Inter-americana, realizada em Havana, onde as 21 repúblicas, pôr suas 
delegações, devidamente autorizadas, acabaram de  dar a mais solene prova da Unidade  
Pan-americana, com sua perfeita  solidariedade em tudo quanto se refira à defesa do 
continente, reconhecendo como necessária para sua segurança a política de  não 
reconhecimento de qualquer aquisição de territórios em tal continente por meio da força 
ou violência, sendo que a  Cidade do Rio de Janeiro teve a honra de ser escolhida para 
sede da futura reunião dos Chanceleres americanos encarregados da defesa do Novo 
Mundo. 

O conceito histórico sob o qual deve ser julgada esta memorável conferência não 
conduz a  atitudes dúbias nem a argumentos sofísticos, porque referiu-se claramente aos 
meios coercivos de impedir que de qualquer maneira posa insinuar-se na América 
qualquer potência que deseje impor sua hegemonia sobre o mundo inteiro pela violência e 
pela iniquidade. 

Não esquecer que, a par da questão propriamente política, foi também considerada 
na conferência uma estrutura econômica que coordenasse as diversas partes 
interessadas,  para se tornar possível a organização do conjunto, procurando transformar 
em ordem  o confuso  mecanismo econômico, sem  competições chocantes e em bases 
razoáveis. 

O Brasil, através de seu mais eminentes chanceleres, entre os quais, sem lisonja, 
incluímos aquele que presentemente se encontra entre nós, com tais funções, tem 
compreendido perfeitamente sua missão política e econômica no concerto das nações 
que o cercam,  sendo justo  exaltar o que a este respeito declarou o Presidente do 
Uruguai quando saudou o ministro das relações  Exteriores do Brasil dizendo que  “da 
ordem e do progresso da Nação Brasileira depende a maior garantia do continente Sul 
Americano”. 

O regime autárquico não encontra clima favorável no ambiente americano onde a 
obra de pan-americanismo se objetiva em ação, preconizando a prática das permutas 
econômicas compensadoras. 

Disto resultou imediatamente, como foi publicado, um entendimento amigável e 
promissor entre as chancelarias do Brasil e da Argentina. 

Aniquilados que sejam todos os  motivos de discussão continental, tudo fica 
preparado para o estabelecimento de um nível moral bem elevado, harmonizando-se os 
que cultivam o mental e os que trabalham manualmente, num esforço de perfeita 
emulação criadora. 

Deste modo, o horizonte da política internacional americana não se pode turvar, 
porque tem uma consciência moral pacífica e cordial, de perfeita solidariedade, que se 
impõem pela apresentação de ideais em analogia com os que presidem  a missão “Y”,  
lançada,  pela S.T.B. como verdadeira antecipação do que deverá suceder em futuro 
digno deste continente abençoado, dentro do sacrossanto princípio de Fraternidade 
Humana.  

Coerente com tão levados princípios, a  S.T.B.  resolveu em sessão de diretoria, 
enviar especiais congratulações ao emérito Presidente Getúlio Vargas e ao esclarecido 
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chanceler Osvaldo Aranha, pelo feliz sucesso e úteis resultados a que  chegaram os seus 
delegados na referida conferência Inter-americana  de  Havana. 

“Em verdade, há no fundo de qualquer desenvolvimento das artes algo de mais 
elevado do que as próprias artes em si: há a explicação desse desenvolvimento evolutiva  
natural e lógico; há a própria filosofia da arte. Há, sem dúvida, uma harmonia mais 
elevada do que a do belo puramente artístico; há a verificação duma tendência  geral, há   
a   afirmação dum princípio, há a  constatação de uma lei evolutiva. Há leis intelectuais, 
do mesmo modo que há leis físicas e biológicas.  

O universo é essencialmente harmônico. O que perturba o homem não é, 
propriamente, a aparente desarmonia  dos fenômenos, é a sua complexidade, 
inapreensível diante da nossa incapacidade intelectual, refletindo a nossa simplicidade 
orgânica. Acima das manifestações artísticas que se nos figuram dispares, isoladas, 
antagônicas entre si por vezes, acima da beleza  que lhes é inerente, acima da   beleza 
que lhes é inerente, acima da “FORMA ” e  acima da “IDÉIA” que uma obra de arte 
encerra  “HÁ AINDA A BELEZA DE UMA HARMONIA SUPERIOR DE UMA LEI DE 
EVOLUÇÃO”. – VICENTE LICINIO CARDOSO. 

“O Ocultismo é o maravilhoso pré- científico. Não é estudo de quanto se apresenta 
oculto para a  Ciência; é o estudo dos fatos que, não pertencendo ainda à Ciência (refiro-
me à ciência positiva de A . Comte) podem pertencer-lhe algum  dia. O Ocultismo é a 
Terra Prometida da Ciência”. – DR. GRASSET ( antigo professor da  Universidade de  
Montpellier). 

Pitágoras aprendeu suas doutrinas nos santuários do Oriente, encobrindo-as com 
simbolismos numéricos; porém seu discípulo Platão veio expô-las de forma mais 
inelegível embora mantivesse ainda as fórmulas esotéricas. 

Nenhum desses grande Mestres,  conhecedores profundos dos mistérios da Vida, 
admitiu o acaso senão como um disparate. 

O vago e irresponsável acaso é uma expressão de ignorância ingênua ou 
despeitada da superficialíssima mentalidade ocidental, diante de determinados fatos que 
não logra explicar com os recursos, os métodos e princípios positivistas da sua ciência 
materialista, míope e claudicante porque assentada em bases de todo falsas. 

O conceito de acaso é anti-científico e anti-filosófico. Não há lugar para esse zero 
gratuito na maravilhosa aritmética em que  está construída a Vida e onde tudo é pesado, 
medido e contado. 

O que existe, sim, é uma Lei de Causalidade, que a tudo rege e mantém o 
assombroso equilíbrio universal. Lei que, em sua última essência é a harmonia suprema, 
a própria Matemática, não a vulgar das academias, porém a Matemática transcendente , 
oculta ou divina  cujos princípios fundamentais são conservados ciosa e piedosamente 
pelos Adeptos, no seio das Fraternidades iniciáticas de todas as épocas e países, fora do 
alcance dos olhos irresponsáveis, egoístas, profanos. 

 

SÃO TOMÉ DAS LETRAS (∗∗ ) 

 
“Chaque année , dans toutes les contrées, de nouveaux chantiers 

s’ouvrent oú  reparaissent les ruines des villes mortes. Et, dans les  chantiers 

                                                        
(∗∗ )

Considerando o interesse que despertou a 1ª  parte do presente trabalho, publicado em o número anterior desta revista, resolveu sua 
Direção ampliá-lo  em estudo que obedece, como vai dito no texto, a um plano setenário, visando difundir aspectos originais das 
localidades  “jinas” do Brasil e de suas ignoradas preciosidades históricas, que, em futuro não muito remoto, irão justificar o de quanto 
havemos afirmado no terreno da teosofia, acerca da portentosa civilização de que a nossa Pátria será berço, exatamente no ciclo que 
se vem definindo com as melhores perspectivas. 
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anciens, des  fouilles poussées plus loin, plus  profondément,  révélent des 
civilisations insoupçonnées plu loin, plus profondément, révélent des 
civilisations insoupçonnées dans les terres dont nous  supposions qu’elles 
nous avalent livré déjà tous leurs secrets”. ( MARCEL BRION – La 
résurrection des villes mortes – 1937).  

 

A indústria turística em nosso país que até há pouco tempo se achava restrita à  
iniciativa particular, com todos os prejuízos de suas delimitações  geográficas, toma a 
feição diferente  e auspiciosa que lhe imprimiu, no transcurso de 1939, o Exmo. Sr. 
Presidente da República, criando o  “D.I.P.” que tem no  “Departamento de Turismo” um  
de seus principais veículos de ação e de economia. 

Em todas as latitudes onde haja uma direção esclarecida, essa indústria constitui a 
fonte de novos  recursos financeiros; e imprime, nos mais recuados rincões, diversos 
rumos construtivos, levando-lhes, em estradas largas e  confortáveis, os frutos da 
civilização  que está nos grandes centros litorâneos. 

O Brasil não podia furtar-se a esse imperativo de progresso. E, de certo modo, a 
criação do  “Departamento de Turismo” veio corresponder ao apelo das inicia 
preconizadas pelo “Estado Novo”, cujo  governo indicou, braço estendido às  bandas do 
sertão longínquo, o verdadeiro sentido da brasilidade: – “A marcha para o Oeste”. 

Se esse lema encontra a mais perfeita justificativa  em face do problema agrário a 
ser resolvido pelos brasileiros afoitos e destemerosos; se ele se enquadra com precisão 
dentro da necessidade premente de serem despertadas todas as energias sopitadas no 
coração desta pátria magnífica, que  aguarda ansiosa a incursão dos bandeirantes 
modernos; se as riquezas minerais e vegetais lhe respondem às  esperanças e lhe 
acenam as perspectivas de um  futuro sem par na história de todos os povos, – não nos 
esqueçamos de que as belezas edênicas das rechãs  agrestes, o imprevisto dos cenários 
deslumbrantes, e a generosidade dos climas revitalizadores, tudo isso consistirá , em 
breve, um motivo capital de interesse  turístico, a ser aproveitado pelos eminentes órgãos 
de nossa  administração pública, que já se dedicam carinhosamente  a planos de 
relevantes realizações práticas. 

A ciência, dentro de pouco tempo terá facilidade de acompanhar o  desbravamento 
das áreas escondidas nas florestas; e, seguida de perto pela curiosidade milionária dos 
turistas, examinará os vetustos monumentos que as civilizações de outrora esculpiram em 
todos em todos os recantos deste país, inscrevendo-lhes a tradição imorredoura de seus 
destinos privilegiados. 

Os olhos de Rapousão e  os  Thópsius hão de cruzar-se no mesmo  hieróglifo  
eternizado no granito milenário, que lhes despertará impressões  díspares e ilações bem 
diversas. 

 

BOAS ESTRADAS, EMPRESAS FELIZES 
Muitas, as localidades que,  acordadas de seu sono sertanejo, poderiam ser 

visitadas pelas caravanas que abandonam as metrópoles, em busca de um derivativo 
para as sua lides quotidianas  ou de elementos tangíveis para os seus estudos concretos. 

Quase todas, entretanto, não oferecem vias de comunicação praticáveis, ficando, 
pois, adstritas aos apoucados recursos de que dispõem, à espera de providências que 
possam abrir-lhes o surto do comércio ou a porta de riquezas naturais, quando não sejam 
riquezas que, aparelhadas e catalogadas nos  museus, falariam bem alto de um passado 
glorioso  orgulho não só da Pátria mas da ciência universal. 

 



   
DDhhâârraannââ 

Data: n.º  105  - de Julho a Setembro de 1940 – ANO XV 
Redator :  Henrique José de Souza 

 6

O GAN-EDEN NO BRASIL 

Há bem poucos dias, por iniciativa  do Touring Clube do Brasil, Seção de Minas 
Gerais, uma leva de turistas se dedicou na célebre gruta de Maquiné, onde o Dr. Lund 
gastou quase uma  existência, em pesquisas científicas. 

Estrada nova, fácil de percorrer-se, foi inaugurada de Cordisburgo a  Maquiné na 
manhã de Domingo,  4 de agosto, por onde os forasteiros realizaram prolongada visita à 
gruta, ajudados pelos guias munidos de lanternas e fogos de artifício. 

O referido sábio europeu, o verdadeiro descobridor de Maquiné, encantou-se de tal 
forma  ao ser-lhe dado penetrar a gruta, que não  nos é possível deixar de transcrever 
aqui um a pequena parte de sua impressão, o suficiente para justificar o “Paraíso 
Terrestre”, que muitos escritores antigos não tiveram dúvida   1  em localizar no Brasil: 

“O que contribui, principalmente, para aumentar o efeito destas belezas 
arquitetônicas é o seu revestimento brilhante. Toda a câmara, e todas as figuras nela 
existentes, estão cobertas de uma crosta de cristal delicados de carbonato de cal, 
diversamente coloridos,  predominando o  amarelo nanquim, Os esplêndidos reflexos, 
produzidos pela luz ferindo as inúmeras facetas destes cristais, deslumbram a vista e 
julga-se o homem transportado a um palácio de fadas. A mais rica imaginação poética 
não saberia criar tão esplêndida morada  para a seres maravilhosos. Diante desta notável 
gruta, ela seria forçada a confessar a sua impotência.  Meus companheiros 
permaneceram durante muito tempo mudos, na estrada deste templo; depois, 
involuntariamente se ajoelharam, persignando-se, e exclamaram diversas vezes: – 
“Milagre!... Deus é  grande!...” 

Confesso que nunca meus olhos viram nada de mais belo  e magnífico nos 
domínios da natureza e da arte”. 

 

BRASIL, A MECA DO TURISMO 
Esse, um exemplo frisante de patriotismo, de acordo com o lema do imortal escritor 

Raul Pompéia: – “Quanto melhor conhecermos a nossa terra, melhor saberemos amá-la”. 

Não é propósito atual destas linhas enumerar todas as grutas, criptas,  hipogeus, 
cavernas e locais “encantados” que mereceram os carinhos e os estudos de sábios e 
curiosos, bandeirantes e citadinos. 

O Brasil está repleto de surpreendentes  palácios subterrâneos, e só mesmo a 
imaginação dos que se habituaram aos contrastes da vida laboriosa,  dos que se 
embalaram e adormeceram ouvindo os “Contos das Mil e Uma Noites”, é que poderia 
abarcar a enormidade de fantasias e lendas, muito ao sabor da prodigiosa capacidade  
criadora dos mais notáveis investigadores da “Quarta dimensão literária”, tecidas em torno 
deles. 

 Em  1938, “voluptuoso da  aventura”, C. Nery Camello, deu à publicidade o seu 
famoso livro “Viagens na Nossa Terra”. 

“Nery Camello, filho do Nordeste, é o cantor apaixonado desse grande e nobre  
povo do Brasil. Conhece-lhe as virtudes, as cismas, as crendices, os rasgos de orgulho 
viril, de bondade evangélica. Viajou os melhores trechos do sertão. Perlongou a fita 

                                                        
1 A “Revista Americana”, de junho de 1937, apresenta um belíssimo artigo de fundo da lavra do notável pesquisador Armando Vivante, 
intitulado  “El Letargo de Atlântida durante la Edad Média”, por onde  se verifica de há muitos anos persistir na literatura de todos os 
povos, inclusive nas cartas geográficas, a tradição sobre Insulae Fortunata, tão enriquecidas na descrição de Diodoro e Pompônio 
Mela, em busca da qual andaram visionários, literatos e exploradores... 

Em vários mapas dos séculos X a XIII, reproduzidos naquela revista portenha, localizaram os geógrafos da época as Ilhas Afortunadas 
bem no seio do que é hoje o Brasil. E, ainda agora, se fala, pois que se falará sempre, do País Encantado, da Terra Maravilhosa, quer 
lhe dêem  o nome de Ogigia homérica, quer o  chamem Pancaja de Sículo ou a Merópida da Teopompo, e até mesmo a Atlântida de 
Platão. 
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ondulante dos rios. Dormiu sob o ramalhar  panteísta dos cajueiros. Bebeu a água  
puríssima dos regatos. Penetrou o âmago  sombrio  das grutas. Conversou, viu,  tomou 
notas”, e, entre outras deliciosas coisas, descreve com entusiasmo  a gruta de Ubajara, 
próxima a Ibiapina, no Nordeste. 

Pelo descrito, percebe-se desde logo tratar-se de uma verdadeira cidade 
subterrânea  2 . Narra Nery Camello que o professor Ludovico Schwenhagen, eminente 
naturalista austríaco, esteve há poucos anos na gruta de Ubajara, em investigações sobre 
a sua origem. Chegou à conclusão de que a imensa  caverna “é obra ingente”, paciente e 
meticulosa da raça tupi, para estas paragens brasílicas transplantada com a submersão 
da Atlântida”.  

Afirma que,  “na sala da ROSA, SE  realizavam os ofícios dos Cários  3 . “E 
declarou,  finalmente, que a Ubajara ”é a obra mais bela e mais gigantesca que se  
conhece, no mundo, depois das pirâmides do Egito”. 

Não há, pois, exagero em dizermos que futuramente será o Brasil a Meca do 
turismo, mas dificilmente poderíamos adiantar algo a respeito da  contribuição científica 
de seus selváticos recessos aos museus, porque a nossa Pátria é grande demais ainda 
para o pequeno vulto de iniciativas que um ou  outro sábio haja empreendido, embora 
reconhecendo-lhe  a excelsitude   dos propósitos econômicos, a variedade dos privilégios 
climáticos e a grandeza da finalidade cíclica. 

 

O BERÇO DE “CHICO TAQUARA” 
São Thomé das Letras é uma aldeia alcandorada no alto da serra do mesmo nome, 

na comarca de Baependí,  a mil e tantos metros de altitude, batida de opulento sol tropical 
e amenizada pelo sopro constante dos ventos que campeiam as fecundas extensões 
mineiras. 

Conhecêmo-la de perto.  

                                                        
2 “LE ROI DU MONDE”, de René Guénon, editado por Ch. Bosse em 1927, trata, em suas 136 páginas, do País Subterrâneo a que se 
referiram Ossendowski e Saint-Yves com a  denominação de AGARTHA. Ouçamos o irrefutável escritor francês, em alguns tópicos: 

“D’autre part, il y a três réellment, en Asie centrale comme em Amerique et  peutêtre ailleurs encore, des cavernes et des souterrains 
ou certains centres initiatiques ont pu se maintenir depuis des siécles...” 

“Dans le période actuelle de  notre cycle terrestre, c’est-àdire dans le KALI-YUGA (Idade Negra), cette TERRE SAINTE (Agartha), 
défendue par des gardiens que la cachent aux regards profanes tout en assurant pourtant certaines relations exterieures, est en effet 
invisible,  inaccessible, mais  seulement pour ceux Qui ne possèdent pas les qualifications requises pour y pénetrer”. 

Ademais, “O VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO”, obra editada sob os auspícios da Sociedade Teosófica Brasileira, e autoria do 
Professor Henrique José de Souza, poderá avantajar ainda mais  o leitor na solução desse  “problema” de teosofia, que  o Coronel 
Fawcett resolveu, depois de peregrinar pôr  ínvias salvas do Indostão, do México e das regiões atlânticas ... 
3 CÁRIOS tem sua  etimologia  eminentemente ligada a KARA, vocábulo a que o Sr. J. Barbosa Rodrigues dá particular apreço em 
seu conceituado trabalho antropológico, folclórico e literário – “O Muyrakitã e  os ídolos simbólicos” (Imprensa Nacional 1899) – KARA 
significa fidalgo, nobre  “MOA-KARA é título nobiliárquico” ... “são homens poderosos, distintos pelo seu nascimento”. “Y  KARIOCA !” 
era o pregão, lembra J. Barbosa Rodrigues, nos tempos antigos do Brasil colônia, para anunciar a venda  de água aos brancos, aos 
fidalgos. Conta-nos ainda o erudito brasileiro a anedota de que subia outrora um português o Rio Negro com um companheiro. 
Parando eles no teíupar de uma índia, impressionado pela fisionomia da silvícola, coçou-lhe ao lusitano esta supina indiscrição: 

– Que mulher de má cara!...  

Ao que logo interveio a Índia, supondo Ter-se ele expressado na língua geral: 

– Kariwa, re kuá tenhê ipó ce ypyrungaua moakara? (Como soubeste, branco, que descendo de fidalgo?) 

De KARA ainda derivam KURUS, CYRO, QUIROS, QUEIROZ, KIRIAS, etc.  

Mercúrio, o deus que presidia às iniciações nos mistérios do Sol, decompõem-se  em  MER-KURU; e Jambu, nome do primeiro 
continente, de  acordo com as escrituras sagradas, também se chamava PUSH KARA, que quer dizer LOTO – a flor simbólica dos 
hindus. 

Montóia ensina que MOÇA-KARA, entre a s tribos, era  o  indivíduo corajoso, valente, de estirpe apurada, personagem principal dos 
sacrifícios. E o nosso Arariboia, pelos seus grandes feitos e leais serviços à Coroa e à  “mui heróica cidade de São Sebastião do Rio 
de Janeiro” foi agraciado e conhecido pela alcunha de MOAKARA. 

Cários, a que alude Schwenhagen, eram os KARAS, KARIOS, KURUS ou GURUS – fidalgos, nobres de espírito. 

Por que não ousarmos, ainda, a encontrar nesse étimo o mistério que envolve o sertanejo “Chico Taquara”? (Chico Ta-Koara  ou Ta-
Kara). 
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Em o número anterior desta revista, relata-se a excursão que a  S.T.B. fez aquela 
valiosa cidadezinha, modesta e simples, isolada e, agradáveis alturas como se quisesse  
ficar bem longe do bulício das metrópoles. 

Seus habitantes, que são poucos, primam-se pela hospitalidade, peculiar em todo o 
Estado de Minas, e zelam de tal forma as tradições dos antepassados, como convém aos 
bons montanheses, que é um gosto  ouvi-los ao longo da noite, a contar proezas do 
“Chico Taquara” – um matuto de raça apurada, sangue nobre e coração de anjo. 

Um dia, não muito remoto, quando o turismo aliar-se à ciência, S. Tomé das Letras 
ficará falada no mundo.  

A sua celebridade ainda agora restrita a alguns pesquisadores, a certas páginas 
pouco lidas e a pequenos grupos de estudiosos das coisas pitorescas ou  históricas. 

 

JORNADA OCULTISTA DA S.T.B. 
A finalidade principal da excursão ao berço de “Chico Taquara”, levada a efeito em 

março deste ano, cumpriu-se em todos  os seus aspectos. Travou-se conhecimento 
objetivo com a localidade, que “subjetivamente” já nos era familiar e despertava 
saudades; visitaram-se os pontos mais interessantes das cavernas limosas e das crástas 
úmidas. Bateram-se chapas fotográficas, as quais, com a farta colheita de material, 
notadamente das famosas pedras cobertas de arborizações de manganês (dentritos), 
deram motivo, no mês seguinte, a substanciosa conferência do Prof. Castaño  Ferreira, 
Instrutor  da  S.T.B., que sintetizou em conceitos esotéricos e científicos o valor de  um 
quase ignorado recanto encravado no coração de Minas Gerais. 

 

CLASSIFICAÇÃO SETENÁRIA DE 
ESTUDO FUTURO 

Em aditamento à valiosa descrição feita pelo nosso prezado confrade Dr. Ural 
Prazeres, chefe que foi da referida excursão, pretendemos penetrar em S. Tomé das 
Letras com  uma série de estudos nesta revista, mediante os recursos e os argumentos 
metódicos que se podem colher em face de um setenário 4 disposto na seguinte 
conformidade: 

                                                        
4 A divisão setenária é preferida sempre pelos que se dedicam a assuntos relacionados com teosofia. Lendo-se a Seção XIII, parte 2ª  
do tomo 1º  de “A Doutrina Secreta” –  “Os sete primitivos” – , tem-se bem clara essa noção. O número 7, profundamente venerado 
pelos que conhecem o  mistério de tudo quanto se manifesta no universo, possui um sentido esotérico e admirável nas escrituras 
bramânicas: 

Sapta-Pura – as 7 cidades celestes 

Sapta-Arânia   – os 7 desertos sagrados 

Sapta-Vrukcha  – as 7  árvores 

Sapta-Cula  – as 7 castas  industânicas 

Sapta-Loka  – os 7 mundos da evolução 

Sapta- Buddhaka  – os 7 Budas de Nossa Ronda 

Sapta- Dhatu  – os 7 elementos do corpo 

Sapta-Jihva  – as 7 direções de Agni,  o Fogo sagrado 

Sapta-Dwipa  – as 7 ilhas sagradas, segundo os Puranas 

Sapta –Parna  – as 7 folhas da planta redentora (Echites scholaris) 

Sapta –Archi  – os 7 Rishis ou Senhores 

Sapta –Samudra  – os 7 Oceanos 

Sapta –Sindhava  – os 7 rios sagrados 

Sapta-Tathâgata  – os 7 principais Nirmanakaias 

Os judeus deram também  muito valor ao setenário: 
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1. Hieróglifos; 

2. Pedras e monumentos; 

3. Cavernas e hipogeus; 

4. Constituição geológica; 

5. Múmias e ossadas; 

6. Tradições e lendas; 

7. História propriamente dita. 

Encerrando a mencionada série de estudos, emitiremos futuramente a opinião da 
Sociedade Teosófica  Brasileira acerca de S. Tomé das Letras, autêntica cidade “jina” 5  a 
que Hermes da Fonseca Filho cognominou “Cidade Morta” e que, sob nosso ponto de 
vista, não passa de uma desconhecida mas valorosa “Cidade Viva”. Morta, considerada 
em sua estática geográfica. Viva, em sua dinâmica esotérica. Porque os símbolos que se 
lhe desenharam nos bétilos, os hierogramas que lhe vibram nas cavernas, as inscrições 
rupestres esculpidas em suas lápides, as letras hieráticas de suas “pedras falantes”, tudo 
nos conta, minuciosamente, que as civilizações de outrora ergueram nesta parte do 
continente americano um monumento assombroso de  espiritualidade, que, por todos os 
tempos e em todos os tempos, responde aos apelos de quantos Manus  6  pisaram terras 
férteis do brasil, sob a égide do Cruzeiro do Sul. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

                                                                                                                                                                                        
Conforme se vê da Bíblia, o mundo foi criado em 7 dias; as terras devem repousar todos os 7 anos. O ano jubileu sabático volta 7 
vezes, em 7 anos. O grande lustre de ouro do Templo tem 7 braços, cujas  chamas que são 7 representam 0s  7 planetas. Sete 
sacerdotes fazem  ressoar 7 trombetas, durante 7 dias em  volta de Jericó e as muralhas da cidade se desmoronam ao 7º  dia, depois 
que o exército israelita completa 7 voltas em torno da mesma. 

O “Apocalipse” de João enumera:  

As 7 igrejas 

Os 7 candelabros 

As 7 estrelas  

As 7 lâmpadas 

Os 7 selos (sinetes ou símbolos) 

Os 7 anjos 

Os 7 vasos 

As 7 chagas 

E o profeta Isaías, querendo dar uma idéia do brilho da auréola que cerca Jeová, diz: – “Ela é 7 vezes maior do que a luz do sol e 
semelhante à luz dos 7 dias reunidos”. 

A Igreja afirma que Ezequiel  profetizou 7 vezes. Nos ginásios aprendem-se também o sistema de base, além do sistema decimal 
universalmente usado. Schliemann descobriu 7 Tróias. 

7 são os dias da semana, 7 as cores do arco-íris, 7 as notas musicais. E qualquer indivíduo que tenha 7 buracos na cabeça deve 
lembrar-se dos 7 palmos de terra que o esperam no cemitério... 
5 JINA é termo oriundo de DZIN, ou daquilo que se ocupa das coisas primárias e das verdades eternas. DZIN ou DJIN  
conhecimento real; e DJIN-MI  conhecimento irreal. 

DJIN é o tronco de onde nasceram Jina, Jnana ou Gnana, Dzian (nome das estâncias comentadas por H.P.B.), Dzin ou Zingaro, Gita, 
Gitano, Cigano, Gypsi, Jean, Ivan, João, Gênio, Choan, Lohan, Grin, Lohengrin, etc. 

“Aladino (ou  Allah-Djin) ou a lâmpada maravilhosa”, nome de um portentoso conto ocultista, tem seu principal personagem ligado a 
esse étimo:   o Gênio de Deus ou ALLAH. 

Jinas são as localidades, como S. Thomé das Letras, que encerram as “lâmpadas maravilhosas” de um  passado esquecido dos 
homens... 
6 MANUS – Manu provém do radical sânscrito “MAN”, homem, aquele que pensa e, portanto, dirige. Da palavra apossou-se a 
terminologia teosófica, por não encontrar nas línguas ocidentais outra mais  expressiva para  designar o CHEFE DE UMA  RAÇA,  o 
fundador de um povo,  o seu Patriarca e Legislador máximo.  Foram Manus: – Menés, do Egito; Orfeuda Grécia; Odin, da 
Escandinávia; Moisés, da Terra Prometida;  Mu-Ka, da Atlântida; Quetzal-Coalt, do México; Sumé ou Thomé, do Brasil; Bochicha, da  
Colômbia; Manco-Capac ou Manu-Capac, do Peru; e muitos outros, que traziam sempre, todos eles, a sua contraparte feminina. 
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“Vila Velha”, do estado do Paraná, impressiona pelo esquisito  de sua natureza 
puramente “JINA”...  (Vide anotação n.º 5) 

 

Justificando, tanto quanto possível, o critério setenário com que iremos descrever 
S. Tomé das Letras, adiantamos aos nossos bondosos leitores os principais conceitos 
relacionados cronologicamente  com a classificação agora empregada: 

 

JEROGLIGOS 
Os hieróglifos  esparsos em vários lugares do globo podem ser atribuídos a  

“divertimentos dos silvícolas”, como querem uns, ou a partículas “ferruginosas”, como 
apregoam outros, e mesmo a circunstâncias que escapam de todo às mentalidades 
vulgares. 

Nunca, porém, como deseja Von Ihering, se ligariam eles  a  “marcas de gado”, 
derivando-se da escrita primitiva que saiu da pitografia, segundo  Quatrefages – o erudito 
professor de Coudreau que, juntamente com a sua heróica esposa, estudou as diversas 
inscrições observadas nas margens dos rios  Xingu, Tapajós, Madeira,  Mamoré e em 
quase toda a Amazônia. 

Entre a variedade de hipóteses que procuraremos ventilar oportunamente, razões 
há, e de sobra, que nos permitem relacioná-los também (nem todos, é claro...) a certa 
linguagem sagrada, de povos remotíssimos, que lançaram à  posteridade uma como que 
saudação  à  “Satya-Yuga”  7  . 

Não, apenas, uma saudação, mas os nomes dos “Manus” futuros, antevisão dos 
fatos  principais, a descrição das mais importantes descobertas. Aliás, estas últimas se 
acham perfeitamente arroladas na  “Opus Majus” de Rogério Bacon, um monge do século 
XIII, que previu os “inventos” da atualidade, dos tempos contemporâneos. O mesmo 
fizeram os mais sábios homens das Idades pré-atlântidas, usando dos monumentos, 
rochas, cavernas, etc., para que  se perpetuasse a tradição e se eternizasse a história do 
porvir que,  para eles, era o lento processar evolutivo das humanidades circunscritas a 
ciclos previsíveis. 

A finalidade, conhecem-na os teósofos. 

 

Na moderna literatura, moderna em face da “Gupta-Vidya”  8 , próprio Virgílio, em 
sua IV Écloga,  verseja  a extreme “Satya Yuga” cuja amplitude está sintetizada  
historicamente em toda a natureza, desde as mais altas constelações do firmamento até 
ao mais íntimo recesso das furnas seculares. 

Não desrespeitando à céptica opinião de alguns sábios positivos, faremos respeitar 
também a nossa, quanto à exegese de determinados hieróglifos   aqui existentes, de 
Norte a Sul, e, principalmente, os que se observam em  S. Thomé das Letras. 

                                                        
7 SATYA-YUGA ou Kritta-Yuga  é a Idade de Ouro a que se referiram as Sibilas e quase todos os poetas da antigüidade. De todas as 
“yugas” é a mais espiritualizada, a que o homem atingirá no fim da Ronda. Entende-se pôr “Yuga, o ciclo ou um dos ciclos evolutivos 
da humanidade. Dizer-se, pois, que estamos na Kali (negra)” Yuga seria o mesmo que chamar a atenção do leitor para o quadro  que 
se desenrola à sua vista:  guerras, depredações, egoísmo, cataclismos, depravações e desgraças. Aliás, todo fim  de ciclo se 
caracteriza exatamente pela Destruição, sobre cujos escombros se erguerá a Construção, dentro do dualismo filosófico de Vico –  
“Corsi e Ricorsi” – ou do antagonismo de Bacon – “Destruens e Construens”.  O  ano de 410 de nossa era marcou a destruição da 
potência Romana e a conseqüente vitória do Cristianismo.  A  queda  de Constantinopla delimitou  o marasmo da Idade- Média, que foi 
seguida de uma prodigiosa força construtiva – a Renascença . Assim,  poderemos afirmar que, se a ruína da Bastilha levou de vencida 
os prejuízos do despotismos, para o dealbar de um século feliz, como o foi o XIX, nas artes e nas Ciências, poderemos afirmar, 
repetimos, que as lutas de hoje definirão os valores das raças. E estamos certos de que o Brasil participará, como orientador dos 
povos, no concerto das Nações, como já indicam as vitórias que vem obtendo no terreno da diplomacia e do mental. 
8 Gupta-Vidya ou Sabedoria Iniciática das Idades. Sanatana Dharma, Sabedoria Primitiva, Ciência Divina, Conhecimento Antigo, 
Doutrina Secreta, são expressões sinônimas, hoje vulgarizadas com o nome:  “Teosofia”. 
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Com a veemência patriótica que deve antepor-se ao patrimônio das nossas 
riquezas lapidares, reiteramos o apelo formulado em o número anterior desta revista 
cultural, no sentido de que sejam coibidos os abusos das depredações praticadas pelos  
“criminosos ponteiros e picaretas manejadas pôr inimigos do Brasil, da Ciência  e da 
própria História da Humanidade”. 

Há uma volúpia de devastação pelo que se não conhece: há mãos perversas que 
deturpam as inscrições rupestres, quando não as apagam a golpes de malho e de 
ignorância. 

O ilustre general Cunha Matos, um dos fundadores do instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, “não repeliu a idéia da existência de letreiros de caracteres 
desconhecidos no Brasil  9  ”. 

Sendo homem de ciência, não deixou de ser  o que era: – um soldado, cuja espada 
amparava sempre, e defendia galhardamente, as localidades “jinas”, os monumentos, as 
tradições, tudo enfim que constituísse o precioso legado de nossos maiores ou 
perenizasse  a memória das civilizações primevas. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  
General Rondon, um dos mais ardorosos defensores dos nossos museus naturais, 

que, pelo constante amparo devotado à causa da brasilidade, perpetuasse-a  na história 
pátria como colaborador emérito da civilização americana. 

 

Como fez Orville Derby, em 1886,  “por bem da ciência, invocamos a esclarecida 
atenção” dos poderes constituídos, e  estamos convictos de que, se  os nossos museus 
naturais foram destruídos pelas intempéries e cataclismos do passado, muito menos o 
serão pela inconsciência do presente. 

 

PEDRAS E MONUMENTOS 
Segundo o velho símbolo de HORUS, como refere Plutarco, a civilização 

acompanha o sol em sua marcha para o Ocidente. A derrocada manifesta  em que se 
vêem  empenhando os povos de além-mar são os indícios  sociológicos de que a 
evolução caminha para o nosso continente, indícios que tem, no plano objetivo , a mais 
real expressão. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

Esse elefante de pedra, que pode ser encontrado na zona Sorocabana  (Estado de 
São Paulo), recorda-nos o “GANESHA” indiano – o símbolo da Sabedoria. Nas ruínas de 
Palenque (América Central), acharam-se estatuetas do mesmo animal. Os Puranas 
menores tratam especialmente da glória e grandeza do deus de cabeça de elefante. 

 

Assim,  que sentido outro poderíamos dar à misteriosa profecia incrustada nas 
lages de Sintra, em Portugal,  que mãos vaticinadoras inscreveram em latim, conforme se 
vê do volume intitulado  “Sintra Pinturesca” de autoria de A. R. da Cunha? Ei-la: 

“Sib... Vaticin... Occidiis 
                                                        
9 Memória lida perante o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em sessão de 9 de dezembro de 1886, pelo sócio efetivo  Tristão 
de Alencar Araripe, pg.218. 
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Volventur saxa litteris et ordine rectis 

Cum videris Oriens, Occidens opes 

Ganges Indus  erit  mirabile visu 

Mesces ... commutabit sua uterque sibi...  

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

 Tradução: 

 “Patente me farei aos do Ocidente 

 Quando a porta se abrir do Sol Nascente! 

Será coisa pasmosa quando o Indo, 

Quando o Ganges trocar, segundo vejo, 

Seus sublimes efeitos com o Tejo! ... 
 

Além disso, que diremos da antigualha da ilha  do Corvo, ao largo das costas da 
África, onde uma estátua   imensa, de granito, apontava, já há séculos, – como escreveu 
o clássico Damião de Góes – o rumo do Sol Poente? 

A renascença, quando se  abriu o livro das epopéias  magnas, quando o ciclo dos 
grandes navegantes marcou no globo o traço indelével de conquistas gloriosas  
descobertas temerárias, 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 A Pedra da Gávea na sua conformação de esfinge fenícia. 

 

Esses monumentos, que os há em todo o mundo, bem demonstraram que a  Terra 
era algo mais do que até então se supunha. 

E  a América surgiu, como por  encanto, nas cartas geográficas, para honra dos 
que haviam compreendido um dos sentidos dessas inscrições vetustas e desses colossos 
de pedra erguidos pelos pioneiros das civilizações. 

Objetivamente interpretados, deram origem a novos continentes. E,  
subjetivamente, nada encerram em sua mudez ciclópica? 

Gravaram os babilônios em ladrilhos cuneiformes a transcendência de 
ensinamentos notabilíssimos. Os egípcios, em papiros. Os siríacos, em pergaminhos.  

Os escandinavos, guiados pelo mítico Wottan, usaram das “runas”, onde foram 
buscar as estrofes sonoras dos Rapsodos a sua inspiração mágica e o seu estro divino. 
Os  irlandeses conservam a remota tradição escrita em “ogans” expressivos. Os tartésios, 
em tarjas. Os maias, em códices de pedra. E os troianos, conforme nos ensina 
Schliemann nas sete vezes destruída cidade que imortalizou a Ilíada, legaram aos 
arqueólogos um elemento irrefragável para as suas pesquisas – as  “fusaiolas” –, 
computadas pelo astrônomo e sábio espanhol  Mário Roso de  Luna, da Academia  de 
Ciências de Madri, um dos pioneiros da ciência teosófica, erudito comentador de  
Blavatsky e  eminente confrade da Sociedade Teosófica Brasileira, em cujos anais 
perduram suas missivas de amigo sincero do Brasil, onde pronunciou várias conferências 
magistrais. 

Não nos esqueçamos de que os filhos de Manco-Capac transmitiram aos pósteros  
a filosofia do belo culto solar em “quipos” – a última supervivência ancestral dos 
famosíssimos Nós de  Gordío, que Alexandre não soube desatar, preferindo destruí-los... 
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O ocultista-teósofo,  desde que cultive a Sabedoria Tradicional das Idades, possui 
um recurso, entre vários, para ler os segredos da Natureza. Em frente a um monumento 
megalítico, ou em face de uma inscrição rupestre verdadeira, supera a imaginação em 
seu mais poderoso grau criador. 

O heroísmo vidente de Colombo chegou até onde não chegaram os sábios da 
Junta de Salamanca. A intuição de um  menino ocioso contribuiu mais para o 
aperfeiçoamento das máquinas a vapor do que os estudos cifrados em rigorosos 
raciocínios: a vontade de um só homem, como Gandhi, vale por uma resistência coletiva e 
armada. Mutatis mutandi,  o sétimo-sentido  de um Mahatma  10  abarca largamente os 
destinos da Humanidade que, figurados pôr grandes ciclos, podem também ser 
expressos, numa síntese suprema, pôr um gesto mudo de estátua aliado ao simbolismo 
vivo dos hieróglifos  milenares. 

Menhrires, bétilos, “antas”, cromlechs , e as   “pedras falantes”  ou “errantes”, são 
pois,  livros da Natureza abertos à investigação do homem.  

Procuraremos indagar as páginas desses livros em territórios de nossa Pátria, que, 
Ela, sendo muito como se sabe, ainda  é mais do que se pensa. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  
A fotografia da chamada  “Cabeça do Imperador”  foi tirada  de perto e de um ponto 

de vista todo especial, para que melhor se ajuíze de que se trata de  monumento 
multissecular ou seja a estátua de um rei com seu barrete ou coroa; vendo-se ainda, com 
alguns detalhes, os olhos e o nariz. Em cima do barrete verifica-se o que se poderia 
denominar  “observatório”. “Pedra da Gávea” é locução muito próxima a “Cesto da 
Gávea”, lugar donde nos navios de vela, o gageiro  procurava  outrora sondar a 
imensidade dos mares. 

  

CAVERNAS E HIPOGEUS 
A busca  de subterrâneos, das cavidades, hipogeus e cavernas, para  consumação 

dos chamados  “Mistérios”, é que, no velho e paternal Egito, pôr falta de montanhas  11 em 
cujas escarpas se  abrissem  entradas para  o  “País do  Amenti”,  obrigou seus iniciados 
a construir eviternos  monumentos. 

A própria palavra  “caverna”, em etimológica significação, traduza essa finalidade. 
Provém do latim cavus  (côncavo, cavidade) e do saxão oern (lugar sagrado) tendo, como 
contraparte filológica o vocábulo “Taberna” que,  com ser sagrado (Tabernáculo ou 
Mishkan, em hebreu) é também, em sua fórmula social e sombria, a  “cavidade” ou   
antro, onde se reúnem os perdidos, os  perdulários da vida, em  meio às libações e 
injúrias recíprocas. 

Os arqueólogos já positivaram que, em certas regiões, as paredes das cavernas e, 
dos hipogeus são decoradas de  frescos representando cenas desta existência ou do 
outro mundo (Necrópoles egípcias, tumbas etruscas de Corneto, de Cerveti, de Chiusi, 
etc.). 

                                                        
10 Mahatma, Naldjorpa, Adepto, Iluminado, Arhat, Cristo são nomes que designam o Ser Supremamente Esclarecido ou o Senhor dos 
Sete Mundos do Saber. 
11 Merú, Sinai, Tabor, Himavat, Gólgota, Ararat,  Al-Bordi, Montasalvat – dos cabalistas medievais – só para citar as mais conhecidas, 
eis as montanhas imortalizadas pela tradição de  todos os povos. 

No Brasil, consideramos a Montanha da Esperança, em S. Lourenço, como uma dessas misteriosas elevações da Terra, pois foi nessa 
privilegiado contraforte da Serra da Mantiqueira que, a 28 de setembro  de 1921,  teve a Obra de Reconstrução em que se acha 
empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira o seu espiritual advento. 
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Impossível que o leitor não compartilhe da subida emoção com a qual Artur Evans 
descreve, no volume 4º  de seu “Palácio de Minos”, aparecido em 1935, a descoberta pôr 
ele feita de um  santuário, em Creta, onde a cerimônia em curso de celebração havia sido  
interrompida repentinamente em virtude de um forte tremor de terra. Tal fato é contado 
com uma vivacidade quase visionária, em que o talento de poeta e de vidente ultrapassa 
os méritos e o gênio do sábio. 

O “Illustrated London News” publicou há  anos algumas das duas mil fotografias de 
esculturas e estátuas votivas talhadas no templo de  Ajia-Irini, que M. Dikaios, em 1933, 
fez surgir à luz do mundo, removendo-lhe as camadas de areia acumuladas  pelo tempo. 
Esse mesmo arqueólogo, no ano referido, assoberba-se também ante a necrópole de 
Curium, vizinha a Limassol, por ele examinada, cujas tumbas são consideradas mais 
importantes do que as de Lapithos estudadas pela missão sueca, de 1927 a 1930. 

Os túmulos enigmáticos revolvidos pôr M. Schaeffer, em 1935, remontam à época 
dos Hyksos, que reinaram no Egito 1600 anos antes de Cristo, e  continham sobretudo 
muitos frascos de perfume siríaco. 

A Santuola deparou-se-lhe, em fins do século passado, no seio da enorme cova de 
Altamira (Santander) uma infinidade de estranhas figuras e pinturas de homens e  
animais. Pacheco, com intuição clara, fixou o importantíssimo  papel que os “elementais” 
desempenham  na mística primitiva, atribuindo,  a esta última e às suas iniciações, todas 
as estampas e gravados das furnas, cavernas ou hipogeus antiquíssimos. 

Uma pintura rupestre de Orange Spring exprime e procura traduzir a  dança rituária 
dos bosques, tal como o fez musicalmente, nos dias modernos, Saint-Saëns, com a sua 
formidável  “Dança Macabra”, da Floresta Negra. 

O fantasma de Tongue é sobejamente conhecido dos arqueólogos. 

“Por las grutas y selvas del Indostán”, nome de uma das obras de H.P.B., incita a 
curiosidade dos leitores para esses estudos, tais as descrições do “hipogeu de Karli” e da  
“Caverna de Bagh”. 

Atente-se, de outro modo, que Daniel – o quarto profeta – foi lançado, pôr duas 
vezes, numa caverna e leões, e, dessas duas vezes, saiu são e salvo. 

Pretende-se ver no episódio vertente uma imagem terrestre da ressurreição eterna. 
Assim o interpretam os monumentos merovíngios, as telas do Museu do Louvre, de 
Veneza, e as obras de arte de Viena. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
 A misteriosa gruta onde habitou o insigne filósofo Lúlio, autor da “Grande Arte” 
(1275) e do “Livro de controvérsia entre Raimundo e Averróes”. Tal gruta, que era o 
paraíso das meditações do famoso Adepto e Alquimista, é,  ainda hoje, visitado na ilha 
Maiorca (Costa de Miramar-Hespanha)  (Cópia reduzida da fotografia pertencente ao 
arquivo particular do Professor Henrique J. de Souza). 

 

Não tivessem as grutas, criptas, hipogeus e cavernas suma importância para os 
pesquisadores dos mundos supra-sensíveis , e o “divino Platão” jamais haveria escrito a 
célebre  “Alegoria”  no 7º  livro de  “A República”. 

– É exatamente numa caverna, alumiada pelo fogo purificador (Agni),  que os 
“prisioneiros da matéria” se  deslumbram com a luz de Surya (o Sol Místico). Levados  
os prisioneiros à luz do dia, revoltam-se a princípio, para  depois, calmos e 
conformados, fixarem o  sol dos espaços imensos... 
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Eis aí a história da alma que, chamada a filosofar, mata as sensações e penetra  
pela Dialética no mundo  inteligível, contemplando as próprias idéias. 

S. Thomé das Letras, cujas cavernas contam a odisséia de um pobre  negro 
escravo, que se libertou das férreas  cadeias do cativeiro, possível se torna a  um estudo 
meticuloso, relacionados que sejam os seus hipogeus às alegorias dos filósofos gregos e 
demais  pensadores da antigüidade.  

 

CONSTITUIÇÃO GEOLÓGICA 
Por fortuna, de igual modo a química novíssima dos ions e da radioatividade vão 

dando razão aos caluniadores ocultistas das priscas eras, as ciências naturais, estão 
averiguando, a cada passo, que a lenda da Atlântida é também outra realidade 
indiscutível. 

O Capítulo XIII (2ª  Parte) de um dos mais eloqüentes livros deste século – “De 
Sevilla al Yucatán” – discorre sobre o tema: “A Atlântida e a Geologia”. 

O geólogo que tomou parte na excursão feita às proximidades da Serra do 
Roncador, em Mato Grosso, e da qual  muito falamos ao público não só nas conferências 
em nossa sede social, como nas colunas do vespertino  “O Globo”, durante o trimestre de 
julho a setembro de 1938, e que foi devidamente apreciada pela revista “A Vida 
Portuguesa” de São Paulo, concluiu pela coexistência atlantiana do vasto planalto central 
brasileiro. 

Foi mais um subsídio à ciência, corroborando nas opiniões de Termier, New-comb, 
Alves Magalhães, Clavijo, Piquer, Bermann, Kirscher e tantos outros, sobre estes 
complexos problemas. 

De outra sorte, o plutonismo das ilhas Canárias e o de Minas Gerais, após 
investigações bastante sérias,  corresponde aos estudos recentes de M. Lacroix, em 
Martinica. 

Scott- Elliot, em seus mapas que trazem a   “História dos Atlantes” assevera: –   “se 
estendia um continente homogêneo desde este país (Estados Unidos) até aos Açores, e 
desde Islândia e Escócia até  ao BRASIL”. 

É muito verossímil, pois, que a constituição geológica de S. Tomé das Letras venha 
dizer-nos algo da cronologia de Posseidones – a pátria de  Assuramáia – ,  tanto mais que 
o próprio nome THOMÉ, à parte outras relações que serão  cotejada, está intimamente 
ligado,  por uma lei de causa e efeito, ao étimo atlante, TOT, de onde derivaram Tanet ou 
Tonet britânico, Thoan ou Choan Sânscrito, Tanos cretense, Tanai francês, Tanos 
burgalês, Tanis sármata, Tanit cartaginês, além de outras relações puramente  atlantes ou 
titânicas ... 12 

                                                        
12 O volume 7 da Biblioteca de la Sociedad Cientifica del Paraguay, orientado por Guillermo Tell Bertoni, com o qual   mantemos 
cordial  permuta, acentua, à pág. 41: – sobre el gênesis guarani, sobre el dilúvio universal, sobre antiguas migraciones extra-
continentales, sobre LA VENIDA DEL APOSTOL PAI ZUMÉ a predicarles la palabra de Dios... etc.”. 

A lenda de São Thomé corre o continente americano. Joaquim Ribeiro, na “Estética da Língua Portuguesa”, pág. 131, 
esclarecidamente deriva Tomé,  palavra hebraica, em gêmeos. Estamos conformes, visto que todo Manu trazia, para cumprir sua 
missão, uma contraparte feminina (vide anotação n.º  6), razão por que as Upanishads dizem: –  “... Manu, em sua forma dual...”. 
Gustavo Barroso, escritor patrício de noemada, em seu livro “Aquém da Atlântida”, além de fazer interessante estudo sobre os 
Mahadeús do Sertão, dedicou notável  capítulo sobre o “Apóstolo S. Tomé no Brasil”. À pág. 262, declara: – “Do estudo que acabamos 
de alinhavar resultam as seguintes conclusões, de natureza absolutamente folclórica: primeira, existiu entre os povos que habitavam a 
América uma vetusta lenda da vinda de civilizadores  misteriosos, brancos e barbados: Quetzalcoalt, Cuculnan, Zamna, Bochicha, 
Viracocha, Manco Capac, Sommay ou Sumé, Mair ou Marata, Tamol e Tamandaré; segundo os descobridores e missionários 
aplicaram essa lendas às suas crenças, identificando essas personagens com  seus santos e apóstolos”. 

Eis aí, pois, um argumento respeitável de que S. Thomé não é uma criação ameríndia posterior ao descobrimento, vale dizer aos 
jesuítas. Contrariando a hipótese de que pudesse ter visitado o Brasil um bispo  normando, em 1121, prometemos para o capítulo 
sexto deste estudo uma farta messe de citações, antigas e novas, pelas quais se verá que, mesmo nessa hipótese, há elementos para 
antepor-se a lenda de S. Thomé muito antes desse obscuro quartel da Idade Média.  As pegadas pôr ventura encontradas em S. Tomé 
das Letras, no Estado de Minas Gerais, se não são anteriores, devem ser contemporâneas da que existe na Ilha do Ceilão.  
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MÚMIAS E OSSADAS 
Le Plongeon, após dois lustros de pesquisas, demonstrou ser o continente 

americano, o  mais novo na ordem das descobertas, o mais antigo de todos geológica e 
antropologicamente. Lund o confirmou, secundado por Ameghino e pelo notável Pedberg. 
Sabe-se  não haver dúvidas a respeito. 

Ora, todos  conhecemos os lapidares conceitos do abalizado patrício Euclides da 
Cunha, ao abrir o 2º  capítulo (O Homem) da sua obra insuperável,  “Os Sertões” : 

– Entretanto no domínio dos investigações antropológicas brasileiras se 
encontram nomes  altamente esclarecedores do nosso movimento intelectual. 
Os  estudos sobre a pré-história indígena patenteiam modelos de observação 
sutil e conceito crítico brilhante, mercê das quais parece definitivamente 
provado, contrariando ao pensar dos caprichosos construtores da ponte Alêutica, 
o autoctonismo das raças americanas. Nesse belo esforço, rematado pela 
profunda elaboração paleontológica de Wilhelm  Lund,  destacam-se o nome de 
Morton, a intuição  genial de Frederico Hartt, a inteiriça organização científica de 
Meyer,  a rara lucidez de Trajano  de Moura, e muitos outros cujos trabalhos 
reforçam os de Nott e Gordon no definir, de uma maneira geral mas completa, a 
América como um centro de criação desligado do grande viveiro da Ásia Central. 
Erige-se autônomo entre as raças o homo americanus”.     

Destarte, não podemos relegar a planos secundários os elementos que, nesse 
particular, sobejam em S. Tomé das Letras, pois que o intemerato  caçador Eugênio 
Junqueira topou, numa de suas penetrações  às furnas localizadas entre Conceição do 
Rio Verde e aquele modesto arraial, com muitos  “corpos secos” e “ossadas de gente”. 

Não se pode negar à priori que em S. Tomé das Letras se encontre copiosa 
remanescência das velhas raças autóctones de nossa terra. 

E bastaria essa comprovância, quando se não tratasse de outra para evocar-se o 
auspício da ciência em prol do manifesto valor de um humilde recanto de Minas, já de si 
tão enriquecido de alvissareiros simbolismos. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  
Galeria de múmias, precedente mexicano das esculturas murais dos hipogeus 

egípcios (apud “De Sevilha al Yúcatan”). Lembram os “guanches”  das ilhas Canárias, 
remanescentes, dos  Atlantes. Há, em Minas Gerais, cavernas onde se enfileiram corpos 
secos, tendo sido uma delas visitada pôr corajoso caçador patrício. 

 

TRADIÇÕES E LENDAS 

Páginas que nem sempre foram escritas, mas se conservam na memória de todos 
os povos, as tradições atravessam os tempos, sobrevivendo aos séculos que passam. 
Ora recordando  grandezas milenárias que auri-polvilharam os caminhos da Humanidade, 
ora evocando os lances mais emocionantes das épocas remotas, as tradições afiguram-
se-nos como que  o porta-voz de verdades que já viveram em idades longínquas e já 
esquecidas dos homens. 

                                                                                                                                                                                        
Voltaremos ao assunto oportunamente. 
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Elas guardam, às vezes nas lendas que deleitam o coração da infância, a 
reminiscência de um mistério hierático, o resquício de um simbolismo  transcendente, ou, 
mesmo, uma  das chaves que desvelam o segredo entre as selvas adormecido. 

“Abre-te, Sésamo” aí está com todas as suas maravilhas, que são,  de fato, 
verdadeiras iniciações contadas junto ao leito das crianças. E a “Bela Adormecida no 
Bosque” não seria, por ventura, aquela metrópole lendária  que em tantas ocasiões 
suscitou a faina dos aventureiros e que espera o Príncipe encantado – Kalki Avatara, 
como diriam os brâmanes – para despertá-la  quando as civilizações se  fizerem dignas 
de pressentir os albores da  “Satya-Yuga”? 

A  “Branca de Neve e os Sete Anões”(melhor dito, os “Sete Gnomos”), 
internacionalizada hoje mais que nunca pelo gênio do artista Walt Disney, possui elevado 
sentido inciático e foi motivo de profundo estudo (n.º  102  desta revista) de autoria do 
Presidente da  S.T.B. 

“Aladin, ou a lâmpada maravilhosa” é tema que só se compreende á luz da 
teosofia, e com vantagens literárias  ocultistas, tão rica a história, tão elevados os 
ensinamentos. 

Tradições  e lendas são arquivos que orientam a evolução mental ou a  definição 
do psiquismo de um determinado povo. E, amparadas em outros pontos de referência, 
norteiam as pesquisas  morais das sociedades humanas, quando não apresentam os 
cânones que  permitem medir a potência de certos fatos que dizem respeito a localidade 
puramente  “jinas” ... 

O folclore é paraíso da filosofia empírica, véu que esconde a face de Ísis – deusa 
da Sabedoria. Assim pensaram Giannini, Sebillet, Gennep, Zanazzo,  Pitré, Rozán, e o  
incomensurável filólogo português Leite de Vasconcelos para quem as lendas e tradições 
da Lusitânia eram o repositório inesgotável  de “Chaves Glotológicas”. 

Valor inestimável, emprestava-lhes  Mário Roso de Luna.  Imaginamo-lo, em se lhe 
dando a palavra: 

“Fóssil, no conceito histórico ou páleo-antropológico mais genuíno, é toda 
recordação ou rastro, toda pegada ou  raconto do passado dos homens. As idéias dos 
povos, seus costumes venerandos que, perdida a chave histórica reguladora de sua 
implantação, degeneram em  injustificáveis rotinas; a indumentária, a poesia popular, a 
lenda e o mito, conservados pela tradição ou cabala, são outros tantos fósseis cujo 
perdurar é uma lei misteriosa da psique  coletiva. 

E não  digamos nada da linguagem, porque a moderna  Filologia comparada, não 
obstante seus prejuízos positivistas, vai descobrindo lentamente uma  paleontologia 
lingüística. 

Lei estranha aproxima, uma das outras, as milhares de fábulas do mundo a um ou 
poucos troncos de comum origem, mediante os fósseis de suas raízes, flexões, afixos e 
consoantes mortas ou fossilizadas, sobretudo em as línguas do Norte, até cair em um 
alfabeto numérico e primitivo. 

As  “letras” de S. Thomé estão precisamente neste caso, juntamente com  suas 
lendas, perpetuadas em torno de velhos monumentos, que deliciam o curioso forasteiro, 
as quais talvez encerrem o segredo de um “Abre-te, Sésamo!” capaz de deslumbrar a 
mente e  fascinar o coração. 

 

HISTÓRIA PROPRIAMENTE DITA 

Baependi, em cuja comarca se planta a localidade de S. Thomé das Letras, é uma 
das cidades mais antigas do Estado de Minas. 
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Suas terras alargavam-se, no Império, a milhares de alqueires onde fazendas 
patriarcais e fecundas se estadeavam com opulência e conforto. 

As ruas calmas daquele sossegado reduto de civilização já ostentaram a 
prodigalidade, sem menosprezo ou soberba. Seus salões foram luzidos e, neles, a Corte 
Imperial recebeu homenagens da hospitaleira sociedade baependiana, que ficaram  
célebres  nos fastos do sul de Minas. 

A velha igreja de Baependi, um primor de arquitetura. Raros, os turistas que, 
freqüentando  Caxambu – seu município climático, – não tenham admirado, após dez 
minutos de viagem, as linhas de suas construções, os lavores de sua volutas sóbrias e 
colunatas proporcionadas. 

Quando as bandeiras varejaram os sertões, na sede de ouro e de esmeralda, a 
Capitania de Minas Gerais ofereceu campo exuberante de exploração de buscas e de  
“catas”. 

Baependi era, então, uma paragem forçada, amiga dos bandeirantes. Assim, o 
arraial de S. Thomé das Letras também se liga historicamente a páginas evocativas e 
interessantes, dos bons tempos de fatura e de tradicionais festejos. Será escrita a sua 
trajetória cíclica; e seu alentado substrato heróico, motivo de um capítulo repleto de 
ternura mística. 

Finalmente, as letras de S. Tomé, que Yves  d’Evreux  computou sem, no entanto, 
aprofundar-lhes o esoterismo singular e forte, podendo amparar as bases de um estudo 
acurado – posto em marcha através de seus hipogeus,  monumentos, pedras falantes e 
cavernas desconhecidas – , interpretarão a homenagem da S.T.B. à Pátria de Bernardo 
Ramos e outros gênios sem conta, mesmo que incompreendidos e modestos, como o  
“vulgar” Chico Taquara ... 13 

E, sendo uma homenagem, será outro tanto a sua contribuição sincera e 
despretensiosa ao Instituto Histórico e Geográfico do Brasil e mais instituições culturais 
que dignificam, pelo zelo constante de nossas tradições genuínas e realidades perenes, o 
melhor quinhão da Atlântida rediviva. 

 

Ilustração: 

Legenda:  
Nos últimos dias da primeira quinzena de setembro findo, o Dr. Ural C. Prazeres, visitando 
alguns locais interessantes das imediações de S. Tomé das Letras, descobriu inscrições 
até hoje não estudadas, perto de Três  Corações, que vem  esclarecer as existentes na 
terra de Chico Taquara e que serão apreciadas oportunamente. De regresso  a São 
Lourenço, o nosso querido companheiro  e prezado confrade bateu chapas fotográficas 
de várias dentrites, uma das quais se vê acima, – verdadeiros painéis de bizarro artista 
ostentando caprichas arborizações. 

 

PALESTRAS  TEOSÓFICAS 
(Dedicadas aos candidatos à Escola Iniciática da  S.T.B.) 

 

I  I  I 
 

                                                        
13 “Chico Taquara” é apelido saudosamente evocado em S. Tomé das Letras – um manto humilde que  ocultava enormes tesouros 
espirituais. Em o número 104, desta revista, há ligeira apreciação em  torno desse apelido. Possivelmente, muito se terá que contar da 
ação de Chico Taquara, cujas artes e magias andam de boca em boca em S. Thomé das Letras, para quem aquelas “letras” não 
tinham mistério. Onde andaria esse jina de uma cidadezinha mineira? 
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M. CORRÊA TENREIRO 

MISSÃO DA TEOSOFIA 
 

“CONHECE-TE A TI MESMO” 

 

Entre os vários fins que a Teosofia se propõe levar a cabo, o mais importante é, 
sem dúvida, o de ensinar aos homens a conhecerem-se a si mesmos, coisa de que  eles 
se esqueceram quando, por necessidade da evolução, parte do seu princípio superior e 
eterno (Manas), se aprisionou na matéria densa, e neste plano da ilusão passou a julgar-
se o verdadeiro HOMEM fazendo-nos cair naquilo que os filósofos budistas denominam  
“a heresia da  separatividade”. 

Só o conhecimento  completo de nós mesmos, tão recomendado pôr Sócrates, nos 
poderá aliviar dos sofrimentos  morais e mesmo físicos de que somos vítimas e nos dará 
o verdadeiro sentido da vida, tornando mais amena a tremenda luta travada no íntimo de 
cada um de nós, entre o “EU - SUPERIOR” e o  “eu- inferior”, entre a individualidade e a 
personalidade, luta que se renova em cada encarnação e durante a qual,  por 
ignorarmos nossa origem divina,  corremos o risco de ver despedaçar-se o fio que a essa 
origem nos liga. 

Do estudo de nós mesmo, resultará a certeza de não passar duma simples 
aparência e desigualdade entre os homens, nenhum motivo havendo para que alguns, 
deixando-se dominar pelo orgulho ou  pela vaidade, se julguem superiores aos outros. 

 
OS DOIS ASPECTOS DA INTELIGÊNCIA 

Para o desempenho da sua missão, a Teosofia não limita o estudo do homem aos 
eus princípios inferiores nossos conhecidos. Desvenda-nos também a existência doutros 
planos, donde  nos vem a explicação e mesmo a solução para todos os problemas que 
nos cercam, e para a maioria dos quais, a ciência ainda nos não deu uma  explicação 
satisfatória. 

Ela nos fará saber que a Inteligência comum, considerada como o que de mais 
elevado  existe no homem,  não passa dum insignificante raio emanado do verdadeiro 
EU, da verdadeira Inteligência, e posto a serviço dos nossos sentidos inferiores. 

Convencer-nos-emos do quanto é nulo o nosso poder de conhecimento e 
compreensão do mundo em que vivemos, ao nos ser revelado que essa inteligência se 
mostra impotente para nos informar “quem somos, donde viemos e para onde vamos”  ou 
para nos  explicar a causa do mais insignificante dos fenômenos.  Veremos que tudo 
quanto ela tem produzido, ao apresentar-se no seu mais elevado modo de manifestação, 
não sobrepuja nem mesmo iguala o que saiu das mãos dos atlantes e dos lemurianos 
quando ainda não tinham perdido contato com o Eu - Superior. 

Que são, ao lado das Pirâmides, os nossos famosos  “arranha-céus”?  Ao lado das 
majestosas Vimanas, nossos frágeis aeroplanos? Comparados com as  projeções do 
corpo astral ou materializações de mensagens, os nossos aparelhos de rádio? 

Teremos assim a certeza de existir em nós outra Inteligência, única empregada 
pelos grandes Iluminados  saídos das Escolas Iniciáticas para revelar aos homens as 
Grandes verdades. Dela se serviram Buda, cristo ou Rama-Krishna para instruir os 
homens, mais que essa crise  se manifestasse decidi vir dar-lhe a notícia do fato e 
oferecer-lhe meus préstimos”. 
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Foi o ocorreu: os homens cometeram excessos, ignoram que  estão muito doentes, 
sendo perfeitamente natural que o doente não tenha recebido com  fé  o médico, assim 
como tenha  rejeitado o remédio. Quando a crise do exemplo se manifestar e o doente,  
malicioso, céptico enfatuado, gritar pelo médico, o remédio lhe será dado, talvez, se 
houver vida... 

A falência dos regimes políticos, que ensejaram, depois de 1914, o  aparecimento 
de tantos “reformadores” na Europa, é um ponto assentado pela crítica; mas o que a 
crítica ainda não assentou é que a falência humana não reside propriamente no fracasso 
deste ou daquele regime político; está patente,  sim, na triste realidade de que a 
catástrofe de 1914 e a presente não foram evitadas pelas religiões nem suavizadas pelas 
ciências; tanto estas como  aquelas mostraram-se impotentes para salvar os homens,  
sendo lícito a quem  quer evoluir buscar outras doutrinas que lhe garantam soluções 
adequadas. 

Somente a Teosofia é capaz de solucionar as crises de todos os gêneros que 
assoberbam a Humanidade.  

Criando em 1875, em Nova York , o centro irradiador da Doutrina Secreta (a 
Sociedade Teosófica), Blavatsky, com sua formidável atividade de apóstolo maior e sua 
vigorosa e reformadora obra filosófico-espiritualista, comoveu o pensamento mundial. E já 
em 1895, quando nenhum pensador poderia prever, quanto mais profetizar, a guerra de 
14, a guerra internacional na Espanha e a atual, os teósofos da revista  “Sophia”, de 
Madrid no editorial comemorativo do 3º  aniversário da publicação, baseados nas 
evidências suscitadas pela autora imortal de “Ísis sem Véu”, escreveram considerações 
que valem ser traduzidas, as quais são: 

“Estamos lançando os fundamentos de uma nova vida, de uma nova fase da 
História; somos os iniciadores de uma revolução espiritual que se difundirá pelo mundo 
para desmanchar os  desastrosos efeitos  de outra  revolução social que se aproxima a 
passos de gigante e traz em seu seio apenas o sentido da destruição e os instintos da  
morte, manifestação última da  carcoma que há muitos anos minando o corpo social, o 
qual ruirá com estrépito inaudito. Mas as idéias teosóficas levantarão o mundo do pó de 
suas próprias ruínas; darão à Humanidade novos alentos e criarão uma cultura nova, 
melhor encarrilhada que a presente para a consecução de seus ideais. 

”A geração atual, entretanto, adormecida em seus prazeres, cega em sua avareza, 
ávida de gozos, indiferente a  tudo que não esteja dentro do círculo de matéria que a 
cinge, não areja a  atmosfera caliginosa, não pressente a  tempestade que a ameaça; 
corre de olhos fechados para sua perdição, e responde com ironias de mau gosto aos 
esforços dos que tratam de mitigar as  angústias que a aguardam. Não é de estranhar o 
fato; se a Humanidade  fosse capaz de reconhecer sua situação, possuiria o sentido de 
sua deficiência, reconheceria o falso caminho que percorre; e, voltando sobre seus 
passos, evitaria a catástrofe; mas, como este é conseqüência de seus erros passados, 
que perturbaram seu entendimento e  feriram sua alma de cegueira, é impossível   que 
veja claro, e assim há de ir ao  sacrifício , no qual esgotará  as amarguras da dor que a 
purificará e a  enaltecerá. 

“No meio do geral aturdimento, há alguns cujas inteligências podem despertar ao 
conhecimento da verdade, mercê a esforços realizados em encarnações anteriores, 
quando se puseram  em contato com idéias elevadas que limaram de suas almas algo da 
mundana ferrugem, pondo-as em estado de acolher vislumbres das esferas superiores de 
vida, com o que chegaram a compreender quanto em nós há de miserável, irregular, 
anômalo, e por isso  contrário à lei universal do amor e da unidade a que tudo  deve 
ajustar-se, e deve de reger em toda a parte e que, em  termo final, há de triunfar no 
universo; lei que se não pode violar sem que automaticamente se imponha seu 
restabelecimento na razão proporcional à transgressão cometida. 
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”Pois bem; a esses que podem entender-nos, nos dirigimos; a esses que, ainda 
ignorando-se , acham-se disseminados e envoltos na onda geral da confusão, para que, 
tornando a si venham em nosso auxílio e nos ajudem a levar a cabo a obra fundamental 
em que estamos empenhados. Eles compreenderão, sem dúvida, que estão próximos os 
tempos de uma regeneração universal, porque o movimento progressivo atascou-se nas 
barreiras levantadas pôr um materialismo impiedoso, contra as  quais são impotentes 
todos os sistemas religiosos que nutrem a civilização. Eles compreenderão que é absurdo 
voltar os olhos para esses sistemas em demandas de socorro, porque à sua sombra 
cresceu a impiedade, arraigou-se a indiferença, as paixões chegaram ao paroxismo, e 
surgiu o materialismo como última expressão de uma cultura que leva  a morte em suas 
entranhas”. 

Essas palavras, cuja confirmação encontramos a todo momento, e que  podem ser 
oferecidas como modelo de um  raciocínio perfeito e sentido transparente, servirão 
esplendidamente para o  redator que há dias, num matutino carioca, foi assaz infeliz num 
tópico sobre a “vingança das múmias”. 

O referido tópico, redigido com o propósito de acordar sensações e não idéias ou 
sentimentos superiores ( que essas são as finalidades do jornalista ou do escritor honesto 
e culto), começa errado desde o título. O autor do tópico, se fosse mais atento à função 
educativa da imprensa, teria procurado acertar e escreveria “a vingança de algumas 
múmias”. O  vício de generalizar para todas as múmias egípcias a fatalidade  mortífera 
que tornou famosas algumas delas é próprio de pessoas incultas e imaginações 
precárias. 

O prejuízo desse aspecto sensacionalista e fragmentário da imprensa é  o que 
Goethe previa, tal como deparamos nas notáveis “Conversações” registradas por 
Eckermann. 

Em todas as capitais dos grandes países há um museu, e nele, rica ou modesta, 
uma seção de egiptologia, estando espalhadas pelo mundo inteiro centenas e centenas 
de múmias. Mais de  95% delas não tem fama folhetinesca; dormem pacificamente, em 
rigidez hierática, surdas ao farfalhar dos ventos publicitários. 

O redator passou por cima desse fato, tão propício ao mais leve desejo de 
raciocinar, e começa asseverando: “Do impenetrável mistério do além-túmulo, vingam-se 
as múmias, castigando com a morte aqueles que lhes tentam penetrar os segredos”. 

Analisemos esta redação: reconhece que há um mistério no além-túmulo, e o 
considera impenetrável; afirma, a seguir, que as  (quer dizer, TODAS AS)múmias 
castigam (tem, portanto, poder, isto é, são obras de magia, sem o  que não 
conservariam durante séculos uma dada influência) com a morte aqueles que lhes tentam 
penetrar os segredos (reconhece que as múmias possuem segredos. 

Se nos fosse facultado conversar com esse jornalista, perguntaríamos:  onde 
achou esses conceitos? Eles pertencem à Filosofia Oculta, deveriam servir como 
elementos de crítica, e jamais para introdução a um tópico que  só revela ignorância 
dessa mesma altíssima filosofia e denuncia o redator como falta de assunto mais  
acessível aos  seus conhecimentos. 

Se o autor fosse mais lido em literatura teosófica, saberia que  Lepsius, Brugsh e 
Maspero   TENTARAM (e o conseguiram em parte, é claro) PENETRAR os segredos das 
múmias e da gigantesca civilização egípcia sem  sofrer  vicissitudes; e lord Elgin, esse 
inglês bárbaro que “arrebentou a machadadas as métopas do Parthenon para adornar 
com os despojos de Phidias as salas do Museu Britânico”, não sofreu coisa alguma da 
cólera dos deuses gregos. 

O jornalista que se aventura em tal campo, por uma questão compreensível de 
capricho profissional deve  distinguir múmias de múmias. A de Tut-Ank-Amon é fatídica 
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porque esse faraó não foi, como seus ilustres irmãos de trono, Adepto da Magia Branca, 
ou seja, aquele que age, conscientemente, em harmonia com as leis sagradas e as forças 
secretas que regem a evolução espiritual da Humanidade. Os indivíduos, faraós ou não, 
que infligiam as regras superiores da Ciência-Religião luni-solar primitiva, fossem 
egípcios, incas ou de quaisquer outros povos que praticavam a mumificação, eram 
perigosos em vida, e por isso mesmo, quando mortos e mumificados. 

Ora, como se sabe, Tut-Ank-Amon sucedeu no trono a seu sogro, o singularíssimo 
Amenophis IV, Kunaton, gigantesco reformador da vida filosófica, religiosa, social e 
artística do Egito, enquanto reinou. Kunaton, o “espírito solar” que, com suas reformas 
sapientíssimas soergueu todo o reino de decadência espiritual espantosa, logo verificada 
no faraonato de seu genro Tut-Ank-Amon, teve sua  doutrina falsificada pôr seu sucessor 
com a volta ao culto fetichista de Amon.  

“Porque a antropolatria – comenta Roso de Luna, – ou culto degradado dos 
homens superiores, ao mundo dos deuses ou dos jinas, fez presa na Tebas da XVIIIª  
dinastias; e, embora um monarca heroico  como Aten-hen-Aten (Kunaton )quisesse 
devolver o Egito à primitiva Religião da Natureza e do Espírito, seu genro, – que a 
princípio adotara o sagrado nome de Toth-Ank-Aten, no qual associavam-se o inefável 
Toth, o venusto de ank ouçam e o solar de Aten, que depois na Grécia seria o de Pallas-
Aten-nea (Minerva ou a Lua) – trocou-o pelo de Tut-ank-Amen, com o qual passou à 
história ... ” 

Entre Kunaton e o outro havia uma diferença verdadeiramente cósmica: sobre o 
primeiro não lemos nada de  fatídico, enquanto sobre o outro ... Pertenceram a mundos 
opostos. 

Toda a riqueza material oriunda das reformas de Kunaton possibilitou ao matador 
de lord Carnavon um palácio-mastaba com luxo tão excessivo que repugna. Tal luxo, 
coisa aliás de somenos importância, foi justamente o que impressionou o mundo, porque 
o homem, em todas as sociedades e em todos os tempos, presta mais atenção a uma 
chapa de ouro lisa que aos caracteres componentes de áureas palavras  sábias gravadas 
num humilde lajedo. 

Outra amostra da inexperiência do redator está aqui: “Fatos assim (as tais 
vinganças das múmias) já se tem  dado em outras épocas, sem que coisa  alguma possa 
explicá-los”. 

É insistindo em repetir tais inverdades que escritores e jornalistas não conhecem 
ou não reconhecem toda a obra de Blavatsky, toda a obra de Mário Roso de Luna, toda a 
obra dos teósofos discípulos de Blavatsky residentes na América do Norte, na Inglaterra, 
na França, na Espanha,  na América do Sul, etc. Admitamos, todavia, que  o autor não 
tem notícia de tantos livros estrangeiros que EXPLICAM ESSES FATOS e estranhemos 
que ignore a  meritória obra filosófica e associativa que a Sociedade Teosófica Brasileira, 
com sede nesta capital, vem realizando há muitos anos. No órgão oficial dessas 
instituição (Dhâranâ) o redator encontraria trabalhos teosóficos de escól, entre outros “O 
Tibet e a Teosofia”, obra em colaboração de Mário Roso  de Luna e o prof. Henrique José 
de Souza, fundador e supremo dirigente da Sociedade Teosófica Brasileira. Aí  
mergulharia num verdadeiro oceano de conhecimentos extraordinários, tanto de História 
como de Doutrina, encontrando explicações sobre esses fatos e outros muitos... 

 

 

Se antes de escrever a nota, o jornalista tivesse tido a lembrança de  consultar o 
que os teósofos de primeira grandeza, – que perfazem, note-se, um número pequeno, – 
escreveram sobre as múmias egípcias, teria deparado no seu caminho com “El 
simbolismo de las religiones del mundo y el problema de la felicidad”, de Roso de Luna, 
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eruditos comentários à “Doutrina Secreta”, de Blavatsky. À pág. 194 leria: “O 
tentaculizante caso de Tutankamon não é  único no karma das coisas egípcias.” 

Num canto escuro da primeira sala egípcia do Museu Britânico vê-se a  tampa de 
um sarcófago, que representa o duplo de uma mulher egípcia, cujo nome ainda não foi 
encontrado e da qual só se sabe que viveu em Tebas, há trinta e cinco séculos. Tem 
cruzadas sobre o peito  sua delicadas mãos, de dedos longos e finos. Impressionam suas 
escuras pupilas, que olham de um modo estranho e vago. A caixa é uma preciosa 
amostra da época correspondente à XVIIIª  dinastia; mas, como se  encontra numa 
prateleira de vidro que descansa sobre a parede, em linha com muitos outros trabalhos de 
arte funerária do velho Egito, os visitantes, em geral, a olham com indiferença. Entretanto, 
ela possui uma tétrica e misteriosa história. Sobre essa  relíquia pesam acontecimentos 
terríveis, os quais  deram motivo para ser denominada – “a mais estranha história de 
fantasmas do mundo”. 

Em outro livro de Roso, esse maravilhoso e transcendente “El libro  que mata a la 
muerte o el libro de los jinas” leria:  “Conheceis, leitores, o caso da famosa múmia 
chamada de Katsbet, esse vivo prodígio morto, que os visitantes do Museu Britânico 
admiram? Para  cúmulo da maravilha dir-se-ia que ela conserva como que um resto de 
vontade, que se manifestou desde o momento em que viu profanado seu sacro retiro, pela 
insana curiosidade da ciência européia, pois logo que se pretendeu tirá-la dali, os casos 
estranhos de desgraça se sucederam sem interrupção nos operários que a extraíram, no 
sábio profanador daquele recinto, nos que a carregaram para bordo e até o próprio navio 
que a trouxe para a Europa”. 

Em outro  período escreveu o jornalista, forçando ironia: “Pôr fim, aconselhada pôr 
uma vidente – não era preciso ser  muito (o grifo é do crítico)” vidente para dar tão lógico 
conselho!” 

O amador de literatura refere-se a  um episódio que se passou com a egrégia Sr.  
Helena Petrovna Blavatsky, e por essa circunstância infiro que leu “El simbolismo de las 
religiones del mundo”,  cuja leitura lhe aconselhei.  

Ofereço desvanecido aos leitores a íntegra do trecho de Roso de Luna em que, 
tudo leva a crer, o jornalista foi buscar elementos para  debicar com aquele “muito” 
gratuitamente grifado. Ei-lo e   no original:  ”Cuando la caja (a tampa do sarcófago) llegó a 
Inglaterra fué dada por du dueño, el Sr. W., a una hermana  casada que vivia cerca de 
Londres. Al momento cayó la desgracia sobre este hogar, en el cual se sufrieron pérdidas 
pecuniárias que trajeron consigo muchas otras calamidades. Pero antes de esto,  un dia 
Mme H.P.Blavatsky entró  en el cuarto donde la caja habia sido  depositada, y al momento 
dijo que en aquel lugar existía influencia muy maligna. Al encontrar la tapa, le rogó a su 
dueña que la mandase fuera de la casa, por ser cosa de gran peligro”. 

Aquele “el momento”, que grifei, traduz-se em português: subitamente, 
instantaneamente, no mesmo instante. Uma das múltiplas provas de que Blavatsky era 
uma sensibilidade invulgar, era vidente como só os Grande Iluminados o foram. Aquele 
“muy maligna” expressa o conhecimento que a genial iniciada possuía dos mistérios que 
cercavam a tampa. 

O amador de jornalismo sensacionalista não tem direito de menoscabar de um 
filósofo que em 1888 escrevia este prodígio: “Encontramo-nos no fim de um período da 
Kali-yuga ária (Idade Negra)  iniciada no ano 3102 antes de nossa  Era, com a morte do 
Avatara  Krishna, e a partir deste ano até 1897 abrir-se-á um grande rasgão no véu de Ísis 
e a ciência materialista  sofrerá um rude golpe”. Efetivamente, em  1897, descobriu-se o 
rádio e com ele alterou-se a concepção do átomo, isto é, da matéria. 

Há mais. As primeiras palavras de Blavatsky em “Ísis sem Véu” são estes conceitos 
magistrais: “Segundo  nos ensinam há 19 séculos que a divina luz do cristianismo 
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dispersou as trevas do Paganismo,e dois séculos e meio que a  resplandecente lâmpada 
da Ciência Moderna começou a brilhar entre a obscura ignorância dos tempos. Afirma-se 
que nestas épocas respectivas realizou –se o verdadeiro progresso moral e  intelectual da 
raça. Os antigos filósofos eram suficientemente sábios para seu tempo; mas eram pouco 
instruídos, comparados com os nossos modernos homens de ciência. A Moral do 
Paganismo era bastante para as necessidades da inculta antigüidade; mas deixou  de o 
ser desde que a luminosa “Estrela de Bethlem”, mostrou o caminho para a perfeição e 
aplainou o da salvação. Na antigüidade o embrutecimento era o comum; a virtude e o 
espiritualismo, a exceção. Agora, o mais empedernido  pode conhecer a vontade de Deus 
em sua palavra revelada; todos os  homens desejam ser bons e melhoram 
constantemente”. 

“Tal é a proposição: Que nos dizem os fatos? Por uma parte, um clero 
materializado, dogmático e freqüentemente corrompido; um exército de seitas e três 
grandes religiões em guerra; discórdia em lugar de união; dogmas sem provas; fome de 
prazeres e de riquezas nos paroquianos, solapados e  hipócritas pelas exigências da 
respeitabilidade. Pôr outra parte, hipótese científicas edificadas sobre areia; desacordo  
completo em todas as questões; rancorosas querelas e invejas; impulso geral para o 
materialismo; luta de morte entre  a Ciência e a Teologia pela infalibilidade: ”Um conflito 
de épocas... Entre esses dois Titãs combatendo, Ciência e Teologia, há uma multidão  
extraviada que perde rapidamente a crença na imortalidade da alma, na Divindade, e que 
aceleradamente desce ao nível da existência animal”. 

Encontrariam os maiores escritores e os mais sagazes filósofos contemporâneos 
palavras mais verídicas que essas? Está ou não a maioria dos homens vivendo as 
animalidades que as religiões não conseguiram sofrear e as ciências positivas, 
materialistas, ainda não explicaram, e muito menos curaram? 

Há mais algumas surpreendentes antecipações da portentosa vidente, sim, que foi 
Blavatsky, e que são: “a da matéria elétrica, composta hoje, como todos sabem, de íons, 
que são como infinitos sois elétrons, equivalente a planetas mais ínfimos ainda; a infinita 
divisibilidade do átomo e a possibilidade imediata da alquimia, que hoje transforma uns 
corpos simples em outros; a unidade da Matéria e da Força; o tipo símio como 
degeneração, considerado como predecessor do Homem, doutrina seguida pelos Dr. 
Klaatsch, de Heidelberg, e Ameghino, de Buenos Aires; a natureza dos cometas; a 
conjugação cósmico-sexual da Lua com a Terra; a universalidade da lei de vibração e o 
paralelismo entre a forma,  a cor, a nota e o número; a tônica em  fá dos ruídos e sons da 
Natureza; e, sobretudo, a adivinhação da radioatividade, descoberta em 1897, tal qual   
Blavatsky vaticinara”. (Roso de Luna). 

O meu criticado certamente lê o culto escritor e jornalista que é o Sr.  Austregésilo 
de Athayde, nos seus  artigos de fundo no  “Diário da Noite”. Pois na edição de 21 de 
fevereiro transato todos apreciamos a bela página intitulada “Nova evangelização 
filosófica e religiosa”. Destaco, algumas frases: “Nunca se fez sentir, com tanta  
intensidade, o abismo que separa a cultura dos meios mecênicos, que ela produz”.  E 
mais adiante, convicto: “A grande tarefa do futuro terá de ser, portanto, a reforma do 
espírito, realizada por uma nova evangelização filosófica e religiosa”. Nessas palavras 
acha-se toda uma síntese da Teosofia, tal como deixei claro apenas com algumas 
citações 

Um grande político inglês, antigo Ministro do Interior da Inglaterra, o Visconde 
Samuel, com toda a responsabilidade de sua levada posição e com a espiritual 
inteligência que caracteriza os pensadores, escrevendo em “O Estado d São Paulo”, do 
dia  11 de março p.p., termina seu artigo “Depois da Guerra” com esses conceitos 
teosóficos, muito semelhantes aos teosóficos do  Sr. Austregésilo de Athayde: “Para  
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responder a essas questões (as agravadas pela guerra atual)” é necessário que 
formemos para nós uma filosofia sã e esclareçamos as nossas crenças religiosas”. 

Não se poderia afirmar melhor e com termos tão simples, o reconhecimento de que 
fracassaram as religiões e as ciências que oficialmente guiam a Humanidade. 

Oportunamente, nestas mesmas colunas, glosarei o artigo do  Sr. Austregésilo de 
Athayde para  demonstrar que a evangelização preconizada em boníssima hora pôr ele já 
vem sendo realizada, há mais de 15 anos, pela Sociedade Teosófica Brasileira, que  
prepara as sementes duma nova civilização nesta parte do continente, ou seja, a sétima 
sub-raça do ciclo ário. 

Quanto à famosa múmia de Katsbeth posso garantir que não é uma simples 
curiosidade. Seu mistério envolve problemas de ordem filosófica, histórica e artística. Por 
sua grandeza e universalidade representa para o artista um dos mais belos e originais 
temas de literatura, - que escolhi para ainda este ano oferecer ao público uma novela. 

Os estudos que venho fazendo há muitos meses para poder dominar o assunto, 
proporcionaram-se a compreensão exata de Katsbeth, mistérios esses que começaram a 
imperar nos próprios destinos humanos desde os trágicos tempos da catástrofe que fez a 
Atlântida dormir, sob as oceânicas águas, seu “amargurado sono”.  

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

 “Joe Krishnamurti dedica-se hoje ao plantio de laranjas, na Califórnia, verdadeiros 
“pomos de ouro”, hesperídias ou Hespérides, já que as arruinadas “sementes” de Instrutor 
que lhe deram para semear, de nenhum modo poderiam produzir bons frutos. “Divino 
rebelde”, pois se revoltou contra a sua falta de  liberdade de  pensamento e  de ação 
cerceada pelos seus dois referidos tutores (A. Besant e Leadbeater) e, como já havíamos 
prognosticado desde o início da nossa Obra, dissolveu a Ordem da  Estrela da qual o 
fizeram chefe, além de desmentir, categoricamente, aos que o fizeram vir ao Brasil, “que 
os livros dados como seus, não fora ele quem os escrevera”... Muito bem, pois, Krishnaj, 
desde que, “as almas rebeldes são as que se salvam”, como diz o  oráculo...” (De  “O 
Verdadeiro Caminho da Iniciação” , do Prof. Henrique José de Souza). 

Todos aceitam com facilidade o milagre da sempre renovada  “última palavra” da 
ciência oficial, estribados na confiança que inspiram nomes que alcançaram fama. 
Ninguém  exige provas de cada uma das afirmações científicas. Entretanto, qualquer 
asserção de natureza oculta precisa ser  provada individualmente, pois o que se viu ou  
experimentou já não serve para convencer a outrem... 

Tal é o vício duma formação intelectual e espiritual tendenciosa, enferma de 
cepticismo e preconceitos néscios. 

“Mais nocivo que a própria incredulidade é o presunçoso cepticismo que repudia os 
fatos sem examinar se  são ou não verdadeiros”   HUMBOLDT.  
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CREPÚSCULO DE SÃO LOURENÇO 
PÁGINA DE UM DIÁRIO ÍNTIMO 

 
 

A .GONÇALO MENDES 

Dia de Yokanan de 1940 

 

É fama que as sacerdotisas de Dódona, para melhor colher as graças pendentes 
do horto de Zeus, quedavam hipnotizadas ao farfalhar das árvores milenárias de seu 
rincão natal, cujos galhos sobraçavam, na primavera, evocativa, um punhado de 
serpentinas viçosas e coloridas. 

E rezam as lendas que as vaticinadoras do norte da antiga Germânia, atuando sob 
os auspícios de seus mais sábios e veneráveis anciãos, só podiam  profetizar à música 
das ondas que se lequeavam em espuma nas praias do Báltico belicoso. 

Houvessem também as sibilas órficas ou escandinavas presenciado este 
inesquecível fim de tarde, e, por certo, teriam ouvido os redentores acordes do Santo 
Graal  saudando, na  apoteose desta paz acolhedora, o doce bucolismo da vida 
extasiada.  

O céu azul, que mais não fora o  sonho de um berilo, como que, de suspenso, 
desce mansamente a envolver os horizontes num largo e demorado abraço de precito , à 
hora de sumir-se por entre as brumas da distância e da saudade. 

No canto mais turbulento de beleza desse imenso escampo azul, a lâmina vitoriosa 
do sol fere o peito amplo da montanha  gritando verde, e vai cobrir de sangue cor de ouro 
as vassoureiras altas e os tufos da paisagem  moribunda. 

Taça partida no régio brinde de luz do ocaso, um débil tronco, só e triste, à fímbria 
daquela Montanha valorosa, já não tem seus braços para imprecar o orvalho do céu, 
durante a noite bem perto, que todos lhe caíram à fúria do egoísmo humanizado. 

Indiferente a tudo, caprichosa e airada, uma nuvem cigana desembrulha-se das 
roupagens diáfanas que lhe coleiam  a nudez morena. Roda, volteia, gira, ao sabor da 
brisa voluptuosa, e joga à poeira dourada dos espaços todos os sete véus de seu bailado 
vespertino, que se esgarçam em policromias audazes. 

Longe, contorcendo-se na  nas valadas  úmidas, o Rio Verde  espelha nas orlas 
remansosas o agreste das vegetações já cobertas, aqui e ali, de névoa tênue a embargar, 
destes aclives da Montanha Sagrada, uma visão mais nítida, que se esmaece e esfuma 
com o morrer do dia. 

Alargam-se as cismas do nosso espírito pelas longínquas baixadas, que  se  
espraiam na beatitude do cenário enternecido... 

Desliza no ar a sonora devoção do campanário, erguido como branco marco da fé 
cristã na terra  que São Lourenço  tem sob  suas vistas piedosas. 

O toque da  “Ave Maria” chega suave qual murmúrio de prece, harmonizando o 
poema de cores cambiantes que a alma das coisas recita, frente ao sol tangenciando  
agora a linha do horizonte encandecido. 

O azul do céu, como se quisesse  ter consciência de si próprio, manifesta-se na 
supremacia hierática de sua mística puríssima; e já lhe não tardam as condecorações 
estelares, para entrar soberanamente nos domínios dos sonhos  e das fantasias. 

Reina calma tão propícia à contemplação deste por-do-sol,  taumaturgo dos 
matizes divinizados , que um  simples bater de asas, buscando o ninho aflito, faz o 
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coração do homem  transportar-se ao recesso dos balsedos perfumados, e sentir a 
angústia de todas as solicitudes maternas... 

 

Ilustração: gravura 

Legenda:  
... o Rio Verde espelha nas orlas remansosas o agreste das vegetações...    

(Ilustração de MIRANDA JR.) 

 

Os lares dos outros hemisférios – ninhos aflitos, hoje mais que nunca – também 
não esperariam, em crepúsculos como este, a insuprível presença de um olhar, o 
inolvidável gesto de bondade, a incompreendida renúncia das mães heróicas? 

Ou teria a esperança – asa ferida do pensamento opresso – tombado em meio da 
jornada inelutável? 

Crepúsculo vespertino de um ciclo agonizante! ... 

Crepúsculo matutino de um ciclo  que desponta coroado de chamas!... 

Na filosofia do silêncio, há contorções  de conjecturas insatisfeitas.. 

A que plagas iria levar aquele astro fugidio seu calor fecundo? A que países 
transportaria o segredo de suas cores e a glória de seus painéis, quando a humanidade 
inteira  prefere o reflexo temerário dos punhais e o entusiasta  luzir das baionetas? 

De que forma sentiriam os povos das latitudes guerreiras, engolfados no sangue 
das batalhas e tontos de fumo dos obuses, o despontar da manhã  radiosa? 

Com que olhar de tristeza não  imaginamos o soldado exausto, faminto,  trôpego e 
vencido, recuando da trincheira conquistada, aos últimos lampejos desse mesmo sol 
morrente, que a sua tinta  outrora transportava para a tela com a mão leve de artista, que 
empunha agora o pesado fuzil insaciado  de matança!... 

Como é duro o destino dos mortais, fazendo a mão que retrata a vida tornar-se 
também, e contrafeita, cúmplice da morte! 

Talvez fora por isso que a Natureza, auscultando a alam deste nosso  Brasil 
pacífico e feliz, repartira aos filhos da Atlântida rediviva o melhor de seu espiritual legado 
– hoje transfundido em Arte, amanhã simbolizado em  Redenção! 

Salve, São Lourenço, terra abençoada dos Pais de nossa única Verdade! 

Tramonta o sol. 

A antecâmara da noite acolhe as nossas derradeiras cismas,  dando-nos as  
primeiras estrelas que tremeluzem no estendal milagroso das alturas. 

O poente é um clarão anil-azul   aureolando a fronte da Montanha Sagrada em cujo 
dorso verde-escuro flutua  um resquício de neblina santificada como o incenso religioso 
dos altares. 

As pedras, angulosas e robustas, amontoadas em desordem ao viço da relva 
embalsamada, tem a soturna feição  de monstros de granito, tributárias das sombras, 
postados em sentinelas no caminho da Imortalidade, que os Édipos palmilham na 
peregrinação suprema, olhos fitos na mansão sublime dos Veneráveis Munis. 

Entramos pelo noite  adentro... 

 

Transposto o arroio irrequieto  que rumoreja entre as touças da macega e os 
penachos dos arbustos balouçantes, dirigimos ainda um grato olhar ao horizonte, onde 
perdura o clarão azul bordado de constelações. Acudiu-nos que ali naquela vertente 
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encantada como nos contos das “Mil e Uma Noites”, devera ser o trono do REI DO 
MUNDO    o Senhor da Lei, da Eterna  Lei do Amor CHE MUOVE IL SOLE E  L’ALTRE 
STELLE ... 

Vicejaram, então,  em nosso peito comovido, as mais excelsas flores de um 
MANTRAM extra - terreno, modulado sob a exuberância prismática do lusco-fusco sideral, 
que estas páginas profanas não podem transcrever... 

E, relembrada agora, com a saudade imortal que nos abençoa,  pareceu-nos ver, 
naquele quadro maravilhoso, a Natureza descerrar tranqüilamente o sudário azul de seu 
rosto divino, e declamar estrelas ao firmamento deslumbrado!... 

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

“Nunca digas: ignoro isto,  logo é falso. Para saber é preciso estudar, e saber para 
compreender, e compreender para julgar”.  NARADA  (antiquíssimo filósofo hindu). 

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

“Conquistar a Verdade equivale à expressão antiga de “Conquistar o Céu” ,  porque 
não gratuitamente disse Platão que “só a Verdade  merece ser amada, já que a 
Humanidade está na situação de um eterno prisioneiro que, costas voltadas para a luz, 
toma como realidade as sombras que se projetam nas paredes do calabouço”.  ”El Libro 
que mata a Muerte o el libro de los Jinas”. 

“Já devem ter aprendido (os sábios positivistas) a estas horas, na amarga escola 
da experiência, que as ciências experimentais tem seu limite, pois enquanto haja em a 
natureza um só mistério inexplicado, é muito perigoso pronunciar a palavra impossível”.  
H.P. BLAVATSKY. 

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

“A vida humana não é toda a vida.  A tumba é via e não termo. A vida humana seria 
uma invenção repugnante e bárbara se estivesse limitada à vida na terra”  JOSÉ 
MARTÍ. 

 

“CULTURA QUE LEVA A MORTE 
EM SUAS ENTRANHAS” 

 
HERRERA FILHO 

 

EVIDENTEMENTE não há nenhuma novidade em dizer-se que o mundo vem 
atravessando um trágico fim de  ciclo. A novidade reside no sentido esotérico dos ciclos 
maiores e menores de esplendores e decadências que demarcam a marcha das 
civilizações. E a conclusão lógica, em face da sombria crise cíclica que ora vivemos é  
que há necessidade de reformadores  enérgicos e reformas úrgicas, radicais. 

Para se reformar, porém, é preciso censurar; e nunca, como nestes dias, em que  o 
sentido da crítica elevada tem sofrido os mais desoladores  extravios, os censores foram 
tão detestados. Basta reparar no ridículo ou na indiferença com que as massas cobrem 
todo e qualquer raciocínio que não pactue com seus vícios. É verdade que uma parte da 
Humanidade procede de maneira totalmente contrária à maioria que se arroja e se 
prosterna aos  pés de qualquer contador de coisas extravagantes, principalmente se ele 
se apresenta enquadrado na galeria  teratológica dos   “milagreiros”. 

Mas, quando o reformador  chama-se Helena Petrovna Blavatsky e a reforma 
honra-se com o nome de Teosofia, a maioria, que é infensa ao pensamento foge a mil 
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léguas, e a minoria  pensante se divide... apresentando-se aos olhos do analista um 
fervedouro de contradições, e a perene crise científico - religiosa versus Teosofia. 

Não me anima hoje o propósito de  ir além das  proporções limites de crônica, com 
a qual objetivo fixar alguns reparos de erudição orientalistas. 

Quero, apenas, acentuar alguns pontos filosóficos, capitais em torno do motivo que 
me traz a público. 

A ignorância em que vivem os homens das verdades  essências à  consecução da 
tão almejada felicidade  individual é a causa primeira de toda a espantosa desgraça que 
vulnera a vida moderna.  

Blavatsky e seu excelso comentarista Mário Roso de Luna – pilares da Teosofia no 
século XIX e começos do atual,  apareceram aos homens, em quem procuraram 
despertar uma superior consciência de   si mesmos, como “criaturas esquisitas”, no 
mínimo, tal como o médico que se chama suplicantemente quando estamos enfermos, e 
cuja presença, quando nele depositamos a clássica fé, constitui  meia-cura; mas que nos 
importunaria se aparecesse em nosso casa, momentos antes da crise que nos forçaria a 
chamá-lo; e, pior ainda, se ele nos dissesse, mesmo com a delicadeza e a lucidez 
espirituais de um teósofo: “Sei que o senhor está com a economia orgânica alterada pôr  
excessos cometidos há alguns meses;  dentro de meia hora seu coração apresentará 
sintomas alarmantes; antes, porém, pelo exemplo do que pelo raciocínio, apanágio da 
inteligência vulgar. 

A Teosofia, dividindo o Mental em Mental Superior e Inferior, em Inteligência 
abstrata e Inteligência concreta,  propõe-se   revelar-nos que só a primeira, originada nos 
mundos das causas, é construtiva e  capaz de colaborar eficazmente no Plano da 
Natureza, previamente delineado na Mente do Logos.  A outra, endeusada pelos 
cientistas modernos, além de nenhuma luz lançar sobre o que realmente precisávamos 
saber; além de ser incapaz de nos dizer o que é  a vida e qual a causa de quantos 
tormentos nos afligem; além de todas as suas descobertas só terem tido por fim  criar 
melhores e mais eficazes meios de destruição, concorre ainda para impedir que a outra 
se manifeste, graças ao amontoado de teorias filosóficas, políticas e religiosas, 
terrivelmente contraditórias e satanicamente involutivas, com  que nos asfixia. 

 

O EU-SUPERIOR E O EU-INFERIOR 
Apontando-nos a diferença entre essas duas espécies de Inteligências, a teosofia 

nos faz saber que a normal, aquela que pôr si só seria incapaz de dar origem a um 
verdadeiro gênio ou de nos desvendar os mistérios da vida, não passa dum produto do 
Espírito, do Manas-Superior, agindo nos veículos  inferiores a serviço do princípio 
comumente designado pelo nome de Kama-Manas, desse princípio que Blavatsky 
descreve como   “ a inteligência racional, mas terrestre e física encerrada na matéria e pôr 
esta influenciada”, e ao qual se refere Platão quando, na divisão que faz do homem, nos 
ensina ser  constituído de duas partes: uma imutável, sempre a mesma, formada de 
substância igual à própria Divindade e  a outra constituída de Matéria corruptível e  mortal. 
É o “eu inferior” que, agindo no plano ilusório, julga ser o verdadeiro EGO. 

Enquanto o Eu-Superior  é a partícula emanada da  própria Substância Única e 
como esta eterno e onisciente, o  “eu- inferior ” não passa duma personalidade ilusória; 
funcionando  no mundo das formas mais grosseiras e como estas mutável e perecível. 
Emanação do que  de mais inferior existe no plano em que vive o EGO, é a ele que  nós 
vemos agir no corpo físico pondo em movimento as  moléculas cerebrais para nos dar 
aquele conjunto de faculdades mais ou menos desenvolvidas que denominamos 
espirituais, confundido-as  com as que derivam diretamente do Eu- Superior. Só este, 
como representante do Espírito Universal, se acha em condições de nos elucidar sobre a 
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verdadeira causa de todos os fenômenos e evitar quantos erros comete o seu agente,  
aprisionado no mundo físico e  ilusório.    

 

A IGUALDADE DOS EGOS 

Em todos os seres humanos existe  a mesma centelha divina pronta a manifestar-
se uma vez que lhe forneçam os necessários meios. Originados da mesma substância 
primordial  e eterna, não há entre o Ego dum grande sábio, nem mesmo do maior dos 
Iluminados, chamem-se Budhas, Jeoshuas, Krishnas ou Pitágoras, e o do mais vulgar 
estúpido dos homens, diferenças essenciais. Daí a designação genérica, dada pelos  
hindus a todos os homens, de Manasa-Putras ou Filhos da Inteligência Universal. Daí 
igualmente a frase atribuída a Cristo: “Deixai vir a mim os pequeninos”. O que  diferencia 
os homens, o que  distingue um Homero dum Zollo, não é a sua essência superior, mas a 
qualidade e perfeição dos vários veículos ou a  menor ou maior aptidão do cérebro em  
captar e  exprimir a luz do Verdadeiro Homem,  fragmento do Grande Todo, dessa Raiz 
Incognoscível de tudo quanto existe. 

 

ORIGEM COMUM DA HUMANIDADE 

Diz-nos, pois, a Teosofia, para levar a bom termo sua missão de propagadora das 
Verdades Eternas e repetindo o que sempre foi afirmado pelos Grandes Seres enviados 
ao mundo pela excelsa Fraternidade Branca, que da mesma essência infinita e incriada , 
saíram todas as coisas, seja, qual for o plano cósmico em que as observemos  o estado 
de evolução em que as  encontremos. A lógica desta afirmação leva-nos a considerar o 
homem como ocupando o último escalão duma série  infinita de degraus que ele teve de  
transpor ao longo das idades. 

Tendo animado a essência elemental dos planos mentais e astrais, tendo descido 
ao plano físico para se manifestar através dos minerais, os vegetais e os animais, e atingir 
finalmente o reino em que se acha, o homem  vivas  as propriedades daquela substância 
original que no interior dessas variadas formas vem obedecendo ao movimento imposto 
pela grande Lei da evolução. Já a própria ciência ortodoxa nos ensina a ser idêntica a 
origem física de todos os homens.  

Essa descoberta  não chegou para destruir os obstáculos que nos separam, porque 
tal identidade não se limita a tão pouco. Ela abrange também os planos onde evoluem 
nossa alma e nosso Espírito originados da mesma essência absoluta donde tudo provém 
e para onde tudo deve voltar, uma vez concluída a missão do Sistema ou Universo de que 
somos partes componentes. 

A Teosofia nos convida a elevarmos nossas  vistas para além deste plano físico por 
onde atualmente peregrinamos,   afim de que, alcançando o mais sutil de todos, atinjamos 
a Unidade donde  saímos como Espíritos puros com o encargo de iniciar nossa 
colaboração na construção deste Universo. Veremos então que éramos, nesse momento, 
todos iguais, como centelhas emanadas da mesma substância eterna e única realidade. E 
iguais continuamos a ser através  das idades. Mas descendo ao longo dos 7 planos em 
que se divide a matéria do Cosmos, nem sempre utilizamos o mesmo veículo ou a mesma 
ferramenta para a realização do trabalho que nos cabia executar , e isto nos trouxe a  
noção da separatividade e o esquecimento quase total da nossa origem divina. 

FRATERNIDADE UNIVERSAL 
Se a essência  íntima de todos os homens e mesmo de todas as coisas é a 

mesma; se aquilo  que  há  em nós de imortal provém da mesma origem, como nos 
ensina a Teosofia, nenhum motivo  racional existe para que cada um de nós se não 
considera como a partícula de um todo e deixe de sentir refletir em sai s dores do mais 
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ínfimo dos seus semelhantes. A certeza desta origem comum, pregada pôr todas as 
religiões principalmente pelos sistemas Vedantino e Budhista saídos da filosofia Ariana, 
se não consegue eliminar instantaneamente todas as causas da egoística separatividade 
que leva o homem a considerar-se um ser à parte, indiferente pela sorte alheia, 
concorrerá para destruir algumas dessas causas, e transformar numa sedutora realidade 
a velha idéia teosófica da Fraternidade Universal. 

Para levar a cabo a altruística missão de despertar nos homens os sentimentos de 
fraternidade, dispõe a Teosofia dos necessários argumentos de convicção quer 
metafísicos ou filosóficos, quer mesmo de ordem científica ao alcance daquela 
inteligência inferior a que atrás nos referimos. 

Por  mais utópico que nos pareça destruir as inúmeras barreiras levantadas entre 
os homens pelos preconceitos der aça, de religião, de costumes, etc., por maior que seja 
o egoísmo ainda dominante em nossos corações, a velha Sabedoria das Idades acha-se 
aparelhada para nos demonstrar que qualquer prejuízo causado a um só homem deve 
fatalmente afetar todos os outros 

A ela cabe a missão de nos lembrar não Ter o grande teósofo Jeoshua dito apenas 
que  “nos amassemos uns aos outros” mas  “amassemos  nossos inimigos, pois, se 
amassemos somente os que nos amam, nulo seria nosso mérito”. Não tendo bastado, 
porém, uma simples  afirmativa desta natureza para destruir nossas paixões, para evitar 
que os povos deixassem de se atirar uns contra os outros e os mais  fortes esmagassem 
os mais fracos sob o hipócrita pretexto de se  revelarem inferiores e ser necessário 
civilizá-los, a Teosofia emergiu dos templos milenares para nos provar a nossa origem 
comum, e  criar o verdadeiro reino da Fraternidade, sonhada por todos os Instrutores que, 
pelos restabelecimento da felicidade humana, se  sacrificaram. 

 

O PRINCIPAL OBSTÁCULO 
A Verdade    escondida em todas as religiões é a mesma, visto ter tido a mesma 

origem e ter sido transmitida pela mesma boca, seja qual for a época ou o lugar em que 
foi pronunciada e o nome de quem a pronunciou. As  palavras de Hermés, o Trimegisto ,  
ao fundar às margens do Nilo, a religião do Sol, em nada diferem das de Jeoshua quando,  
18.000 anos mais tarde, nos dizia “todos sermos filhos do mesmo Pai”. Apesar disso, 
cada uma das religiões existentes se diz  a única detentora da Verdade absoluta, 
considerando todas as outras mergulhadas no erro e inspiradas pelo próprio Diabo. Par 
aprovar aos adeptos de todas elas sua origem comum, parece Ter sido inútil mostrar-lhes 
a identidade dos mais sagrados símbolos, a similitude dos transes iniciáticos por que 
passaram sues fundadores ou a analogia dos seus dogmas e  de suas lendas. 

 Esta é a primeira e  principal dificuldade a vencer: mostrar aos homens que em 
todas as religiões há fragmentos da Verdade e convencê-los de que, da reunião desses 
fragmentos, mais ou menos encobertos pelos dogmas  e mais ou menos deturpados 
pelas falsas interpretações, sairá a Verdade Total e, com ela, o restabelecimento da 
verdadeira Fraternidade, pela conseqüente desaparição da mais terrível fonte de 
discórdias, de lutas e de ódios. É este o fim em vista pela  pela Teosofia e, uma vez 
atingido, os homens rasgarão um dos véus em que se envolve a Verdade; tornar-se-á 
evidente sua origem comum e passarão a amar-se uns aos outros, não levados pelo 
interesse mesquinho de obter certos privilégios ou conquistar um  lugar no céu, mas pôr 
saberem que cada um não passa do fragmento de um Todo chamado Humanidade. 

 

A TEOSOFIA E A CIÊNCIA 

A difusão cada vez maior dos conhecimentos teosóficos, daquela ciência 
misteriosa ensinada pelos deuses nos velhos templos atlantes, dando aos homens uma 
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concepção mais perfeita do mundo em que vivem e da ação das forças que o dirigem, 
está conseguindo tirar-lhes ao mesmo tempo a convicção de nada mais existir para além  
daquilo que seus sentidos podem perceber ou seus mesquinhos aparelhos de 
investigação podem denunciar. Essa benéfica influência abrange todos os ramos da 
ciência oficial cujos cultores mais eminentes ante a evidência dos fatos, já não 
desdenham dos fenômenos chamados ocultos, nem se aferram com tão teimosa 
persistência à idéia anti - científica de nenhum conhecimento haver para além daqueles 
que lhes foram ensinados nas escolas oficiais. As lições do passado tem felizmente 
curado os homens dessa nefasta e inconsciente homenagem prestada aos grandes 
nomes que lhes serviram de guias e em cujos livros beberam suas lições. 

O número desses verdadeiros  entraves à evolução, negadores sistemáticos de 
tudo quanto não traga o carimbo prestigioso dum grande nome ou lhes não tenha sido 
ensinado nas Academias, diminui cada vez mas. Bem poucos já são os que desprezam o 
conselho daquele sábio que, ao despedir-se de seus discípulos e ao felicitá-los pela 
conquista de seus diplomas, costumava dizer-lhes paternalmente: “Conseguistes  
assimilar todos os conhecimentos que me foi possível dar-vos; levai, porém, convosco, a 
certeza de que não sabeis absolutamente nada”. 

Todos se vão convencendo, pouco a pouco, de que devem ser mais prudentes nos 
seus julgamentos e aceitar pelo menos como possível, tudo quanto a Teosofia julga 
oportuno trazer ao conhecimento dos homens. Para esses, os fatos não deixam mais de 
ser verdadeiros só por que não se enquadram no limitado campo do que lhes foi ensinado 
nas escolas.   

E se um ou outro ainda nega as verdades teosóficas ou se bate contra a 
possibilidade de  determinado fenômeno , só porque foge às regras estabelecidas, dá 
provas de ignorar a série infinita de quantas invenções e descobertas vieram,  nestes 
últimos tempos,  derrocar os sólidos alicerces em que  assentavam velhas e consagradas 
teorias.  Ignoram ou fingem ignorar, por exemplo, que as ondas de Hertz deram por terra 
com as grosseiras teorias de Buchner; que as características da eterna indestrutibilidade 
da matéria, tombaram diante das descobertas dos Curies e de Gustavo le Bon; que o 
átomo indivisível do materialista do século passado foi substituído por um agregado de 
forças imponderáveis ou que a transmutação da matéria já não é uma loucura dos 
alquimistas da Idade Média... 

 
O QUE FALTA OBTER 

Embora o número desses obstáculos ao progresso da ciência seja cada vez menor, 
com eles ainda, tropeça a teosofia. São os profissionais, sempre hostis a qualquer 
descoberta que não venha deles, fingindo desconhecer, como nos lembra Le Bon,  “ter 
sido exatamente dos não profissionais que saiu a  maior e mais importante parte das 
grandes invenções modernas”. Incapazes de qualquer esforço para a elucidação dos 
problemas que os cercam, desta importância se vingam ouvindo com ar de infinito 
desdém qualquer referencia à mais simples verdade teosófica. Não deve estar, porém, 
muito longe o dia em que essa minoria irredutível se veja forçada a aceitar nas suas 
Academias aquela Ciência Divina, única capaz de desvendar aos homens atuais, como o 
fez aos do passado, todos os mistérios da Natureza. 

Obtida essa vitória sobre seus adversários, não haverá preguiçoso  mental que não 
aceite sem a atual relutância com que  combatem qualquer inovação extra-oficial , os 
velhos ensinamentos teosóficos. 

Saberão assim – e desse conhecimento se tornarão indômitos defensores, 
apresentando-se como seus arautos – , dentre outras coisas igualmente interessantes, 
não ser o homem constituído apenas desta grosseira veste denominada corpo físico. 
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Deixarão de julgar achar-se nesse invólucro perecível e  em constante mutação, o grande 
segredo da vida e de ser nele que se originam os males de que tanto nos queixamos.  

O  acanhado horizonte em que vivem  enclausurados, se dilatará até ao infinito 
para lhes mostrar as miríades de forças que, em todos os sentidos, o sulcam, e à 
influência dessas forças darão crédito como já hoje começam a acreditar na influência 
das manchas solares sobre quantos seres habitam nosso globo. 

Desse conhecimento lhes virá a explicação clara de todos os fenômenos, inclusive 
o da morte e não mais os  veremos apoiarem-se no aforismo de Virchow para nos 
dizerem que “sem fósforo não há pensamento”. Decifrados todos os mistérios das 
glândulas internas, conhecerão o poder da Vontade quando emanada dum homem 
perfeito e não mais chamarão de “milagres” ou  considerarão puras invencionices, os 
feitos assombrosos dos grandes Adeptos como  Krishna, Jeoshua ou Apolonio de Tiana 
ao darem ouça aos surdos, vista aos  cegos movimento aos paralíticos e vida aos mortos. 
E tudo isso porque a Teosofia, finalmente aceita, não  limitará seu estudo à insignificante 
parte do Cosmos que impressiona os nossos sentidos, única característica que  ela 
possui, o que a torna tão ilusória como  esses mesmos sentidos. 

 

ANALOGIA NOS MUNDOS INFERIORES 

Eliminadas essas e outras causas de discórdia, desvendados estes e outros 
mistérios, a humanidade nos aparecerá como se fora uma árvore, saída da  mesma raiz 
espiritual e cujos galhos, ramúsculos e folhas são as raças, famílias e indivíduos, tão 
estreitamente ligados entre si, como as partes componentes da árvore. 

E, assim como o mais leve prejuízo causado a qualquer parte da planta, pode 
entravar seu desenvolvimento, do mesmo modo o mal feito a um só homem deve refletir 
mais tarde ou mais cedo em toda a humanidade. Achamos isso absurdo por que não 
conhecemos todas as leis que agem no mundo físico e ignoramos as causas de todos os 
fenômenos de que somos  testemunhas. Não vemos os fios que ligam os homens entre si 
e estes ao tronco comum, porque, para tanto, precisamos utilizar aquela Inteligência 
Superior de que falamos acima.  Daí a impossibilidade em que estamos de conceber que 
as nossas ações e os nosso pensamentos, agindo sobre um indivíduo, possam de 
qualquer modo influir nas ações e  pensamentos de todos, concorrendo para  beneficiá-
los ou prejudicá-los. No entanto, é isso que se dá, tal como  acontece, analogamente, 
com a árvore cujo crescimento pode ser interrompido se lhe cortamos um galho ou lhe 
arrancamos uma folha. 

 
A LEI DE CAUSA E EFEITO 

O estudo da Lei da Causalidade nos faria aceitar como uma verdade axiomática 
essa estreita relação entre os homens, e destes com  toda a Natureza,  levando-nos a 
tudo fazer para mantermos aquela harmonia pregada pôr todos os reformadores, 
principalmente por Budha e Jeoshua. 

 

Só ela pode explicar por que há entre os homens felicidade e miséria; saúde e 
doença; talento e inépcia; probidade e velhacaria; maldade e bondade; riqueza e pobreza; 
tristeza e alegria. É a “lei determinante” do Universo donde decorrem todas as demais leis 
que regem o Cosmos; lei infalível que  adapta com sabedoria, inteligência e eqüidade, 
cada efeito a cada causa, atingindo assim aquele que a produz. Por  outras causas 
palavras: o homem cria com  suas ações causas que, em obediência a essa lei, irão 
infalivelmente produzir efeitos de que mais tarde ou mais cedo, nesta ou noutra vida, será 
vítima.  Culpado de quebrar a harmonia para que tudo tende no Universo, causador de 
qualquer sofrimento a seus semelhantes, sobre seus ombros devem cair as respectivas 
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conseqüências das quais não escapará pôr meio de arrependimentos nem de pedidos 
aos deuses de suas religiões. 

“Cada homem colhe os resultados de suas ações” dizem os Puranas,  verdade que 
mais tarde S. Paulo repetiu dizendo: “Trabalhai para a vossa salvação. O homem 
somente colherá aquilo que semear”. 

 

O HOMEM É SENHOR DE SEU PRÓPRIO FUTURO 

Se a Lei da retribuição, como a chama  H.P.B, encerra um elemento fatal, contém, 
no entanto, o necessário corretivo. “Somos escravos do passado, mas senhores do 
futuro”, diz o Visconde de Figaniére. Esse poder misterioso mas justo que “pôr caminhos 
desconhecidos, leva o homem até o castigo da falta cometida”, do mesmo modo infalível 
o conduz à recompensa das boas ações. Nós somos portanto os artífices das nossas 
próprias dores ou felicidades. Diz a  Doutrina Secreta: Não se deve falar  em bondade ou 
crueldade da Providência, mas no Poder que guarda e protege, nesta vida como nas 
vidas futuras, o homem de bem, e pune o mau e  perverso até ao sétimo renascimento, 
isto é, até que a perturbação por ele causada ao mais insignificante átomo do mundo 
infinito da Harmonia, tenha sido totalmente anulada. 

Na realidade não há em nossa vida um só acidente, um só aborrecimento,  a mais 
leve contrariedade, cuja causa não possa ser encontrada em nossas próprias   ações 
praticadas nesta ou nas vidas anteriores, consciente ou inconscientemente. 

 

O REMÉDIO 

O remédio é nos dado pela Teosofia, ensinando-nos a nos conhecermos e ao 
mundo onde vivemos. Obedecendo às sábias e justas leis que regem homens e coisas, 
eliminaremos os males que afligem e de que tanto nos queixamos, atribuindo-os, por 
ignorância, ora às decisões arbitrárias de um Deus pessoal, ora e uma cega fatalidade. 
Conhecer-nos e respeitar os ditames dessa leis, é  destruir em nós o egoísmo que nos 
isola dos nossos semelhantes e  nos leva a considerar-nos entidades à parte no concerto 
do Universo, sem outro dever que o de contribuir para o nosso bem estar, incapazes de 
achar necessário “não fazei a outrem o que não queremos que nos façam a nós” como 
ensinava Jeoshua , ou de  “pagar o mal com o bem” como preceituam  os budistas. 

Só quando estas verdades, pregadas em todos os tempos e até hoje ainda não 
admitidas pelos homens, forem compreendidas, se conseguirá  a almejada Fraternidade 
Universal. Acelerar o advento desse princípio que  deve ser a característica predominante 
das futuras civilizações, é hoje, como o foi em todos os tempos, a missão da Teosofia. 

Setembro de 1940. 

 
 
 

“A escola budista do norte da Índia se dá o nome de “MAHAYANA” ou  “GRANDE 
BARCA” ;   e à do sul,  “Hinayana” ou “pequena barca”.  “Barca da Salvação” era o nome 
que os egípcios davam à barca que conduzia Osíris, o “vitorioso”, através do mar da 
Serenidade ou seja de um mundo ou país para outro, isto é, do mundo humano para o 
mundo espiritual. Nessas fontes foi a Igreja buscar a sua “Barca de S. Pedro”. “Salvação”, 
”redenção”, etc., completam e esclarecem o sentido do termo em apreço. Se admitirmos, 
pois, como real, sem nenhum sentido oculto, a “barca” de Noé, salvando-se com sua 
família, povo ou rama racial, nós teremos que  ele dela se serviu para se  transportar dum 
país para outro com fazia Osíris, e a tradição nos  diz  que esse país, para  onde se 
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dirigia, era subterrâneo e tinha, como ainda hoje tem, um nome singularmente parecido 
com de “barca” ou seja AGHARTA... 

Como se vê   “arca”   ou  ”barca” teve um sentido muito mais profundo, que a Lei 
ainda não permitiu totalmente desvendar”. 

(Do livro do Prof. Henrique J. de Souza,  O Verdadeiro Caminho da Iniciação,  
recentemente publicado). 

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

“O dia em que a fortuna permitir aos arqueólogos achar dados suficientes para 
reconstituir a história de Cartago, o mundo se verá surpreendido com revelações 
confirmatórias da existência da Atlântida. Não falamos da Cartago histórica em luta  com 
Roma, senão de suas épocas pré-históricas  de florescência  que se perdem nas remotas 
penumbras egípcias e que são riquíssimas em reminiscências do continente submerso”.  
– M. ROSO DE LUNA. 

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

“A Magia teúrgica é a última expressão da ciência psicológica oculta. Os 
acadêmicos a desprezam como uma alucinação ou charlatanice. Nós outros, teósofos – 
ocultistas, ecléticos e analogistas, negamo-lhes rotundamente o direito de emitir opinião 
sobre um assunto que jamais  investigaram. No estado atual dos seus conhecimentos, 
não tem mais direito de julgar a Magia que o  que tem um habitante das ilhas Fidgi para 
aventurar sua opinião sobre os trabalhos de  Faraday, Edison, Einstein ou Freud. Tudo o 
que podem e devem fazer são esforços para libertar-se de sua triste inércia mental, 
sanar-se de sua cretinice contumaz e corrigir-se algum dia de seus presentes erros”. –  
S.A. 

 
A PROFECIA DA PIRÂMIDE 

H.J.S. 

Ilustração: foto pirâmide 

 

Desde os céus de há muito estava escrito. 

E a Pirâmide que o  mesmo subscreve 

Não ocultou ao mundo o manuscrito 

Que falava de dois Seres muito em breve... 

 

Fê-lo com rigor da matemática 

Um amigo de Ptah, seu sacerdote, 

Que, aliando a Magia à Pragmática, 

Cedeu ao mundo o incomparável dote. 

E, desta sorte: 

“Veio o tempo, veio a vida, veio a morte”!... 

 

SUPREMA REVELAÇÃO 
SOLON BRASILIENSIS 

 

 

“E veio o tempo, e veio a vida, e veio a morte” 
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Nas estrelas do céu de há muito estava escrito... 

Mas ninguém entendeu o esoterismo forte 

Perdido na amplidão sidérea do infinito. 

 

Das estrelas do céu aos areais do Egito 

Desceu o esoterismo em místico transporte, 

Mais perto dos mortais, nas letras de granito 

Da Pirâmide eterna e de imutável porte. 

 

Indagai, pois, de Ptah, ó triste peregrino, 

Daquela trilogia o seu poder divino, 

E DOIS SERES tereis mostrando-vos a Sorte... 

 

Tirai o coração do terrenal conflito, 

Que, assim, entendereis o que já estava escrito: 

– “E veio o tempo, e veio a vida, e veio a morte”. 

 

 

SEÇÃO DEDICADA A  SÃO LOURENÇO 

 

 

A EXCELSA  GALERIA DA S.T.B.  14 
 

Por H.J. DE SOUZA 

 

I 
 

POR CAUSA DE UM MONUMENTO 

 
Sedet aeternumque sedebit (Está sentado e 
sentado ficará eternamente) – ENEIDA – 
Virgílio. 

MONUMENTO, do latino “monumentum”, é a obra de arquitetura ou escultura que 
se destina a perpetuar a memória de um homem ilustre, ou de qualquer fato notável. 

                                                        
14 O autor aproveitou o presente estudo, como segundo do Sumário do  Primeiro Capítulo da SECÇÃO DEDICADA A SÃO 
LOURENÇO, de que é ele o único colaborador, para dar a devida explicação esotérica – não só aos que se acham alistados nas 
fileiras da S.T.B., como a quantos simpatizam com a causa em que a mesma Sociedade se acha empenhada, a começar pelos ilustres 
leitores desta Revista  sobre os motivos que nos obrigaram a erigir o monumento comemorativo da fundação da nossa Obra, não 
mais em terras estranhas como tinha sido anunciado, e sim nas suas próprias ou sejam as da Presidência Geral , na mesma cidade de  
São Lourenço,  na Avenida Dr. Getúlio Vargas, 465. Quanto à explicação exotérica, encontra-se na seção NOTICIÁRIO, dela se 
incumbindo o Diretor Social, de acordo com as suas funções. 

Por tudo isso preferiu dividir o presente artigo em duas partes: na primeira que é a  que publicamos  neste número, tratará  do próprio 
monumento comemorativo; na Segunda, a sair no próximo número, e a que de fato faz jús o título A EXCELSA GALERIA DA S.T.B., 
composta de 15 Seres, dentre os mais prodigiosos Iniciados,  pôr ser esse um número perfeito, nos apresentará o estudo mais 
profundo que até hoje já  se fez sobre a teoria dos “avataras”,  seguido dos mistérios dos  “tulkus”, dos “todes”, dos “jinas” e doutras 
categorias de seres completamente desconhecidos dos  homens vulgares. Os quadros que compõem a Excelsa galeria da S.T.B. 
foram executados  pelo insigne pintor patrício Miranda Júnior. (Nota da Redação). 
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Figuradamente, é qualquer obra digna de passar à posteridade como, por exemplo, as 
obras literárias de Homero, Virgílio, Camões, Dante ou Guerra Junqueiro, as 
arquitetônicas  de Leonardo Da Vinci ou Miguel Angelo, as músicais de Beethoven, Bach, 
Mozart, Wagner, Chopin e qualquer outra das muitas com que os grandes Gênios nas 
Artes, Ciências, Filosofias e mesmo religiões, ilustraram as valiosas páginas da História 
Universal. 

Entre os monumentos literários e  científicos mais preciosos do nosso tempo e 
mais dignos de se perpetuarem, podemos incluir, como exemplo, o conjunto arquitetônico 
formado pelas  monumentais obras de Roso de Luna as quais, segundo as palavras de 
Dario Perez, uma das mais brilhantes figuras da literatura espanhola, “dariam para formar 
um arranha-céu” onde assoma o incomparável polígrafo, ansioso de  penetrar nos 
ilimitados mistérios da vida”. 

A forma arcaica do termo monumento, é  momento ou muimento em que oi, por 
metafonia, se transformou em ui (Nunes, Gram. Hist.147). Diplomata, pág. 46-A, 959  
Lages, pág. 473 – Séc. XIII: “Forô levados a Sichen e metudos em muimento” (Inéditos de 
Alcobaça, 1,  pág.41)  15  

Esotericamente, ou melhor, teosóficamente falando, segundo nossas próprias 
interpretações, o termo decompõem-se no  grego Monos, único, e no de várias línguas 
inclusive no latino mens, mente, etc. O verdadeiro étimo da Segunda parte do termo 
monumento, está, porém, no Manas sânscrito com o mesmo significado “de mente, 
mental, etc. ou no de Manú, o homem, como possuidor de mente, ou aquele que pensa, 
raciocina , etc.”. 

Desse mesmo étimo, embora com pronuncia diferente, saiu o Man anglo-
germânico e o ho-mem do nosso idioma, todos para designarem o ser pensante, e a 
mesma origem deve ser dada à palavra Woman, mulher, cuja antiga forma, ignorada 
pelos clássicos, foi noman, isto é, não homem. 

Pôr tudo isso e muito mais ainda, o termo monumento, encarado teosoficamente, 
significa  “união mental”,  comunhão de pensamento, unidade de  vistas, e, no sentido 
profano, uma obra de arquitetura ou escultura que se erige para perpetuar a memória de 
uma ou mais pessoas ilustres, ou de um fato extraordinário  valor destinado a servir para 
impulsionar a evolução de um povo em qualquer dos variados ramos de sua atividade. 

Neste caso, nenhum monumento e mais excepcional grandeza do que o que se 
destinasse a levar aos pósteros a  lembrança duma Obra  como aquela em que,  desde 
1924, se empenha a S.T.B., visto ter por fim exclusivo o engrandecimento físico, moral e 
intelectual do Povo  Brasileiro. 

Nessa Obra colaboraram, direta ou indiretamente, todos os grandes iluminados que 
constituem  a excelsa galeria da S.T.B., cujo luminoso conjunto,  nestas páginas oferecido 
aos leitores de Dhâranâ, é, por si só, outro monumento de incomparável grandeza, visto 
representar todo o evolucional  passado da Humanidade. 

 

 

 

 

                                                        
15 Pelo decorrer da leitura se verificará que, moralmente falando, fomos nós, “os levados a Sichen” o que equivale a  um monte 
situado em terrenos estranhos à Obra, pôr isso mesmo “metidos ou,  antes,  comprometidos... pôr uma monumento”. 

Na realidade, dois foram os benefícios que se tiraram desse pretenso obstáculo à marcha evolucional da nossa Obra – : 1º  
compreender que jamais deveríamos ter pensado em erigir o monumento comemorativo da sua fundação espiritual, fora dos nossos 
próprios domínios; 2º   ter a  Sociedade  se enriquecido com a valiosa doação de dois lotes de terreno, feita pôr um dos seus dignos e 
ilustres membros residentes em São Lourenço, oferta que, diga-se de passagem, há muito desejava fazer. De forma que bem 
podemos aplicar ao caso o famoso adágio francês: Tout casse, tout passe, tout lasse et tout se remplace.  (Nota do Autor). 
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Ilustração: fotos 

Legendas: 
ODIN 

O Manu da 5ª  Sub-raça 
ZARATUSTRA 

O fundador do 
Mazdeismo 

ORFEU 

O Manu dos Celtas 
SIBILA DE CUMES 

Profetizou a Idade de 
Ouro 

 

VYASSA 

O codificador da Vedanta 

 

BUDHA 

O Iluminado perfeito 

 

KRISHNA 

A mais bela e pura 
manifestação da 

Divindade (3500 a. C.) 

 

LAO-TSE 

O primeiro intérprete da 

Doutrina de Fo-Hi 

 

KUNATON 
A Encarnação do 

Verbo Solar 

 

HERMES 

O Três vezes grande 

 

RAMAKRISHNA 

O místico por excelência 

 

PITÁGORAS 

O grande Iniciado grego 
(Séc. VI  A .C.) 

 

APOLONIO DE TIANA 

O portador da alta 

Magia hindu-egípcia 

 

JEOSHUA 

O  Jesus bíblico 

 

MAHOMED 

O criador do Islamismo 

 

Mais do que glorioso monumento, o Templo da S.T.B. serve, assim, de modesto 
mas indestrutível  PANTEON aos Grandes Instrutores ou Guias espirituais de todos os 
povos, a esses extraordinários Seres que, desde Viasa, o codificador da Vedanta, até ao 
último  rebento oriental, ou seja, o sábio e  místico Ramakrishna, vieram  impulsionando a 
tônica da Verdade e encaminhando as mônadas que deviam constituir, nestas plagas, as  
futuras civilizações. 

Circundando a excelsa Tríade: Hermés, Budha e Kunaton, vereis nesse  
monumento ou  PANTEON as prodigiosas figuras de Krishna, Apolonio de Tiana, Jeoshua 
ou Jesus,  Pitágoras, Lao-Tzé, Mahomed, o manú Hudin dirigente da 5ª  raça ariana e até 
a Sibila de Cumes, digna de  figurar em tão elevada  companhia, pôr Ter sido aquela que 
profetizou a  Satya-Yuga ou Idade de Ouro, da  “Eterna Primavera”, que o mesmo é dizer 
da Redenção final da Humanidade. 

Indestrutível Monumento, Panteon ou Templo é, pois, a  S.T.B.  erigido  pela 
própria Lei que a  tudo e a todos rege e para  o qual, no passado,  trabalharam todos 
esses Seres. Nele se elabora, sob  os auspícios de Entidades de  igual valor, a  Obra 
prodigiosa que deve ser transmitida a Outros de idêntica ou maior hierarquia e cuja 
repercussão, para Glória da nossa terra, já de há muito se faz sentir nas diversas partes 
do mundo,  especialmente no continente americano. 

Outro  colossal Monumento politicamente falando é aquele que acaba  de erigir o 
continente americano através  da conferência de Havana. Consolida ainda mais “os 
potentíssimos elos dessa espiritual cadeia de FRATERNIDADE” que há longos anos 
vimos  apregoando e que já se traduzia no intuitivo lema de Bolívar: TUDO NOS UNE 
NADA NOS SEPARA, completado pela sapientíssima doutrina de Monroe: A  AMÉRICA 
DOS AMERICANOS. 

A identidade  de vistas entre esse Monumento de solidariedade política e o 
representado pelo da nossa Obra de  solidariedade espiritual, se evidencia ante o papel 
saliente que naquela conferência teve o brasil, através dos prodigiosos recursos 
intelectuais e indiscutível competência de nosso embaixador Dr. Maurício Nabuco que, 
afirmando “assegurar essa unidade espiritual a Paz  da América”, traduziu  
eloqüentemente o pensamento de S. Excia . o Sr. Ministro das relações Exteriores, Dr. 
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Osvaldo Aranha e revelou as patrióticas e defensivas diretrizes do estado Novo, 
representado pôr seu ilustre Chefe, S. Excia  o Dr. Getúlio Vargas . 16 

 

Será esse o Monumento que altaneiro surgirá do lodaçal imundo em que, por nos 
acharmos no fim dum ciclo  apodrecido e gasto, se debatem dois terços da Humanidade. 
É o precioso Loto desabrochando nas terras da América e que servirá para unir todos os 
seres da terra sob o alvinitente estandarte da Paz Universal. 

Depois da horrível catástrofe que faz  sucumbir uma grande parte dos habitantes 
do nosso  globo, virá a  bonança, a Concórdia entre os homens irradiada desta parte do 
mundo,  cumprindo-se assim o antigo prognóstico do eminente sociólogo mexicano José 
Vasconcelos, quando diz que  “é dentre as bacias do Amazonas e do Prata donde sairá a 
Raça Cósmica que realizará a concórdia universal, porque será filha das dores e das 
esperanças de toda a Humanidade”. 17 

Com maior propriedade, na amplitude do seu mais transcendental  simbolismo, à 
era que o  Monumento levantado  em Havana anuncia, se refere Camões quando diz: 

“Depois de procelosa tempestade, 

Noturna sombra e semelhante vento, 

Trás a manhã serena claridade, 

Esperança de porto e salvamento”. 18 

Monumentos igualmente dignos da nossa admiração são os que se destinam a 
perpetuar a memória de valorosos cabos de guerra como Caxias, Ozório, Deodoro, 
Floriano e tantos outros, pois nos servem de exemplo para, quando a Pátria reclama o 
sacrifício do nosso sangue, corrermos pressurosos em defesa  da sua honra e 
integridade. 

E não se diga que, enaltecendo o valor desses Monumentos, estamos em  
desacordo com o sublime princípio da FRATERNIDADE UNIVERSAL DA HUMANIDADE, 
uma vez que, para atingir este ideal, é necessário que os homens alcancem o máximo de 
sua evolução, através das várias etapas de aperfeiçoamento espiritual neste planeta de 
dores em que são obrigados a viver. 

Foi com as prodigiosas armas do Amor, da Persuasão, da Renúncia e do Sacrifício, 
que todos os Iluminados procuraram estabelecer o “Reino da Paz entre os homens”. 
Nenhum Deles, porém, nos momentos trágicos da vida de uma nação, deixou de 
aconselhar aos  seus discípulos mais avançados, a defesa da Pátria em perigo. 

                                                        
16 Quem diz Estado Novo, diz novo estado de coisas , novas realizações, novo ciclo ou “amanhã resplandecente” como dizia o grande 
Roso de Luna quando se  referia  “aos futuros destinos do Brasil”, alusão muitíssimo anterior à dos filósofos Keiserling, Jinarajadasa e 
tantos outros plagiadores das clarividentes afirmações do grande gênio do nosso século, como também da Obra em que estamos 
empenhados há longos 16 anos e cujo fim é exatamente o de “trabalhar pelo engrandecimento material, moral e intelectual da nossa 
raça” ou seja pelo Advento de uma Era de Paz e de Felicidade para o mundo, visto ser o Brasil “o núcleo central de  tão espiritual 
Movimento”.  (Nota do Autor). 
17 Igual  prognóstico fez o  incomparável polígrafo Roso de Luna, em 1910, quando aqui esteve no seu giro de Conferências 
Teosóficas na América do Sul, como se pode verificar na obra que com esse título publicou, sem falarmos nas inúmeras vezes que a 
isso se referia nas cartas que nos enviava. Nelas se  encontram expressões como esta:  “O Brasil é a  minha Segunda Pátria; nela 
desejo encarnar-me no meu próximo nascimento”; ou estoutra  pronunciada como saudosa despedida ao abandonar a  arena da vida: 
“Agora sim, já posso morrer”, como quem diz “entreguei o seu a seu dono, isto é ... ao Brasil”. Roso de Luna – como membro número 7 
de nosso Colégio Iniciático – foi, de fato o Arauto da Missão em que a  S.T.B.  se acha empenhada, uma espécie de Iokanan (João 
Batista), anunciando a vinda, ou mesmo uma Terra Prometida, uma nova Canaã que, neste caso, é o continente americano, cujo 
prodigioso santuário é o BRASIL. (Nota do Autor). 
18 Como se fora a apoteose final dessa maravilhosa página da história do nosso continente, a  conferência de Havana  terminou, 
estando todos os representante das 21 nações vestidos de branco. “Simples casualidade”, dirão uns;  “conseqüência da canícula 
havanense”, dirão outros. Causalidade, afirmamos nós. 

O “branco” é a cor simbólica da Paz, da União espiritual entre todos os seres da Terra como membros duma só família, “filhos dum Pai 
Comum” ou seja da Unidade donde todos procedem, na razão do “Deus dividido em homens e estes unificados em Deus”. Cor também 
da flor mística nascida no fundo das águas donde surge para a Luz: Loto Sagrado das Mil Pétalas; incomparável símbolo da 
Consciência Universal! (Nota do Autor). 
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“Ide, meus filhos, cumprir o vosso dever para  com a Pátria ameaçada.  Defendei-a 
até  a última gota do vosso sangue”, foi o conselho que, pôr ocasião da conflagração 
européia de 1914,o Swami Vivekananda deu a seus discípulos. 

Igual sentido tem as palavras de Gautama, o Buda,  quando nos ensina: “Luta em 
primeiro lugar pelos do teu sangue e da tua raça” ou seja pelos da tua Família e da tua 
Pátria. 

Não significa outra coisa a distinção de castas feitas pelos livros sagrados do 
Oriente onde se comparam os sábios ou Jinas com os Kshattryas, guerreiros ou heróis. 

São bem claras ainda as expressões do Bhagavad-Gita (O Canto do bem-
aventurado) – essa famosa passagem do poema épico, o   Mahâbhârata,  anterior em 
tempo e superior em mérito à Ilíada e à Odisséia de Homero – quando o avatara Krishna 
concita seu  discípulo Arjuna a combater seus próprios parentes, pois, como se sabe, tal 
batalha foi travada entre Kuravas e Pandavas, ou seja, entre lunares e solares, 
defrontando-se  no campo  de Kurukshetra que é o da própria vida, para citar apenas uma 
das muitas chaves interpretativas a que está sujeita tão valiosa obra. 

E se tudo isso não basta para justificar a nossa apologia aos defensores da Pátria, 
aqueles que pôr ela, pela sua integridade e honra derramam o sangue nos campos de 
batalha e bem merecem os feitos, citemos, como preciosa Síntese de tudo quanto vimos 
dizendo, a famosa sentença atribuída a Jeoshua: “A César o que é de César. A Deus o 
que é de Deus”. 

 

AINDA SOBRE O MONUMENTO E OS 
PRIVILÉGIOS DE S. LOURENÇO 

Motivos que já agora não  mais nos interessam – embora moral e materialmente 
tivéssemos sido prejudicados – concorreram para que a S.T.B. não pudesse erigir o 
monumento comemorativo da sua fundação espiritual no cume da   “montanha”, pela 
mesma Sociedade cognominada de  “sagrada”,  não obstante já  se ter feito o lançamento 
de sua pedra fundamental, como foi largamente anunciado em o número 103 desta 
Revista. 

Quem acompanha com verdadeiro carinho o desenrolar das brilhantes páginas da 
história de nossa Obra, sabe muito bem que desde o ano de 1932, a  toda cidade de S. 
Lourenço foram dados os privilégios da referida  “montanha”, justamente para evitar 
incômodos  futuros a quantos a quisessem visitar. A muitos que desejavam conhecer o 
privilegiado Lugar onde a Obra teve seu espiritual nascimento, foi dessa data em diante 
aconselhado a “não terem semelhante preocupação”, uma vez que, para realizarem seus  
anseios, lhes bastava acharem-se na cidade denominada pelo eminente teósofo Roso de 
Luna de “Capital Espiritual do Brasil”. 

De fato, S. Lourenço repousa sobre as graníticas projeções da Serra da 
Mantiqueira, que se faz monumento maior ainda, todo  ele  enfeitado de  gigantescos 
pinheiros nascidos. E.  erguidos para os céus como verdadeiros obeliscos de luxuriante 
vegetação,  casam-se, no místico e silencioso ambiente das grandes altitudes, com o 
cerúleo manto do Firmamento, majestoso zimbório de tão suntuoso Templo. 

Mantiqueira ou “Mantegueira”,  derivando-se do termo latino  “mantica” ou 
manteiga, é o vaso onde se conserva o precioso alimento de maior  produção em toda a 
zona Sul-mineira. 

“Mar de leite ou de manteiga” é o  nome que se dá ao Dwipa (continente) 
conhecido como Pushkara nas escrituras orientais. Pushkara será, pois, o  nome do 
privilegiado continente onde vai surgir a nova civilização, para cujo  advento foi fundada a 
nossa não menos privilegiada Instituição. 
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Daí o chamar-se  “Chave de Pushkara” ao incomparável Símbolo que nos foi 
enviado de Agarta, acompanhado de dois outros objetos trazidos por três personagens 
tão excelsos que bem podemos compará-los aos Três Reis Magos do Novo Testamento, 
na razão de três ramos raciais: branco ou europeu, amarelo ou asiático e escuro ou 
africano, portadores de preciosas dádivas para ... o continente americano de que é 
Santuário ou Presépio, o BRASIL. 

Para firmar ainda mais os referidos privilégios extensivos a toda S. Lourenço em 
1932, a  S.T.B. não só adquiriu dois túmulos  para neles repousarem os corpos de seus 
dois principais fundadores, Henrique e Helena  19 , de acordo com seus  próprios  desejos, 
como também, no ano seguinte  entrou de posse dum valioso terreno onde fez construir a 
sua Presidência Geral, dando-lhe, como se sabe, o nome de “Vila Helena”. Esta é, na 
realidade, o verdadeiro e único monumento comemorativo de sua fundação espiritual. 

Não fora, porém, o desejo de  muitos, inclusive de quem estas linhas escreve, e 
jamais a  S.T.B. teria pensado em erigir em terras estranhas,  um monumento 
comemorativo de tão  extraordinário acontecimento e cuja repercussão atravessará as 
idades. Mesmo assim só o  fez, por confiar na palavra do  ofertante que, depois de 
permitir o lançamento da pedra  fundamental, achou de  bom aviso arrepender-se, 
recusando a generosa autorização no instante exato em que  a construção do monumento 
ia ser iniciada. Fato único nos anais da História e que nós registramos como de imenso 
valor para a nossa própria  Obra. 

Preferimos aceitar como verdadeiras as satisfações que nos foram dadas, a termos 
de considerá-las como insinuações de terceiros, quer no campo jurídico, quer no religioso, 
ou seja vindas daqueles que temem qualquer  concorrência ao mercado vil que fazem 
com as coisas divinas, daqueles famosos “vendilhões do Templo”, desse mesmo  “templo” 
que embora  “pagão” como tudo quanto é anterior ao  “meigo  Nazareno, Ele chamou a  
“casa de meu Pai” e de seu interior expulsou os profanadores  “a chicote” como nos 
informa o  Novo Testamento. 

Como verdadeiros Teósofos,  nada se deve temer nesse sentido de nossa parte, 
visto preferirmos  “dar de graça, o que de graça recebemos”. 

O que, no entanto, mais uma vez fica provado, é que as boas obras, as verdadeiras 
missões, justamente por serem temidas, estão sempre condenadas a serem 
perseguidas... 

 
O MONUMENTO E SEU “DUPLO” 

Quis, entretanto, Dharma, a Lei justa, – para outros Vontade Divina – que a pedra 
fundamental fosse lançada em  semelhante lugar, não apenas como uma homenagem 
prestada ao seu dono que, diga-se de passagem, não era o atual em 1921, quando se 
deu a notável ocorrência que o  “monumento” ia comemorar, mas também para que,  
desse lançamento transcendessem pôr muito tempo as excelsas vibrações d mistério 
muito maior que se passa, digamos, nas entranhas do  “Morro da Esperança”, 
pertencente a vários donos, inclusive a nós se o quiséssemos ... 20 

                                                        
19 Por uma dessas “causalidades” de que a nossa Obra está repleta, idênticos são os nomes de seus fundadores com os da “The 
Theosophical Society”,  embora entre pessoas e instituições só haja de comum, os laços espirituais que unem todos os seres entre si, 
além dos movimentos cíclicos para a manutenção da Verdade na face da terra. (Nota do Autor). 
20 Como se pode ver na satisfação dada pelo diretor social, a pedra fundamental foi mandada retirar do lugar, com o devido 
consentimento do proprietário da fazenda. O que dali não pode sair... são as “vibrações espirituais”, por serem dons naturais de toda a 
cidade de São Lourenço. 

No momento de se abrir a caixa em que fora encerrada a  ata conjuntamente com jornais do dia, moedas, etc., constatou-se, com 
verdadeiro assombro, achar-se completamente branco o papel em que a ata tinha sido escrita! Só uma explicação pode haver para tal 
fenômeno: os Jinas da montanha Sagrada ou  os próprios Lipikas  encarregados de escrever nos anais akashicos, não quiseram que 
permanecesse qualquer vestígio de um ato não levado totalmente a  efeito, devido à falta da palavra do dono daqueles terras. 
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Trouxe-nos, porém, a certeza de que não devia ser aquele o lugar escolhido para 
se erigir tão simbólico quão valioso monumento, o premonitório acidente de que fomos 
vítima no dia do lançamento da pedra fundamental. Quando nos retirávamos, cavalo e 
cavaleiro se despenharam pela montanha abaixo, ficando ambos feridos: “cavalo e  
cavaleiro” como os das 3 aparições do ano de 1921!  21 

Temendo, muito embora, aqueles que nos acompanhavam, que mais trágica fosse 
ainda nossa jornada, tornamos a montar o pobre animal, ferido na cabeça, e ao 
chegarmos à  planície, acariciando aquele que conosco serviu apenas de símbolo 
sacrificial, dele nos despedimos, como da montanha onde não  mais era possível voltar. 
Antes, porém, de tomarmos a charrete que nos  devia conduzir à Presidência Geral, 
lançamos vistas para o alto do morro. Lá estava  a tabuleta indicadora do  lugar onde ia 
ser levantado o monumento comemorativo da fundação espiritual da nossa Obra. Sim,  o 
mesmíssimo Lugar onde nos apareceu, pôr três vezes, o misterioso cavaleiro da capa 
encarnada... E, então, o mesmo quadro de outrora surgiu diante de nossos olhos: uma 
parelha humana, ajoelhada ante o altar construído pela própria Natureza, jurava perante a 
Lei,  ali expressa no  mesmo  Ser, levar avante a Missão gloriosa que lhes acabava  de 
ser confiada. 

Moralmente falando, o compromisso estava realizado com o lançamento da pedra 
fundamental na presença de  inúmeras pessoas, e à sombra dos  Pavilhões da Pátria e 
da Obra, representando o  Poder Temporal e o Poder espiritual enlaçados pelos mesmos 
destinos! 

Melhor recompensa não poderia ter quem, embora não percebendo às nossas 
fileiras, permitiu ao menos que em suas terras fosse lançada a pedra  fundamental dum 
Monumento que, a  bem dizer, seria o marco ou divisa destinado a separar um ciclo 
agonizante de  um outro portador de melhores dias para o mundo. 

Por isso mesmo, aqueles que forem videntes jamais deixarão de perceber, com os 
olhos espirituais, no esplendor de seu conjunto arquitetônico, – apontando a cúpula 
celeste – o duplo de um novo Monumento erguido nas terras santas da Vila Helena, nas 
privilegiadas terras da  Presidência Geral, que tanto vale pela régia morada de  Helios e 
Selene, os filhos de Hiperion , Castor  e Pollux, se o quiserem, mas, em  verdade, os 
tradicionais e incompreendidos Gêmeos Espirituais. 

 
                                                                                                                                                                                        
Ninguém pode atribuir à umidade ou a outro qualquer fenômeno físico, o desaparecimento de todas as letras desse documento 
enterrado havia apenas 8 meses, protegido por uma caixa entre outros objetos  que permaneceram intatos, e  no qual nem vestígios de 
tinta ficaram. 

Quiseram os Jinas da Montanha Sagrada que se alguém ousasse destruir criminosamente as bases do monumento, não encontrasse 
senão o que pertence ao mundo: jornais e moedas, isto é, o que exprime a vida diária de um País e mesmo do mundo inteiro e ... o  “vil 
metal” causador dos maiores descalabros que o afligem. Sic transit gloria mundi. 

Uma coisa não foi nem podia ser destruída: O sangue derramado mais uma vez ao cair do cavalo, por aquele que desde o início da 
Obra pela manhã o vem vertendo. (Nota do Autor). 
21 Quando tínhamos apenas de 4 para 5  anos caímos sobre a lança de um jardim, não tendo o coração atravessado... por verdadeiro 
milagre.  O próprio médico que nos socorreu o Dr. Lídio de Mesquita, nome muito conhecido na capital baiana, e que morava duas ou 
três casas depois da nossa (hoje Palácio Presidencial, junto ao Passeio Público), antes de se retirar, chegou a proferir as seguintes 
palavras:  “Este pequeno, no mínimo, nasceu para Bispo!” Quis  a Lei, entretanto, que a nossa missão fosse um pouco mais modesta... 

A cicatriz jamais se apagou; ao contrário, certa vez, em plena sessão, verteu sangue... do mesmo modo que a fronte, as mãos e os 
pés. 

Nessa mesma casa, no ano seguinte, caímos sentados em uma grelha candente,  para fazer jús ao martírio de São Lourenço, cujo 
nome ia Ter uma grande influência em nossa vida, como se poderá verificar no decorrer dos capítulo9s desta Seção, dedicada a esse 
mesmo nome e à cidade de que é patrono. 

Já muito antes, com 7 dias apenas de nascido, fôramos atacado de varíola, ficando entre a vida e a morte. Chegamos mesmo a ser 
desenganado pelo médico, pôr sinal que muito conhecido da família, ou seja o Dr. Manoel Victorino Pereira, nome de grande valor, 
quer na medicina, quer na política nacional. Salvou-nos, no  entanto... a Homeopatia através de um outro Manuel, porém, desta vez, 
Pereira de Mesquita. Manoel ou Emanuel... tanto vale para quem não devia morrer naquela época... Tal fato, como se verá no seguinte 
capítulo, teve no Oriente uma repercussão muito interessante... 

Como sete dias também do nascimento material da Obra, fomos atropelados pôr um automóvel, na Praça Martim Afonso, em Niterói, 
ficando o nosso sangue estampado nas suas sarjetas, como um dos muitos sacrifícios que a Lei exigia de tão humilde pessoa, a favor 
dessa mesma Obra sob sua chefia ou direção.  (Nota do Autor). 
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O TERMO “LOURENÇO”, OS ARCANOS 9 E 22 
E O “TELHADO DO MUNDO” 

O termo   “Lourenço” – pondo de parte o que existe de semelhante entre o martírio 
do santo desse nome e quem, em criança, sofreu o suplício quase ser assado em uma 
grelha candente – provém do latino laurus, se não  preferirem, com  A . Coelho, derivá-lo 
de aureus, ouro, dourado, etc., sendo o  “l” apenas um vestígio do artigo arcaico 
aglutinado. De qualquer modo, do referido termo provém louros, lauréis. 

Com eles se cobrem os diplomados ou laureados, quer sejam heróis ou guerreiros 
como os que figuram em todas as épocas da história, quer sábios ou Jinas como os 
apontados em outros lugares do despretensioso estudo hoje oferecido aos nossos 
leitores. 

Laurenta, do latino Laurentum, é o nome dado ao último Arcano do  TARO, ou seja 
o 22º  o que tanto vale pela letra hebraica THAU, cujo hieróglifo, um Seio, além de outros 
sentidos esotéricos, representa o da própria Terra que amamenta todos os seres: 
Natureza, Mãe – Terra ou Mater-Rhéa, matéria, etc. 

Representando o Mundo no seu máximo grau de evolução, o mesmo arcano 22 é 
expresso por uma jovem cercada de LOUROS ou Laureada. Daí seu nome: LAURENTA. 

Tudo quanto exprime reciprocidade, a começar pelo Amor que deve existir entre 
todas as criaturas até se alcançar a Fraternidade Humana, pregada pôr todos os 
Iluminados e tão misticamente descrita no precioso versículo da Voz do Silêncio quando 
diz:  “Não permitas que o sol ardente seque uma só lágrima de dor dos olhos do aflito, 
antes que tu mesmo a tenhas enxuto” – se manifesta na letra THAU e no 22º  ARCANO.  

Daí, a excelsa Galeria da S.T.B., nos aparecer formada de grinaldas de louros, 
donde surgem os medalhões dos Grandes Iluminados como  “Guias ou Instrutores da 
Humanidade”, formas parciais do REDENTOR-SÍNTESE dessa mesma  humanidade ou 
MUNDO, a aparecer na chamada Idade de Ouro, como já tivemos ocasião de dizer em o 
nosso último trabalho intitulado  Reminiscências Atlantes. 

Nos quatro cantos da lâmina, os  “4 animais da Esfinge” além de outros múltiplos 
sentidos esotéricos,  possuem o muito conhecido de  SABER-OUSAR-QUERER-CALAR, 
cujos privilégios só cabem a um verdadeiro Adepto ou Homem Perfeito, digno pôr isso 
mesmo de Ter sua memória perpetuada num monumento ou, caso de  serem vários, 
como os da nossa galeria, num Panteon, pois, quem diz Adepto, diz semi-deus, Mahatma, 
Gênio ou Jina, etc. 

É estreita portanto a relação entre todos esses termos e os de  Monumento e 
Panteon. 

O Thau acha-se ainda estreitamente ligado ao Tibete, do arcano 9, o Ermitão, o 
Adepto, o Homem Perfeito. Razão de trazer uma lanterna na mão, para apontar o 
VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO a todos quantos se fizerem seus discípulos. 

Tem como hieróglifo: Teto (telhado, Cumeeira), símbolo de Proteção, auxílio, etc. 
Figuradamente, pode significar “a cumeeira do edifício literário de  A.  ou B.” ou seja a sua 
última obra, nome com que, por exemplo, costumamos designar  “O Tibete e a Teosofia”, 
derradeiro trabalho literário que Roso de Luna escreveu pouco tempo antes de morrer e a 
seu pedido nós mesmo traduzimos, completamos e publicamos nesta revista, atendendo 
assim ao desejo do autor que queria ver sua última obra traduzida na “querida língua de  
Camões”. Cumeeira, teto, telhado, pois, do formidável Edifício teosófico, literário e 
científico do extraordinário polígrafo espanhol. 

A própria palavra Tibete tem o significado de “Telhado do Mundo”, quer em 
tibetano, quer em hebreu se a decompusermos nas duas letras desta língua: Thet e Beth, 
pois, como já foi dito em uma anotação  nossa, no primeiro capítulo do referido livro “O 



   
DDhhâârraannââ 

Data: n.º  105  - de Julho a Setembro de 1940 – ANO XV 
Redator :  Henrique José de Souza 

 44 

Tibet e a Teosofia”, Thet vale por Teto e Beth por Boca, órgão da Palavra,  Mulher, 
Santuário, etc. Neste caso, Tibet, significando,  orograficamente, Telhado do Mundo, vale, 
no seu sentido esotérico, por Abrigo, Proteção, Santuário do Mundo, pôr ser nele que 
vivia a maior parte dos Adeptos, Mahatmas, etc., antes de todos esses privilégios terem 
sido transferidos para o  Ocidente onde se deve iniciar o novo ciclo racial, como estamos 
fartos de provar com  documentos  insofismáveis, inclusive as mais antigas profecias. 

“Cumeeira espiritual do mundo”, passou a ser, portanto, o nosso caro BRASIL, 
razão pela qual nós tão amiudadamente  o qualificamos de “Santuário da Iniciação moral 
do gênero  humano, a caminho da sociedade futura” ou nova civilização se assim 
quiserem . 

Fazendo jús a seu próprio nome, o  de conservador das “brasas de Agni”  o Fogo 
sagrado de tão excelso Movimento. E como lareira provenha de lar, as prodigiosas 
chispas irradiadas desse mesmo Fogo, manifestadas se acham no Lar  de todos os 
brasileiros  dignos deste nome. 

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

O MISTÉRIO DOS ARCANOS 

Como se viu, os arcanos e o alfabeto hebraico – para não falar noutros 
desconhecidos dos homens vulgares, notadamente o chamado  “vatan” que o mesmo 
seria dizer jina ou agartino, de que o Senzar e, posteriormente, o sânscrito ou devanagari 
procedem – representam uma só e mesma coisa: a linguagem dos mistérios. 

O mesmo termo arcano, do latino arcanum – que, diga-se de passagem, faz 
lembrar o termo “arcanjo” ou seja  o de “Dhyani” das escrituras transhimalaias , como  
“Planetário ou  dirigente  de cada globo ou astro” , em número de sete 22  – possui o 
significado profano de “tudo quanto se guarda em arca”, para não dizer “debaixo de  sete 
chaves”, o que, tratando-se de arcanos, significariam “as sete chaves interpretativas” de 
cada um e  que as chamadas  “chaves cabalísticas”, preciosíssimos mistérios ou tesouros 
conservados na “Arca da Aliança” ou, no seu magno sentido, barca de Salvação onde se 
recolhem  as sementes das futuras raças e hoje ancorada nas privilegiadas  terras do 
BRASIL. 

“Preciosíssimos mistérios, dissemos, pôr se referirem aos dos três  mundos (mais 
um, como síntese dos outros, na razão mística de “Três Pessoas distintas e Uma só 
verdadeira, que o mesmo é dizer da Unidade que se faz Trina. Donde os 4 mundos 
cabalísticos, os 4 sois nahoas, as 4 cabeças, etc., etc.”) ou sejam: divino, terrestre ou 
humano e inferior ou o próprio seio da Terra,  desde que, na realidade, é este o seu valor 
oculto. 

Podemos ,  por tudo  isso, dizer que Agarta é o espelho onde se reflete, além do 
mais, tudo quanto se acha  estampado na abóbada celeste.  

Daí o afirmarmos que, quem no mundo terreno conhece os mistérios celeste ou 
superiores e os mistérios cósmicos ou inferiores, concentrados no seio da Terra,  
tornando-se um homem equilibrado, é, ipso-facto, um adepto ou Homem perfeito. Donde 
o termos dito, em outros dos nossos humildes estudos: “Quando o homem chegar  a 
dominar-se  conscientemente, dominará também a Natureza, porque, conhecendo ele as  
suas leis,  submissa e escrava obedecerá ela às suas ordens”. 

Já o grande Iluminado que foi Claude Bernard, afirmava: “Dia virá em que o homem 
saberá ler, no livro  aberto do firmamento, sua própria história passada, presente e futura”. 
Parafraseando, George Meredith: 

“Les étoiles ne sont pas de lointaines étrangères 

                                                        
22 Chamamos a atenção do leitor para diversos trabalhos nosso onde falamos do “mistério dos números, dos sons e das cores”, 
dentre eles, a 4ª  parte de nossa Mensagem ao mundo espiritualista, publicada nos números 73/74 desta revista. (Nota do Autor). 
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D’insensibles puissances; 

Du feu Qui est en elles, nous sommes nés,                                              

La musique de leur mouvement un jour sera nôtre”                                      

Donde se conclui nada se passar na vida que não esteja ligado ao mistério dos 
arcanos. 

Os mesmos Bohemios  23  – como vergonteas dos antigos atlantes – jogavam a 
sorte pôr meio dos arcanos Maiores, principalmente para responder às perguntas que 
lhes faziam os consulentes. Quando o assunto era mais amplo, abrangendo por exemplo 
a leitura duma vida completa, juntavam os arcanos menores, formando assim as 78 cartas 
de que se compõem o TARO – : 22 arcanos Maiores   e 56 menores. 

Ainda hoje as cartomantes – embora desconhecendo seu verdadeiro manejo –  
fazem uso desse mesmo Taro, adulterado porém pôr seu autor, um tal Alliete, ilustre 
barbeiro francês que foi ao Egito especialmente para estudar semelhante assunto. Daí o 
chamar-se ao referido jogo de Grande Eteilla, nome do seu autor em sentido 
anagramático. Existem outros baralhos, todos eles sem nenhum valor esotérico, anão ser 
o de Mlle. Lenormand, por trazer no alto de cada lâmina ou carta, uma constelação ligada 
ao mistério da passagem mitológica que serve de motivo a cada uma delas. Tal baralho 
que se compõem de 52 cartas, como os demais, é muito difícil de ser manejado por 
pessoas não iniciadas como são as referidas cartomantes 

 

OS ARCANOS E A NOSSA VIDA 

Como tudo quanto e elevado existe na face da Terra, nossa Obra não podia deixar 
de Ter sua evolução obediente ao mistério dos ARCANOS, principalmente no seu mais 
transcendental sentido dos Dhyanis ou Arcanjos, estreitamente ligados aos termos Arca, 
barca, Agarta, etc., visto que ela mesma equivale a uma Barca de Salvação para todos 
quantos  desejarem  fazer  parte de sua espiritual  “tripulação”. 

Para que se possa fazer um pálido juízo a respeito do que acabamos de afirmar, 
citaremos alguns trechos da  alocução com que abrimos a sessão comemorativa do seu 
16º  aniversário, ou seja a 10 de agosto do corrente ano: 

“Tal como a Humanidade, nossa Obra também possui a sua evolução através do 
mistério dos Arcanos Maiores. 

Cada um deles consolidou ainda mais os alicerces de tão sublimes Edifício, quer 
por meio de prodigiosas  revelações, quer  por novos  martírios para aquele que A dirige: 
o eterno sacrifício de quantos trazem missão especial para o mundo, pouco importa se 
grande ou pequeno de acordo com a Hieraquia a que pertença. 

Apontemos alguns deles para que melhor possais ajuizar das excelsitudes de 
nossa Obra. Tratando-se duma sessão onde se acham reunidas as três séries da nossa 
Escola, impossível se me torna, desvendar-vos todos os Arcanos na plenitude das suas 
mais profundas revelações.  24 

                                                        
23 Os Boêmios, mais conhecidos hoje como “ciganos, tziganos, zíngaros ou dzíngaros”, já o dissemos em outros  trabalhos, embora 
fosse um povo nômade, tinha outrora por  pátria a Dzingaria ou Tzingaria, cujo significado é “cara amarela”. Sua origem verdadeira, 
porém, remonta a épocas mui afastadas da História e procede da Agarta. Temos a prova disso nos termos Tzíngaro, Zíngaro, etc., 
evidentemente derivados de Dzian, Dzin ou Jina, nomes por que são conhecidos os habitantes dos mundos subterrâneos ou agartinos, 
muito embora o termo Jina como sinônimo de Gênio, também signifique “Homem Superior, Sábio, Mahatma, etc.”. (Nota do Autor). 
24 A própria exigência de 3 séries, demonstra os graus evolutivos pôr que devem passar os membros da nossa Obra, como 
estudantes de Teosofia. Não fosse Ela uma Escola de Iniciação física, moral e intelectual dos seus próprios membros, como aliás o é 
de todos quantos se interessam pôr tais assuntos, visto oferecer ao público, desde as sua fundação, sessões hebdomadárias, onde se 
preparam os que deverão ingressar na série  A ., a dos aprendizes cuja instrução lhes é dada nas  Ramas da Sociedade. A própria 
ciência oficial, adota o mesmo sistema, sem o que seria a primeira a estabelecer confusão no cérebro dos alunos. Em que estado 
ficaria aquele que, ainda as voltas com os primeiros rudimentos de aritmética  ouvisse falar em operações algébricas? 
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O primeiro Arcano representa a própria fundação espiritual da Obra. Manifestou-se 
por isso, através dos mais desconcertantes fenômenos, principalmente na Pensão S. 
Benedito, onde nos achávamos hospedados, e para onde foi atraído vultoso número de 
pessoas, nas maioria  doentes em busca de alívio para os seus males. Como outrora  na 
nossa juventude, quando as curas eram feitas às centenas, no decorrer deste Arcano e 
muito embora não fosse essa a  nossa missão na Terra, outras muitas se fizeram à 
Montanha. Nelas nos dispensaremos de falar no dia de hoje não só por serem demasiado 
conhecidas, como para não tomar tempo aqueles que também desejam prestar suas 
homenagens à excelsa Obra em  que a S.T.B se acha empenhada. 

No segundo, que só  foi levado a efeito sete anos depois do primeiro, além dos 
terríveis obstáculos que se deram, quer na  ida quer na volta, novamente subimos à 
Montanha, porém, desta vez, conduzindo outras pessoas que a nós estavam ligadas 
desde vidas passadas.  

Pudemos, assim, repetir os místicos rituais realizados em nosso santuário da  Rua 
Galvão  Peixoto, em Niterói, onde  a Obra se encontrava nessa época, pois, como se 
sabe, sua fundação material deu-se naquele lugar, três  anos depois da fundação 
espiritual. 

No terceiro arcano, além de várias realizações, todas elas de grande vulto para a 
Obra, deixamos consignado, no “Livro de Ouro” do hotel Miranda, como ainda hoje se 
pode verificar, as nossas impressões sobre a   “cidade-jina”, por sinal sob o título: “S. 
Lourenço debaixo do nosso ponto de vista”. Deu-se isso no ano de 1931, ou dez anos 
depois da fundação da Obra. 

No quarto, alugamos por dois meses a conhecida residência que  fica em frente ao 
Hotel Sul América, uma e  outro pertencentes ao Sr. José  Garrido. Nessa residência, 
além de outros fenômenos e repetidas visitas ao “Morro da esperança” inúmeros foram os 
postais materializados que recebemos  constantes  ainda do Arquivo da Obra – quer 
como timbre da tipografia romana que os imprimiu, quer repletos de conselhos e 
homenagens aos chamados  “Gêmeos  Espirituais”, além das assinaturas de diversos 
Adeptos, membros da Excelsa Fraternidade, também chamada Hierarquia Oculta. 

Foi durante a passagem desse mesmo Arcano – com se  disse em  outros lugares 
do presente estudo – que a  S.T.B. fez  aquisição dos dois túmulos onde devem repousar 
os restos mortais dos fundadores da Obra. 

 Foi ainda por essa ocasião que se adquiriu o terreno onde deveria ser construída a 
Presidência Geral da Obra. No quinto, novos impulsos evolutivos para a  Obra se 
assinalaram, através de prodigiosos ensinamentos até hoje desconhecidos dos mais  
adiantados discípulos e, mesmo, de muitos Adeptos. E isso de acordo com as exigências 
do novo ciclo ou da nova civilização para cujo advento foi fundada a S.T.B. no Brasil. 

No mesmo Arcano teve início a construção da   “Vila Helena”, como Presidência 
geral da Sociedade. A Avenida em que foi construída passou desde então por 3 graus 
evolutivos: Vila esperança, Avenida da Liberdade e Avenida Getúlio Vargas. Só esses 3 
nomes mereciam um estudo profundo, impossível de ser feito em tão rápidas palavras. 
Sim, ESPERANÇA,  LIBERDADE e  ESTADO NOVO! 

O Arcano quinto como um dos mais complexos e transcendentes de nossa Obra, 
representa o maravilhoso ciclo em que nos chegou às mãos o precioso Símbolo, 
diretamente vindo da Agarta. 

No sexto, além da inauguração do referido prédio, maiores ensinamentos ainda 
foram dados, sem falarmos na colocação do mesmo  Símbolo agartino no lugar que lhe 
competia naquela época. 
                                                                                                                                                                                        
Aproveitamos esta anotação para dizer que, devido às razões já expostas, ou seja ao fato de estarem designadas no Programa do dia 
outros oradores, fomos forçados a não fazer a leitura integral do nosso trabalho. (Nota do Autor). 



   
DDhhâârraannââ 

Data: n.º  105  - de Julho a Setembro de 1940 – ANO XV 
Redator :  Henrique José de Souza 

 47 

Deixemos de parte os Arcanos 7,8 e 9 e passemos ao décimo. Neste, o nosso 
estado de saúde se tornou de modo precário, que nem sequer pudemos sair do 
automóvel que nos trouxe de casa a fim  de dirigirmos a sessão comemorativa do décimo 
aniversário da Obra. Mil vezes inutilmente  tentamos deixar a posição em que   nos 
encontrávamos. Uma crise de colite, das mais sérias que a medicina conhece, nos 
impedia qualquer movimento. Era como se um bastão, seta ou lança nos trespassasse o 
coração! 

Fomos forçados a voltar para casa, já  agora com outra seta ou lança cravada em 
nosso coração: lança moral pôr  não termos podido compartilhar convosco, como sempre 
acontece, desta ceia fraterna e amiga, levada a efeito em regozijo  pôr mais uma etapa 
vencida na marcha evolutiva da nossa Obra. Marcha triunfal dos deuses a caminho do 
Olimpo que, neste caso, é a mesma  SHAMBALLAH. 

O “cálice da amargura” foi sorvido no silêncio profundo duma noite considerada 
como uma das mais tormentosas da nossa vida... 

De fato. O arcano anterior ou 9, do qual evitamos falar, tinha acabado de arruinar a 
nossa saúde. E se vivos estávamos ainda, bem se pode dizer, foi devido ao emprego de 
meios de tal modo transcendentes que a nossa existência equivalia a uma verdadeira 
RESSURREIÇÃO! 

Tempos depois de realizado o 10º  arcano, exigia a Lei a realização do  seguinte. 
Dos sacrifícios impostos por este Arcano, a maioria dos que aqui se encontram deve 
lembra-se. Chegamos a Cruzeiro em estado tão grave que foi preciso chamar o médico 
da localidade. Impossível, pois, tomarmos pela manhã o trem da Rede Sul Mineira, cuja 
partida... ressoou  tão profundamente em nosso coração que o  atrito das rodas de 
encontro aos trilhos, era por nós sentido como se todo o nosso ser por elas fosse 
triturado! 

Esperamos que uma locomotiva chegasse para ser engatada ao nosso vagão e, 
assim, pudéssemos voltar à capital. Quantas estações possui a Central de cruzeiro ao 
Rio, tantos foram  os lugares em que tivemos  de  parar para tomar qualquer alimento, 
sob pena de morrermos em  caminho!... 

Sim, de Cruzeiro às costas, parando de estação em estação, ou de queda em 
queda como o próprio Cristo a caminho do Gólgota... Um outro, entretanto, ocupou o 
nosso lugar, pôr ser do mesmo sangue. E, assim, realizou-se o arcano 11: Pai à beira do 
túmulo; Filho vitorioso no alto da Montanha, sem necessidade de crucificação! 

Nos demais, sofrimentos idênticos, cada qual de acordo com os mistérios do 
arcano transcorrido. Tesouros, por isso mesmo, para enriquecer as vossas mentes desde 
que filhos vos fizestes  da espada e da Cruz – : a Espada do Conhecimento e a Cruz do 
Amor Universal. 

Que dizer do penúltimo ou 17? Aqui presentes, também, alguns dos que 
acompanharam uma espécie de “sagrada família”, em busca do Presépio de Belém. 
Jamais o espírito de Sacrifício e renúncia se revelou de modo tão patente!... 

Foi nesse mesmo arcano que tivemos de lançar a pedra fundamental dum 
“monumento” que jamais poderia ser erguido em semelhante lugar! Tivemos a prova disso 
no acidente de  que atrás vos  falamos e do qual fomos salvos pôr verdadeiro milagre, 
limitando-se o nosso  sacrifício a Ter que dar mais uma vez o nosso sangue em 
holocausto pôr tão prodigiosa Missão. Sim. Monumento banhado de sangue, desilusão, 
mentira, falsidade ou traição... 

Vem em seguida o arcano  18, realizado por outro filho, por exigência da  mesma 
Lei. E assim ele se deu dum modo sem igual! Arcano 18 ou do “Cavaleiro Rosa Cruz”, 
como aquele que apareceu por 3 vezes aos Gêmeos Espirituais ... 
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Ilustração: foto 

Legenda:  
“Valter na montanha”, ou  o realizador do Arcano 18. 

 
Estamos, pois, em pleno arcano 18, em vésperas do 19 que, segundo se sabe, é o  

“SOL banhando duas crianças de mãos dadas”, ou sejam os GÊMEOS ESPIRITUAIS. 

Arcano, sim, que mais uma vez seremos nós que devemos realizar, a menos que 
antes tenhamos deixado o mundo em que fomos obrigados a viver... 

Em tal arcano, novamente se transportará até o recinto o precioso Símbolo que nos 
foi enviado de Agarta. Aqui ficará exposto durante três dias, como aconteceu da primeira 
vez, pôr sinal que o fizemos percorrer as ruas desta cidade, dentro dum automóvel e 
conduzido por pessoas para tal fim indicadas, na esperança, felizmente satisfeita, de que 
suas prodigiosas vibrações pudessem atenuar os grandes males de que a mesma cidade 
estava ameaçada. Fato foi que nenhuma necessidade tinha de ser conhecido do mundo 
profano, pôr seguirmos o lema  de “dar com a mão direita  sem que a esquerda o saiba”. 
E se hoje o revelamos, é justamente porque, tendo ele ficado conosco durante 7 anos, 
como estava prescrito por Lei, no próximo arcano por alguém deverá novamente ser 
levado ao Lugar donde veio. 25 

Como foi  dito, o próximo arcano é o 20, cujo valor tríplice concorrerá para que, 
com ele,  sejam completados os 22 arcanos Maiores com que se construiu o suntuoso 
MONUMENTO  de nossa Obra imortal. 

Quem diz arcano 20, diz Julgamento, Ressurreição, etc. É  representado pela letra 
hebraica RESH que, tal como o R da nossa língua, tanto serve para se escrever 
Ressurreição, como tudo quanto seja de REAL procedência,  quer no sentido de 
“verdadeiro”,  quer no de ”realeza”, esta porém, no seu sentido espiritual, isto é, de origem 
divina. 

Serve de Hieróglifo ao mesmo arcano, “a Cabeça  do Homem”, como parte superior 
do corpo (o cérebro, o mental, etc.) que é justamente o que o fazem distinguir dos 
brutos... Contrariamente, isto é, quando o homem se afasta dos princípios superiores,, 
que o mesmo é dizer, quando se afasta da Lei (como acontece com o mundo atual que, 
por isso, está pagando o mau Karma acumulado no passado),  sujeito está à sentença 
latina: “Quos vult Jupiter perdere, dementat prius”, isto é, aqueles a quem Júpiter quer 
perder, começa por lhes tirar a razão...” 

Pôr tudo isso, MONUMENTO só se  erige a vultos proeminentes, a fatos  históricos 
de grande repercussão na vida de um  País, do próprio mundo em  geral, em resumo, de 
tudo quanto seja digno de tamanha honraria. Ao que ainda devemos acrescentar: e em 
lugares onde não  venha a ser profanado, muito menos destruído, embora o que se 
destinava a perpetuar   à memória da nossa Obra, moralmente falando, o tivesse sido 
mesmo antes de o havermos construído... 

Dura lex, sed LEX 
“SÃO LOURENÇO! S. LOURENÇO!” 

É a exclamação com que o chefe do trem, passando de carro em carro, anuncia 
aos passageiros, ser aquele o nome da primeira estação depois de Carmo. 

São  Lourenço ! São Lourenço ! É a voz que repercute no mais íntimo do nosso 
ser, de modo eletrizante, fazendo-nos vibrar das mais puras emoções, uma  espécie de 

                                                        
25 Tal  Símbolo, além das suas prodigiosas vibrações, vale por uma Síntese iniciática, na qual figuram por exemplo,  os mistérios dos 
cânones  ou medidas, para sempre perdidas, com que foram construídos  os  mais famosos monumentos do mundo, inclusive certas 
catedrais da França, na Itália, etc. (Nota do Autor). 
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Samadhi, êxtase espiritual que bem poucas tem o direito de alcançar na vida. Mística e 
prodigiosa concentração do EU no mundo interior, como precioso espelho onde se 
refletem,  no mágico esplendor da sua grandeza, os áureos raios do  sol místico Surya, 
que  tem por magnifica e virginal imagem, o  próprio Sol da Consciência Universal. 

Onde, pois, o excelso vínculo da  Fraternidade espiritual que une a todos os seres 
pelos indissolúveis elos da Cadeia Universal que nos céus se  firmam como grinaldas de 
flores? 

Quando abandonará essa tão infeliz Humanidade, o estigma fatal do criminoso mito 
de Caim? Desprezando a Voz da Natureza que é a mesma da Consciência Universal, 
cada vez mais o homem se afunda no abismo da Ignorância da Unidade donde procede, 
cavando, por isso mesmo , sua própria ruína, sua própria desgraça... 

Mas nem  mesmo as lindas paisagens que vertiginosamente passam diante dos 
nossos olhos semi-cerrados, nos chamam à realidade das coisas terrenas, pois vivendo 
estamos no Mundo Interior, contrariamente aos demais passageiros. E continuamos a 
meditar: 

Tudo está subordinado às  mesmas leis da Natureza , a essas leis que,  ocultando-
se nas profundezas dos mais elevados Arcanos, fazem florescer as  roseiras, enfitar as 
campinas, jorrar a água das formosas cachoeiras que mais parecem infindáveis e 
maravilhosos véus de noiva, desaparecendo aqui  para  novamente aparecerem mais 
além, como se a elas mesmas fosse dado o  privilégio de bordar o manto esmeraldino da 
Serra da Mantiqueira... As próprias gotas de orvalho da noite, que  os raios ardentes do 
Sol não puderam extinguir de tão extenso manto, são como preciosas pérolas que 
completassem os hieróglifos sagrados com que a  mesma Natureza procurou descrever 
os grandes mistérios ciosamente guardados nas suas entranhas.  

Sim,  como  escancaradas faces dos Sete Filhos do dragão celeste de que nos 
falam as místicas lendas do Tibete e da China. Esses mesmos dragões que, sendo Sete, 
se desdobram, no entanto, em vinte e  dois, como os próprios Arcanos Maiores! 

Por toda a parte o germe Universal ocultando-se nos mais recônditos lugares: no  
pequenino e formoso ninho do colibri que, alçando vôo, procura manter o equilíbrio de seu 
corpo esguio, terminado em longo e afiado bico, no moto-contínuo de suas asas, diante 
da mimosa flor que retribui  tão prolongado beijo com o mel contido em seus perfumosos 
lábios; nas formas hexagonais, ainda, dos favos de mel existentes nos régios palácios das 
colmeias, construídas  por verdadeiros exércitos que não podiam deixar de possuir a sua 
“rainha”. 

Sim, nesse mesmo lugar onde vive oculto o mais transcendental segredo: o do 
sacrifício de um amor heróico, ou seja o do vôo nupcial em que o  zangão perde a vida a 
favor daquele que em breve será o seu substituto. Algo assim como nas lendas egípcias 
que nos mostram o deus Horus vindo ocupar o lugar de seu Pai Osíris, do mesmo modo 
que Hiram, “o filho da viúva”,  o ressuscitado de que nos falam as tradições maçônicas 
hoje infelizmente tão mal interpretadas pelos que ainda procuram conservar as brasas do 
sacrossanto Fogo dos Santuários de outrora. 

Vôo, dizemos ainda, que começa na Terra, entre flores de laranjeiras, para terminar 
nos céus, nas dobras do mistério: o mistério de um véu de noiva rasgado entre nuvem   
bailadeiras que, formando espessa cortina em torno do privilegiado casal, só se abrem 
para deixar volver à terra a valisneria de asas, toda risonha e feliz... a alma do esposo que 
vi conduzindo seu próprio cadáver pelo túmulo etéreo dos céus!...  

Mas... o silvo da locomotiva e o característico badalr da sineta , anunciando a 
chegada do trem, arrancam-nos  bruscamente  de tão delicioso sonho... para uma 
realidade, embora que sonho também, se São Lourenço  a Cidade encantada, a Cidade 
dos  mistérios, dos enigmas e dos ARCANOS! 
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E então, um outro nome vem unir-se ao primeiro: SRINAGAR! SRINAGAR!  SÃO 
LOURENÇO ! Berço e Túmulo de nossa atual Missão na Terra ! ... 

 
 

NOTAS E COMENTÁRIOS 

 

“RESERVA IMENSA PARA O MUNDO DE AMANHÃ” 
 

A propósito de um artigo intitulado  “RESERVA IMENSA PARA O MUNDO DE 
AMANHÃ”, publicado em  “O GLOBO” de 13  de agosto próximo findo, a S.T.B. sente-se 
na obrigação de acrescentar às palavras cheias de  verdade daquele vespertino as  
asserções dos mentores Espirituais do gênero humano, todos concordes em prognosticar 
o aparecimento da futura Civilização nas terras prodigiosas do continente Americano. 

Sem ser necessário recorrer a Keyserling, todos os brasileiros poderão verificar 
que os anunciados tempos já se fazem presente, como há longos dezesseis anos vem 
pregando a  S.T.B., pois são tangíveis e insofismáveis  o rumo e tendência gerais, que se 
observam no panorama político da América, que bem poderiam ser descritos com uma só  
palavra – FRATERNIDADE. 

Já dizia Mário Roso de Luna quando em 1910 esteve na América do Sul, que 
“deveria caber ao Brasil a glória de ser o epílogo do grande povo ário”, acrescentando que  
“as bacias do Amazonas e do Prata veriam com o decorrer do tempo cifrar-se em sua 
ribeiras os destinos do mundo”. Estas palavras proféticas do eminente teósofo espanhol, 
tão intimamente ligado à Obra em que a  S.T.B. está empenhada, tem hoje um sentido 
concreto, mesmo para aqueles que pouco se preocupam com questões dessa natureza. 

Recentemente, quando da viagem de Sua Excia., o Sr. Presidente da república, 
aos sertões  “bravios” do oeste brasileiro,  pode o eminente brasileiro que norteia os 
destinos de nossa privilegiada Pátria verificar  “de visu” fatos bem estranhos, amplamente 
divulgados pela imprensa, e que vem corroborar a tese sustentada pelos dirigentes da  
S.T.B., no tocante à existência de um núcleo de alta espiritualidade,  encravado em meio 
da selva impenetrável, e defendido pelos valorosos Chavantes – dos quais muito se fala e 
pouco se conhece na realidade, pois infrutíferas foram até hoje quaisquer tentativas de 
aproximação e entendimentos com semelhantes homens. Saberão o que guardam? 
Certamente. E  como não tenha ainda soado a hora em que tais mistérios possam ser 
divulgados, eles valentemente o defendem. Que o digam os componentes da “Bandeira 
Piratininga”, avisados, aliás, por membros da  S.T.B. de que não  conseguiriam atingir a 
região “vedada”, o  “ELDORADO” das tradições de nossos Maiores centro de onde 
irradiará em futuro não muito distante a esplendorosa civilização brasileira, chave de ouro 
com que terminará o ciclo ário. 

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

“A meu entender, nosso século ao fazer-nos acessível a literatura sânscrita veio 
prestar à humanidade um benefício comparável a quanto mais hajam conseguido os 
passados séculos”. 

“O conhecimento da filosofia indú exercerá, creio, sobre os séculos futuros uma  
influência não menor que a do renascimento da literatura grega no século XV” – 
SCHOPENHAUER. 

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

“Relativamente aos milagres, a palavra impossível não tem aplicação nos 
problemas filosóficos”. – HUXLEY. 
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------------------------- 

“O Mundo é, em todas as suas partes, uma aritmética viva em seu 
desenvolvimento e uma verdadeira geometria em seu repouso”. – W. ARCHER BUTLER. 

 

 

“MILAGRE DO VALOR DE UM BRASILEIRO” 
 

REPERTÓRIO FICHADO DE MATÉRIA MÉDICA 

 

O Dr. Ozório Schleder de Araújo acaba de lançar à publicidade o seu “Repertório 
Fichado de Matéria Médica”,  trabalho que merecidamente vem recebendo calorosos 
aplausos no mundo científico, principalmente dos homeopatas do Brasil. 

A Secretaria do Congresso Médico Homeopata Pan Americano, da cidade do 
México, endereçou ao Dr. Schleder de Araújo, em fins de junho próximo passado,  
atenciosa missiva subscrita pelo Dr. Luis  R. Salinas Ramos, felicitando-o pela brilhante 
iniciativa, considerada de vital interesse para todo médico homeopata. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Dr. Osório Schleder de Araújo – 1º Secretário da Sociedade Teosófica Brasileira – 
ilustrado clínico desta Capital, que vem de enriquecer o patrimônio  hahnemanniano, com 
a criação de seu “Repertório Fichado de Matéria Médica”. 

 

Mais eloqüentes do que as palavras desta cordial notícia, são os ponderados 
conceitos do prestigioso clínico Dr. Kamil Curi que, ao microfone da Rádio Tupi, em  18 de 
agosto  findo, louvando esse notável subsídio à ciência pátria, proferiu a animadora 
opinião: 

“Desejo fazer uma breve apreciação ao trabalho de um homeopata brasileiro. 
Refiro-me ao  “Repertório Fichado do Dr. Schleder de Araújo”. Confesso, lealmente, que, 
ao ouvir falar nesse grande empreendimento, duvidei da possibilidade de sua realização. 

Mas a vontade firmemente determinada, unida à inteligência  revelada e ao 
devotamento a uma causa digna, é onipotente. 

Dr. Schleder veio revelar ao Brasil e ao mundo que nem tudo é egoísmo e 
interesse material. 

Sérias dificuldades teve que  transpor: o grande capital consumido, a  paciência 
infinita e o tino exigido pelo trabalho de  produção, impressão, registro e propaganda. 

Do valor de seu empreendimento só podem aquilatar as  pessoas afeitas à técnica 
de pesquisa repertorial. Só elas podem avaliar o que seja repertorizar com todos os 
medicamentos e todos os sintomas, em alguns minutos, pois a experiência revela que um 
trabalho sério exige algumas horas com o repertório de Kent e que qualquer dos métodos 
engenhados anteriormente pecavam tanto pela deficiência de medicamentos como de 
sintomas. 

Infelizmente, em nossa Pátria não é comum o hábito de repertorizar, achando 
mesmo alguns médicos que o uso do Repertório é contraproducente. 
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 Esquecem-se, porém, de que Hahnemann  usava o Repertório de 
Boenninghausen e que todos os grandes médicos homeopatas do passado e do presente 
fizeram e fazem uso do Repertório. 

Aliás, o manuseio do Repertório é o melhor modo de fazer o estudo da Matéria 
Médica comparada, tão fecundo em resultados práticos. A alegação de que o trabalho 
repertorial é artificial e de que não prescinde do conhecimento da Matéria Médica, não 
pode ser levada  em conta pelos que praticam a empolgante arte de repertorizar. A obra 
do Dr.  Schleder é também uma obra de inteligência, revelada tanto na idealização do 
método que é a perfeição na  prática da homeopatia, como na vitória sobre as 
dificuldades mil que forem vencidas. Inteligência  prática. 

Não costumo fazer elogios fazer elogios, porque vejo o quanto há de  insincero nos 
que se ouve a cada passo. Entretanto, não resisto ao impulso interior que me leva a dar o 
meu entusiástico testemunho a favor do Dr. Schleder e de sua obra monumental. 

Repertório fichado é um trabalho único no mundo, o qual tornou possível o que 
sempre se considerou irrealizável: 

– uma repertorização perfeita; 

– todos os sintomas, todos os medicamentos  

– num espaço reduzidíssimo de tempo. 

É um milagre do valor de um brasileiro”. 

Várias cartas tem recebido o Dr. Osório Schleder de Araújo, consagrando-lhe o 
mérito. Dentre elas, foi-nos dado ler as que trazem nomes de grande relevo na medicina 
brasileira, notadamente dos Srs. Drs. Amaro Azevedo; Astrogildo Goulart, Presidente da 
Liga Homeopática do Brasil; Durval Ernani de Paula; J.E. Rodrigues  Galhardo, Professor 
Catedrático da 1ª   Cadeira de Matéria Médica na Escola de Medicina e Cirurgia do 
Instituto Hahnemannriano; Kamil Curi; Luis Neves; Neri Gonçalves; e, finalmente do Dr. 
Souza Martins, Catedrático da E.M. e Cirurgia, Chefe do Gabinete Bacteriológico do 
Corpo de Bombeiros. 

O Dr. Osório Schleder de Araújo é um dos mais antigos membros da Diretoria da 
Sociedade Teosófica Brasileira, onde  exerce o cargo de 1º  Secretário. 

É- nos grato, pois, registrar a sua vitória, já há muito esperada, que todos lhe 
conhecemos o acendrado amor com que se dedica à nobre causa da medicina, 
desfrutando de um justo e dignificante renome  no apostolado da ciência, como convém 
ao verdadeiro teósofo. 

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

“O Verdadeiro Caminho da Iniciação” 
Como fora anunciado em um número anterior desta revista, veio a lume o 1º  

volume da “Biblioteca de Cultura Teosófica”, da autoria do nosso  Diretor-Redator-Chefe e 
Presidente da  S.T.B., Professor Henrique José de Souza. 

Obra de incontestável originalidade  e repleta de altos conhecimentos  iniciáticos, 
“O Verdadeiro Caminho da Iniciação”, teve, desde os primeiros momentos, a acolhida que 
era de esperar nos nossos meios espiritualistas. 

Nada podia ser mais lisonjeiro para a  “Biblioteca” lançada pela  S.T.B. com o 
intuito exclusivo de difundir os conhecimentos teosóficos, do que esta aceitação, pôr parte 
dum povo destinado a servir de padrão ou guia, num  futuro não mui distante, aos demais 
povos da terra. 

O autor  revê  presentemente sua obra, escrita em poucos dias e em precário 
estado de saúde, para escoimá-la dos senões inevitáveis num trabalho elaborado nessas 
condições. 
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Procurando cumprir a promessa feita a seus leitores, o Professor Henrique José de 
Souza prepara simultaneamente a sua nova obra  “A Ciência da Vida ou como se tornar 
Adepto”, continuação a bem dizer de “O Verdadeiro Caminho da Iniciação”, e cujo 
resumo, esboçado noutro lugar desta revista, ele  nos promete com maior 
desenvolvimento para o próximo número de “Dhâranâ”. 

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

 

“As ciências naturais, como pondera Schopenhauer”, tem  finalmente de pôr ponto 
nas investigações, ao toparem as  qualidades ocultas, a cuja categoria pertencem as 
forças elementares da natureza. Estas competem à filosofia, não à ciência (Mundo como 
Vontade, I, 15 e Parerg. C. 17). 

Tem a Ciência sabido por ventura descartar-se do mistério? Tem a biologia 
conseguido explicar o que seja a vida? A  Ciência conhece apenas um plano de 
existência, nem quer saber de outro; e vai dar em cada extremo com o desconhecido. 

A razão do mistério é todavia muito inteligível , contanto que se aceite a 
possibilidade de outros planos ou estados da natureza ou da vida; porque uma esfera 
superior é necessariamente mais ou menos misteriosa em relação com outra que lhe 
esteja sotoposta” .   VISCONDE DE FIGANIÉRE. 

 

16º  aniversário da fundação material da S.T.B. 

 

No dia 10 de agosto realizou-se comemoração festiva com uma sessão solene, que 
teve a assistência dos membros das três séries que compõem a  S.T.B., tendo-se feito 
ouvir o presidente Geral, o Diretor social e o Instrutor, sobre assuntos condizentes com a 
data festejada e com a notícia do auspicioso nascimento de um Ser promissivo de grande 
projeção na futura Era  aguardada para o 21º  século, tendo sido finalizada a sessão com 
o canto,  pelos presentes, do  hino chamado das  “2 Linhas”, que se quadra justamente 
com a referida Era.  

 

Conferência de Havana 

Por motivo do feliz resultado final da conferência Inter-americana de Havana, na 
qual foi enaltecido o espírito de harmonia e solidariedade entre as 21 nações que 
compõem o continente americano, obra de união espiritual em prol da qual trabalha a  
S.T.B. há 16 anos, o Diretor social pediu  vênia para congratular-se com Suas  
Excelências o Presidente da República e Ministro das Relações Exteriores, que honraram 
a  S.T.B. com respostas telegráficas imediatas. 

 

Data da Independência dos E.U. da América do Norte 

Na data da comemoração da independência dos Estados Unidos da América do 
Norte , em 4 de julho, o Diretor social cumprimentou o Embaixador,  Sr. Jefferson Caffery, 
a quem remeteu  dias depois, o número anterior desta revista que contém um artigo 
especial referente às relações de amizade entre o brasil e a grande república do norte. 

Além da resposta imediata, o Sr. Embaixador teve então a gentileza de convidar o 
Diretor social para um chá, no dia 26 do mesmo mês, na sua residência, onde foi por este 
cumprimentado em nome da S.T.B. 
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Data da Independência da República Argentina 

Por esta gloriosa efeméride do país vizinho e amigo foi cumprimentada pelo Diretor 
social, a sua Embaixada, que agradeceu prontamente. 

 

Data da Independência do Chile 

Em nome  da S.T.B., o diretor social, Dr. Eduardo  Cícero de Faria, por motivo da 
grande data histórica da república irmã,  dirigiu cumprimentos à  Embaixada que, sem 
demora, nos enviou seus agradecimentos. 

 

“A Ciência da vida ou como se tornar adepto” 

Promete-nos o Prof. Henrique José de Souza, para muito breve, a publicação do 
primeiro volume dum novo livro, “A Ciência da Vida ou Como se Tornar um Adepto” que 
será como que o complemento direto de sua obra anterior  “O Verdadeiro Caminho da 
Iniciação”,  atualmente conhecido de todos os amantes da Ciência das Idades. 

Nesse novo trabalho do nosso Diretor Redator Chefe, encontrarão os 
investigadores das Grandes Verdades respostas, tão claras quanto suas 
responsabilidades perante a Lei lho permitirem, a questões que até hoje nenhum livro 
sobre Ocultismo ousou sequer formular. 

A falta absoluta de espaço impede-nos de oferecer desde já, aos nossos leitores, 
um resumo completo dessa Obra, o que prometemos, entretanto, para o próximo número 
desta revista.  

Por hoje, para satisfazer a curiosidade os que nos lêem   e se  interessam por 
assuntos de tão transcendente natureza, daremos o título de alguns temas estudados 
nesse valioso livro: 

Introdução: perigos provenientes da aplicação dos poderes adquiridos em 
detrimento do próximo – Requisitos necessários para passar dum vestíbulo a outro –  
Responsabilidade dos Mestres – A Grande Fraternidade Branca e suas Regras –     
Faquirismo e  Yoguismo – Conselhos úteis – SABER, OUSAR, QUERER  e CALAR! – O 
segredo da Esfinge, etc. 

Primeira parte: Hatha Yoga ou   “a ciência do bem estar físico” – Higiene do corpo 
– “Que é Yoga ” – Espécies de  Yogas  conhecidas – Lugares onde se deve viver – A Voz 
da Natureza – O valor da água na vida humana – O ambiente moral das cidades – Os 
terrenos calcários e a longevidade, etc. 

Segunda parte: Diferença entre Hipnotismo e Magnetismo – Lemúria e Atlântida –  
As escolas de Nancy e  de Salpétrière – Medicina e Ocultismo – O nascimento do 
Espiritismo  e  de seu espiritual corretivo – a Teosofia – Transferência da Rosa Cruz da 
Alemanha para a América – As falsas Rosas-Cruzes – O Conde de S. Germano e seu 
duplo, o Conde de Cagliostro – O poder Mental na arte  de curar – A CIÊNCIA DA VIDA –  
Sugestão e Magnetismo – Tratamento psico-mental – Fator metafísico – A Christian  
Science – Os “milagres” da Bíblia – Os sacerdotes curadores dos templos de Ísis e 
Serapis – O poder ilimitado do homem sobre si mesmo, etc. 

Terceira parte: Astros, Tattvas ou  forças sutis da Natureza – Centros de força ou 
Chacras – Veículos,  princípios, estados de consciência – Os sistemas solares – As 3 
emanações  divinas – O mistério das Pirâmides  e da Esfinge – A Raja-Yoga ou  Ciência 
Real, etc. 

Quarta parte:  Exercícios respiratórios – Yogas destinadas a manter o equilíbrio 
orgânico – O Conhecido e o Desconhecido – Vitória de Primeiro Portal, etc.  
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Por mais insignificante que seja o resumo que hoje publicamos  de tão importante 
obra, esperamos Ter despertado, em todos que leram  “O Verdadeiro Caminho da 
Iniciação”   vestíbulo indispensável aos que  desejarem ler o novo trabalho  , o natural 
interesse pôr conhecimentos até hoje ignorados, e que concorreram para a manutenção 
da saúde física, moral e espiritual dos sábios povos da antigüidade. 

 

Falece  em  Belém  do Pará um obreiro da  “Missão Y” 

Em Belém, no dia 14 de julho p.p. ocorreu o falecimento daquele dedicado irmão, 
que exercia a função de orador oficial da Rama Hilarião. 

O seu desprendimento do plano físico deu-se em plena consciência e dentro dos 
verdadeiros preceitos teosóficos nos quais era todavia, pode dizer-se um neófito. 

 

Ú L T I M A   H O R A 

A 28 de setembro teve lugar em São Lourenço, no parque da Vila Helena, a 
inauguração do marco comemorativo da fundação espiritual da  S.T.B., cerimônia que se 
revestiu dum raro encanto de harmonia e beleza espirituais. A 29  chegavam à Matriz as 
fotografias da solenidade e entre estas a que ilustra a presente notícia, representando o 
referido marco com sua placa de bronze. O serviço fotográfico foi realizado pela Foto 
Lopes cujo proprietário é precisamente o mesmo que há 19 anos passados, ou seja a 28 
de setembro de 1921 fotografou os fundadores da nossa Obra – Henrique e Helena –   
quando da sua  primeira e predestinada visita à  “Montanha da Esperança”. Esta antiga 
fotografia temo-la  estampada em o número 102 de “Dhâranâ”, dedicado a São Lourenço. 

Em nosso próximo número daremos mais pormenorizada e condigna  notícia 
daquela solenidade. 

 

EXPEDIENTE 

 
O marco da fundação espiritual da S.T.B. 

RECORDANDO COMPROMISSOS, ESCLARECENDO FATOS E 

DEFININDO ATITUDES 

 

Pelas colunas desta revista, em seu n.º  103 trouxemos ao conhecimento dos 
nossos leitores, o projeto de ereção de um marco comemorativo da fundação espiritual da 
obra grandiosa em que está empenhada a S.T.B., ocorrida em determinado local do 
“Morro da esperança”, situado dentro dos limites da Fazenda Helena, de propriedade do 
Dr. Heráclito Augusto Moreira, razão pela qual desejáramos que o marco figurasse 
naquela local, tendo para  este fim obtido amigavelmente a devida autorização, pôr 
intermédio do nosso prezado consórcio Mário Queiroz, amigo pessoal daquele 
proprietário. Com ciência e aquiescência do Dr. Heráclito Augusto Moreira  foi ali lançada 
a 29 de janeiro do corrente ano a pedra fundamental tendo sido lavrada a ata que  
publicamos em o n.º  103 de “Dhâranâ”. 

Seja dito que naquela ocasião o Presidente Geral da S.T.B. Prof. Henrique José de 
Souza, foi vítima de um acidente, pôr queda de cavalo de que lhe resultaram algumas 
escoriações, como demonstração premonitória  de que não mais deveria voltar  aquele 
local, onde não viria a ser erguido o projetado  marco comemorativo da fundação 
espiritual da S.T.B. 
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De fato,  assim sucedeu por se ter retratado do compromisso antes assumido 
aquele proprietário, de cuja resolução somente tomaram conhecimento os encarregados 
da construção da obra de  alvenaria, ao iniciarem seus trabalhos preparatórios, quando os 
viram embargados sumariamente. 

Destes fatos dá prova a missiva dirigida pelo infra assinado ao referido proprietário, 
cuja cópia é a seguinte: 

Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1940 

Exmo. Sr. Dr. Heráclito Augusto Moreira 

Atenciosas saudações 

Na qualidade de Diretor Social, responsável, portanto em juízo ou fora dele por 
tudo quanto afete  as atividades sociais da Sociedade Teosófica Brasileira, (S.T.B.), 
venho por meio desta, cumprir o dever de comunicar a V.Sa.. que me vi forçado a 
convocar uma assembléia geral extraordinária, em face da sua inesperada resolução, em 
oposição ao compromisso antes assumido, com a formal autorização concedida amigável 
e graciosamente para a ereção, em terreno de sua propriedade, na Fazenda Santa 
Helena, em S. Lourenço, de um marco comemorativo da fundação espiritual da 
Sociedade que represento socialmente, ocorrida há  19 anos, que, unicamente por  este 
motivo, fora escolhido para receber a significativa composição material simbólica de tão 
feliz ocorrência. 

Confiada na palavra honrada de V.Sa., a S.T.B anunciou, por meio de seu órgão 
oficial, a conhecida revista “Dhâranâ”, não somente a todo nosso país como a outros 
estrangeiros com os quais mantêm  intercâmbio intelectual, través de associações 
culturais e educativas, a inauguração, no próximo mês de setembro, daquele verdadeiro 
monumento que, em sua singela aparência, é o atestado material de um episódio  da 
mais elevada significação, em relação com o desenvolvimento, neste continente sul 
americano, da máxima civilização compatível com os seus destinos raciais, como 
somente podem  conceber os que, direta ou indiretamente, se achem envolvidos no 
excelso trabalho em prol do engrandecimento físico, moral e intelectual, o que equivale a 
dizer espiritual de nossa Raça. 

Fácil é compreender a situação de relativo vexame em que foi colocada a  S.T.B. 
perante o mundo culto, com o qual mantém até o presente as mais prestigiadas relações, 
depois da evasiva tergiversação  de V. Sa., de que só agora, aliás, teve conhecimento, 
quando viu embargados os serviços preparatórios para a construção do referido marco, 
pois não chegou às mãos de seu Presidente Geral a carta que V.Sa., diz ter remetido 
para a Vila Helena em Maio último, quando ele lá não se encontrava, tendo sido pois 
extraviada, o que,  como é sabido, é bastante comum na correspondência epistolar, o que 
fez com que tivéssemos  sempre, sobre importante assunto de que ora nos ocupamos, o 
cuidado de entrar em comunicação com V.Sa. pela intercessão pessoal do seu amigo e 
nosso prezado Irmão Mário  Queiroz, tendo esperado sempre de sua parte análoga 
reciprocidade. 

Diante do exposto, a Assembléia geral  extraordinária, ontem realizada, deliberou, 
por unanimidade, fosse o referido marco comemorativo levantado em outro local do 
próprio S. Lourenço, pois todo ele, para a nítida compreensão dos que não sejam 
estranhos a uma organização espiritual como a nossa, se  encontra nas mesmas dignas 
condições de receber a significativa homenagem  devida ao local onde teve ditosa 
eclosão a Obra grandiosa em que está empenhada a Sociedade que tenho a honra de 
representar no mundo social. 

Resolveu consequentemente a mesma assembléia que fosse transladado para o 
novo local a pedra fundamental, com a ata lavrada por ocasião de usa colocação, com 
sua ciência e aquiescência, na situação  em que ora se encontra e, deste modo, venho 
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por meio da presente missiva, pedir  suas necessárias ordens para que seja permitida a 
retirada imediata daquela peça unicamente valiosa para nós,, que faz parte integrante do 
símbolo arquitetônico que não mais irá figurar naquela posição. 

Quanto ao recente telegrama passado ao Presidente Geral da S.T.B., a quem não 
está mais afeto o presente caso, tem o seu conteúdo respondido na resolução acima 
referida da assembléia extraordinária, ou seja a retirada imediata de quanto faz parte da 
pedra fundamental do citado monumento, último favor, aliás, que V.Sa. prestará à  S.T.B., 
na pessoa de seu amigo de infância o tabelião Mário Queiroz. 

A S.T.B., além do mais, se  desinteressa pôr completo de visitar doravante a sua 
fazenda, proibindo até terminantemente a seus Sócios que o façam, por ter sido  V.Sa. o 
primeiro a retirar os “privilégios” que a mesma instituição encontrava até agora em 
semelhante lugar. 

Finalmente,  se V.Sa. quiser incumbir alguém de sua confiança da retirada da caixa 
em causa, a  S.T..B compromete-se a fazer todas as despesas decorrentes desse 
trabalho a fim de evitar desde já o ingresso de qualquer dos seus membros nos terrenos 
de sua propriedade. 

Com as considerações que merece V.Sa., subscrevo-mo atento patrício. 

 

(a) Eduardo Cícero de Faria 

Diretor Social da Sociedade Teosófica Brasileira 

(Copiado para todos os fins de direito) 

 

Diante do sucedido, a Vila Helena, ou a Presidência  Geral da S.T.B., se 
transformou no verdadeiro monumento comemorativo da fundação Espiritual da nossa 
Obra, desde que foi inopinadamente impugnado o marco que deveria ser ereto na parte 
da Montanha onde teve lugar a consumação daquele grandioso ato,  fazendo então com 
que a  composição material simbólica de tão feliz ocorrência passasse a figurar junto 
daquele nosso edifício, a fim de não somente servir para perpetuar tão extraordinário 
sucesso, como também de sacrário para um símbolo tão precioso para nós, trazido 
pessoalmente pôr um grande Adepto, cujo símbolo já esteve exposto no recinto de 
sessões e recolhe-se agora a um recôndito abrigo digno de sua venerada significação. 

Conforme desde 1932 resolveu quem de direito, em memorável ocasião assinalada 
nos fastos históricos da nossa Obra, toda a região de S. Lourenço à qual já o nosso 
saudoso  Irmão o insigne  Mário Roso de Luna cognominara de “Capital Espiritual do 
Brasil”, passou a possuir os mesmos privilégios de  determinado local do “”Morro da 
Esperança onde se pretendia erigir o expressivo obelisco comemorativo e que para os 
membros da  S.T.B.  na verdade, teria sempre a desvantagem de ser alheia  propriedade, 
embaraçando-lhes sua visita e inspeção, podendo até dar lugar à profanação do mesmo 
pôr elementos adversos, perversos ou inconscientes, ao passo que na nova localização 
ficará ele inteiramente sob as vistas e cuidados do zelador da nossa sede espiritual,  
podendo pôr seu intermédio ser visitado e admirado pelos que saibam dar-lhe o devido 
valor, sem terem necessidade de solicitar o acesso à terra estranha. 

Em certos fatos, que podemos denominar de corriqueiros, pela sua trivial 
ocorrência no vulgar ambiente social de pura conveniência pessoal e interesseira,  
encontram-se, porém, muitas vezes, os melhores motivos para atos nobres que 
representam o reverso daqueles, apresentando um aspecto favorável digno de especial 
menção. 

Assim é que, depois de formal compromisso assumido oralmente perante seu 
amigo e nosso prezado Irmão Mário Queiroz, para a concessão graciosa da ereção em 
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seu terreno do marco simbólico em questão, a recusa inesperada do proprietário do 
pequeno espaço que por este seria ocupado, deu margem  todavia a um gesto de 
desprendimento e de generosidade do nosso estimado Irmão Dr. José Mascarenhas de 
Oliveira, oferecendo as terras de sua propriedade, também em montanha , fronteiras ao 
local que acabava de encontrar tão incompreensível obstáculo, para que nelas fossa 
construída aquela singela obra arquitetônica, destinada principalmente à posteridade, 
passando-as então par ao inteiro domínio da nossa S.T.B.. 

Ato espontâneo e meritório que  agradecemos muito cordialmente, mas que não 
pudemos aceitar pela circunstância  de já ter sido tomada a feliz deliberação a que acabei 
de aludir.  

Sem ofender os delicados sentimentos que o ditaram não pudemos todavia recusar 
outra dádiva do mesmo dedicado Irmão, constante de dois lotes de terreno, com 800 m² , 
no bairro de Santa Cecília, também em S. Lourenço, aproveitando este ensejo para aqui 
consignar nossos sinceros agradecimentos. 

Mas não se limitaram a estes os oferecimentos que a S.T.B. teve ocasião de 
receber num momento tão crítico para os compromissos que se tinha arrogado com seus 
próprios consócios e perante os leitores de “Dhãranâ”. Outro prezado Irmão, Dr. Trajano  
Costa , também pôs à nossa disposição os seus  terrenos próximos aos que contém em 
seu perímetro a nossa  Presidência Geral, oferta que, pela mesma razão supra, deixou de 
ser aceita, suscitando os mesmos afetuosos agradecimentos, principalmente pelo 
conforto moral que representavam para nossa Obra tão decididas e imediatas atitudes, 
dignas dos caracteres pessoais dos que as ditaram. 

Fatos como estes, que dignificam a vida humana, enchem de esperança todos que 
tem a felicidade de se encontrar trabalhando dentro do  vasto programa da nossa Obra, 
em prol do engrandecimento físico, intelectual e moral de nossa Raça, nos modestos 
limites de nossos recursos, como germes fecundos do que serão as futuras Raças que 
deverão finalizar a Ronda  atual. 

“A quelque chose malheur est bon” diz o velho prolóquio francês e o que a princípio 
se nos afigurava senão uma infelicidade pelo menos uma contrariedade, transformou-se 
na verdadeira solução que deveria ter o problema da ereção do marco comemorativo da 
eclosão da nossa Obra, para o qual concorreram todos os membros das diversas séries 
componentes da S.T.B. na tarefa que nos é comum de legar aos pósteros o atestado 
material inamovível do episódio da mais elevada significação para a futura Civilização, 
que se erige, portanto, com vistas aoporvir da Humanidade. 

O referido marco sofreu naturalmente modificações na sua delineação pôr não 
comportar a área que irá ocupar as dimensões do seu original projeto, passando a Ter a 
forma de uma montanha em miniatura, com a face superior chanfrada, numa inclinação 
significativa de 23º , conforme a latitude local, onde será engastada placa comemorativa. 
O custo de sua construção provavelmente ficará aquém de seu primitivo orçamento, mas 
a parte  excedente será aplicada em outros melhoramentos do próprio edifício, que em 
verdade sempre foi o monumento comemorativo de tão auspicioso acontecimento. 

Cabe-nos dizer ainda, a este respeito, que  existe um pedido especial da 
Presidência Geral da Obra para que nenhum membro da S.T.B., seja qual for a série a 
que pertença, procure daqui pôr diante visitar a chamada “Montanha Sagrada”, desde que  
os privilégios que lhe foram dados, cessaram com a resolução do seu atual proprietário e 
mesmo para que evitem o vexame de ser seus passos embargados pelo  obediente 
administrador do feudo daquele senhor. 

Como se não bastassem tantas manifestações compensadoras do que, a princípio, 
se nos afigurara ser um grande dissabor, ou antes um imprevisto descontentamento, 
recebemos  concorrentemente a notícia de que o ilustre prefeito da cidade de Belém 
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tivera a pobre conduta de indenizar herdeiros que se apresentaram com direitos ao 
terreno que fora  doado à Rama Hilarião, para a construção ali de sua sede própria, 
unicamente para não faltar a compromisso antes assumido. 

A posse do terreno foi feita então simbolicamente com a entrega da chave do 
portão que lhe dá acesso, a qual,  com grande gáudio e maior surpresa nossa, tem 
gravado em ambas as faces o expressivo n.º  777 que, como é sabido, tem dado ensejo a 
múltiplas e ardorosas interpretações teosóficas, apresentando-se assim a preciosa chave 
como se fora a que deva abrir as portas de novo mundo espiritual aos queridos Irmãos da 
“Pérola do Norte”, designação afetuosa com é designada por nós outros aquela longínqua 
Rama da S.T.B. 

 

Eduardo C. de Faria 

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

O estabelecimento no Oriente, em 1757, da organização comercial British  East 
Índia Company deu lugar a que vários exploradores cientistas estabelecessem  contato 
com os pundits ou doutores orientais e graças a estes começamos a Ter notícias da 
imensa quantidade de livros antiquíssimos conservados no mistério das lamaserias.  
Graças ainda a esse fato, Sir William Jones obteve as primeiras notícias acerca do  
Devanagri, “língua dos deuses”  ou sânscrito. A Jones logo se juntaram Colebrooke e 
Wilkins, organizadores da famosa Royal Asiatic Society, em Calcutá. Foi assim 
descoberto o monumental Rig-Veda e depois os  outros três Vedas com seus inumeráveis 
comentários, chamados Puranas e Bramanas; como também os inefáveis livros místicos 
denominados Upanishads, além do assombroso Mahabharata, a  maior das epopéias  da 
literatura universal, O Manava-dharma-shastra e outros muitos poemas, dramas, etc., 
daquela remotíssima literatura. 

Todos esses livros demonstram possuir como centro de difusão Cachemira, na 
montanhosa região do alto Indo, o que equivale quase dizer o tibetano Ladak trás  o qual 
se eleva o enorme Tibet, como   centro de irradiação de todas as emigrações árias 
constituído pela meseta central do Pamir, a Bactriana e o Hinda-Kula. 

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

W. Jones, Wilkins, Colebrooke e Wilson deram a conhecer à Europa o sânscrito, a 
língua sábia por excelência, cuja existência até então fora julgada simples quimera pelo 
sempre lamentável e hostil cepticismo  ocidental. 

“Toda a nossa História está ESSENCIALMENTE falsificada desde o momento que 
deixou de apoiar-se na arcaica simbologia histórico –religiosa, e, portanto,  embora em 
mãos de quem tão formosas idéias tem expressão (C. Cantú)”, resulta a mais cruel 
mistificação consciente ou  inconsciente da verdadeira História, cujas chaves é mister 
buscar-se às vezes nada menos que na fábula, no mito, em suma, no SIMBOLO, se 
quisermos alcançar a Verdade Verdadeira, através da roupagem de mentira com que tem 
vindo até o presente”. – M. ROSO DE LUNA. 

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

“O Universo é a combinação de milhares de elementos, e sem embargo é a 
expressão de um só espírito: um caos para os sentidos, um cosmos para a razão”.   
H.P.BLAVATSKY. 

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

A descoberta das antigas escrituras e bíblias dos ários, diz Max Müller (The 
Aryans, do Prof. L. Lankin) e sua tradução em línguas européias é uma conquista tão 
gloriosa como a da escritura cuneiforme babilônica ou a hieroglífica egípcia. São elas um 
conjunto ciclópico das ciências mais complexas e profundas; nossas astrologia, lingüistica 



   
DDhhâârraannââ 

Data: n.º  105  - de Julho a Setembro de 1940 – ANO XV 
Redator :  Henrique José de Souza 

 60 

e mitologia  comparadas, delas se derivam... Foi com esse conhecimento que se pode 
começar a estudar os longos períodos da mais remota pré-história , dos quais, antes, não 
tínhamos sequer a mais pálida idéia. 

 

NOSSAS PALESTRAS CULTURAIS 
 

Durante o trimestre de julho a setembro findo, realizaram-se na sede social da  
S.T.B. as seguintes conferências  públicas: 

 

Prof. Antonio Castaño Ferreira 

O Prof.  Antonio Castaño Ferreira, Instrutor da Sociedade Teosófica Brasileira, 
dando início às conferências do trimestre, discorreu, no dia  4 de julho, sobre  a situação 
mundial em face do ciclo evolutivo da Kali-Yuga, demonstrando cabalmente o papel oculto 
da  “Fraternidade Branca” em face do cataclismo vigente. Fez estudo  comparativo das 
forças que se empenham nas guerras, realçando o notável espírito de pacifismo que 
predomina nas Américas. 

A 18 do mesmo mês, o tema da palestra do Prof. Antonio Castaño Ferreira versou 
sobre os conceitos fundamentais da filosofia Sankya, cotejando-os com os da  ciência 
ocidental. Foram postos em relevo os altos princípios metafísicos dos mahatmas indianos, 
onde Schopenhauer, Jacolliot, Alexandra David Neel, N. Roerich, Ossendowski, e  tantos 
outros filósofos e escritores,  se inspiraram para as  suas valiosas produções. 

A 22 de agosto, o Instrutor da  S.T.B. estabeleceu um seqüência de estudos a 
respeito da concepção metafísica do Universo. Analisaram-se Bergson e Einstein à luz da 
teosofia. Explicaram-se os pontos capitais, relativos ao assunto, esclarecendo-se as 
brilhantes contribuições de H.P. Blavatsky pertinentes à  “Doutrina Secreta”. 

 

Dr. Eduardo Cícero de Faria 

Pelo Dr. Cícero de Faria, Diretor Social da S.T.B., foi lida , a 11 de julho, a 
conferência intitulada  “Alquimia”. Emitiram-se argumentos de reivindicações do 
verdadeiro conceito em que devem ser tidos os passados sábios alquimistas do Egito e 
da Grécia, encarado principalmente, sob o ponto de vista filosófico e moral. 

A 25 do referido mês, pelo mesmo conferencista, foi defendida a oportuna tese: “A 
teosofia e o momento histórico atual do Brasil”. As chancelarias americanas e os 
trabalhos do pacifismo continental , e o sentido da evolução dos povos das três Américas, 
mereceram palavras dignas de louvor e de especial menção. 

A 5 de setembro , o Diretor Social da S.T.B., levando a efeito a conferência 
“Barbárie e Civilização”, pos em  relevo o grande choque das ambições armadas, e 
acentuo galhardamente os pródromos da nova raça que  reponta na América como vitória 
irrefragável das amargas experiências do presente e das vicissitudes do passado. 

 

Comandante Manoel Tenreiro Correa 

Pelo Coronel  Tenreiro, Presidente da Rama Serapis, cuja sede funciona na Rua 
Chile, 27 (2º  andar), se fizeram ouvir as seguintes palestras culturais: 

Dia 1º  de agosto: – “O homem e o seu corpo astral”. Em síntese, estudaram-se os  
seguintes temas: A sede das emoções – Efeito das vibrações – Cores produzidas pelas 
sensações (Nesta parte, pelo conferencista se evidenciaram também as sensações  
produzidas pelas cores. Relacionou-se o assunto com  as imagens sintéticas, da 
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psicologia propriamente dita, e deram-se os valores das vogais com as suas 
correspondências na Quarta dimensão.  Citou-se o célebre soneto francês pertinente ao 
caso) – As idéias fixas – Vibrações simultâneas – Efeito do medo, do terror – Os corpos 
dos cientistas, avarentos, amorosos e coléricos. 

Dia 8 de agosto: – “A terra e a sua biografia”. Os pontos essenciais dessa 
conferência foram os seguintes: A vida do universo – O espírito da Terra – Suas 
encarnações anteriores – A Lua – Os elementares da natureza – Evocou-se a palavra da 
ciência oficial, que já vem admitindo os conceitos teosóficos para explicar esses 
emaranhados problemas. Citaram-se Lackowski e o grande Houllevigue, professor 
cultíssimo da Universidade de Aix-Le-Marseille. 

Dia 15 de agosto: – “A evolução do homem”. Nesta conferência, o Comandante 
Tenreiro demorou-se no apreciar a obra de Darwin, Lamarque, Cuvier, Haeckel, 
comparando-a com os ensinamentos antiquíssimos da Teosofia. Foram pontos capitais 
dessa palestra cultural: – Reinos da Natureza – O homem na Lua (Wells, Julio Verne, 
Flamarion, Zollner, Blavatsky) – As raças da primeira, Segunda e terceira Rondas – As 
hierarquias criadoras   Os auxiliares da evolução humana – Os senhores de Vênus. 

Dia 29 de agosto: – “As quatro Verdades Eternas”. A súmula constou do que se 
segue: A descida do Jivatma aos mundos inferiores – Planos rúpicos e arrúpicos – O fio 
da vida (Sutra, Sutratma, Artus, etc.) – Relação entre o eu e o não-eu (Neste ponto, o 
conferencista estudou os casos de “dupla personalidade” narrados pôr Ribot, em face da 
psicologia: – síntese alternada e síntese paralela, dando-lhes a verdadeira explicação, só 
possível de ser compreendida com os conceitos da Gupta-Vidya) – A  vontade de Ishuara 
(Schopenhauer e a sua filosofia, Figanière e o destino transcendental). 

Dia 12 de setembro: – “A teosofia e as Barcas de Salvação”. Repartiu-se esta 
conferência dentro dos cinco tópicos essenciais: os portadores da Eterna Verdade – As 
falsas barcas  Noé e a raça atlante – História das religiões – Missão da S.T.B. – O 
Verdadeiro Caminho da Iniciação”. 

Dia 26 de setembro :  “Comentários em torno da fé”. Os racionalistas – Os místicos 
– Os moralistas – Divergências históricas – Crítica das várias religiões – Os efeitos sociais 
da fé – O triângulo da Verdade – Onde está a Verdade? 

 

 Dr. José Henrique da Silva Queiroz 

O Dr. Queiroz presidente da Mória, cuja sede funciona no 14º  andar do edifício de 
“A Noite”, fez uma conferência no dia 19 de setembro, no auditório da Sociedade  
Teosófica Brasileira, que versou sobre o seguinte tema: – “Astrologia, Astronomia e 
Astrofísica”. Estabeleceu a diferença entre Astrologia e Astronomia. Procurou demonstrar, 
dentro do possível, o valor hoje esquecido da ciência astrológica, tão deturpada pelos 
advinhos de todos os tempos. Estudou e enumerou os principais processos da mecânica 
celeste e das posições relativas dos astros. Quanto á Astrofísica, esclareceu o 
conferencista ser a tendência moderna da astronomia que já não  recusa in-limine os 
conceitos dos antigos astrólogos.  Discorreu o Dr. Queiroz sobre o notável saber de 
Asuramaia, o extraordinário astrólogo atlante que deixou aos seus cultos iniciados o 
incomparável livro  “O espelho dos Tempos” . 

Encerrando sua conferência,  o Presidente da Mória discorreu acerca da fundação 
espiritual da Sociedade Teosófica Brasileira, cujo aniversário foi  condignamente 
comemorado a 28 de setembro, como iremos noticiar no próximo número desta revista. E, 
para que toda a assistência pudesse antecipadamente compartilhar daquela festividade, o 
conferencista falou eloqüentemente sobre o acontecimento tão auspicioso para  os que  já 
se integraram nas fileiras da  S.T.B. – verdadeiro núcleo de cultura e de espiritualidade 
americana. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

  Exposta no salão de conferências, encimada pela bandeira nacional, a placa 
comemorativa, que reproduzimos em clichê, e que se encontra hoje na Presidência Geral 
(Vila Helena), em São Lourenço, emprestou um cunho todo particular e muito expressivo, 
na palestra cultural do dia 19 de setembro, que terminou com o hino social da S.T.B. 
cantado pelos Irmãos presentes e acompanhado ao piano pela professora Áurea Dulce 
Forni. 

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

 “A alma mesquinha do cético é, em verdade, aguda; porém nada percebe com 
perfeita e sã visão”. – IMPERADOR JULIANO. 

 

NOSSA  CAPA 

Um dos grandiosos monumentos milenares da ciclópica Vila Velha, cidade jina, em 
Ponta Grossa, Estado do Paraná. Como já temos esclarecido, em várias oportunidades, 
nesta revista,  designamos pôr cidade-jina aquela região onde ficara assinalados vestígios 
da passagem de soberbas civilizações  pré-históricas, onde se cultuou a perdida 
Sabedoria dos Deuses ou dos Dhyanis, civilizações caracterizadas  pelo esplendor de 
valores espirituais hoje esquecidos e desvirtuados, escondidos nas ruínas ou velados nos 
textos vetustos, e só verdadeiramente percebidos pela vista reeducada do Iniciado. 

 

NOSSO EX-LIBRIS 

Iniciando a Biblioteca de Cultura Teosófica, destinada, como a revista  “Dhâranâ”, a 
transmitir  e perpetuar entre os homens a perdida Sabedoria das Idades, não podia a 
sociedade Teosófica Brasileira deixar de adotar um Ex-Libris que fosse o símbolo perfeito 
da Obra sintética que vem, como luminosa e ainda desapercebida ponte, ligar o Passado 
ao futuro, mostrando aos náufragos duma civilização o esperançoso Farol do ciclo 
alborescente. 

 

Ilustração: gravura brasão da STB 

 

Circundada de Louro – planta consagrada a Apolo – um braço vigoroso sustem a 
espada do conhecimento – a Nothunga das lendas de Wagner – que é ao mesmo tempo 
a Cruz dos Mártires, o pesado Madeiro  de todos  aqueles que se dão em holocausto pela 
humana causa, e que, na maioria das vezes nem são reconhecidos, antes, dolorosamente 
ultrajados. Cruz ou espada sobra a qual aparece um Coração em chamas, abrasado pelo  
imaculado Amor Universal que é o Santo Espírito, a  Sabedoria Integral de um período 
evolutivo. A própria roda de Sansara das tradições indianas, roda dos nascimentos e das 
mortes, se acha representada na coroa de Louros. Não a roda esmagadora, mas a Vitória 
sobre os grilhões terrenos, a férrea cadeia transmutada em ouro. E a coroa de sete 
pontas sobrepujando os Louros, lembra os sete espíritos de Presença dos livros bíblicos, 
que é bem o cabalístico valor da Lei Setenária que rege o Cosmos Manifestado. No seio 
dos lauréis, empunhada pelo Herói – o Misterioso Cavaleiro das lendas nórdicas – a 
espada de dois gumes envia aos  “quatro ventos”, segundo a  expressão popular, ou nas 
quatro direções cardeais, através de martírios sem conta, a Sabedoria Eterna de que é o 
verdadeiro símbolo. Ouros, Copas, Paus e Espadas, conservados através dos boêmios 
nos baralhos deturpados de hoje, são as quatro profundas Verdades, os quatro mundos 
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Cabalísticos, transmitidos aos pósteros pelos quatro animais da Esfinge e sintetizados na 
austera rigidez das linhas da Pirâmide. 

Mas, os tempos são chegados. Dos misteriosos Arcanos do Passado deve surgir o 
Sol resplandecente da Verdade. Das entranhas abençoadas e fecundas da Mãe Terra 
deve surgir o Povo Prometido que trará para a Terra ressequida e torturada pelos 
cataclismos físicos e morais, a Luz radiosa da Bonança, Luz que os Sábios Livros 
representam na figura da Mulher Vitoriosa, a  Laurenta ou Laureada como na lâmina 22 
do Sagrado Tarot. Nome esse que está intimamente ligado ao de Lourenço  sob cuja 
égide foi erguida a Sociedade Teosófica Brasileira. 

Também a revista  “Dhâranâ”, do presente número em diante adotará este  Ex-
Libris. 

Em 1820 J.G. Rhode começou a descobrir as origens da raça  indo-europeia nas 
altas regiões mongóis da Ásia Central, graças ao encontro de veneráveis  e sábios livros 
tais como o Vendidad ou mais corretamente o Vidae-Vadata e outros livros de Zoroastro. 
As regiões bactrianas do Oxus e do Iaxartes (Amurdani e Sidaria) ao norte do Himalaia e 
a E. do Cáspio foram revelando desde então as origens de nossa raça. 

 

SAUDAÇÃO À MORIA 

A  1ª  Rama festejou seu 12 aniversário a 12 de julho. 

Foi encarregado de cumprimentá-la, em nome das outras Ramas, O Presidente da 
Rama Serapis que pronunciou as seguintes palavras: 

Meus irmãos: 

Recebi o honrosos encargo de saudar a Mória pela passagem do seu aniversario e 
trazer-lhe o preito de  amor e entusiástica admiração que todos  lhe tributamos. Dessa 
difícil  missão me desempenharei na media das minhas forças. 

Pelo que pessoalmente me diz respeito, nunca esquecerei, e é me grato recordá-lo 
neste instante, o muito que devo à Rama aniversariante. Foi pôr intermédio dos dirigentes 
de então,  hoje dignamente substituídos pelos atuais, que eu tive contato com a 
Sabedoria Iniciática das Idades. Foram eles que me guiaram os primeiros e mais difíceis 
passos no espinhoso Caminho da Iniciação. Foram eles que, pacientemente, abriram na 
crosta grosseira da minha ignorância, as pequenas frestas através das quais pude 
vislumbrar os primeiros vagos clarões da Verdade Eterna. Dívida foi essa de que jamais 
me poderei ver livre. 

Primeiro vestíbulo do majestoso templo, que é a S.T.B., a Mória tem sido a 
incansável lapidadora das nossas almas cobertas de quantas escórias os preconceitos 
religiosos e científicos nelas se acumularam ao longo das idades. Todos a olhamos como 
mãe carinhosa a quem não desanimam os erros de seus filhos, e é como filhos 
amantíssimos que a saúdam os membros das demais Ramas. 

Sob a inspiração da famosa Linha de adeptos que, “da ocidental praia lusitana” 
dirigem o trabalho ciclópico da reconstrução do mundo e encaminham para as terras da 
América, por mares nunca dantes navegados”, as mônadas que irão  constituir as raças 
futuras; sob os auspícios daquela Linha que revelou aos homens uma das 4 Grandes 
Verdades e donde saíram os Egas cavalheirescos, as Santas  Isabeis, os Nuno Alvares, 
os Mestres de Avis, os condes Henriques e os Cabrais, a Mória, primeira vergôntea saída 
do tronco robusto que á a  S.T.B., desdobra-se em atividade para que a consciência 
titubeante de seus membros alcance o grau de elevação  moral e espiritual capaz de lhes 
permitir o descortínio dum futuro glorioso para a terra que nos serviu de berço. 

Todos vós sabeis das exigências impostas aos discípulos de qualquer Mestre,  nas 
antigas Escolas Iniciáticas. Além do seu número não poder ser  superior a cinco e o lugar 
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escolhido para as lições estar isento de qualquer influência maligna, todos os upasakas 
deviam estar de tal modo harmônicos  entre si que a contrariedade de um fosse a 
contrariedade de todos, e a alegria que se manifestasse em qualquer deles encontrasse 
eco no coração de todos os outros. 

Podemos  pôr isso avaliar dos  titânicos esforços das nossas Ramas onde os 
discípulos se contam pôr dezenas e cada qual vibra de modo tão diferente que, ouvindo-
os, ofendereis a mais desafinada filarmônica, se com ela quisésseis comparar os sons pôr 
eles emitidos. 

A dificuldade que isto representa e julgada insuperável pôr um Mestre Oriental, 
vem sendo vencida pelos atuais dirigentes da Mória com a mesma coragem e abnegação 
dos seus antecessores. Incansáveis em dizer aos seus discípulos que cada um deles é  
partícula de um Todo denominado S.T.B.; que esta deve ser amada e servida com o 
máximo de intensidade pôr representar o que de mais elevado existe na face da terra;  
que do progresso espiritual e intelectual de todos como brasileiros que são, depende o 
progresso da própria Pátria; que dos seus corações devem eliminar todos os 
pensamentos de hostilidade não só para com seus companheiros de jornada, como para 
com todas as criaturas; que a eles e não a outros confiou uma das grandes Linhas da 
Fraternidade Branca a gloriosa missão de seus representantes entre os homens; que da 
sua desarmonia sofre Aqueles que a dirige e a Obra que os deuses lhe confiaram; 
incansáveis em  transmitir-lhes os conhecimentos eternos e revestidos da mais 
evangélica das paciências, conseguem os dirigentes da Mória transmutar o que é 
heterogêneo  em homogêneo e fazer com que o grande e desafinado instrumento acabe  
vibrando harmoniosamente. 

Faz bem à alma assistir  as aulas da Mória, não sé pelo mundo que ali se aprende, 
como pela notável harmonia reinante entre todos os discípulos. Quantas vezes eu e 
muitos Irmãos da série C ali vamos buscar um incentivo maior aos nossos desejos de 
mais  completa perfeição, às nossas ânsias da mais absoluta solidariedade! Reconforta-
nos e anima-nos  a estreita fraternidade que une os mestres aos discípulos e estes entre 
si. 

Ocupados na solução dos mesmos problemas, candidatos à mesma gloriosa 
missão, destinados a ser os receptáculos das mesmas verdades escolhidos pela Lei do 
Karma para herdeiros e guardiães da Sabedoria das Idades, os discípulos da Mória dão-
nos o exemplo mais edificante na ânsia com que mostram uns aos outros suas 
descobertas, comunicam-se entre si sua dúvidas, prestam solicito auxílio aos mais fracos 
ou reclamam dos mais fortes a remoção de qualquer obstáculo. 

Os Mestres Mórias sabem incutir no espírito de seus discípulos a idéia de sermos 
todos peregrinos viajando na mesma estrada e destinados ao mesmo cimo alcantilado da 
mesmíssima  montanha. Souberam convencê-los  que o caminho é longo, muito longo, e  
eriçado de formidáveis obstáculos, e que, para vencê-los, necessitam da força oriunda 
duma estreita união sem a qual correriam o risco duma dispersão que seria fatalmente 
prejudicial à Obra, ao trabalho que juntos empreendem. 

“Um por todos, todos por um” é bem o lema que antes de vermos assomar aos 
lábios dos Irmãos da Mória, o contemplamos  gravado em seus corações com letras de 
ouro. Não há no harmonioso grupo um grito de socorro que logo não seja atendido, uma 
fraqueza que não ache apoio, uma dúvida, um deslize, um erro, uma falha que não 
encontre fraternal corretivo, reconfortante conselho, salutar estímulo. Não há entre eles 
indiferença pelo progresso individual de cada um, desinteresse pelos grandes problemas 
teosóficos, nem muito menos as mesquinhas invejas, os degradantes ciúmes de que 
souberam despojar-se ao transpor os portais da Rama acolhedora e ao terem contato 
com seus abnegados Mestres. 
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Por isso os vemos, após cada aula, ventilando entre si, sem acanhamento nem 
descabidas pretensões, franca e  lealmente, suas dúvidas, suas concepções e quantos 
transcendentes problemas lhes atormentam as mentes sedentas de Luz. 

Desse modo, além do proveito pessoal e conseqüente proveito da Obra a que tem 
a honra de pertencer, eles se habituam a praticar em particular aquelas virtudes que 
devem  exercer  e empregar em público, e se aparelham para difundir entre os homens as 
Verdades que são ministradas. 

Interrogai o mais novo dos Irmãos da Mória e vereis como é perfeita a concepção 
que faz da sua missão. Sabe, como qualquer Irmão Maior, que para ser teósofo  não 
basta ostentar na lapela o emblema da nossa Sociedade. Isto faria dele um teosofista 
mas jamais um teósofo. Para ser  verdadeiro teósofo, ele não ignora  dever achar-se em 
condições de provar, ao evocador de almas do outro mundo, que suas práticas 
mediúnicas o transportam às  longínquas épocas lemurianas; ao seu amigo religioso, 
autor de qualquer patifaria, nada Ter adiantando prosternar-se diante de um sacerdote e 
dele Ter obtido o ambicionado perdão; ao mais empedernido cientista, a universalidade 
da vida e da consciência. 

E porque sabe tudo isso, ao contrário do asceta indú que meditava sozinho e em 
silêncio para  no fim de muitos anos saber transpor sem se molhar o leito de um rio, ele 
medita em conjunto como os outros e em voz alta para que melhor o ouçam e mais 
perfeitamente o conheçam, como diria Sócrates. Notarei ainda nos irmãos que hoje 
comemoram o aniversário da sua Rama, a certeza, que seus mestres lhe souberam 
incutir no espírito, de não bastar o conhecimento para purificar o caráter dos homens, 
nem ser suficiente dizer a alguém que renuncie à sua personalidade e se esqueça de si 
mesmo, para que ele deixe imediatamente de ser orgulhoso e egoísta, mas também estão 
certos que nenhum homem deixará de sentir-se abalado em sua convicções, se houver 
quem lhe  saiba dizer, apoiado em razões filosóficas e científicas, os motivos em que se 
funda para o livrar daqueles sentimentos inferiores. Pôr isso eles procuram adquirir os 
conhecimentos teosóficos, esclarecendo quantas dúvidas ou obstáculos se anteponham 
ao seu progresso, pelo contrário com seus  irmãos  em ideal, não limitando seus esforços 
em torturar o cérebro na solução de  problemas que acaso estejam acima de sua 
capacidade intelectual, nem a ouvir, mais ou menos sonolentamente, os ensinamentos de 
seus Mestres. 

Graças a tudo isto eles  robustecem os laços que os prendem, habituam-se a 
pensar mais nos outros do que em si mesmos, fortalecem seus  sentimentos de 
fraternidade, encorajam-se  contra a luta dos erros lá de fora, dão à  Sociedade Teosófica 
Brasileira a grande força de que precisa para levar a bom termo  a altíssima missão que 
os deuses lhe  confiaram. 

É ainda em conseqüência dessas virtudes, constantemente apuradas, que vemos 
os progressos da Mória, e daí seu seio maior número de sócios. Ali,  o título de Irmão que 
damos uns aos outros, não está apenas nos lábios como  soe acontecer fora do nosso 
meio, nem as palavras de afeto com que os  dirigentes da Rama recebem os novos 
sócios, deixam de ser secundadas por  todos  os demais irmãos. Ali o retraído não é  
vencido pelo desânimo, nem os obstáculos intimidam os fracos, porque não existe a 
indiferença do Todo pôr qualquer das sua s partes nem se ignora que a responsabilidade 
dum fracasso não cabe apenas ao irmão fracassado mas à coletividade toda. Sabem que 
um irmão que fracassa é um elo que se parte, diminuindo a resistência e a força da 
corrente que constitui este todo chamado S.T.B. que eles devem amar acima de todas as 
coisas pôr ser, no atual momento da história humana , o que a lenda diz Ter sido, para o 
povo de Israel, a Barca de Noé. 

Saudando os dirigentes da Rama aniversariante, eu saúdo com igual entusiasmo, 
os irmãos que dela fazem parte, pelas virtudes teosóficas de que dão tão alta prova. 
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Todos vós, amados irmãos da Mória, viestes desse mundo tenebroso onde a 
humanidade se debate, semi louca de desespero, e onde não há uma luz para a guiar, 
uma vereda segura por onde se escape. Todos os grandes princípios, em que os homens 
se apoiavam, ruíram ao embate de mil idéias contraditórias. Desapareceram um a um os 
elevados ideais para cuja conquista tanto sangue se verteu. Tudo são escombros por 
entre os quais as  humanas criaturas, loucas de furor, se estraçalham sem saber por que 
nem para que, numa inconsciência alucinante. 

Aqui chegastes, trazidos pela Vontade soberana daqueles que guiam nossas ações 
e dirigem os destinos das coisas. Foi vos dada a suprema ventura de ver a Luz, a única 
Luz que se alteia  no meio de tantas e tão densas trevas. Guiados pôr ela, acolheste-vos 
à barca que vos deve conduzir, entre o tumultuar dum mundo em decomposição, a 
destinos de cuja grandiosidade difícil me seria dar-vos a mais leve idéia. 

Aqui chegastes como náufragos  que tivessem escapado de tremenda tempestade, 
desiludidos do mundo e de tudo quanto o mundo vos ensinara. 

Ansiosos pela Verdade que suspeitáveis existir algures , debalde a procurastes em 
quantas religiões e filosofias existem  na face da terra. Batestes em todas as  portas e 
todas portas se escancararam  de par em par para vos deixar ver, não a Verdade  que 
procuráveis, mas a Mentira refulgente, envolta no manto de pedrarias solertemente  
roubado aquela, em épocas mitológicas. 

Não vos deixastes iludir pela  sombra da Verdade, e já cansados e exaustos  vos 
acolhestes ao seio amantíssimo duma das Ramas da S.T.B., como derradeira tentativa 
para a elucidação dos problemas que vos afligiam. 

O amor com que fostes recebidos, o carinho que aqui encontrastes, a solicitude 
com que vos foram destruídos os obstáculos dos primeiros passos na pedregosa estrada, 
todos os esforços despendidos pôr vossos Mestres para vos manter na rota iniciada, vós 
os retribuis, com alto espírito de fraternidade, prestando desvelando assistência aos que 
se sentem  invadidos pelo desânimo, aos que duvidam, aos que não compreendem e 
ameaçam voltar as costas à luz que aqui resplandece. 

Agindo desse modo, cumpris vosso dever, honrais vossos  Mestres, praticais os 
mais altos preceitos teosóficos, evitais os remorsos que vos causaria o fracasso dum 
irmão, e, beneficiando a vós mesmos, dais ao mesmo tempo a mais patente prova de 
amor, de interesse, de entusiasmo, pela Obra incomparável a cargo da S.T.B. 

Essa Obra que, como vós sabeis, visa a eclosão da última sub-raça da 5ª  raça-
Mãe, nas privilegiadas terras do Brasil, exige,  como condição essencial para a  sua 
realização, a mais perfeita  harmonia e união entre os membros da  S.T.B.. Por isso eu 
tanto louvo e admiro o vosso mútuo auxílio e desta oportunidade me serviria se de tal 
houvesse necessidade, para vos pedir que  persevereis, cada vez com mais entusiasmo, 
em tão elevadas diretrizes. 

Imaginai sempre que a algum de vós é imposto o dever de construir um certo e 
difícil trabalho no alcantilado  cume duma montanha, para a realização  do qual 
precisasse do auxílio de determinado número de homens. Escolhidos esses homens entre 
os melhores e os mais dignos das altíssimas recompensas que esse trabalho lhes trará, 
iniciais com eles  a escalada da montanha. 

Sabe o executor da Obra que, se lá em cima não chegarem todos os homens ou 
não adquirirem durante a ascensão os conhecimentos indispensáveis para a perfeição do 
trabalho, este não poderá ser executado ou não sairá tão perfeito como seria para 
desejar. 

Imaginai agora a aflição que vos dominaria se notásseis falta de disciplina na 
pequena tropa, despreocupação pelo estudo, falta de camaradagem, desunião, e, como 
conseqüência de tudo isso, o extravio ou recuo dum ou outro elemento! Vosso coração 
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sangraria de dor e se vos  fosse possível desanimar, desanimaríeis. Se isso vos não 
fosse permitido, só vos restaria o direito de sofrer. 

Desse sofrimento compartilhariam, em grau muito menor, aqueles que tivessem 
compreendido a necessidade de  todos atingirem o cume da montanha. E esses 
animariam os mais fracos,  encorajariam os menos afoitos, despertariam a noção da 
responsabilidade nos mais inconscientes. Mas se esses esforços fossem inúteis, se 
nenhum conseguisse compreender a necessidade dessa união, capaz, por si só, de fazer 
de todos um bloco indestrutível, como conseguireis realizar a Obra que vos propusestes 
construir? 

Tal é, mais ou menos, a situação da  S.T.B. 

Reuniram-se os homens de boa vontade e com eles se marcha pela íngreme 
ladeira. É preciso que todos cheguem lá em cima. Os que ficarem no caminho, sem 
coragem para romper a selva espessa ou sem ânimo para se  desligarem das atrações da 
planície, prejudicam-se e prejudicam os outros, sobre cujos ombros lançam a parte do 
trabalho que lhes  caberia na construção da grandiosa Obra. 

Compreendereis agora, e de certo justificareis, o entusiasmo com que saúdo os 
nossos irmãos da Mória entre os quais se nota que a fraternidade não está só nas 
palavras, mas se objetiva num auxílio mútuo, persistente, infatigável, capaz de fazer com 
que a consciência de cada um se dilate até abranger a consciência de todos e capazes  
de a todos levar. Indissoluvelmente unidos ao término da longa e gloriosa jornada. 

E tudo isso se deve a inexcedível competência dos dirigentes passados e 
presentes da Mória, a quem mais uma vez por seu intermédio saúdam os irmãos das 
outras Ramas. 

Estou certo que nenhum de vós verá nas minhas palavras um elogio protocolar que 
a minha insignificância desautoriza e os nossos princípios condenam. Muito menos um 
estímulo a quem muito bem sabe estar apenas cumprindo o seu dever, e de o cumprir se 
julga suficientemente compensado. Vede apenas nas minhas palavras a  justificação DO 
GRANDE AMOR E PROFUNDA ADMIRAÇÃO QUE OS FILHOS DE Serapis, Kut-Humi e 
Hilarião dedicam aos seus irmãos da Mória, onde costumem ir buscar o exemplo para a 
sua conduta e, não raro, o conhecimento de que carecem para melhor e com mais 
segurança trilharem com passo seguro o Caminho da Iniciação. 

Salve Mória, digna representante da Grande Linha dos Construtores da Quarta 
Ronda! 

“A clarividência era simbolizada no Egito pelo “ureus mágico”  que ainda hoje os 
hieróglifos nos mostram circundando a fronte dos faraós. Este enigmático ornando 
glândulas “epífise e hipófise” destinadas a manter o equilíbrio entre as forças interiores e 
exteriores, entre o superior e o inferior”.  – De “O VERDADEIRO CAMINHO DA 
INICIAÇÃO”, do Prof. Henrique J. de Souza. 

“O pensamento é a natureza invisível: a natureza é o pensamento visível.” – HEINE 

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

Atividades das Ramas da S.T.B. durante o período  
De julho a setembro de 1940 

 
HILARIÃO 

Como vem sendo prestigiada pelo Governo do Pará  

nossa preciosa  “Pérola do Norte”. 
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A “Pérola do Norte”, como entre nós é conhecida a Rama Hilarião, fundada por 
nossa operosa Irmã Gracília Bittencourt Batista, na Capital do Estado do Pará, lançou a 
15 de agosto do corrente ano a pedra fundamental do edifício a elevar-se no terreno 
doado para esse fim pela Prefeitura dessa cidade, a 16 de fevereiro de 1939 (Vide 
“Dhâranâ” , n.º  101). 

Para levar a efeito a importante cerimônia, seus dirigentes aproveitaram a ocasião 
em que deviam ser distribuídos os diplomas às alunas aprovadas no curso de “Alta 
costura” mantido pela mesma Rama. 

 

Ilustração: foto 
Legenda:  

O terreno doado pela Prefeitura, visto da Avenida Assis Vasconcelos. 
 

Prestigiando os esforços culturais da nossa  Sociedade, e dando mais uma frisante 
prova do interesse que lhes inspira tudo quanto de qualquer modo concorra para o 
progresso do nosso povo, compareceram ao ato altas autoridades civis e militares. 

No dia 15, às 8 horas, presentes o interventor Federal no Estado, Dr. José Carneiro da 
Gama Malcher; o Dr. Abelardo  Condurú, Prefeito de Belém; Major Porto Carrero e 
Tenente Menezes, representante do Comandante da 8ª   R. M , General Edgar Facó;  o 
Inspetor do Arsenal da Marinha, Comandante Midosi Chermont; Coronel Apolinário 
Moreira e outras figuras de destaque social, teve início a solenidade. 

A bandeira do Brasil foi hasteada ao som do hino nacional e logo após, o  Sr. 
Carlos Lucas de Souza, Presidente da Rama Hilarião, proferiu eloqüente oração 
ressaltando o sentido da missão da  S.T.B. e a transcendência do papel que desempenha 
na marcha da evolução espiritual brasileira, rumo à portentosa civilização futura que 
florescerá em nossa terra, por força da Lei que rege o mistério cíclico em que é repartida 
a vida universal. 

A seguir foi entregue a “colher de pedreiro” ao Sr. Prefeito, Dr. Abelardo Condurú, 
que fez o assentamento da  “PEDRA”. 

Usou da palavra, então,  a senhorinha Dulcinéia Paraense, aplaudida  cantora, 
poetisa, pianista, educadora e bacharela em direito, formada pela Faculdade do Pará. Ao 
final da breve mas impressiva oração, foi oferecido ao Sr. Prefeito um belo ramilhete de 
flores naturais. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

 Inscrição da pedra fundamental 

 

Nossa Matriz, a majestosa  árvore, cujo tronco deu vida a várias ramas – entre as  
quais se destaca a representante na face da terra dos Adeptos da Linha Hilarião – sente 
natural regozijo  ao ver a dedicação e o amor com que qualquer dos seus rebentos atrai a 
simpatia e o respeito de quantos com ela tem contato, e bem lhes sabem interpretar os 
elevados princípios por que todos  nos batemos. 

Em sua essência espiritual, o discurso proferido pela senhorinha Dulcinéia 
Paraense foi o seguinte: 

Era aquela cerimônia a do lançamento da pedra fundamental onde repousaria 
efetivamente, a Rama Teosófica Hilarião. Representava um trabalho para as vindouras 
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gerações. Futuramente, legiões de crianças,  qual revoada de andorinhas, faria pouso 
naquela Rama ou dela saíram em vitoriosa debandada. 

 Ali se vinha preparando a mocidade idealista e consciente dos destinos da Pátria 
brasileira. Constituiria, por certo, um daqueles berços de humanidade privilegiada, aos 
quais o inspirado Ronald de Carvalho se reporta: “Eu ouço a voz de teus berços, Brasil, 
de todos esses teus berços, aonde dorme, com a boca escorrendo leite, moreno, 
confiante, o homem de  amanhã”. 

 

Ilustração: foto 
Legenda:  

O Presidente da Rama Hilarião, concluindo seu discurso. 

 
A oradora como que ouvia, sensibilizada, essas vozes que,  revigoradas depois, 

ressoariam fortes, acalentando virtudes pelas rechãs desta terra, perpetuando suas 
tradições. E, porque alimentava esperanças, Dulcinéia não esmorecia.  

 

Ilustração: foto 
Legenda: 

A banda de música do corpo de Bomebiros, gentilmente cedida para abrilhantar a 
festa. 

 
Com esses sentimentos também seus companheiros de jornada espiritualista, pois 

todos ali estavam emprestando valioso concurso de mocidade e entusiasmo cívico à fase 
inicial da gloriosa Rama Teosófica Hilarião. 

Salientou a jovem oradora que ninguém poderia obscurecer o enorme alcance 
patriótico daquele Obra, que mereceu o apoio decidido de Suas Excias:  Dr. (s): José 
Malcher, Abelardo Condurú, e demais autoridades. 

Frisou, ainda, que a Rama Teosófica Hilarião, fomentando, com seu  esforço, o 
desenvolvimento de escolas, trabalha evidentemente, como  colaboradora do Governo, 
para beneficiamento coletivo, escampando possibilidades e incentivando realizações, 
seguindo, assim, os princípios normativos do verdadeiro progresso, inspirada nos versos 
do fecundo vate-teósofo Castro Alves:  

“Daí, daí livros a mancheias, 

Mandai o povo pensar... 

Que o livro, caindo n’alma, 

É germe que faz a palma, 

É chuva que faz  o mar!...” 

 

Ilustração: foto 
Legenda: 

Sua Excia, o Prefeito da cidade, colocando a primeira pedra. 

 

Recordou que  “abrir escolas é fechar presídios”, o melhor modo de  coexistir, de 
vier em harmonia na  sociedade, sem ideais separatistas, unindo almas, fraternalmente, 
sem distinção de condições, origem ou de  crenças. 
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Destarte, obra de brasilidade maior dificilmente se alcançaria, desde que é  na 
escola que se aprimora o sentido do verdadeiro coleguismo, sem restrições egoístas, 
fazendo que as  almas se irmanem na trincheira da paz, e se confundem num só corpo 
para nele retratar-se a própria imagem do Brasil gigante, levando ao espírito do aluno a 
patriótica verdade de que onde está  o homem aí também está sua bandeira – bandeira 
de um amarelo vivo , simbolizando o mental liberto operando no  denso verde das 
florestas e dos sertões distantes, sob o azul feliz dos céus alegres e inspiradores!... 

 
Ilustração: foto 

Legenda: 

O Comandante Midosi Chermont quando cumprimentava o Presidente da Rama 
Hilarião. 

 

Ilustração: foto 
Legenda: 

A senhorita Dulcinéia Paraense, recebendo após a sua saudação, um ramo de 
flores. 

 

E, depois de várias considerações tecidas em torno de uma filosofia que visou o 
amor da ciência e a  ciência do amor, a valorosa e vibrante  oradora da Rama Hilarião, 
teceu um hino de louvor às pequeninas criaturas que recebiam, naquele instante, a 
proteção decidida não só da sociedade paraense, como também doe esclarecido  
Governo do grande Estado do norte. 

Terminando sua oração, que foi rematada de aplausos calorosos e sinceros, 
expendeu as expressivas e belas palavras:  “Trabalhemos na escultura das almas, 
procurando fazer vibrar o lado sensível das criatura, para que a nossa Pátria tenha a 
alegria vitoriosa de ver todos os seus filhos de pensamentos claros e corações 
harmoniosos, construindo seu próprio destino. 

Que outras Ramas floresçam sobre a terra, sombreando, protetoras, os caminhos, 
contribuindo eficientemente para melhor formação da alma brasileira”. 

 

S E R A P I S 

Realizaram-se  no decorrer do último trimestre 12 sessões, durante as quais 
abordaram os seguintes assuntos cuja súmula os discípulos receberam pôr escrito: 

1. Curas – Propriedades das emanações vitais – Casos de alienação mental –   
Modos e ação. 

2. Mesmerismo e mediunidade – Definição – O mecanismo etérico e sua ação 
sobre o sistema nervoso – Vantagens e perigos do mesmerismo –  
Materializações – “Formas-espiritos” – Manifestações de entidades astrais –   
Perigos da mediunidade. 

3. Casulos ou invólucros defensivos – Proteção contra influências indesejáveis –   
Invólucros parciais – Como se constróem os invólucros protetores – Vontade e 
imaginação. 

4. CORPO ASTRAL – Descrição geral – Aspecto, cor, etc. – A consciência do 
corpo astral – Os fenômenos do desdobramento – Utilidade em conhecer esse 
corpo – Extensão dos nossos atuais conhecimentos – Veículo das paixões. 
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5. Matéria astral – Interpenetração da matéria – Átomos astrais –     
Correspondência entre as diversas matérias do Cosmo – Corpo astral do 
homem – Essência elemental – O  “Aura” das diversas categorias humanas. 

6. Composição e estrutura do corpo astral – Forma – Contraparte dos objetos –   
Contraparte dos membros amputados – Classificação da matéria astral –  Corpo 
astral do LOGOS – Mudanças  psíquicas – Reconstrução dos corpos astrais. 

7. cores do corpo astral – As cores nos planos  superiores – Emoções e cores que 
as  expressam no corpo astral do homem – As emoções e os EGOS. 

8. Variedades  de corpos astrais – Generalidades – Corpo  de um selvagem,  de 
um homem comum e dum homem  evoluído – Relação entre os corpos astral e 
mental – Número de vibrações simultâneas em cada corpo – Estado de um 
corpo dominado pôr muitas vibrações – Centros de inflamação. 

9. Efeito das emoções bruscas – Devoção exaltada, cólera, terror ou medo –   
Estado do corpo astral de um amoroso, de um avarento, dum deprimido, etc. Os  
corpos astrais dos grandes sensuais, dos cientistas e dos religiosos. 

10. Primeira função do corpo astral – O quaternário inferior – O poder de Kama – 
Kama e  Atman – As impressões transformadas em sensações – Kama nos 
diversos reinos da natureza. 

11. Segunda função do corpo astral – Os impactos do interior e do exterior –   
Desenvolvimento do corpo astral – Fases de evolução – A união de Kama-
Manas – O esquecimento das vidas passadas – A  “consciência do cérebro” –  
Sub–consciência,  consciência e super consciência – A parte de Manas 
associada a Kamas. 

12. Os veículos do homem segundo os hindus – Classificação do Manu – Relação 
entre as duas escolas. 

13. Princípios do homem – Princípios imortais – Princípio condicionalmente imortal 
– Princípios mortais. 

Realizaram-se no decorrer do  presente trimestre palestras sobre os seguintes 
assuntos: 

1ª    O  poder da  Yoga; 

2ª    A Teosofia e a Ciência; 

3ª     Os Princípios do homem; 

4ª     As Hierarquias Criadoras. 

Apresentaram e leram trabalhos referentes aos assuntos ventilados durante o 
trimestre, nas aula desta Rama, os seguintes discípulos: 

Vieira Lima, Vera de Souza Reis, Osvaldo Faria de Carvalho, J.R. Mata Machado, 
Hermengarda Bastos, José Caldeira, Gardênia Araújo, Vitor  Visconti, Gemy Ribimik. 

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

Acerca do Mahabhârata – fonte magna de inspiração para Homero na sua Ilíada –   
que literalmente significa A Grande Guerra, o próprio sectário Cantú afirmou que 
sobrepuja à Ilíada, Odisséia, Jerusalém Libertada, Os Lusíadas etc., tanto como 
sobrepujam as pirâmides do Egito aos templos dos gregos; e de um só episódio desse 
livro o divino Bhagavad-Gita ou Canto do Senhor, disse o colossal  Humboldt que “dava 
graças a Deus o haver-lhe permitido viver o bastante para poder conhecer tão 
maravilhoso livro” 

-------------------- 
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Nos Vedas encontramos a prova de que 2.000 antes de J.C., os sábios hindus 
conheciam a esfericidade da terra e o sistema heliocêntrico, o que não ignorava 
Pitágoras, por tê-lo aprendido com os Mahatmas hindus nem seu discípulo Platão. 

No antiquíssimo e transcendente livro indiano Agruchada-parikshad pesquisaram 
vários sábios imortais como Jacollot, Kapila,  Brihaspati, Vyasa Sumanti, Djeminy, 
Katyayana, Panini, Patanjali, os dois Arasanga, Gopatha, etc. Foi essa uma das  fontes 
onde Kardec, o “pai” do Espiritismo, bebeu a doutrina que divulgaria mais tarde no 
Ocidente. 

“As idades de ouro, prata, cobre e ferro não são ficção poética. A mesma lei rege 
na literatura dos diversos países. Uma época de viva inspiração e expontâneo labor 
literário é seguida de outra onde prevalece a crítica e o raciocínio. A primeira proporciona 
materiais ao espírito analítico da Segunda.  “ISIS SEM VÉU”. 

 

 


