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Mais  uma vez Ressoam os Clarins da Lei 
 

Mais uma vez ressoam os clarins da Lei na tentativa milenar de reunir os homens 
em torno de uma só bandeira, de uma FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA, “para que seja 
levantado um dique tutelar contra as águas invasoras do materialismo bravio”. Para outro 
fim não têm convergido os esforços de todos os grandes seres que a este mundo têm 
vindo, chamem-se Eles, Ram, Krishna, Buda, Jesus, etc. O Meigo Nazareno, ao dizer 
“amai-vos uns aos outros”, não fazia qualquer distinção racial, filosófica ou religiosa dos 
homens, mas, abraçava-os num único amplexo, como se fossem filhos de uma só família. 
E por não ter sido compreendido pela turba ignara, insuflada pelos “doutores” e “fariseus” 
de todos os tempos, o amplexo não chegou a se concretizar e o gesto ficou suspenso, 
pregado numa cruz, enquanto que do peito da Eterna Vítima, do Coração do Amoroso, 
vertia o sangue que haveria de manter o mistério... 

Ao expulsar os vendilhões do Templo, chamando-o de “casa de meu Pai” (segundo 
o Evangelho de São João, 2-16), templo este que não poderia ser de nenhuma das 
religiões denominadas cristãs, por já preexistir a todas elas – não demonstrava Jesus ser 
Ele a manifestação cíclica do Espírito de Verdade, ou seja, o Pai manifestado no Filho, 
através daquilo que, nós teósofos, chamamos de um Avatara? E que, portanto, a Verdade 
é uma só, embora lhe dêem nomes diferentes? E que todo templo dedicado a Deus e, 
portanto, a Verdade deve ser considerado “casa de meu Pai”? 

Mas os homens não o entenderam, como ainda não o entendem. E o Cordeiro foi 
imolado... 

Dois mil anos são passados. Novo brado aos céus se eleva. 

O EX ORIENTE LUX de Swedenborg transformou-se no EX OCCIDENTE LUX, isto 
é, A LUZ VEM DO OCIDENTE, na atual manifestação cíclica da Verdade, sendo a 
SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, sua única. e legítima representante na face da 
terra. 

UM SÓ IDIOMA UM SÓ PADRÃO MONETÁRIO. UMA FRENTE ÚNICA 
ESPIRITUALISTA. 

É o slogan lançado pela S.T. B., desde 1924, como a única fórmula capaz de 
resolver os problemas humanos e de, seguramente, conduzir os homens ao “amai-vos 
uns aos outros”. 

Se  a Verdade é uma só, se Deus é um só, se todas as coisas e seres criados, 
d’Ele emanaram, porque não hão de as religiões se reunirem em torno da mesma pira 
para nela queimarem os incensos de suas preces e de seus louvores ao Deus Único e 
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Verdadeiro do Qual dizem terem emanado os seus Evangelhos? No entanto, as lutas 
religiosas, sustentadas “ad majorem dei gloriam”, têm derramado mais sangue entre os 
homens do que os problemas raciais, políticos, ou outros. 

Não basta, pois, pregar a união dos Estados. Mais que tudo, é preciso pregar a 
união dos espíritos. De fato, a Paz é, antes de tudo, uma disposição do espírito, como 
muito bem disse o Papa Pio XII. 

O momento não comporta distinções, dogmas, princípios ou votos. Quem crê no 
Espírito conhece muito bem a sua potencialidade e o quanto pode realizar a sua 
influência. Manter essa força irresistível dividida, neste instante de angústias, é renegar os 
postulados basilares do verdadeiro Cristianismo. A Mente e o Coração de mão dadas 
devem queimar perfumes na mesma Ara, a favor de uni só e mesmo Ideal, de uma só o 
mesma Verdade. A Religião do Amor compartilhada entre todos os seres da Terra. 

“Agora, mais do que nunca, deveriam os povos – sob o mesmo estandarte humano 
–  não se afastar do preceito: amar e crer em todos os profetas. Assim como os cristãos 
crêem em Moisés, deviam os judeus crer em Jesus. Do mesmo modo que os 
maometanos crêem em Cristo e Moisés, deviam os judeus e os cristãos crer em Mahoma. 
Desse modo desapareceriam todas as disputas, unindo-se os homens sob um só e 
mesmo espiritual ESTANDARTE”. (Palavras do muçulmano Abdul Baba – Abbas Effendi –  
quando em visita à Londres em 1912). 

Está escrito no Rig-Veda, como um dos mais antigos livros do mundo: “Há uma só 
Verdade, embora que os homens lhe dêem nomes diferentes,. Por outro lado “não há 
Religião superior à Verdade”, ou ainda, diremos nós, não há nada superior à Religião-
Sabedorla. 

Mas, o que é Religião? Sabre o termo Religião diz o eminente teósofo Dr. Roso de 
Luna, na Introdução de “El simbolismo de Ias religiones del mundo”, o seguinte: “ligo, 
ligas, ligare, é atar ou ligar em latim, e re-ligo, religas, religare, “ligar duas vezes”, a pura 
etimologia de nossa palavra religião. É, portanto, religioso tudo o que liga e irreligioso, o 
que separa ou desliga”. 

E em outro, dos seus incomparáveis estudos, diz Roso de Luna: “Krishna, Buda, 
Jesus, etc., foram Seres Superiores que nos deram doutrinas eficazes, para que nós –  
com os nossos próprios esforços – nos remíssemos. Nenhum deles fundou a religião que 
se lhes atribui. Quem logo fundou-a, foi o imperialismo de seus pretensos discípulos, os 
quais, escravos do inerte dogma que criavam, esqueceram que “religião” não é “crença”, 
e sim uma dupla “ligadura” de fraternidade entre os homens, segundo a sua etimologia 
latina”. 

Portanto, a FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA, proclamada pela Sociedade 
Teosófica Brasileira, é da máxima religiosidade por desejar ligar os homens entre si e, ao 
mesmo tempo, religá-los a Deus. Será irreligiosa toda e qualquer atitude contrária, ou a 
simples indiferença. 

De fato, não há mais lugar para os Indiferentes, porque os tempos apontados pelos 
profetas de todas as épocas, são chegados e bem chegados. “Reconstrução!” é o brado 
espiritual que a Lei faz  repercutir por todos os cantos do Globo! E ai daquele que lhe não 
quiser dar ouvidos. Será inexoravelmente esmagado, de acordo com a sentença: “Quanto 
pesado fizeres o mundo, mais o mundo pesará sobre Religiosos, néo-espiritualistas, 
espíritas, filósofos, fazei, conosco uma FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA, se quiserdes 
fugir ao negro destino que aguarda! 

É a hora de “separar o bom trigo do joio”. O ano de 1956 será o do Julgamento 
Humano! Bem poucos saberão, entretanto, donde o mesmo virá, se debaixo ou de cima, 
dos lados, de que misterioso Lugar Terra se manifestará! Antes disso, porém, cada qual 
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que  escolha o Caminho que lhe ditar a Consciência mas sem confundir o ”Ilusório com o 
Real, as Trevas com a Luz e a Morte com a Imortalidade”!... 

E quanto a vós, intelectuais de toda parte do mundo, Vós cuja Palavra escrita ou 
falada representa aqueIa prodigiosa “espada do conhecimento”, forjada no fogo de 
Vulcano! Vós, cujo nobre e heróico sacrifício a favor da Humana Causa, tantas vezes vos 
conduziu  ao patíbulo armado pela mão implacável dos “césares” temporais e espirituais”, 
de todas as épocas de decadência! Formai em nossa FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA, 
como defensores da Religião-Única, a Religião-Sabedoria, para que mais facilmente 
possam ser banidos da face da terra a loucura e o vício. 

Se não atenderdes ao nosso pedido, só nos apelar para a famosa frase da Eneida 
de Virgílio: “Una salus victis, nullam sperare salutem”, isto é,  “uma só probabilidade resta 
aos vencidos: não esperar salvação alguma”. 

Para que o Alvo Estandarte da Paz Universal possa, em breve, ser desfraldado 
sobre todas as nações do mundo, será preciso, antes de mais nada, que o “slogan” 
lançado pela SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, se transforme numa realidade, 
sendo mundialmente aceito: 

“UM SÓ IDIOMA, UM SÓ PADRÃO MONETÁRIO, UMA FRENTE ÚNICA 
ESPIRITUALISTA”, E com isso, mais uma vez ressoam os clarins Lei. 

ALEA JACTA EST! 

 

CRÍTICA EUBIÓTICA 
LAURENTUS 

I 
 

Conversando com o leitor 
 

O presente artigo só pode ser compreendido – no seu espírito de crítica 
construtiva, que é o Teosófico ou Eubiótico – pelos que acompanham, com carinho e 
respeito, todo o desenrolar de nosso Cultural e Espiritual Movimento desde o dia de sua 
fundação, que foi o 10 de Agosto de 1824 até o presente. Para isso não precisava estar 
alistado nas suas fileiras, bastando a leitura desta revista como Órgão Oficial da SOCIE-
DADE TEOSÓFICA BRASILEIRA e de outros jornais e revistas nossos, sem falar nos que 
são simpatizantes e colocam as suas colunas à nossa disposição, no mais belo gesto de 
brasilidade e de grandeza de caráter. Outrossim, aqueles que acompanham esse mesmo 
Movimento, assistindo as nossas sessões públicas no Rio, em São Paulo e em outros 
Estados da União, onde existam associações a nós filiadas. Aos que têm esta revista pela 
primeira vez, não há como aconselhá-los a fazerem a leitura de sua capa interna, onde 
vem uma síntese elucidativa de “Quem somos e o que desejamos" a favor de nossa 
Pátria, para não dizer, do mundo inteiro, pois que acima de todos os ideais, colocamos o 
da FRATERNIDADE UNIVERSAL DA HUMANIDADE, sem distinção alguma. 

O fato do supracitado Movimento, com seus trinta e um anos de existência e em 
um País com perto de sessenta milhões de habitantes, possuir um número relativamente 
pequeno de associados se torna bastante para provar que esse número representa a elite 
desse mesmo País, embora que entre eles figurem muitos estrangeiros, prova suficiente 
de que sua Pátria espiritual era a nossa, “como Santuário da iniciação do gênero humano, 
a caminho da sociedade futura”. O próprio Cristo, em seu tempo, já dizia: “Muitos serão os 
chamados. E poucos os escolhidos”. Escolhidos, eleitos ou elite, tanto vale. 
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E tudo isso, além do mais, porque a nossa Instituição, como um Colégio Iniciático 
que é, “não promete coisas que não possa cumprir, como seja tudo quanto faz parte da 
chamada felicidade material; muito menos, o Lugar mais conhecido por “céu”, mesmo por-
que nem todos os homens merecem semelhante “recompensa” depois da morte, 
porquanto o verdadeiro Teósofo sabe muito bem que, “aquele que semeia ventos colhe 
tempestade”, ou então, “aquele que com ferro fere, com ferro será ferido”, prova 
insofismável da Lei de Karma ou de Causa e Efeito, que muitos negam, do mesmo modo 
que a Reencarnação, por interesse próprio. São os “Vendilhões do Templo”, da má 
Interpretação religiosa, que faz crer em “feirantes” instalados no referido Templo, quando 
o fato se deu justamente com os seus sacerdotes, “que faziam mercado vil com as coisas 
divinas”. Além disso, se tudo quanto era anterior ao Cristianismo passa por paganismo, 
como o próprio Jesus, expulsando dele os seus vendilhões, chama-O de “Casa de meu 
Paí”? Sim, “fazendo da Casa de meu Pai mercado vil”? Tanto bastaria para se 
compreender multas cousas que não estão certas perante a Lei, perante a própria Divin-
dade...  1 

O grande iluminado que foi Saint-Martin, já ensinava aos que O acompanhavam: 
“Quando quiserdes reconhecer uma Missão de caráter divino, procurai aquela que não 
promete cousas terrenas ou seja aquilo que não pode oferecer de graça aos homens. 
Ainda mais, aquela que não possuir recursos materiais e for perseguida de modo injusto e 
covarde”. 

Nós outros, que estas linhas escrevemos, ensinando aos que pertencem a 
semelhante Instituição de caráter divino, mas com Missão especial redentora para o 
mundo, muito mais, Missão cíclica, manúsica ou avatárica, por ser a que aparece em “um 
fim de ciclo para o alvorecer de um outro portador de melhores dias para o mundo”, já 
proferimos estas suasórias e Iniciáticas palavras: “Eleva-se o homem na vida e se choca 
com a família. Se se eleva ainda mais, choca-se com o Povo. Se mais ainda, com a 
Nação. E finalmente, com o Mundo inteiro”. Assim Missão e Missionários são nomes que 
se confundem... Mas, para isso, mister se faz possuir Coragem, Inteligência e Amor ao 
próximo, contrariamente ao de querer fugir do mundo para se ver livre dos homens. E a 
prova está em que o Sûra III do Corão se apresenta com estas palavras: 

“Ó Tu, Senhor que fazes entrar a Vida na Morte e a Morte na Vida. Ó Tu, Senhor 
que fazes entrar a NOITE no DIA e o Dia na Noite. A ti mais preciosa é a TINTA DO 
SÁBIO, que o, sangue do MÁRTIR”. 

Por sua vez, Helena Petrovna Blavatsky, incompreendida tanto em seu tempo 
como ainda hoje por aqueles que falam em seu nome  2  : 

                                                        
1 Semelhante Templo sendo dedicado a JÚPITER, JOVE, JEHOVE ou JEHOVAH, não se deve estranhar que Jesus o tenha chamado 
de “Casa de meu Pai”. Julio, o africano – que a Igreja não o tem como papa, mas põe o termo “Vago”, no seu lugar (por que “vago”? 
perguntamos nós), teve ocasião de afirmar que “Deus era o mesmo Júpiter-  Amam dos pagãos... O próprio Jesus, quando no “Horto”, 
exclama: Elli, Elli lama Sabachtani”. O duplo nome para o qual Ele apela não quer dizer apenas, ”Pai, Pai”!, mas também, Elias, Helios, 
o Sol espiritual, que nada tem com o pseudo-Sol que vemos com os olhos físicos e que não passa de “um conglomerado de matéria 
eletro-magnética” uma espécie de condensador, através do qual passam os raios de um outro Sol, o qual nas escrituras sagradas de 
Duat é chamado de SOL OCULTO. Do mesmo modo, aquele que fica por trás da Lua e que seria também uma outra Lua, mas em 
verdade, um Sol oculto em oposição ao primeiro, na razão de dois pólos: positivo e negativo. A própria ciência oficial admite um Sol 
negro ou obscuro, em oposição ao sol que vemos com os olhos físicos... Tudo falamos em nosso futuro Livro (só para Adeptos) 
intitulado O LIVRO DA GRANDE MAYA, onde também provamos não é o referido Sol que ilumina a Terra e sim, a Luz que vem do seu 
interior. Pena que Einstein já tivesse morrido ouvir de nossa boca, muitas coisas que ele não conhecia, muito menos os que se dizem 
cientistas... e levam a fazer cálculos e mais cálculos em relação a coisas que não mais existem pois, como se sabe, “a luz para chegar 
até nós leva algumas eternidades”. Quantos astros não mais figuram no céu e entanto, para nós continuam visíveis? ... Se 
afirmássemos de público muitas coisas que sabemos, seríamos tomados por loucos. Assim, preferível pararmos aqui esta anotação 
que muito a propósito. 
2 Helena Blavatsky sofreu tanto dos “teosofistas primeira hora”, que teve de abandonar a Sociedade por ela fundada (a The 
Theosophical Society, em Adyar, Madras, Índia), que escreveu a um grupo deles: 

“Amontoai pedras, Teósofos. Amontoai-as, Irmãos e boas Irmãs e lapidai-me até à morte por teu eu querido, com a Palavra dos 
Mestres vos fazer felizes”. 

Aos interessados, indicamos a obra de Roso de Luna “Helena Petrovna Blavatsky ou uma Mártir do século XIX”.  
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“Aquele que vive para a Humanidade, faz muito mais do que aquele que por ela 
morre”. Pelo que se vê, as palavras de Blavatsky são idênticas às poéticas do Sûra III do 
Corão.  

II 
 

A marcha pelo ITINERÁRIO DE IO 
 

Aquele, por sua vez, que fez a leitura da magnifica obra de Escriche, Intitulada 
“PROMETEU ENCADEADO”, sabe o que significa o termo “Itinerário de IO” embora que o 
autor não se aprofunde muito naquilo que não era muito do seu saber. Nós outros com-
pletamos o estudo a respeito, dizendo que, “o Itinerário de IO é aquele pelo qual, em 
determinado ciclo que sucede ao anterior, o Manu ou Guia de um Povo o conduz à Terra 
da Promissão, ou Lugar onde a Semente dessa mesma civilização tem que se organizar 
numa só Família”. Foi assim que aconteceu quando o Manu Vaivasvata escolheu entre os 
remanescentes Atlantes a Semente que deveria formar a raça ariana que, diga-se de 
passagem, tal nome não provém do Anjo Ariel, como querem muitos... e sim, do signo de 
Áries, o Carneiro, sob o qual surgiu a referida raça. A própria Índia chamou-se no começo 
ARYAVARTHA. O termo, por sua vez, muito vulgar, mas de grande expressão iniciática, 
que é o de “Fio de Ariadne”, tem o significado de começo do desenrolar da referida raça. 
E a prova é que, muito mais adiante, o Manu RAM ou Rama (donde “ramo racial”, mas 
que se fez plágio disso para o Domingo de Ramos, com Jesus dando entrada em 
Jerusalém, à frente de seu povo, montado num jumento, todos trazendo um ramo na 
mão... ) dá entrada, à frente de seu Povo, sob a égide do Cordeiro ou Áries, na planície 
do EUFRATES. Tal signo, por sua vez, está colocado na cabeço do Homem, enquanto os 
demais que o sucedem, correspondem a lugares determinados até chegar aos pés, que é 
PIS, PIES, PISCIS ou Peixes. 

Os próprios pés (examine-se com olhos espirituais) têm a conformação de dois 
peixes, mesmo que estando calçados... 

Por tudo isso se depreende, que durante todo esse período, com os respectivos 
ciclos avatáricos, cada um com o seu dirigente (sempre a mesma essência divina e não 
que um seja mais do que o outro), os referidos signos zodiacais foram percorridos, como 
prova o de Jesus, o Cristo ter sido o último ou dos pés no homem (donde o termo grego 
OEDIPO, “ou pés inchados de tanto caminhar”), como prova quando lhe apresentam a 
mulher adúltera ter Ele traçado no chão, o referido signo. Como se sabe, o PEIXE foi o 
símbolo dos cristãos primitivos. Traçando Jesus, no solo, o signo de PISCIS, vem provar 
(desta vez todos compreenderão), que Ele não era um simples pescador (a menos, que 
alegoricamente o fosse, de almas, como o próprio termo Pastor significa, como prova, 
também, Gotama, o Buda significar “condutor de gado”, de ovelhas, etc., mas no sentido 
puramente humano). 

Mais uma vez (Vide nossas obras “O VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO” e 
“OCULTISMO E TEOSOFIA”) ensinamos: “Os termos Cristo e Buda não dizem respeito a 
pessoas e sim, o mais elevado grau iniciático a que pode chegar o homem. Por isso que 
dizemos sempre: Jesus, o Cristo, Gotama, o Buda. Cristo provém do termo grego Krestus, 
com o significado de UNGIDO, ILUMINADO, SÁBIO, etc. Daí a unção que a Igreja 
romana adota para os batizados e outras consagrações, pois que outrora o mesmo se fa-
zia nos Colégios Iniciáticos da Grécia, do Egito, etc. Jesus esteve dos 13 aos 30 anos 
num desses Colégios Iniciáticos, situado no Monte Moria, que era da “seita dos essênios, 

                                                                                                                                                                                        
Quanto ao Sura III do Corão, que antes deveria chamar Al-Corão, por ser “o Livro de Allah ou sua Palavra, etc. O Al  proveniente de 
Allah, como no sânscrito o AD, ADI, etc,, significando primeiro, donde o termo adotado por certa Fraternidade do Norte da Índia: ADI-
BUDRA-VAHAM-BUDHA, isto é, Buda Veículo (ou Essência) de Adi-Budha, como o primeiro ou Oitavo dos Budas, nesse caso, a 
própria Divindade através dos seus vários nomes com que é conhecida por todas as Teogonias do mundo, dizíamos, quanto ao 
referido “sura” (coisa fenomenal!) no Museu do Cairo, em língua árabe, figura em um grão de arroz. 
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ou melhor dos Nazareus ou nazarenus”. E não que ele tivesse nascido em Nazaré; etc. E 
a prova que usava os cabelos (de que hoje estão abusando e profanando certas 
instituições) rentes aos ombros. Diz-se mesmo “cabelos à nazareno”. O termo nazar 
(razar, razan, etc.) em certas línguas antigas e, ainda hoje, no inglês e no francês, 
significa cortar raso ou rasar (no nosso idioma); raser em francês, com o mesmo 
significado de cortar, etc. No inglês, razor é navalha, cuja serventia é a de cortar, raspar, 
etc., ou fazer a barba. A própria Igreja, no Novo Testamento, não diz onde Jesus esteve 
dos 13 (quando discutia no Templo com os doutores), até a sua nova aparição no mundo, 
aos 30 anos, uma missão inacabada (sabemos a razão...), pois três anos depois era 
sacrificado na Cruz, como símbolo da Terra, pela qual Ele morria. E entre Dois ladrões, 
corno simples alegoria da Mônada ou Tríade Superior, expressando, também, o Governo 
oculto do Mundo, que é composto de 3 Personagens... E se manifesta na AGARTHA, 
como estamos fartos de ensinar. 

Quanto ao termo Buda, quer dizer a mesma coisa que Cristo, porquanto provém 
dos termos BODI, sânscrito, que quer dizer Conhecimento Perfeito, Sabedoria Divina 
(como Teosofia, etc.), Iluminação, etc. E do Bod (sem o “i”) tibetano, com o mesmíssimo 
significado. E a prova – é que, ao Tibete se dá o nome tibetano de BOD-YUL, que quer 
dizer: “País do Conhecimento, da Sabedoria Perfeita”. E é chamado de “Telhado do 
mundo” pelos que julgam que foi “naquele Lugar onde teve início a Humanidade, por 
ignorarem que antes desse fenômeno (já falado anteriormente) foi o começo, sim, da raça 
ariana. Se desenvolvêssemos tal nome (Tibete ou Thibet) em hebreu, teríamos duas 
letras ou arcanos bem expressivos, segundo a Cabala; TETH, nona letra, lâmina ou 
arcano (o Ermitão, o Adepto, etc.), com o sentido de TETO, CUMIEIRA, TELHADO e 
como tal, símbolo de proteção, que também se aplica à CASA, todas elas com seu 
“telhado de duas águas”, que, sobrepujando como cumeeira o frontispício ou o 
quaternário terreno, forma o número 7, isto é, a Tríade superior, sobrepujando o 
quaternário inferior... Sim, depois de termos dado o significado hebraico do TETH, 
passamos ao BETH, como segunda letra, lâmina ou arcano, equivalente ao nosso B, com 
o significado de Boca, Santuário, Templo e como tal, “Órgão da Palavra ou do Verbo”, 
com seus 32 dentes ou Portais de Sabedoria, que são representados no mesmo número. 
Assim, o termo TIBETH ou Tibete, mesmo que em hebraico, seria “o TETO ou Cumeeira 
do Templo, do Santuário", mas isso até há bem pouco, porque o papel que teve o Oriente 
no mundo terminou em 1883, quando alguém nasceu no Brasil. E quando se deram, por 
sinal, dois fenômenos interessantes: “a maior chuva de estrelas já constatada no mundo, 
e a explosão do Krakatôa”. Sim, o céu unindo-se ao Seio da Terra, prestava homenagem 
ao novo ciclo. Neste momento, por sua vez, uma imagem de Buda existente no mosteiro 
de Narabanchi cobriu-se de folhagem, acompanhando a moléstia de que logo foi 
acometido (com sete dias de idade) aquele que nascia no Ocidente ou Brasil, Terra da 
Brasa ou do Fogo Sagrado. Sim, a varíola (Vide sua Biografia nesta mesma revista, em 
número atrasado, em O Luzeiro, etc.) ... 

Quando se diz que “Buda meditou em baixo da Arvore de Bodi”, não é mais do que 
uma alegoria à Sabedoria Perfeita, por ser Ele, como o Cristo, um Sábio, um Iluminado. 
Do mesmo modo, a péssima interpretação que outras religiões dão quando se diz que 
Buda morreu de uma indigestão de “carne de porco”; esse animal, valendo pelo totem 
Javali, ou Porco, significa Sabedoria, etc. Gotama, o Buda morreu de indigestão de 
Sabedoria, por te-la oferecido demais ao mundo. Por isso que Jesus, por sua vez, proferiu 
as iniciáticas palavras: “Margaritas ante porcus”, “Não atireis pérolas aos porcos”, como 
agora mesmo com este estudo, “para não se fazer mau uso das cousas superiores ou 
divinas... “ Por isso que o dedicamos àqueles que, a bem dizer, são “os sedentos de Luz”. 
E para provar que ninguém tem o direito – a menos que queira passar por IGNORANTE – 
de dizer “que  Cristo é superior a Buda, ou outro qualquer Iluminado, manu, avatara, o 
que quiserem, do mesmo modo que Buda não o é para aquele, nem para qualquer outro 
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doe referidos Seres, citaremos, mais uma vez, a Promessa de Yeseus-Krishna, que viveu 
3.500 anos antes de Jesus, ao seu discípulo Arjuna (Vide Bhagavad-Gita ou “O Canto do 
Bem-aventurado”): “Todas as vezes, ó filho de Bhárata, que Dharma (a Lei justa da qual 
os homens, mais do que nunca estão afastados) declina e Adharma (o contrário como 
acontece agora) se levanta, EU ME MANIFESTO para salvação dos bons e destruição 
dos maus (um julgamento cíclico e não o mal Interpretado dia de Juízo, como fim do mun-
do).Para restabelecimento da Lei, EU NASÇO EM CADA YUGA (Era, Idade, Ciclo, etc.)”. 
Pelo que se vê, tal Promessa indica que a ESSÊNCIA DIVINA é sempre a mesma, pouco 
importando os nomes. Daí, o verdadeiro nome aramaico de Jesus ser: JEOSHUA BEN 
PANDIRA, isto é, Jeoshua, Jesus, Jasius, Iess, Jess, etc. etc. “o Filho (Bem) do Homem 
(Pandira) “. Quando o Talmud diz que “Jesus roubou a palavra sagrada do Templo, está 
enganado, porque Jesus só agiu de acordo com o sentido cabalístico do termo J H S, jun-
tando as 3 iniciais às vogais do Iniciático OUROBOROS, isto é, EOEHAOO, composto de 
7 letras, o que dá o nome de Jeoshua (revelação, como tudo mais, de nosso Colégio 
Iniciático, por isso mesmo, figurando no Arquivo secreto de nosso Templo. Mas, como “os 
tempos esperados já chegaram”, ganha, com justa razão, o leitor de nossa revista). 

Mas, falemos agora de nosso ITINERÁRIO DE IO, ou marcha para a Terra da 
Promissão ou Nova Canaã, que é S. Lourenço, pois, geográfica, geológica e 
geodesicamente falando, além de sua latitude sul, no Trópico de Capricórnio ser 23º é o 
Lugar apontado, por força de Lei, como o da SEMENTE DA NOVA CIVILIZAÇÃO ou “Era 
do Aquário”. O próprio termo Itaparica (do tupi), significa “anteparas de pedras”, pelo fato 
da ilha ser cercada de arrecifes. Nesse caso, um AQUÁRIO (o novo ciclo) repleto de 
Peixes (o velho ciclo). Para o leitor ter uma melhor compreensão dessas nossas palavras, 
insinuamos-lhe a fazer a leitura de nossos 3 artigos num só, já publicados nesta revista, 
com os títulos: BRASIL FENÍCIO, BRASIL IBERO-AMERÍNDIO e BRASIL ATUAL. E isto, 
além do mais, porque poderá melhor compreender por que razão nascemos em Salvador 
(Boca do Lião geográfico, ou Órgão da Palavra... como se pode ver na ilustração da capa 
desta revista). Outrossim, porque os estudantes da Faculdade de Medicina na Bahia nos 
colocaram no frontispício da catedral baiana, dedicada a São Salvador, etc. 

Nossa Obra tendo feito a sua fundação histórica e cíclica, no Berço da Civilização 
Brasileira, que é ITAPARICA, muitos anos depois veio para Niterói e Rio de Janeiro, a 
seguir, para S. Lourenço e S. Paulo, mas se firmando agora, definitivamente, no primeiro, 
onde é a Sede e Foro da Sociedade Teosófica Brasileira. E foi construído o nosso 
Templo, na Praça da VITÓRIA. Sim, vitória completa da Obra e de quantos na mesma 
figuram. 

O termo IOKANAN, tão deturpado e profanado pelos messias e profetas do ciclo 
agonizante, tem o verdadeiro sentido de IO-CANAAN, Aquele que conduz seu Povo para 
a Terra da Promissão, por isso mesmo, ARAUTO, e se quiserem, Manu da sua própria 
Obra... 

Vejamos agora como as 4 iniciais das referidas cidades por onde passou a nossa 
Obra, ou antes, Dirigentes e dirigidos, se tornam cabalisticamente idênticas às 4 da 
tabuleta da Tragédia do Gólgota sob o signo de Piscis: ITAPARICA, NITEROI, RIO DE 
JANEIRO, levando em consideração que o IOD ou JOD (I ou J) tem o mesmo valor no 
hebraico. E como tal figura no latim: IESUS NAZARENUS (ou Nazareus, da seita dor 
Nazar, etc.) REX IUDEORUM. Sim, uma deixa teatral, ao mesmo tempo, que Templária 
dos dois ciclos: Piscis e Aquários. A tabuleta e demais martírios... deixaram de ser, 
porque o tempo os reduziu à cinzas, na fogueira do QUINTO sistema, ateada pelo Senhor 
do Sexto (Palavras cruzadas para aqueles que já sabem... ). 

Mas, perguntarão os que em tudo vêm um erro, algo a corrigir, etc. mesmo que não 
sejam entendidos em matéria de Iniciação: E que sentido têm os termos S. Lourenço e S. 
Paulo? para nós mesmos respondermos: porque o ciclo estando em plena decadência 
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para o alvorecer de um outro Portador de Paz e Felicidade para o mundo, este se acha 
SEM LUZ e SEM PAZ (ou S. Lourenço e S. Paulo). 

Oferecendo a Luz da Sabedoria da qual o mesmo necessita, fatalmente 
concorremos para que a PAZ se faça para todos os seres que nele habitam. 

 

III 
A Divindade no Homem 

 

,”Feito o homem à semelhança de Deus”, como dizem as próprias religiões 
ocidentais, mas infelizmente, na mais aberrante contradição, que ele (homem) possui 
apenas dois corpos, podemos afirmar “que o Homem é de forma Tríplice” como a própria 
Divindade, isto é, “Três Pessoas distintas e uma só Verdadeira”. 

O grande Plutarco já dizia: “Enquanto o homem se acha na Terra, a esta se acha 
ligado pelo Corpo físico; à Lua, pela Alma e ao Sol, pelo Espirito”. 

Em Alquimia o fenômeno está expresso do seguinte modo: “SAL em relação ao 
corpo físico; ENXOFRE, com a ALMA e MERCÚRIO, com o Espirito”. Em Medicina Oculta 
esses 3 elementos resolveriam grandes problemas. Porém... o Karma da Humanidade 
não permite ainda a solução de tão elevado problema. E a prova é que os próprios 
Dirigentes de Missões elevadas sofrem do mesmo mal que os homens. Não morreu, por 
exemplo Jesus, nos 4 braços de uma cruz, símbolo cabalístico da Terra? 

Aqueles que conhecem o TARO, TORA ou ROTA, composto de 22 arcanos (ou 
letras) Maiores e 56 menores, ao todo, 78 arcanos, poderão compreender melhor que os 
demais, as palavras que se seguem e como tudo NOSSO, inéditas para o mundo profano, 
pois que nem os rabinos de hoje, nem os médicos, os ocultistas e Teosofistas (discípulos 
de Teosofia, porquanto Teósofos são aqueles que conhecem ou sabem a verdadeira 
TEOSOFIA, que nós só consideramos como tais, os pertencentes ao nosso Colégio 
Iniciático) o sabem: 

Sendo a cabeça do homem, a representação do mundo divino, possui 8 ossos e a 
face 14, ao todo os 22 arcanos maiores (! ... ). No tronco, como arcanos menores, 32 
vértebras e 24 costelas, ao todo 56, como se viu, arcanos menores. Mas... ocultos na 
Boca, ou Beth, o aspecto feminino da Divindade, como Santuário, como órgão da Palavra 
ou Verbo (do qual já falamos em outro!: lugares), possui 32 dente ou os 32 “Portais da 
Sabedoria”. Tal número não se mistura com os anteriores, pois que, anatomicamente 
falando, como se sabe, só são vistos quando, a Boca se abre para o alimento físico e 
para o alimento espiritual, pois, como disse Jesus, -não deveis pecar nem por atos, pa-
lavras ou pensamentos”. Quanto... aos demais ossos do corpo, como tíbia, fêmur, etc. etc. 
não possuem um significado tão transcendente como os primeiros. Mesmo assim, os 
braços são as assa que mantém o equilíbrio com a marcha. E as pernas, com os pés 
(Aquários e Piscis), as rodas de nosso Carro humano, que nos conduz aos lugares que 
desejamos. E alegoricamente, ao nosso Destino, a nossa Missão, etc. 

E agora perguntamos: o homem da atualidade (em pleno ciclo decadente) 
corresponde à etapa evolutiva de sua existência na Terra, como “criado à semelhança de 
Deus”? Respondam os mais avançados nessa mesma Evolução... Já dissemos no 
começo deste estudo, que representamos a elite e portanto, a minoria dos Seres em 
evolução na Terra. Vigilantes como somos da Missão que a própria Lei (ou Deus se o 
quiserem) depositou em nossas mãos no ano 1921 e no alto de uma montanha, ninguém 
tem o direito de achar que somos por demais exigentes, ou pior que isso, enfatuados, 
vaidosos, orgulhosos, etc. para nós mesmos respondermos: “Ninguém cria situações 
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difíceis na vida de moto-próprio, inclusive, as angústias   3   por que temos passado 
durante todo esse tempo que lutamos a favor de nosso Povo, a favor do mundo inteiro. 
Sim, “tôda Missão de caráter divino, não pode ser compreendida por aqueles que só 
aspiram as cousas da matéria”. 

E para distinguir os nossos, da maioria, que nem sequer sabe escolher os seus 
dirigentes (haja vista a balbúrdia política  4  que assistimos neste momento) bastava saber 

                                                        
3 A palavra ANGÚSTIA provém do ANGOS grego, com o significado de “estreita Vereda” mas,  em medicina antiga, quer dizer: Utero; 
que também, é o final de uma “estreita  passagem” mais conhecida por vagina. Tanto por essa razão, como pela das angústias da vida, 
a primeira palavra que qualquer quer criança pronuncia (ninguém prestou atenção a tal coisa é ANGOS; pouco importa a sua 
nacionalidade, para provar semelhante palavra define a própria evolução humana, através da “estreita Vereda da Vida”. 
4 A  título de curiosidade e para provarmos os reais valores do número 22 dos Arcanos Maiores situados na cabeça do Homem, como 
Sede da sua inteligência, tão deficiente, ainda, na maioria... por isso mesmo, a dificuldade para Eles de saber governar, seja o que for, 
muito menos, um Estado ou País – damos abaixo os nomes de todos os Governantes Brasil, de Pedro I a Getúlio Vargas: 

1. Pedro I (1822-1831);  

2. Francisco de Lima Silva (1831-1835), tendo formado a Regência Trina Provisória de 7 de Abril a 18 de Junho de 1831, 
com o Marquês de Caravelas, José Joaquim Carneiro de Campos e o Senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro; e 
a Regência Trina Permanente com os Deputados José da Costa Carvalho e João Braulio Muniz;  

3. Diogo Antonio Feijó (1835-1837);  

4. Pedro Araujo Lima, Marquês de Olinda (1837-1840);  

5. Pedro II (1840-1869);  

6. Princesa Isabel (1871, 1876-1877 e 1887);  

7. Marechal Manuel Deodoro da Fonseca (1889-1891);  

8. Marechal Floriano Peixoto (1891-1894);  

9. Prudente José de Moraes Barros (1894-1898);  

10. Manuel Ferraz Campos Sales (1898-1902);  

11. Francisco de Paula Rodrigues Alves (1902-1906);  

12. Afonso Augusto Moreira P (1906-1909);  

13. Nilo Peçanha (1909-1910), tendo entra em exercício por motivo da morte do Presidente Afonso Pena;  

14. Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca (1910-1914); 

15. Venceslau Braz Pereira Gomes (1914-1918) ;  

16. Delfim Moreira da Costa Ribeiro (1918-1919), tendo entrado exercício por motivo da morte do Presidente eleito, 
Francisco de Paula Rodrigues Alves, falecido antes de tomar posse; 

17. Epitacio da Silva Pessôa (1919-1922);  

18. Artur da Silva Bernardes (1922-1926);  

19. Washington Luiz Pereira Sousa (1926-1930);  

20. Getúlio Dorneles Vargas (1930 - 1945) e cinco anos depois, eleito para o período de 1951-1956); 

21. General Eurico Gaspar Dutra;  

22. Getúlio Dorneles Vargas, tendo falecido de modo doloroso no ano 1954, ocupando seu lugar o Sr. Café Filho, que se 
torna, assim o número 23, que nada tem a ver com o mistério dos arcanos maiores, pois esse número é o primeiro dos 
arcanos menores... ou começo de um ciclo de enormíssimas responsabilidades. O governo do Sr. Café Filho “é um 
governo transitório”, como o foi o do Ministro José Linhares, provocado pelo afastamento do Sr. Getúlio Vargas das 
rédeas do governo. Preferimos não falar das probabilidades do que deve acontecer durante o curtíssimo período de 
semelhante “governo”, além do mais, para não passarmos por “profeta”, como os há, e com fartura, no final deste “ciclo 
decadente”. E por se tratar de um Homem que está sendo sacrificado na sua preciosa saúde, numa época de tanta 
“balbúrdia”. 

Para se ter uma Idéia perfeita da “decadência do ciclo de Piscis para o alvorecer do de Aquários” (também chamada de ERA DO 
AQUÁRIO) leia-se o nosso livro de crítica construtiva  O VERDADEIRO CAMINHO DA INICIACÃO, do mesmo modo que o iniciático 
OCULTISMO E TEOSOFIA, onde, principalmente no primeiro, que foi escrito nos treze dias que antecederam a última Conflagração 
européia, provamos semelhante decadência através do que se passa em todos os setores da vida humana, sejam: no científico, 
filosófico, religioso, político, social, etc. E os horrores que deviam ser esperados, como Karma universal da maioria da Humanidade, 
por se achar esta, completamente afastada da Lei que a tudo e a todos rege. Razão porque no presente estudo – mais uma vez – 
citamos a “Promessa do Bem-aventurado Iezeus Krishna “ao seu discípulo Arjuna”, pois que, naqueles dois livros citados e também 
nesta revista e em “O Luzeiro”, também citamos as “Profecias do Rei do Mundo” há mais de meio século. E o que diz o Vishnu-Purana 
(um dos mais antigos livros do mundo) a respeito de tudo quanto está se passando neste momento, Inclusive em nosso País, etc. 

Aproveitamos, ainda, esta anotação para falarmos de vários assuntos, que, em verdade, confirmam o nosso Movimento em pleno “Fim 
de ciclo apodrecido e gasto para o alvorecer de um outro, portador de Paz e Felicidade para o Mundo”. De fato, se a Paz reinasse 
sobre a Terra, semelhante Movimento não teria razão alguma de ser. Sua aparição na face da Terra, foi “a eclosão da flor mística”, que 
é o LOTO nascido do lodo ou do fundo das águas. Quando conhecemos S. Lourenço, “era um pântano imenso ao mesmo tempo que, 
um pasto para animais”. Raras casas existiam na estância, cujo primitivo nome foi “Águas do Viana”, por ser o segundo nome o de um 
português, que foi o seu primeiro dono. “A Magnesiana corria por uma taquara”, pois, tanto esta como as outras que lhe sucederam, 
não haviam sido captadas, o que foi feito por três irmãos paulistas, os quais adquiriram as referidas terras para explorarem as suas 
águas. O principal deles, que era o mais velho, de nome Lourenço da Veiga, foi o que deu nome à estância privilegiada, onde também 
chegamos em 1921 para recebermos das mãos da Divindade, e no alto de uma Montanha, que os próprios filhos da Terra a 
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denominam de “nossa Montanha sagrada”, o Bastão de Chefia da Missão em que a Sociedade Teosófica Brasileira está empenhada. 
As curas também foram inúmeras, havendo ainda na estância, quem as conheça e até quem também fosse curado. Depois vieram as 
curas do Espírito, que cada vez mais se acentuam. 

E agora, para completar o que foi dito no texto, a respeito da “balbúrdia política” reinante em nosso País, para não dizer no mundo 
inteiro, em nosso livro Ocultismo e Teosofia, tivemos ocasião de dizer: “Outrora se dizia: “Cada povo tem o governo que merece”. Hoje 
deve-se dizer: “Todos os Povos têm o governo que merecem”. Sim, porque é uma das provas mais frisantes de que estamos 
atravessando “Um Fim de ciclo apodrecido e gasto”. 

E dizer-se que “O Brasil, como Santuário da iniciação do gênero humano a caminho da sociedade (ou civilização) futura”, por isso 
mesmo, devia servir de exemplo ao mundo! ... Agora, Infelizmente, só podemos dizer: aguardemos na Nova Canaã do presente ciclo, 
que é S. Lourenço, a nova Geração, que em verdade é desde hoje representada por nosso lema: SPES MESSIS IN SEMINE (“a 
esperança da Colheita reside na SEMENTE”). Sim, os nossos Pupilos, como filhos ou descendentes daqueles que serviram de 
“ARAUTOS DA NOVA ERA”, como canta o nosso Mantram ou Hino, “O Alvorecer do Novo Ciclo”. 

Deixemos de lado a política, e também o setor religioso, que infelizmente com aquela se confunde, mesmo que o Cristo, ao dizer a 
Pedro quando se nega a pagar os dízimos, “Dal a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus”, estava ensinando “que o Poder 
Temporal é um, e o espiritual bem outro”. De fato, a nossa Carta Magna precisa ser imediatamente modificada, tanto nesse ponto 
como em outros francamente errados. 

E o que dizer “da macumba ou africanismo, que representa um estado de consciência mais que atrasado, de permeio com o baixo 
espiritismo, pois que “os adeptos do menor esforço preferem a prática à teoria, isto é, não querem saber de “estudos". 

Na ciência, por felicidade, embora que ainda atrasada...  pois que a Teosofia começa onde aquela termina, a Medicina, e 
principalmente a cirurgia, estão quase chegando ao Marco Final da sua marcha triunfal em defesa dos sofrimentos físicos do homem, 
porque a “Medicina da Almas é muito mais difícil, e muitas vezes, leva ao ridículo, à dor, ao sofrimento, ao próprio martírio... aos que a 
praticam. Não me retiro aos que fazem mercado vil com as coisas divinais. 

Não apreciamos as estações de rádio explorando esse setor nada científico, nada artístico, nada religioso. Do mesmo modo que, se o 
Juiz de Menores, com justa razão censura a certos filmes como impróprios para menores, muito mais impróprio é o fato desses 
menores tomarem parte em “Horas Infantis”, onde também se explora o caráter dos mesmos, com programas que lhes são “impróprio", 
a começar pelas cantigas dos morros. Vê-se uma criança de quatro e cinco anos, de mãos nas cadeiras a cantar “o meu mulato 
bonito”, dá vontade de fugir para longe, multo longe onde não se ouça nem se veja tais coisas... 

Quem fez a leitura da Reportagem do Com. Paulo Strauss, pela revista carioca, O Cruzeiro, devia ter visto repetidamente os nomes de 
AGARTHA, DUAT e SHAMBALLAH. 

Por mais completa que fosse a referida e valiosíssima reportagem, faltou-nos dar aos seus leitores, os seguintes ensinamentos: 

Fazemo-lo agora, aos que nos dão a honra de sua leitura, com o que se segue: a face da Terra é o lugar das experiências, isto é, onde 
a Mônada desenvolve a sua evolução através de raças, sub-raças, ramos e famílias. Ao todo, sete raças-mães com as respectivas 
sete sub-raças, ramos e famílias, cada uma delas. Estamos na passagem do 5o sub-ramo para o 6o o da raça ariana. Hitler, pelo fato 
da raça germânica ter sido a 5a sub-raça da raça-Mãe, a Ariana, julgava-se no direito de se assenhorear do mundo, querendo copiar 
outros que o antecederam, inclusive o Kaiser. Napoleão, por sua vez, o que desejava era “formar Os Estados Unidos da Europa”. E 
quem sabe? Depois – sempre nessa ânsia que têm os poderosos, invadir todos os Países do Mundo. Mas, como não fosse este o 
desígnio da Lei que a tudo e a todos rege, ele teve por final das suas façanhas, na batalha de Waterloo, e isto, por não ter querido 
ouvir “o Homem secreto” que o guiava (com o nome de “o Homem da capa encarnada”, ou marciana, como planeta de guerra...), 
repetimos, “o exílio na Ilha Sta. Helena”... (Leia-se Dhâranâ número 110 da coleção antiga). 

Sim, estamos a caminho da Manifestação da Essência Divina que, nas escrituras orientais tem o nome de Mitra-Deva (o Deus solar, 
etc.) e que virá sob... o signo de Aquários, substituindo o de Piscis, como foi dito no desenrolar deste estudo. Tal época é, como se 
disséssemos, “um interregno”, para a manifestação da sub-raça futura, a 6a, etc. (embora que tal ensinamento sujeito a revelações 
mais profundas, como as que possui o nosso Colégio Iniciático). As escrituras mais secretas, denominam semelhante avatara, de 
APAVANADEVA, Isto é, o “Avatara Aquático”, o que confirma o signo da sua manifestação. Decompondo-se esta palavra, de um 
modo mais completo (como tudo mais, inédito por ser de nosso Arquivo Secreto) dá o seguinte: Apas, água; Vam ou Vaham, veículo e 
Deva, Deus, etc. Em tradução ao pé da letra, seria: O veículo de Deus manifestado nas águas. Diversos foram os Manus que também 
possuíam nomes semelhantes, mesmo que seus signos fossem outros: Moisés (Moise ou Muiska, etc.) por exemplo, “é o salvo das 
água", tal como aconteceu ao rei Sargon. muito antes, salvo das águas de um rio, ainda criança, “e dentro de uma cesta de vime”, 
betumada como o outro. Quem o salvou foi o aguadeiro Akad (Akad -- Akadir, etc.). Esses dois nomes falam de Água. Do mesmo 
modo que, o México com seu antigo nome de Anarunk, é “o salvo das águas”, isto é, da catástrofe Atlante. ANA em diversas línguas 
antigas, vale por LUA, ÁGUA, etc. Interessante o fato de S. Lourenço, onde se deu a fundação espiritual de nossa Obra (o cíclico foi 
em Itaparica), ser uma estância hidromineral, por sinal que possuidora de maravilhosas águas, dentre elas a Magnesiana. Do mesmo 
modo que no Norte da Índia onde estivemos em 1899, a cidade de SRINAGAR, na província de Cachemira, seja uma cidade Iacustre. 
E Gartock, que lhe fica à leste possua – por sua vez – miraculosas águas sulfurosas. No Conselho dos Anciãos, em Portugal, onde 
também estivemos, existem duas fontes dessa natureza, por sinal que, antigamente chamadas Henrique e Helena e tivesse sido “o 
lugar secreto onde se reuniam os Cavaleiros da Ordem de Maris”. 

Pois bem, O ITINERÁRIO DE IO, indicava para a privilegiada SEMENTE DA ERA DO AQUÁRIO, os 23º de latitude sul no Trópico de 
Capricórnio, que é S. LOURENÇO, onde a mesma já começou a se firmar, através de um Templo dedicado à Paz Universal, ao 
mesmo tempo que ao avatara anteriormente apontado. O número de residências dessa mesma Semente já é bem regular. Além do 
cabalístico por Lei exigido, nele ficam faltando outras tantas famílias nas sete cidades que cercam a referida estância. Trata-se de um 
Sistema Geográfico, servindo de reflexo de um Sistema planetário, ou seja, “o que está em baixo é igual ao que está em cima... “,como 
disse Hermés no sentido geral e cabalístico, na sua Tábua de Esmeralda. 

Mas, falta dizer que, cada raça desenvolve um estado de consciência superior ao antecedente. Estamos em pleno domínio do Mental, 
o que tem o nome nas escrituras teosóficas, de BUDHI-TAIJASI. No entanto, raro é o homem que possui semelhante estado de 
consciência, que requer o do “raciocínio”. Por isso que necessita de Guias ou Seres Superiores que lhes apontem o Caminho, o final 
do ITINERÁRIO, a que no refere o texto. 

Para se ver como tudo isso foi previsto por Lei (ou Deus, se o quiserem), dos nossos esforços de hoje, que já vem de longínquas 
distâncias, para não dizer de milênios, os mais apreciáveis foram os que concorreram para o Brasil Fenício, o Brasil Ibero-Ameríndio e 
o Brasil atual. No texto já se apontou as cidades percorridas por nossa Obra, como sendo dos referidos trabalhos anteriores. Sim, o 
primeiro por Badezir e seu Filho Yetbaal (Bernardo Ramos encontrou esses dois Nomes na PEDRA DA GÁVEA, a qual se acha 
estreitamente ligada à nossa Obra. Sim, Badezir, como Poder Temporal dirigida donde hoje é o Amazonas (ou antes, as Amazonas) 
até onde é a Bahia. E esta como “ponto de intercessão”, separava o Pai do Filho daí em diante, isto é, da Bahia até onde hoje é o Rio 
Grande do Sul. Eis a razão pela qual “nascemos em Salvador”. E a Obra, bem em frente, na Ilha de Itaparica, daí partindo para o Norte 
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que os nossos próprios Pupilos (para não falar nos adultos), tomam parte nas aulas de 
nosso Colégio Iniciático, com a maior atenção e respeito. Que fazem discursos talvez 

                                                                                                                                                                                        
da Índia, e a seguir novamente, Bahia, para finalmente virmos ter ao Rio, Niterói, São Paulo e São Lourenço, acompanhando o mistério 
de nossa “encarnação” passada, isto é, a fenícia, e a ibérica, com o Jesuíta José de Anchieta. Eis também a razão pela qual tivemos 
que residir em São Paulo, durante 2 anos e pouco, até que o mesmo completasse o seu Quarto Centenário, ao qual dedicamos dois 
números desta revista... 

Sim, casualidades e não casualidades dessa espécie, ninguém as pode inventar, porque, a sua inteligência, o seu caráter e tudo mais, 
ultrapassaria aos maiores Gênios (ou Jinas) da Terra, como foram, por exemplo, Dante, Homero, Virgílio, Milton, etc., com as suas 
grandes epopéias que se chamaram: Divina Comédia, Ilíada, Eneida, Paraíso Perdido, etc. etc. Se outro nome houvesse, que não 
fosse a do Movimento em que estamos empenhados (“Missão Y”, por abranger as duas Américas), semelhante epopéia chamar-se-ia: 
A FORÇA DO DESTINO, mesmo que uma ópera já exista com esse nome. 

Voltemos ao lugar onde dissemos o que representava a face da Terra na evolução humana, que agora deve ter ficado compreendido, e 
passemos ao Mundo de Duat. Este é o Lugar dos Imortais. O Lugar para onde foi o próprio Jesus, “descendo aos infernos e no terceiro 
dia ressurgindo dos mortos". Ninguém acreditaria que Jesus fosse a um lugar de castigo, como se faz crer aos ignorantes. In-fera quer 
dizer, Lugar Inferior, “seio da Terra, etc.”, Por isso que o mesmo Jesus ressurge dos mortos, isto é, dos que passam por tal, como 
prova ser muito maior o número dos que verdadeiramente não morreram. O túmulo de Jesus não foi encontrado vazio? E que dizer do 
de Moisés, que nem sequer foi achado? Orfeu também vai aos infernos, em busca de Eurídice, como alegoria da Sabedoria Divina, 
pois no Mundo de Duat, além de viverem tais Seres (os Imortais), existe uma Biblioteca sem fim, com tudo quanto a Humanidade já fez 
no decorrer da sua existência, até aquela data. Por Isso que se diz, “que debaixo de S. Lourenço, centro de um sistema geográfico... 
existe enorme biblioteca abrangendo também as referidas 7 cidades do Sul de Minas. Cada raça ou estado de consciência percorrido, 
pelo ITINERÁRIO DE IO, exige um desses Sistemas, até chegar ao final, que a bem dizer será no Polo Sul, hoje não ainda em 
condições de ser habitado. 

A primeira raça surgiu no Polo Norte ou Monte Meru, como é conhecido nas escrituras orientais. A segunda raça, no chamado 
continente hiperbóreo, que com o anterior se encontram. Foram nascidos – como as plantas – por cissiparidade pelas bolhas de suor, 
etc. Eram verdadeiras chayas ou sombras etéricas, à guisa de medusas, cogumelos, etc. Mas já possuíam a inteligência que lhes era 
fornecida do alto. A terceira raça ou lemuriana no começo era andrógina (Manasaputras ou “filhos do Mental”, digamos, criados pelo 
Poder Krya-Shakty). No meado da referida raça começaram os teus componentes a nascerem do ovo, depois se separaram em sexos 
por serem “filhos de mulher”. O próprio Dr. Marañon reconhece “que as primeiras raças eram Andróginas”. O homem não é mais do 
que mulher introspectivamente falando, do mesmo modo que a mulher, é o homem do mesmo modo as anomalias que atualmente se 
notam em indivíduos “passam de repente de um sexo para outro”. Do mesmo que, o tratamento cruzado para os indivíduos anormais, 
principalmente, na mulher (a menopausa) e no homem (climatério). Nosso livro “Os Mistérios do Sexo”, com suas 750 páginas, e mais 
de 150 gravuras, em tricomia, tratado de modo detalhado. O mesmo está ainda em composição. Finalmente aparece a quarta raça, 
composta de seres da terra, digamos assim, como semi-deuses, formados entre os referidos seres e os Anjos ou Devas (a própria 
Igreja tem ocasião dizer “que os anjos se uniram às famílias dos homens”. Do  mesmo modo que as escrituras orientais, quando dizem 
que “os Devas se uniram às filhas dos homens”. Deva, Deus ou Anjo tanto vale. Além dos seres da Terra e sua descendência semi-
deífica, existiam os Deuses, formados pelas 3 Hierarquias criadoras: Bharishads ou lunares; Agnisvatas ou solares e Kumaras ou 
Saturninos, acompanhados dos Assuras “ou Filhos do Hálito”, formados na primeira cadeia mais conhecida por Cadeia das Trevas ou 
do “Corpo de Brahmã...”). Da mesma maneira que a raça anterior, a lemuriana foi destruída pelo fogo, como se pode verificar pelos 
seus destroços existentes no Pacífico, a Atlântida o foi pela água, pois são sempre dois elementos, que ora um ora outro se 
manifestam como castigo contra os remanescentes da civilização que lhe é equivalente. O termo Antilhas equivale a Atlantilhas, se não 
bastasse o próprio nome Oceano Atlântico. E Atlas, como castigo, carregando o mundo às costas... 

Dos remanescentes desses dois continentes, donde se inclui todo o continente americano, nascerá a futura raça. O Brasil como se viu, 
é o seu Santuário. E S. Lourenço, “seu Centro de irradiações espirituais para o mundo”. Donde, o nosso Templo. E tudo mais quanto 
se conhece a respeito. 

Mas, finalmente, o que representa AGARTHA, ARCA ou BARCA, e também Shamballah? Antes de mais nada, e conduzimos o leitor a 
fazer a leitura do artigo do Dr. Ermelindo Pugliesi, publicado em o número anterior desta revista, com o título “Shangrl-lá existe”? A 
Agarta, Arca ou Barca é o lugar “para onde o Manu Noé conduziu seu Povo ou Família, e os casais de animais a que se refere a 
própria Bíblia, porém  com a interpretação errônea de que o termo “família” apenas fosse apenas dos seus parentes. E a prova, é que, 
NOÉ lido anagramaticamente dá o EON grego, que tem o significado: “A manifestação da Divindade na Terra”, nesse caso, um Manu, 
um avatara, etc. Nada mais claro para uma perfeita com compreensão da letra que mata, que nem todos sabem descobrir por baixo, o 
Espírito que vivifica. O que só acontece através da iniciação nos Grandes Mistérios da Vida. 

A AGARTHA é o celeiro das civilizações passadas. Convém distinguir os do Mundo de Duat, que passam primeiro por grandes 
modificações... afim de chegarem aquele outro Lugar composto de sete cidades, cada uma delas representando uma raça, uma 
civilização passada, um estado de consciência já vencido pela Mônada. Homens de imenso valor em matéria de Sabedoria e 
Santidade, são eles que acompanham, de baixo, os mais evoluídos da Terra, porém... de comum acordo em Guias da Face da Terra, 
como acontece agora com a Nossa Missão (haja vista o disco voador que velo aterrizar em frente  à nossa residência. E dele tendo 
saído 3 Personagens, o que  foi visto por dezenas de pessoas em S. Lourenço. Do alto da colina que lhe fica fronteiriça, saudavam 
com as mãos e curvos para a frente, ao Dirigente da Missão em que está empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira). 

Sim, discos voadores que tanto preocupam os homem de hoje, a própria televisão, as irradiações de amanhã, que serão levadas a 
efeito sem necessidade de aparelho de rádio, aparecem vindas da Agarta, para depois, os maiores cientistas do mundo as darem 
como suas. Já se fala “em discos voadores que a América do Norte está preparando”. É natural que isso aconteça, pois não são 
homens vulgares da face da Terra, que possuem esse privilégio, e sim, os que se tendo dedicado a trabalhar pela Humanidade, o 
fazem sem visar outra coisa. “Santos Dumont morreu de um traumatismo moral, por ver a sua descoberta servir para bombardear o 
seu próprio Estado”. Santos Dumont, como Fleming, como Édison, como Einstein e outros verdadeiros gênios (Gênio ou Jina, etc.), 
repetimos, foram intuídos, não por espíritos, que nem sequer sabem da existência dos Mundos subterrâneos, donde vêm os discos 
voadores, etc., pois, para eles vêm de Marte (o que é a maior estupidez que já se disse na Terra, pois, por lei de atração, desta não 
entra nem saí cousa alguma). Dentro de pouco tempo... os próprios cientistas vão ficar assombrados com os novos fenômenos que aí 
vêm em caminho. São OS SINAIS DOS TEMPOS, como o são também, esses mesmos ensinamentos “para aqueles que deles se 
fizeram dignos”, como prova a sua atração para o nosso Cultural e Espiritual Movimento. Quanto a SHAMBALLAH, como seu nome o 
diz, é a Mansão dos Deuses, ou Lugar, digamos, na 4a Dimensão, mas ligado à Agartha por altíssimas... muralhas, e onde em sono 
paranishpanico, descansam as referidas Hierarquias Criadoras, para provar que nada entra nem sai da Terra, senão depois da sua 
evolução terminada... 

S. Lourenço, 8 de Novembro de 1955. 
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melhores que muitos homens tidos como de grande cultura. Que possuem o seu 
jornalzinho, onde falam desses mesmos ensinamentos e dos Grandes Mistérios que 
envolvem a História de nossa Obra. Sim, “a esperança da colheita reside na semente” 
(Spes messis ira Semine). 

Para terminar: que os Deuses concorram para que essa mesma balbúrdia 
estabelecida atualmente em nosso Pais, que devia ser “o exemplo para as demais nações 
do mundo”, seja aniquilada. E com o alvorecer do Ciclo de Aquário, o milagre se faça de 
ser Ele, de direito e de fato, “o Santuário da iniciação do gênero humano a caminho da 
sociedade futura”. AUM 

Que a Paz se faça para todos os seres. 

 

Triste Crepúsculo de uma Civilização 
 

“Estamos num fim de ciclo apodrecido e gasto, para o Alvorecer de 
um outro, portador de Paz e Felicidade para o mundo”. – Prof. 
Henrique J. Souza. 

 

Para os membros da Sociedade Teosófica Brasileira, Instituição que veio ao 
mundo há 34 anos, com a missão de mostrar com homens as verdades relativas a uma 
Nova Era, dirigindo-se de modo especial ao Brasil, como centro de irradiações espirituais 
para toda a Terra, e devendo recolher a semente da futura Civilização (donde seu lema 
“Spes Messis In Semine” – A Esperança da Colheita reside na Semente), estando já 
próximo o dia em que, conforme vem anunciando, fechará as suas portas aos maiores de 
21 anos (a razão simples desse fato, inúmeras vezes apontada nesta revista, 
surpreendentemente, por frieza, ou maldade, ou Ignorância, parece não ser 
compreendida), repetimos, para esses da S.T.B. é realmente vergonhoso e acabrunhante 
a constatação de que a grande maioria dos homens reluta em aceitar e seguir, como se 
fazia necessário, os verdadeiros ensinamentos que a época atual exige sejam aprendidos 
e executados no campo prático da conduta humana. 

A S.T.B., durante esse largo período de tempo, tem demonstrado, por todos os 
meios e modos ao seu alcance, a necessidade premente da tolerância, respeito e 
congraçamento das religiões, como condição essencial para haver PAZ no mundo (nesse 
sentido é a nossa campanha pela Frente única Espiritualista, como única fórmula para se 
deterem “as águas invasoras do materialismo bravios”  5  ; tem oferecido ensinamentos os 
mais altos que aos homens é dado alcançar no atual ciclo, como preparação para um 
superior estado de harmonia física, psíquica e mental, próprio da Nova Era que virá (ainda 
que construída sobre as cinzas desta Civilização); tem apresentado uma elevada con-
cepção de viver, perfeitamente praticável, aos indivíduos como às coletividades, 
mostrando os erros da nossa moribunda Civilização e suas consequências para a 
humanidade; tem denunciado, como é o seu dever, em favor dos homens, os vários 
crimes de lesa-Divindade (e, portanto, de lesa-Evolução), sejam de caráter religioso, 
político ou social; tem, enfim, durante longos 34 anos (completando em 1956 um ciclo de 
35, ou seja, para os conhecedores desses assuntos, cinco ciclos de 7 anos), trabalhado 
ininterruptamente cumprindo o seu dever, que é a única razão de existir na face da Terra, 
à custa de tremendos esforços, para vencer aos homens a indiferença, a apatia, o 
egoísmo, a maldade e a ignorância. 

                                                        
5 Como se sabe, a S.T.B. erigiu em 1949 um Templo dedicado a todas as religiões e à Fraternidade Universal, em S. Lourenço, Sul de 
Minas, o qual é visitado por número cada vez maior de pessoas de toda a parte, a quem logo impressiona o ambiente de mística 
quietude que o envolve. 
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No entanto, esses mesmos homens do mundo lhe voltam as costas, preferindo 
continuar em sua malfadada obra de iniquidades e cruéis fantasias, tão evidente, tão 
desastrosa e desvairada. 

Às religiões odiando-se e combatendo-se mutuamente e os seus maiores valores 
intelectuais afanosamente preocupados em demonstrar perfeição e integridade na sua e 
em apontar as máculas e desmoralizar as demais, quando a verdade é que nenhuma 
delas subsistirá em estado de separatividade. 6 
                                                        
6 Combatem-se as religiões mutuamente, disputando para os seus pretensos fundadores a primazia da filiação divina e única. Tal 
concepção é indício de uma profunda ignorância, quando não, maldade, pois são várias as manifestações cíclicas ou avataras parciais 
da Divindade (chamados em algumas escrituras – sacerdotes do Altíssimo), todos ligados entre Si, como é lógico compreender, pois 
são veículos da mesma Essência (donde falarem todos em nome do Pai, Divino, Eterno, Brahmã, Allah, o nome que quiserem), até 
que ao atingir a Evolução o chamado 8o ramo racial (como a atual época), a mesma Divindade se manifesta num avatara integral, que 
sintetiza o valor de todos os anteriores, Tal avatara é conhecido por Apavana-Deva, ou Maitréia-Buda (isto para o Oriente, já que o Seu 
nome ocidental é bem outro), que surgirá em plena Era do Aquário (por isso também chamado “avatara aquático”), inaugurando a 
esperada Idade de Ouro, sublime de harmonia para a Terra redimida de seus erros. É igualmente em homenagem a esse augusto Ser 
que o Templo da S.T.B., na Vila Canaã, São Lourenço, é dedicado. 

Apenas por inconfessos interesses se pode fazer polêmica em torno dos nomes desses excelsos Seres que ao mundo vieram em 
épocas e regiões distintas, destinados a dar um novo impulso à Evolução (“Não vim para derrogar a Lei, mas para cumpri-la”). Tão 
claras eram as suas palavras, como se pode verificar nas escrituras, que, ao escrever estas linhas, somos tomados de natural 
constrangimento diante da necessidade que sentimos de repisar alguns exemplos dessa clareza, que apenas a uma inteligência 
verdadeiramente apagada, ou por criminoso interesse, seria possível repudiar. 

No Bhagavad-Ghita (O Canto do bem-aventurado), fonte Inestimável de Saber para o Oriente e para o mundo inteiro, Yeseus 
Krishna, que viveu 3.500 anos antes de Jesus Cristo (note-se a semelhança dos nomes) e é considerado na Índia como a mais pura 
encarnação da Divindade, diz ao seu discípulo Arjuna estas cristalinas palavras: 

“Todas as vezes, ó filho de Bhárata, que Dharma (a Lei justa) declina e Adharma (o contrário, como agora acontece) se 
levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada Yuga 
(Idade)”. Portanto, um julgamento cíclico, e não final, como pensam muitos. 

Por si só, isto Já bastava. Entretanto, aqueles que desejam sinceramente alcançar um conhecimento geral sobre os diversos 
avataras parciais da Divindade, não deixarão de buscar as tradições e Livros Sagrados de vários povos, inclusive o hindu, o chinês, o 
persa, o árabe, o asteca, o ince, o tupi, etc. 

Para não falar em Gautama, Lao-Tse, Zoroastro, Maomé, Quetzalcoatl, Manco-Capac, Tamoindaré, Noé 
(anagramaticamente EON, que em grego significa: manifestação da Divindade na Terra) e muitos outros, já que estamos falando modo 
mais direto para a mentalidade ocidental de hoje, citaremos mais adiante alguns trechos da Bíblia, relativos a Jesus, que certamente 
não serão desconsiderados pelos que nos lêem. Esperamos com isto ajudar o leitor a compreender alguns pontos essenciais para uma 
boa cultura espiritual, como exige a renovada passagem do Mar Vermelho (das paixões mundanas “a pé enxuto”: 

1. O ciclo de Piscis, ao qual pertence Jesus (como prova o episódio da mulher adúltera, em que Jesus, desenhando terra 
a figura de um peixe, diz: :”Quem estiver Isento deste pecado – e não, de pecado, como se traduziu – que atire a 
primeira pedra”. Queira o distinto leitor verificar as linhas pisciformes de seus olhos, dos supercílios, das narinas, da 
boca os próprios pés – pies, pis ou piscis, por ser esotericamente a parte do corpo humano correspondente a esse 
signo, e Não o são também as linhas do corpo?, dizíamos, o ciclo de Piscis extingue-se na época atual, dando lugar ao 
de Aquário cuja clarinada já ressoou na Terra. Portanto, a missão de Jesus e de Seus Apóstolos, não importa se 
coroada de êxito ou não, está encerrada. Doutrinar a humanidade em nome Jesus Cristo é querer perpetuar um 
passado velho, sem mesmo uma roupagem nova, que, aliás, de modo algum seria possível forjar. E em sã consciência, 
quem poderia hoje apresentar como legítimo representante do espírito de Cristo, se, por exemplo, uma dos mais 
respeitáveis figuras do mundo cristão (incluídas aí todas as religiões desse grupo), como é o atual Papa da Igreja 
Católica, recomendou aos seus propostos necessidade de se imbuírem do espírito cristão primitivo, seja, do período 
imediatamente posterior à morte de Jesus (Veja-se, por exemplo, a crença na transmigração da alma que era mantida 
pela referida Igreja até o Quarto Concílio e sem maiores explicações aos crentes foi abolida... E é certamente um dos 
motivos da resolução do sábio pontífice, pois o conhecimento densa lei, a par da de Karma, ou de Causa e Efeito, é da 
maior necessidade para a evolução do homem, relações humanas, etc. Tanto assim que o índice de criminalidade é 
menor entre os seguidores das religiões que adotam esses dois princípios básicos – reporte-se o leitor ao relatório 
estatístico apresentado há alguns anos pelo Diretor da Penitenciária de Sing-Sing, Nova York – os quais por si só 
bastam para responder a tantas interrogações simplórias sobre os problemas da vida e da morte). É sabido que a 
verdadeira tradição do Cristo perdeu-se para a humanidade, ou teria sido conservada ao abrigo das mentes mais que 
profanas. Quem conhece a verdadeira história de José de Arimatéia e Nicodemus? E o Santo Sangue, e o Santo Graal? 
(vide, em o no 2 desta revista, maio/junho de 1954, “O Mistério do Santo Graal", de L. P. Domiciani). 

2. Jesus não é o único avatara da Divindade, como não o são Gautama o Budha (Budha significa o Ungido, o Iluminado, 
do mesmo modo que o termo Cristo), Maomé, Zoroastro e outros já citados. Todos eles são expressões parciais da 
mesma Essência, estando ligados entre Si.  

3. Todos eles vêm á face da Terra como “sacerdotes do Altíssimo”, por ordem de Melchitsedek (adiante falaremos d'Este – 
para os teósofos: o Bija dos Avataras). Procedem de Agartha e para ela retornam, embora que passando como mortos 
para o mundo. Conheceis o que se refere ao túmulo desses Seres. Por certo o conheceis.  

4. Os seguidores do Jesus principalmente os Apóstolos, nem mesmo se soubessem, poderiam incluir em suas pregações 
a anunciação de Novo Ciclo que só começaria ao terminar o seu. Além disso, a sua tarefa era firmar a missão do Cristo, 
e portanto, somente d'Ele haveriam de se ocupar. Ainda mais, deviam demonstrar que Jesus tinha mais valor do que os 
anteriores, e não deixavam de estar certos, porquanto a própria sucessão dos avataras nos diversos estágios da 
Evolução confere, a cada um, valor mais elevado que o anterior, considerando-se uma mesma categoria de Seres. 
Insistimos: se em vez de firmar o conceito de Jesus Cristo no seio da massa, houvessem os Apóstolos falado em um 
futuro Avatara, de maior valor que Aquele, afastariam das mentes dos homens a semente do seu próprio objetivo: firmar 
no mundo a missão de Cristo. E qual era verdadeiramente essa missão? Podeis garantir conhece-la? Aguarde-se a 
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exibição ao mundo de documentos inéditos, do Oriente próximo, sobre Cristo e Sua Obra. Isto mesmo o diz H. P. 
Blavatsky na “Doutrina Secreta”. E, segundo noticiaram há pouco tempo os jornais, alguns deles foram já encontrados, 
numa caverna nas proximidades do Mar Morto, onde existiu antigamente o Colégio Iniciático dos Essênios, diga-se de 
passagem, onde Jesus esteve dos 13 aos 30 anos, documentos esses que vêm de ser decifrados por um frade 
dominicano francês, cujo nome não nos ocorre no momento. Voltando a respeito do próximo avatara, os Apóstolos a 
Ele não se deviam referir, como vimos, porém Jesus o fez várias vezes. E é o bastante. 

5. A próxima manifestação do Divino é, como dissemos acima, o avatara integral Maitréia-Buda, ou Apavana-Deva 
(repetimos, o seu nome ocidental é bem outro, o qual não pode ainda ser revelado), sobre o qual já nos referimos. 

Quanto aos trechos da Bíblia – tomados sem multa procura – aos quais aduziremos breves chamadas, aqui se seguem: 

João – Evangelho, 7:28 – Clamava pois Jesus no Templo, ensinando e dizendo: 

Vós conheceis-me, e sabeis donde sou, e eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não 
conheceis. 29 – Porém eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. (É bom ler devagar). 

A propósito, de passagem, Indicamos a leitura da genealogia de Jesus Cristo (Mateus, cap. 1, e Lucas, 3:23-38), por onde se chega a 
seguinte interrogação: se Jesus é da Casa de Davi, através de José, como concebeu Maria apenas por Obra e Graça do Espírito 
Santo? Donde se chega ao dilema: aceitar a genealogia de Jesus, e nesse caso admitir uma interpolação em Mateus 1:16 e Lucas 
3:23, ou negá-la, não reconhecendo veracidade nos demais versículos. E por que Ele mesmo se chama “Filho do Homem”? Aspectos 
superiores do Sexo, que não podem ser alcançados pelas mentes grosseiras. 

Voltando a João: 

13-33 – “Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis e, como tinha dito aos judeus: Para onde eu vou não podeis 
vós Ir”. (Referência aos mundos subterrâneos ou jinas? Sim, respondemos. Essa afirmação de Jesus não pode ser de modo algum 
compreendida pelos Apóstolos, como os demais, que se interrogavam entre si sobre o significado daquelas palavras - v. 7:33-36 – Só 
mais tarde o souberam – v. 16:25, abaixo transcrito). 

14:24 – “Quem me não ama não guarda as minhas palavras; e a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. 16 – E 
eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. (?) 17 – O Espírito de verdade, que o mundo 
não pode receber (até que esteja redimido de seus crimes, dizemos nós), porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, 
porque habita convosco, e estará em vós. 19 – Ainda um pouco e o mundo não me verá mais (depois destas palavras, ainda haverá 
quem espere a Sua volta?), porém vós (os Apóstolos) me vereis, porque eu vivo (?), e vós vivereis”. 

16:12 – Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. 13 – Porém quando vier aquele Espírito de 
Verdade (por que não, “quando eu vier”?), ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que 
tiver ouvido (sim, avatara integral, síntese dos anteriores), e vos anunciará as coisas que hão de vir (isto é, coisas desconhecidas ainda 
para nós – verdades do Novo Ciclo) – v. vers. seguintes, 14 a 19. Continuando: 16:25 – Disse-vos estas coisas por parábolas; chega, 
porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. (Quantos ensinamentos tem 
dado o Dirigente Espiritual da S.T.B., também por parábolas, ou em linguagem velada, de público, já que de modo aberto só o pode 
fazer Aqueles membros mais adiantados de tão excelso Colégio Iniciático?!). 

Deixemos agora a João e passemos a Paulo, reconhecidamente uma das maiores autoridades do Cristianismo, com trechos de sua 
Epistola aos Hebreus: 

1:1 – Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e em muitas maneiras (preste-se atenção), aos pais, pelos profetas, a nós 
falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. – Note-se que Paulo, pelas razões expostas, devia exaltar ao máximo a figura de Cristo, em 
relação aos demais, falando sobre aqueles apenas veladamente, como se pode observar neste versículo. Continuando: 4-:14 – Visto 
que temos um grande sumo sacerdote Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus (única maneira dogmática de se velar, para 
aquela época, a existência dos mundos subterrâneos, Duat, Agartha e Shamballah, “Sanctum Sançtorum da Mãe Terra”), retenhamos 
firmemente a nossa confissão. 5:1 – Porque todo o sumo sacerdote (com este termo Paulo se referia a uma categoria mais elevada de 
Seres, ainda que cada um habitando entre os homens comuns, pois que a si mesmo se intitulava simplesmente “apóstolo de Jesus 
Cristo”), tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e 
sacrifícios pelos pecados (o grifo é nosso). 4 – E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Aarão. 
(Neste ponto, deixamos qualquer comentário por conta do leitor). 5 – Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer 
sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, hoje te gerei. 10 – Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem 
de Melchitsedek (atente o leitor). 11 – Do qual muito temos que dizer, que é difícil de declarar (?); porquanto vos fizestes negligentes 
para ouvir. 12 – Porque, devendo já ser mestres, visto o tempo, (que diria Paulo hoje, se visse os homens em piores condições?) ainda 
necessitais de que se vos torne a ensinar os primeiros rudimentos das palavras de Deus (por que não palavra de Cristo? – palavras de 
Deus, no caso, significam conhecimentos de Teosofia, da qual Paulo foi um dos mais perfeitos adeptos): e vos haveis feito tais que ne-
cessitais de leite, e não de sólido alimento. 13 – Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da 
justiça, porque é menino. 14 – Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, já pelo costume, têm os sentidos exercitados 
para discernir tanto o bem como o mais. 

Sobre Melchitsedek: 

7:1 – Porque este Melchitsedek era rei de Salém (Agarta), sacerdote do Deus Altíssimo (expressão raramente usada – e observai: do 
em vez de de), o qual saiu ao encontro de Abrahão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. 2 – Ao qual Abrahão 
deu o dízimo de tudo (?) ; e primeiramente interpreta-se rei de Justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. (Melchitsedek, 
Senhor das Duas Faces, do Rigor e da Misericórdia). 3 – Sem pai, sem mãe, sem genealogia (este, sim), não tendo princípio de dias 
nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus (em constituição, quer dizer. Portanto, um Ser vivo, Rei de Justiça e de 
Paz, Senhor das Duas Faces, sem genealogia, etc.; Sacerdote do Altíssimo – repetimos, para os teósofos: Bija dos Avataras – Rei dos 
Reis, por cuja ordem Cristo foi chamado por Deus sumo sacerdote). Queira o leitor rever o cap. 5, vers. 10. Como é que compreende – 
“chamado por Deus... segundo a ordem de Melchitsedek”? Quem é este então, a respeito de quem Paulo achava difícil falar, quando 
sobre Cristo falava com tanta facilidade? Note-se que o sacerdócio de Cristo refere-se ao “Culto de Melchitsedek”. A cerimônia da 
Ceia, por exemplo, é ligada ao referido Culto, e repetida pelos avataras de todas as tradições, por pertencerem eles ao mesmo 
sacerdócio. 

É interessante ler-se por inteiro os capítulos 7 e 8 desta Epístola. 

Para finalizar, caberia aqui citar alguns trechos do Apocalipse, mas deixamos de fazê-lo para não estender mais estas já 
excessivamente longas linhas. Contudo, fazemos referência especial sabre os capítulos em que João fala do Cordeiro (Agnus Dei qui 
tollis pecatta mundi – Cordeiro, Agnus ou Áries, signo sob o qual foi fundado o ciclo ariano, ou da raça do mesmo nome, ou 5a, que 
sucedeu à Atlante, há cerca de 850.000 anos. Sua eclosão, como se sabe, deu-se na Meseta do Pamir, para onde o Manu Vaisvavata 
conduziu os remanescentes da catástrofe Atlante que haviam ficado fiéis à Lei. A título de ilustração, lembramos que o primitivo nome 
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As nações, pela mesma forma, digladiando-se de modo implacável, cuidando 
avaramente de seus próprios interesses, com inteiro desprezo pelo bem-estar de suas 
irmãs, e cometendo, as vanguardeiras do poderio, o mais intolerável crime de lesa-
Natureza, corno é o caso das explosões atômicas, a despeito dos inúmeros avisos dessa 
mesma Natureza revoltada contra tantos e tamanhos descalabros, cujos principais 
responsáveis não percebem que afinal estão acendendo a I-R-A divina, que acabará por 
se manifestar inexoravelmente. Caótico trio, como as letras da palavra citada. Na ver-
dade, não está longe o dies irae. E pensar no papel grandioso que está reservado à 
América do Norte e ao Brasil, como hastes lunar e solar da Missão Y, em que está 
empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira, como prova o fenômeno histórico e cíclico 
da Descoberta do Novo Mundo, por Cristóvão Colombo, e do Brasil, por Cabral, como 
codicilo de tão espiritual testamento. Em vez disso, menosprezo e traição à Obra Divina. 
É Intolerável. 

Não nos estenderemos a respeito dos indivíduos, particularmente, nem suas 
concepções ideais, as artes e as ciências. Seríamos obrigados a falar e apontar coisas, 
que cabem, entretanto, em outro estudo, em que possamos entrar em detalhes dessa 
natureza. 

E dizemos: – Que as religiões, as políticas (digamo-lo assim, também no plural), os 
indivíduos e suas concepções estejam hoje nesse estado deplorável, sem tradição do 
passado, sem consciência do presente e sem qualquer vislumbre do futuro, é admissível, 
considerando-se o período de obscuridade em que viveu mergulhado o mundo durante 
séculos. Mas que diante de tantos sofrimentos e tanta miséria moral, de tantos exemplos 
e experiências, os indivíduos, alertados e ensinados acerca do Real, não aceitem a 
evidência da Verdade, desprezando-a, é caso para se descrer completamente dessa 
humanidade, quando era cabível esperar-se algo de bom e sincero ao menos de uma 
parcela. Ainda aquelas que revelam maior capacidade, moral e cultural, decepcionam, 
pelos preconceitos e pelo agrilhoamento da inteligência as coisas que ao próprio mundo 
pertencem, quando não acontece de a terem atrelada a desprezíveis caprichos de 
fantasia. 

Apesar de tudo, porém, a Sociedade Teosófica Brasileira continuará trabalhando 
sem desfalecimentos para cumprir o seu dever até o dia pela Lei estipulado. 
Sinceramente, parece-nos difícil, entretanto, contar com a capacidade e vigor mental dos 
indivíduos, necessários para arrancar-lhes da mente e do coração a perniciosa inércia 
que os encausa. 

A espada foi oferecida. Que cada um a empunhe e maneje se força e coragem 
tiver para tanto! 

No mais, não há como repetir: “Rare nantes in gurgito vasto” – Raros náufragos 
nadando no vasto abismo. 

Alvim Schroeder 

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

 A Sociedade Teosófica Brasileira não surgiu no Brasil como um fenômeno comum 
religioso, de que tão pródigo tem sido o nosso século. Como a flor de Iotus que, em cem 
anos, floresce apenas uma vez, ela é a pétala augusta de um movimento cuja origem se 
confunde com as Idades e para o qual os milênios são partículas infinitesimais do tempo 
divino. Não veio trazer aos homens o consolo da piedade, mas o consolo da Verdade e da 

                                                                                                                                                                                        
da índia era Ariavartha. Lembramos também que esse Manu é o autor das leis que serviram de fundamento aos códigos de Direito 
modernos. Manu é designação própria de uma categoria de Seres, com determinada missão, e não, nome próprio – daí ser Código do 
Manu, ao invés de Código de Manu, como se diz), cujo conteúdo servirá de complemento ao que acima ficou dito. E isto para não falar 
de outras tradições, como explicamos. 

Encerrando, esperamos que estas linhas sejam facilmente compreendidas. Do contrário, Iigere, non intelligere... 

O autor. 
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Justiça. Surgiu como surgem, ao longe da história humana, os movimentos destinados a 
libertar o espírito da degradação, a alma das paixões e corpo das enfermidades morais. A 
Sociedade Teosófica Brasileira é um elo da corrente da evolução, um anel da grande 
cadeia que, partindo do logos manifestado a Ele voltará pelos caminhos da experiência, 
subindo descendo, palmilhando a espiral da travessia humana na face da terra. 

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

Um só idioma. Um só padrão monetário.  
Uma frente Única Espiritualista 

Slogan da 

Sociedade Teosófica Brasileira 

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

 

PEREGRINOS DA VIDA 
 

  Põe teus olhos na muda distância,  

  Que se perde no fundo do céu,  

  Peregrino da Vida, cansado 

  de errar... 

  Os teus olhos cobertos de lágrimas,  

  Que o segredo profundo caustica  

  Com a luz fugida do céu, 

  serão, 

  PEREGRINOS DO NADA  

  Mais que a Vida! 

  Se perguntas, a ti, peregrino,  

  Onde está o fim do que pensas,  

  Ficarás no precipício de tudo...  

  Porque nada começa de novo!  

  Nessa escada que todos subimos  

  Não há ontem, não há, peregrino,  

  Pois, a aurora de hoje, de agora,  

  É essa luz vestida de ocaso! 

Rio, 17 de Maio de 1955.  

GABRIEL DE LUCENA 7 

 

 

                                                        
7 O Dr. Gabriel de Lucena, médico ilustre, Diretor do Instituto Cirúrgico que leva seu nome, além do mais é poeta primoroso. O mesmo 
teve ocasião de oferecer estes versos ao Prof. Henrique José de Souza, quando esteve, em companhia de sua esposa, em tratamento 
na mesma Casa de Saúde. 
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As Três Aparições de Cristo 
 

A primeira foi a Pedro, por Jesus chamado CEFAS, quando o mesmo, fugindo de 
Roma, desanimado com as dificuldades da sua Missão, Cristo lhe aparece, e o mesmo 
Lhe pergunta: “Onde vais, Senhor”? Para O mesmo responder: “Vou à Roma morrer por 
Pedro, já que Pedro não quer morrer por Mim...” 

A segunda, foi ao Papa Leão XIII, quando o mesmo Cristo Lhe aparece, em 1890, 
estando ele dizendo sua missa. E teve a famosa visão de “Cristo discutindo com Lucifer”, 
ao qual o mesmo pergunta:... quantos anos tu queres para destruir a minha Igreja”? – “De 
cinquenta a sessenta anos”, respondeu Lucifer. Para o Cristo novamente lhe dizer: 
“Aceito, porém, nesta época nos encontraremos e ajustarás contas comigo”. 

De 1890 a 1949 transcorreram, justamente, cinquenta e nove anos, como 
passagem para os sessenta anos. Bem poucos poderiam descobrir o verdadeiro sentido 
de semelhante visão. Podemos, entretanto, afirmar que isso significar, o final do Ciclo de 
Piscis, que foi o de Cristo, como por ter Ele desenhado tal símbolo no chão quando Lhe 
apresentaram a mulher adúltera, dizendo: “Aquele que estiver isento deste pecado (e não 
“de pecado”, como se costuma dizer...) que lhe atire a primeira pedra”. Sim, terminado o 
ciclo de Piscis deverá sobrevir o de Aquários ou da volta da mesma Essência Divina, em 
forma avatárica, tal como tem acontecido em outros ciclos. E para cuja volta a 
SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA vem trabalhando desde o ano de 1924... para 
não ir mais longe. A essa mesma Manifestação é seu Templo dedicado. 

A terceira aparição foi agora ao Papa Pio XII para confirmar que será o último. O 
fato é que, embora possam aparecer outros papas, Nostradamus já profetizava que 
“depois do Pastor Angelicus sobreviria o “papa vermelho”, cuja interpretação preferimos 
fio fazê-la, pois, dentro do próprio Vaticano existem duas facções distintas... Para nós 
outros, o fenômeno é um dos muitos deste “Fim de ciclo apodrecido e gasto para o 
amanhecer de um outro portador de melhores dias para o mundo”. 

“Finis latinorum” disse, certa ocasião, o grande escritor francês Josephin Péladan, 
não se referindo ao final da raça latina, pois que as demais do mundo a sucederão..., 
mas, a tudo quanto se refere ao mesmo idioma. Com Isso, quis ele dizer: FINIS 
ECCLESIAE. Poderíamos dar razões muito sérias, inclusive, na parte política, para 
provarmos semelhante profecia. Preferimos apenas dizer, através de uma pergunta: O 
que tem Roma com o continente americano, donde vai surgir uma Nova Civilização para o 
mundo, de acordo com o que anteriormente foi dito, isto é, “da manifestação da Essência 
Divina num outro corpo avatárico”? 

Outra razão não teve a Descoberta da América por Cristóvão Colombo 
(Kristoferens Columbus, ou “aquele que traz ou carrega o Cristo consigo”. E como Pomba 
do Espírito Santo ou Columbus, columba, etc., etc.). E por complemento, o Brasil por 
Pedro Alvares Cabral, por ser “o Santuário da iniciação do gênero humano a caminho da 
sociedade futura”. 

E chega... 

J H S 
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PALAVRAS OPORTUNAS 
(Continuação dos nos 7/8) 

SAVONAROLA 

 

Com o propósito de esclarecer os nossos leitores sobre a questão dos mundos 
subterrâneos e a relação entre eles existentes e a Obra que a S. T. B. representa na face 
da Terra, iniciamos nesta revista uma série de artigos sobre o tema. 

Nosso propósito, convém repisar, não é convencer os céticos e incrédulos, mas 
fornecer aos verdadeiros pesquisadores da Verdade, uma oportunidade para 
aprofundarem no assunto e verificarem, por suas próprias conclusões, que o que vimos 
afirmando não é completamente estranho à tradição religiosa dos povos de todas as 
nações. 

Já enveredamos pelo Velho e Novo Testamento, já encaminhamos a mente de 
nossos leitores para fatos curiosos sobre a temperatura reinante no Interior da Terra, já 
demonstramos e demonstraremos ainda que nenhum absurdo existe em aceitarmos a 
existência de Duat, Agarta, Shamballah, uma vez que aceitamos a existência de outros 
mundos, outros estados peculiares de vida, para essas consciências que, vivificando for-
mas, percorrem a enigmática senda evolutiva. 

Os povos primitivos quase todos têm suas tradições ligadas a cavernas, cujos 
mistérios insondáveis abrigaram seus oráculos e aí estão as clássicas pitonisas, 
profetizando sob a influência de emanações provindas do INTERIOR da Terra. 

No Oriente a tradição religiosa fala mais claramente desse mundo inacessível e 
distante, esse reino perdido para os mortais que em vão o buscaram em arriscadas 
empresas, cantadas nas páginas de suas literaturas. 

Um célebre viageiro europeu, que no começo deste século empreendeu uma 
viagem ao Oriente em busca de iniciar-se nos profundos mistérios do lamaismo, teve 
oportunidade rara e feliz de encontrar-se com um piedoso e santo lama que o tomou por 
discípulo e assim nos relata numa monumental passagem de seu livro “À Sombra dos 
Mosteiros Tibetanos” o que ouviu de seu Guru: 

“E agora meu filho, continuou o velho lama, no silêncio de todas as coisas, existe 
um profundo mistério, multo mais profundo do que tudo isto: Esta organização religiosa 
que acabei de descrever, não é mais do que o reflexo material de uma outra organização 
mais perfeita, toda espiritual, que a bem dizer está fora da Terra, (o grifo é nosso). É aí 
onde se encontra o grande mistério. Sabei que reina sobre toda a Terra e muito acima 
dela o Lama dos Lamas, Aquele diante do qual o próprio Trachi-Lama se curva na maior 
das reverências. Aquele que chamamos o Senhor dos Três Mundos. Seu reino terrestre 
está oculto à vista dos homens. E nós outros do “País das Neves” somos seu povo. Para 
nós seu reino é a Terra Prometida, Napamuku. E nós trazemos em nosso coração a 
nostalgia dessa região de Paz e de Luz. É aí onde um dia nós acabaremos, diante dos 
bárbaros invasores. Em tempo muito próximo, pois que os nossos oráculos nunca falha-
ram. Os mais santos entre nós já partiram para Napamuku, nos Mosteiros de Sabedoria 
do Senhor dos Três Mundos. Mas um dia, para salvar a Tradição Eterna da possível 
profanação, teremos que fugir diante dos invasores do Norte e do Sul e ocultarmos mais 
uma vez a nossa doutrina e os nossos escritos”. 

O trecho que acabarmos de transcrever, fala sem rebuços de um Reino terreno, 
oculto aos homens. Fala claramente de uma Terra Prometida, lugar inacessível aos 
bárbaros invasores do país de Bod-Yul (Tibete). 
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Que meditem os nossos leitores sobre as palavras transcritas e procurem um local 
na face de nosso planeta onde colocar a gloriosa Napamuku. 

Transcrevemos esse trecho de Jean Marques de Rivière apenas para demonstrar 
que no Oriente, fala-se num lugar sagrado, numa terra interdita aos não iniciados, para 
onde se transportará a fina flor das civilizações para ser resguardada de possível 
destruição. Esse lugar de “Luz e de Paz” é o mundo subterrâneo. A alusão é mais do que 
clara: “Seu reino terrestre está oculto à vista dos homens”. Mais clareza era impossível 
numa época em que esse mistério ainda não devia ser revelado totalmente aos homens. 

Passemos agora a um outro livro, também notável, porque encerra verdades que a 
ciência não pode hoje contestar, embora o tenha feito na época em que a nossa obra foi 
escrita. Esse livro é a Doutrina Secreta, de autoria da criatura mais audaz e brilhante que 
o mundo conheceu em fins do século XIX. Essa criatura magnífica foi Helena Petrovna 
Blavatsky. 

Na introdução de sua obra citada ela nos oferece, de maneira singela, uma 
indicação dos mundos subterrâneos, embora não tenha descerrado o véu que envolvia o 
assunto. Cedamos pois a palavra a essa incompreendida mulher. 

“ ... em todas as grandes e ricas lamaserias existem criptas subterrâneas e 
bibliotecas em covas escavadas na rocha, sempre que os gompa e lhakliang se acham 
situados nas montanhas. 

“Mais além do Tsaydam ocidental, nos solitários passos de Kuem-Lum, existem 
vários destes sítios ocultos. Ao longo dos cumes do Atin-tag, cujo solo não há pisado 
ainda nenhum pé europeu, existe uma reduzida aldeia perdida numa garganta profunda. 
É um pequeno grupo de casas, com um templo de miserável aspecto e um lama, um 
ermitão que vive próximo a ele, para cuidá-lo. Dizem os peregrinos que nas galerias e 
aposentos subterrâneos desse tempo, existe uma coleção de livros, cujo número, 
segundo as cifras que se citam, é demasiado grande para poder colocar-se mesmo no 
Museu Britânico”. 

“Segundo a mesma tradição, as regiões na atualidade desoladas e áridas do Tarim 
(um verdadeiro deserto no coração do Turquestão), estavam cobertas na antiguidade de 
cidades ricas e florescentes. Hoje apenas alguns verdes oásis quebram a monotonia de 
sua  terrível solidão. Um deles, que alfombra o sepulcro de uma enorme cidade, enterrada 
no solo arenoso do deserto, não pertence a ninguém, porém é visitado com frequêncla 
por mongóis e budistas. A tradiçâo fala também de imensos recintos subterrâneos, de 
amplas galerias, cheias de ladrilhos e cilindros. Pode ser um rumor sem fundamento e 
pode ser um fato real”. 

Blavatsky sabia melhor do que ninguém da existência real aos mundos 
subterrâneos, verdadeiro receptáculo da verdadeira tradição e escrínio indevassável onde 
seriam resguardados de profanação os verdadeiros tesouros humanos. 

Cabe aqui lembrar que a autora citada, afirma em outras obras haver tomado 
contato com um misterioso povo existente na América do Sul e que se mantinha 
inteiramente isolado desta nossa pseudocivilização. Esse povo perdido estaria situado 
muito para o interior do grande continente e o caminho para atingi-lo estaria disfarçado 
por misteriosa garganta ou galeria. 

Poderemos dizer sem mais rebuços que esse lugar e esse povo nada mais são do 
que o nosso misterioso Roncador, também conhecido na língua indígena por Matatú 
Araracanga e aquele povo ainda mais misterioso que em tempo oportuno surgirá para 
desempenhar o seu papel histórico. 

Mas deixemos este assunto, que serviria de tema para um outro artigo e voltemos 
ao mundo agartino ou subterrâneo. 
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Permitam nossos leitores que mais uma vez interroguemos as páginas do Velho 
Testamento para buscar resposta ao nosso tema. 

Vemos na incompreendida Bíblia uma passagem assaz duvidosa se a tomarmos 
ao pé da letra, conforme estão acostumados a fazer certos interpretadores da Verdade. 

Não existe um só homem de bom senso e com a mente não embotada pelo dogma 
que possa aceitar em sã consciência a história da Arca de Noé. É tão pueril, tão 
fantástico, quererem os homens aceitar essa lenda ao pé da letra, como uma verdade 
inconteste, que somente o fanatismo o justifica. 

Noé, como um verdadeiro condutor de povo (manu), salva da catástrofe iminente a 
sua família e ainda os animais, levando-os para a arca ou melhor para Agarta, lugar 
privilegiado que nenhum cataclismo pode destruir. Esse lugar privilegiado, não é outro 
senão o mundo subterrâneo. 

Se fizermos uma pesquisa entre os povos mais antigos vamos verificar que o termo 
inferno (de infera, lugar inferior, em baixo), não tinha o significado que posteriormente 
lhe foi dado. Vejamos o que diz o “Dicionário Enciclopédico Internacional” sobre o 
assunto: “Nas religiões antigas, como por exemplo entre os vedantinos, não se encontra 
nenhum vestígio do inferno como lugar de castigo. No inferno egípcio, também chamado 
a divina região inferior (preste-se bem atenção), não havia para a alma do morto nem 
recompensa nem castigo. O inferno grego ou Hades era dividido em duas partes: os 
Campos Eliseos e o Tártaro. O primeiro destinado aos justos e o segundo aos pecadores, 
especialmente aos inimigos pessoais dos deuses”. 

Cumpre ressaltar aqui que a tradição religiosa do cristianismo aceita Jesus como 
tendo descido ao Hades, ou seja, a esta região onde estavam os justos e não ao Tártaro, 
e quando se fala na Sua descida aos infernos, está se referindo a sua descida àquela 
região. 

É comum verificar-se que na antiguidade esse mundo inferior era considerado 
também como região dos deuses, lugar sagrado para onde eram conduzidos todos os 
mortos, para receberem o prêmio ou o castigo por seus atos terrenos. 

Existe sem sombra de dúvida uma velha tradição universal, apontando uma 
misteriosa região interior, embora essa região seja comumente tida com fins e desígnios 
diversos. 

Não queremos neste modesto trabalho tratar da descrição dos mundos interiores e 
entrar em detalhes sobre a sua organização. Nosso propósito é provar a sua aceitação 
por parte dos mais diferentes povos em todos os continentes. Talvez mais adiante nos 
dediquemos a abordar esse outro aspecto, tão do agrado da fantasia e da imaginação dos 
homens. 

Somente com o advento do cristianismo foi que a região dos mortos passou a ser 
colocada algures no espaço, numa região extra-terrena, Temos encontrado teólogos que 
afirmam que após a ressurreição de Jesus, esse mundo inferior, ficou desabitado, uma 
vez que o divino Mestre retirou dali as almas que lá se achavam, levando-as para uma 
região mais sublime e mais pura. 

Não queremos argumentar sobre este modo de encarar a questão. Deixamos aos 
nossos leitores estudiosos cuidado de tirar suas conclusões. 

Vamos agora abandonar por um momento as tradições do velho mundo e voltar 
nossas vistas para as terras da América, e ver o que encontramos com referência a esse 
misterioso assunto. 

Comecemos com um povo, hoje quase extinto, ou seja com os índios da tribo 
Mundurucús, habitantes do alto Tapajós. Esse povo na lenda de seu aparecimento relata 
a seguinte história: 
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“Certo dia os homens surgiram sobre a terra. E “esses primeiros homens que os 
animais viram entre as savanas e florestas foram os que fundaram a maloca Acuparí. Um 
dia apareceu nesta, Carú-Sacaebê, “o Grande Senho”. Não havia então na terra senão 
animais pequenos, porém logo veio a caça graúda, por obra de Carú-Sacaebê que 
também não se esqueceu “de ensinar aos homens de Acuparí” todos os processos de 
caçar. 

“Carú-Sacaebê não tinha nem pai nem mãe, mas tinha um filho, Carú-Tarú, e um 
servo Rairú”.  

“Certa feita, Carú, pai, tendo voltado da caça, conforme partira, disse ao filho: “Vai 
dar uma volta pela casa dos vizinhos, parece que eles mataram caça a amais não poder”. 
Infelizmente por mais eloquência que empregasse, o jovem Carú nada arranjou; os 
homens de Acuparí, mundurucús de alma já empedernida não lhe deram mais que peles 
e penas dos animais que haviam morto”. 

“Ora o que fizera o pai Carú, fora apenas para experimentar o coração do povo, 
pois bem sabia ele como se arranjar. E ficou colérico com o que acabava de verificar. 
Tentou contudo nova experiência, mandando mais uma vez o filho com ordem de falar do 
alto e ameaçar. E os fariseus dos mundurucús, riram na cara dele. Ainda uma terceira vez 
o rapaz partiu em embaixada súplice. Nada obteve. O pobre e mal aventurado jovem foi 
ignominiosamente repelido pelos históricos mas já ferozes Caras-Pretas”. 

“O pai Carú compreendeu que sua divina presciência não o havia enganado e 
presa de indescritível furor plantou em volta da maloca Acuparí, pacientemente uma a 
uma todas as penas que seus súditos lhe haviam mandado por troça exclamando: Vocês 
vão ver!” 

“E com um gesto seco e três palavras mágicas transformou em porcos bravos 
todos os habitantes de Acuparí, não só os homens como as mulheres e as crianças. Ato 
contínuo, olhando para o lado das penas que dispusera em torno da aldeia, levantou a 
mão abrangendo o horizonte e a esse apelo brotaram do nada grandes montanhas e o 
local da antiga maloca se transformou em imensa caverna”. 

“Ainda hoje, dizem piedosamente os mundurucús, ouvem-se de longe em longe, da 
entrada, gemidos humanos misturados com grunhidos de porcos, no anterior da temida 
caverna, onde ninguém se arrisca”. 

“Carú-Sacaebê, escoltado pelo fiel Rairú, continuou sua marcha pelo prado até que 
fatigado parou a um ou dois dias de Acuparí. Bateu com o pé na terra e uma larga brecha 
se abriu. E dela o velho tirou um casal de todas as raças: um de mundurucús, outro de 
índios (os mundurucús se consideram superiores aos demais selvagens), um casal de 
brancos e outro de negros. Os índios, brancos e negros, dispersaram-se pela terra, etc.”. 

A história prossegue, porém para nosso atual interesse, basta ficarmos por aqui. 

A alusão aos mundos subterrâneos como sementeira de raças ou arca de onde 
surgem povos encarregados de repovoar a terra é mais do que evidente. 

Comparemos essa lenda com a bíblica de Noé e depois façamos as devidas 
substituições da barca por Agarta. O resultado é assaz expressivo. 

Ainda nas páginas da lenda do continente americano encontramos a estranha 
lenda dos Incas, povo altamente civilizado em épocas anteriores ao descobrimento e que 
por ocasião deste já se encontrava em franca decadência, com práticas religiosas 
absurdas, entre elas o sacrifício humano. 

Esse povo contudo, que no passado longínquo de sua história, foi 
incontestavelmente um povo sábio e grandioso, possui uma interessante história que nos 
permitimos reproduzir. 
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Conta a lenda que os povos daquelas paragens viviam na mais completa barbárie 
como restos que eram das civilizações anteriores. Adoravam tudo quanto lhes causava 
estranheza e praticavam ritos atrozes, durante os quais em horríveis festins sacrificavam 
crianças virgens. O Sol, pai de todas as coisas, condoído da sorte dessas gentes 
mandou-lhes seus filhos Manco Capac e Mama Coya com a missão de iluminar aquelas 
mentes obscurecidas que entre si viviam em lutas perenes. 

Apareceu o casal de “irmãos-esposos” numa ilha  do lago Titicaca e para saberem 
onde deviam fundar a capital do Império, dera o Sol a seu filho Manco Capac, um bastão 
de ouro que no local escolhido devia enterrar-se totalmente até desaparecer. Deu-se isso 
numa colina de Tebunacú, situada cerca de oitenta léguas do lago Titicaca. 

A cidade a erguida se chamou Cusco que significa centro ou umbigo do mundo. 

Relatar todas as peripécias desse casal de seria alongarmo-nos demasiadamente 
sobre um assunto que não é objeto deste trabalho. 

Citamos apenas esta primeira parte para apontar a  origem lendária daquele povo 
e o curioso fato capital chamar-se Cusco ou seja Umbigo, pois foi justamente desse 
umbigo que a mesma tradição relata nos mitos de Pacari-Tempu ou da Pousada da 
Aurora e de Tempo-Tocco, como da serra das Três Cavernas que saíram os misteriosos 
povos dos Maras e dos Tampu. O primeiro da embocadura do mesmo nome e o segundo 
da caverna ou embocadura denominada “Sutic”. 

Esses povos, como vimos relatar a lenda tão bem reproduzida por Sir Clement 
Markhan, vieram do interior da terra para povoá-la. 

Esse país interior, berço misterioso não só de povos como de muitos personagens 
de nossa história cuja vida não é bem conhecida, tem inúmeras denominações em 
diversas partes do mundo. O mais popular porém no Oriente é o de Agarta. É o mesmo 
“Asgardi” ou a “Cidade dos 12 Azes” segundo os Edas escandinavos ou o país 
subterrâneo de Assar dos povos da Mesopotâmia.  É o país do Amenti dos egípcios e que 
segundo H.P.B.,  os cristãos saúdam ao pronunciarem o “Amem” no final de suas preces. 
Esse vocábulo teria sido aprendido pelos israelitas no cativeiro e preservado através dos 
séculos, já com um significado um tanto modificado. 

É ainda o país dos Sete Potalas, descrito por Parashara a Maitréia no Vishnú 
Purana. É para tibetanos e mongóis a cidade de Erdemi. Para a mitologia grega os 
Campos Eliseos ou Hades. Para os mexicanos a cidade de Tula ou Tulam, para os 
bardos celtas a “Terra do Mistério”. É o misterioso Montsalvat das tradições do Santo 
Graal, fonte inspiradora de Wagner para o seu Lohengrin e Parsifal. É a terra de  Chivin 
ou a Cidade das 13 Serpentes”. O Fu-Sang das tradições chinesas; o Mundo Subterrâneo 
que raiz dos céus segundo o Votan de Tsental; o país dos Calcas, Calcis ou Kalkis ou a 
famosa Colchida, da epopéia dos Argonautas. 

Em última análise, é o pais misterioso de onde provieram os ciganos espalhados 
pelo mundo como por castigo haverem violado as leis do país que ocupavam. O mistério 
que envolve a tradição desse povo somente  pode ser bem compreendido quando ligado 
a Agarta.   

Aos que duvidam desta afirmativa, alegando que os ciganos são oriundos da 
Bohemia, Tzingaria, etc. pedimos que recordem a história e façam cuidadosa investigação 
em torno deste assunto sendo certíssimo que muita coisa surpreendente será constatada. 

Os primitivos ciganos, aparecidos na Europa de maneira tão estranha, não só 
possuíam um idioma estranho, como estranho eram seus hábitos, costumes, tradições, 
religião, arte, etc., etc., o que os colocava como um povo absolutamente diferente de 
todos os seus contemporâneos, além de apresentarem outras peculiaridades que 
somente entre seus membros poderiam ser encontrados. 
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Não pretendemos nem estamos capacitados para esgotar o assunto sobre os 
mundos subterrâneos. Acreditamos que em breve provas mais concludentes serão dadas 
aos homens. 

Nosso propósito foi apenas demonstrar que a crença na existência de um mundo 
interior ou subterrâneo não é estranho a tradição ocidental. Ela existe entre todos os 
povos da terra e aqui e ali poderão os estudiosos encontrar evidentes sinais 
comprobatórios de nossas palavras, quer nas páginas da mitologia, quer no folclore, quer 
nas crenças ingênuas do povo, 

Uma verdade contudo é evidente: esse assunto foi ciosamente guardado no mais 
secreto dos templos até que os tempos esperados fossem chegados. E a Sociedade 
Teosófica Brasileira, corno verdadeira depositária das Verdades Eternas na face da Terra, 
não poderá permitir sob pretexto algum que as suas afirmativas possam servir para 
grosseiras explorações como acontece sempre que uma nova verdade é revelada. 

Até que maiores esclarecimentos sejam dados ao mundo, que meditem os nosso 
leitores na misteriosa palavra de passe adotada pelos franco-maçons ou seja o misterioso 
VITRIOL cujas letras formam a frase: VISITAE INTERIORAE TERRAE RETIFICANDO 
INVENIES OMNIA LAPIDEM. 

E para terminar citemos aqui o grande Homero ao fazer o guerreiro Agamennon 
dirigir a Zeus a seguinte prece (Ilíada – Canto III): Zeus pai, que no Ida demoras, supremo 
e potente senhor Hélio, que a tudo divisas e todas as coisas escutas, Rios e Terras 
também, e vós outros ó deuses de baixo, que nas moradas subterrâneas os homens 
perjuros punis, vós testemunhas nos sede e fiadores dos votos sagrados”. 

Com esta citação encerramos este modesto trabalho augurando aos nossos 
leitores que o véu que encobre tão impenetrável mistério seja descerrado cada vez mais, 
no presente ciclo, possibilitando-lhes uma compreensão mais nítida do problema, 
permitindo-lhes vencer a natural aversão intelectual para com um tema tão estranho. 

 
"Praça da Vitória” 

 
No dia 28 de setembro p.p., às 16 horas, grande número de irmãos da Sociedade 

Teosófica Brasileira encontravam-se reunidos na praça fronteira ao Templo a fim de 
comemorar, na presença da Exma. Sra. Helena Jefferson de Souza, DD. esposa do 
Presidente Cultural e Espiritual da Sociedade Teosófica Brasileira, Professor Henrique 
José de Souza, a data da fundação espiritual dessa Sociedade, bem como inaugurar a re-
ferida praça que, por decreto municipal, recebeu o nome de Praça da Vitória. 

O Exmo Sr. Prefeito Municipal, Sr. Mário Mascarenhas de Oliveira, não tendo 
podido comparecer a esse ato devido a obrigações oficiais no comício do candidato à 
Presidência da República, Dr. Juscelino Kubitschek, que se realizava nesse mesmo dia, 
enviou como seu representante o ilustre Professor Joaquim Ribeiro Franqueira. 

O Diretor em exercício da Sociedade Teosófica Brasileira, General Dr. Cícero 
Pimenta de Melo, depois de cumprimentar o representante do Exmo. Sr. Prefeito e todas 
as pessoas presentes, convidou a Exma. Sra. Helena Jefferson de Souza a descerrar a 
placa da praça que se inaugurava, o que foi feito sob calorosa salva de palmas. O 
General Pimenta de Mello deu, então, a palavra ao Dr. Carlos Lucas de Souza que, em 
nome da Sociedade Teosófica Brasileira, proferiu de improviso o seguinte discurso: 

“Exma. Sra. D. Helena Jefferson de Souza, 

Ilmo. Sr. Professor Joaquim Ribeiro Franqueira, digníssimo representante de S. 
Excia. Sr. Prefeito Municipal, 

DD. Irmãs, Veneráveis Irmãos 
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Juventude Brasileira aqui tão bem representada.  

Há 34 anos, nesta data, ecoou através estes montes e vales e daqui por todo o 
Brasil e o mundo, em clarinadas de luz, a palavra de ordem do novo Ciclo que se iniciou 
com um juramento feito, no alto daquela Montanha – a nossa Montanha Sagrada – 
perante a Consciência Cósmica, pelos fundadores da Sociedade Teosófica Brasileira, 
Professor Henrique José de Souza e D. Helena Jefferson de Souza. E é a vitória dessa 
Missão, a vitória. da Mônada humana sobre si mesma que comemoramos nesta altura, a 
23º de latitude sul em oposição a 23º de latitude norte, onde começou esta jornada.  

No princípio era o caos, a terra era vã e vasca, as trevas cobriam a face do abismo 
e somente o espírito de Deus se movia sobre as águas, dizem as santas escrituras. 

Foi, então, criada a Mônada humana e na sua descida aquele que seria o homem 
em um futuro distante, iniciou aí a sua peregrinação sobre a terra. De ciclo em ciclo, de 
etapa em etapa, ora subindo aos páramos divinos, ora descendo aos abismos da terra, 
através todas as formas, a criatura de Deus alcançou a forma humana e com ela sofreu 
desequilíbrios e quedas e também a prometida redenção. As guerras e as lutas continua-
vam no céu e na terra e o homem desamparado mergulhava mais e mais na matéria, se 
esquecendo da sua estirpe divina e os áureos dias de um paraíso de eterna primavera 
ficaram apenas como longínqua tradição. Só a misericórdia divina persistia na sua 
proteção através os santos mistérios, homens santos e profetas de todos os tempos, 
guias, instrutores e condutores de povos e sementes de civilizações, os quais como 
frações do Manu Síntese, o protótipo da humanidade, conduziriam as Mônadas primitivas 
às formas humanas atuais ora restringindo os seus poderes quando tenebrosos e 
egoístas, ora aquinhoando-os com novos estados de consciências, verdadeiros “saques 
contra o futuro”, evitando assim que as almas débeis caíssem no mal sem remédio. E 
assim o Eterno, senhor dos mundos, reconduzindo as suas criaturas até a esta altura, 23º 
de Latitude sul, reintegrou a hierarquia vigente, dando a vitória à Mônada redimida, vitória 
que hoje comemoramos inaugurando esta praça, em forma circular, o que bem expressa 
a marcha da Mônada e sua volta à Divindade. 

Coube assim ao Brasil, ao privilegiado povo brasileiro, marcar o fim de um ciclo e 
dar início a uma Nova Civilização que servirá de paradigma a todas nações. Assim, nesta 
hora em que se processa a eleição do novo Presidente da República Brasileira ergamos 
nossos pensamentos e roguemos a Deus que inspire todos os brasileiros para que 
saibam escolher o Presidente da República Brasileira que conduza o Brasil em seus 
elevados destinos. 

Em nome da Presidência da Sociedade Teosófica Brasileira quero pedir ao ilustre 
Professor Joaquim Ribeiro Franqueira transmitir mais uma vez à sua Excia. o Sr. 
Governador da nossa cidade de São Lourenço o nosso agradecimento por ter 
compreendido missão da Sociedade Teosófica Brasileira, autorizando por decreto 
municipal que esta praça recebesse o nome de Praça da Vitória”. 

Em seguida, o distinto Professor Joaquim Ribeiro Franqueira, na qualidade de 
representante de S. Excia, o Sr. Prefeito Municipal, fez uso da palavra, proferindo, 
também de improviso, a seguinte oração: 

Minhas senhoras e meus senhores 

Em nome do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Mário Mascarenhas de Oliveira, venho 
trazer, com real desvanecimento, os seus aplausos e os seus incentivos ao movimento 
em que está empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira. 

Esta cidade, pelos seus representantes legais, de há muito, já reconheceu a S.T.B. 
como de utilidade; pública, pelo trabalho insano que vem prestando ao município, na 
evolução material e espiritual deste pedaço de Minas Gerais que é a nossa querida São 
Lourenço, com sua Montanha Sagrada, plantada nesta falda da Mantiqueira, que vela, 
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verdejante, pelas cidades e vilas do seu sistema privilegiado. Agora, neste 28 de 
setembro, quando a S.T.B. comemora os seus 34 anos de útil e proveitosa existência, 
toda ela dedicada ao alevantamento das novas gerações e à paz universal, reunindo, no 
magnífico Templo que domina este imponente e artístico logradouro, todas as religiões, 
quis, mais uma vez, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, num preito de justa consideração e 
real apreço, dar a denominação de PRAÇA DA VITÓRIA a este local, que será, pelos 
séculos, o marco de uma jornada encetada pelos pioneiros da espiritualidade em busca 
da Verdade, da Beleza e da Bondade. 

Descerrando o sagrado pavilhão da nossa pátria, dou por inaugurada a PRAÇA DA 
VITÓRIA, entregando-a ao zelo da S.T.B., sob a presidência do Exmo. Sr. Professor 
Henrique José de Souza e de D. Helena de Souza, aos quais presto, pessoalmente, neste 
momento, o culto da minha admiração e simpatia, pelo muito que têm feito em prol da 
causa dignificante na qual todos os presentes colaboram. 

Neste instante, tão sensível para mim, é com o coração aberto que faço tuna 
confissão pública, guardada, com verdadeiro carinho, no recôndito do meu ser. 

Em 1918, quando mal entrava pela vida, quando deslumbrava ao longe o mundo, 
mas suas incertezas e vicissitudes, tive a felicidade de ser aluno de Alfredo Bressane de 
Lima. 

Cérebro fora do comum, inteligência rara e coração ainda maior, cercava seus 
alunos de uma assistência que, hoje, de longe em longe, se encontra. 

Por seu intermédio bebi as ciências, aprendi a amar os livros, tomei gosto pela sua 
profissão e, com orgulho, tornei-me também professor, para transmitir, na medida das 
minhas forças, aquilo que dele aprendi e um pouco mais que, pelos anos vívidos, 
consegui assimilar na escola da vida. 

Já naquela época tínhamos noções de teosofia e embrenhávamos pelos seus 
meandros alcandorados, vislumbrando os seus raios luminosos. 

Tomávamos conhecimentos dos mestres da humanidade e do MESTRE Supremo. 
Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, Annie Besant, Blavatsky, Homero, Cícero, enchiam 
nossas mentes, com seus conselhos e exemplos dígnificantes. 

Hoje, ao lado das figuras mais proeminentes da S.T.B. aqui presentes, eu me sinto 
satisfeito e lanço ao inesquecível professor a lembrança da minha gratidão e a minha 
imorredoura saudade. 

Agradeço, penhorado, as palavras gentis do orador oficial desta solenidade e faço 
votos sinceros para a VITÓRIA integral da S.T.B. 

O eminente Professor Joaquim Ribeiro Franqueira foi calorosamente aplaudido. A 
seguir, o General Dr. Cícero Pimenta de Melo ofereceu, aos presentes, uma taça de 
champanhe, encerrando assim, a parte exotérica do glorioso dia 28 de Setembro de 1955. 

*********************************** 

Ofício enviado pelo Prefeito de São Lourenço ao Presidente da S. T. B.: 

Prezado Senhor. 

Tenho o prazer de encaminhar-lhe, com o presente, cópia autêntica do Decreto 
Executivo no 60, baixado nesta data, dando a uma das praças da cidade, o nome de 
PRAÇA DA VITÓRIA, em atenção ao pedido que lhe foi formulado por uma Comissão da 
SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA e como homenagem à mesma Sociedade há 
muito devotada ao progresso da Estância. . 

Nesta oportunidade, apresento-lhe os meus cordiais protestos de respeitosa estima 
e consideração. 

O Prefeito Municipal 
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MARIO MASCARENHAS DE OLIVEIRA  

 

Ao Exmo. Sr. 

Professor Henrique José de Souza D. D. Dirigente espiritual da S. T. B.  

Vila Helena 

Nesta  

SSN/.  

TEXTO DO DECRETO No 60: 

O Prefeito do Município de São Lourenço, no de suas atribuições legais e 
atendendo a representa que lhe foi feita por moradores do local, resolve designar Praça 
da VITÓRIA à atual Praça que se encontra na Vila Canaã, no Bairro Carioca, em frente ao 
Templo da Sociedade Teosófica Brasileira. 

A. Cumpra-se. 

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 27 Setembro de 1955.  

MÁRIO MASCARENHAS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal  

SYLVERIO SANCHES NETO  

Secretário 

 

ALAMEDA DR. MARIO ROSO DE LUNA 

 

Carta do Prefeito ao Presidente da S. T. B.:  

Senhor Presidente. 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso Decreto Executivo, 
denominando Dr. Mario Roso de Luna, um dos logradouros públicos da Vila Canaã, desta 
Cidade. 

Ao ensejo, desejo felicitar Vossa Excelência, considerando a marcante 
personalidade do extinto, segundo a magnifica biografia da lavra do ilustre representante 
dessa Sociedade, Dr. Otto Jargow, a quem se deve iniciativa desse ato administrativo. 

Apraz-me, neste ensejo, expressar à Vossa Excelência os meus cordiais votos de 
Feliz Natal e próspero Ano Novo. 

MARIO MASCARENHAS DE OLIVEIRA  

O Prefeito Municipal 

 

Ao Exmo. Sr. Professor Henrique José de Souza  

D. D. Presidente da Sociedade Teosófica Brasileira  

Avenida Dr. Getúlio Vargas, 465 

Nesta  

MMO/SSN. 

Prefeitura Municipal de São Lourenço  

DECRETO No 61 

O Prefeito Municipal de São Lourenço, usando de suas atribuições legais e,  
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 Considerando que a Vila Canaã, desta cidade, é um esforço dos Teosofistas para o 
maior progresso de nosso Município. 

Considerando a ilustre personalidade do desaparecido, um dos iniciadores da 
Teosofia no Continente Americano e especialmente no Brasil, 

Resolve denominar RUA DR. MÁRIO ROSO DE LUNA, o atual logradouro público, 
situado na Vila Canaã, compreendido entre a rua dos Inconfidentes e a praça da Vitória, 
logradouro esse que dá entrada para a Vida Canaã, onde se acha erguido o Templo da 
Sociedade Teosófica Brasileira, declarada de utilidade pública. 

A. Cumpra-se. 

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 24 de Dezembro de 1955. 

MARIO MASCARENHAS DE OLIVEIRA  

Prefeito Municipal SYLVERIO SANCHES NETO  

Secretário 

 

Homenagem ao Templo que se Assenta na "Praça da Vitória" 
 
Ilustração: foto 
Legenda: 

Momento em que era hasteado o Pavilhão Nacional pelo Prof. Joaquim Ribeiro 
Franqueira, representante do Prefeito. 

 

Ilustração: foto 
Legenda: 

Grupo formado junto à placa comemorativa ainda coberta pela Bandeira Nacional. 

 

Ilustração: foto 
Legenda: 

TEMPLO DA VITÓRIA DEDICADO À PAZ UNIVERSAL, À FRATERNIDADE 
HUMANA, AO AVATARA MAITRÉIA. 

 

Ilustração: foto 
Legenda: 

Momento em que discursava o Dr. Carlos Lucas de Souza. 

 

Ilustração: foto 
Legenda: 

O TEMPLO visto da Praça da Vitória. 

 
 

R E D E N Ç Ã O 
 

   Ergue-te Gigante – Empunha o facho.  

   É tempo de o Mundo iluminares.  

   Chega de treva. Abaixo a rebeldia  
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   Que Te lançou em cadeias milenares. 

 

   Serpente antiga – Dragão misterioso  

   Expulso do trono que traíste 

   É tempo de voltares às estrelas  

   Reocupando o lugar donde saíste.  

 

   Olha o Firmamento, a Via Látea  

   E verás ali o Teu lugar primeiro  

   Escuro, sombrio como o silício  

   Saco de Carvão, junto ao Cruzeiro.  

 

   Naquela cruz celeste das estrelas  

   O Teu bendito Irmão crucificado  

   Verás, sangrento, sofredor cativo,  

   Para arrancar-te à senda do pecado.  

 

   Empunha o facho e vem, 

   O Teu trono está limpo e redimido  

   À espera de Ti para reinares 

   Sobre um Mundo que por Ti foi corrompido.  

 

   É Tua vez agora de apagar 

   O incêndio que no Mundo começaste.  

   É Tua vez agora de colher 

   A semente que no Mundo semeaste.  

 

   Redimido estás, volta a brilhar 

   Luciferina chama os Céus Te esperam  

   Anjo da Luz! Retoma o Facho! 

Santarém, janeiro de 1955  

EYMAR FRANCO 

 
 

O Novo "Taro Sacerdotal” 
LAURENTUS 

 

Em nossa obra de crítica construtiva, intitulada O VERDADEIRO CAMINHO DA 
INICIAÇÃO, tivemos ocasião de provar a queda da civilização atual, justamente, pelo fato 
de haver terminado o ciclo de Piscis, ou do qual Jesus, o Cristo, a bem dizer, foi o seu 
último rebento (ou Bodhisatva – como se chamaria no Oriente). E com isso, o começo do 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  11 e 12– Novembro de 1955 a Fevereiro de 1956 – Ano XXX 

Redator : Paulo Machado Albernaz 

 29

ciclo imediato, que é o do Aquário, com a manifestação da mesma “Essência Divina”, em 
corpo diferente. Desta vez, no Ocidente, pois que, os ciclos variam de um ponto a outro, é 
o mesmo que dizer que, “ora é o Oriente quem dirige espiritualmente o mundo, ora é o 
Ocidente. Quem visita o Templo de Tjigad-jé no Tibete, ligado ao antigo “retiro privado do 
último da série dos Trachi-lamas”, encontrará na sua galeria de Bodhisatvas, o último ou 
oitavo, “o futuro Buda Branco do Ocidente”. Além da sua tez dessa cor, e não amarela, 
vem provar “que Ele se manifestará no Ocidente”. Seu adorno alegórico, é uma ferradura 
de pedras preciosas. Para leigos, nenhuma expressão possui a referida alegoria, mas 
para um iniciado, a mesma significa a excelsa manifestação, que é a do Kalki-avatara, ou 
“Cavalo Branco" ou seja, Maitréia (a quem é dedicado o nosso Templo). Todos os 
guerreiros que alegorizam a Redenção humana, cavalgam um cavalo branco. Foi daí, 
também, que alguns imperadores iniciados, como Heilé Selassié, por exemplo, só 
cavalgam um cavalo dessa cor. Assim também, Carlos Magno; embora que Napoleão 
preferisse uma égua da mesma cor, mas então, por estar provado que é mais resistente 
que o outro sexo. Nas próprias corridas de cavalos, o fenômeno está mais que 
demonstrado. Napoleão – que também era um iniciado, embora possuísse um Mestre que 
o dirigisse de longe, mas algumas vezes aparecesse para lhe dar conselhos (o chamado 
“Homem da Capa Vermelha”), cujo último, por não o ter ele aceito, pagou caro a 
desobediência, perdendo a batalha de Waterloo, e sendo exilado em Santa Helena. Como 
se vê, o esoterismo do fenômeno avatárico também influi no exoterismo profano, com 
outras palavras, a ciência divina se manifesta na terrena, embora que sempre de maneira 
incompleta, pois somente, como dissemos, os Iniciados “sabem interpretar por baixo da 
letra que mata, o espírito que vivifica”. 

Na lenda do Perseu mitológico, o referido Cavaleiro salva Andrômeda, acorrentada 
à porta do seu palácio, antes que o dragão a devorasse. Vemos uma cópia fiel da lenda 
mitológica, no S. Jorge cristão, que também “salva uma princesa acorrentada à porta de 
seu palácio, na iminência de ser devorada pelo mesmo dragão da lenda anterior”. A Igreja 
a interpreta como sendo o demônio, o dragão, e S. Jorge, o inspirado divino. Ambas as 
lendas não passam de uma alegoria: a princesa acorrentada, não é mais do que a 
Humanidade em evolução na Terra. E o dragão, alegorizando a ignorância das coisas 
divinas, ou da verdadeira Sabedoria, que é a Teosofia. Sim, tal ignorância, é que, 
concorre para todo o sofrimento humano, pois, dizem as escrituras orientais: “todo 
sofrimento humano provém de Avidyas, com o seu significado de “ignorância”, ou não 
Vidya, que quer dizer: conhecimento perfeito, isto é, Iluminação pela iniciação, nos 
Grandes Mistérios Divinos. “Prometeu acorrentado no Cáucaso”, melhor dito, no cárcere 
carnal, à espera do Prometeu Libertador, na Tragédia de Ésquilo, temo mesmo sentido 
alegórico das duas lendas anteriores: a mitológica e a cristã  8  , embora que na 
transhimalaia do “guerreiro Karttikeya, (o mesmo Maitréia Hindu), com o nome, entretanto, 
de AKDORGE (GORGE, GEORGE ou JORGE), é o “Cavaleiro das Idades”, como 
expressão dos cíclicos avataras, corno a Manifestação da Divindade na Terra. 

E assim, depois desse ligeiro, mas necessário preâmbulo, confirmamos as nossas 
palavras ou ensinamentos do Novo Ciclo, na supracitada obra, dizendo que, “tudo quanto 
se conhece como anterior ao de Aquário, chame-se de religião, filosofia, ciência, etc., não 
possuem mais razão de ser, pois, de fato, embora tivessem sido favoráveis à evolução 
humana, hoje não passam de velharias. É lógico deduzir que, se cada avatara vem 
Portador da mesma Verdade, embora, adaptada a um novo ciclo, logo não mais virá para 
produzir os ensinamentos oferecidos anteriormente. 

Quanto às religiões, como disse o maior gênio de nosso século, que foi o cientista 
e Teósofo espanhol Dr. Mário Roso de Luna, comparável a Pico de Ia Mirrandola, “não 
passam de embaciados espelhos onde se reflete a verdadeira Sabedoria Divina”. E com 
                                                        
8 MITOLOGIA não é mais do que a História das primeiras raças, principalmente a Atlante, pois, os seres daquela época eram mais 
deuses que homens. Daí, suas alegorias deíficas, que ainda vieram ter ao Panteon egípcio. 
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outras palavras, referindo-se aos falsos messias, pois que o verdadeiro não se tinha 
manifestado ainda: “Nenhum dos seres que passam por fundadores de religiões, fundou 
nenhuma delas. Quem logo se apossou de se semelhante direito, foram os seus 
pretensos discípulos abusando do inerte dogma que criavam, esqueceram que religião 
não é crença, e sim, a dupla ligação fraternidade entre os homens, segundo a sua 
etimologia  latina”. Sim, do religo, religare, etc., que vale por tornar a ligar, religar os 
homens entre si pelos elos da Fraternidade, que em verdade, está acima de todas as 
religiões, sem o que, não seriam elas as primeiras a se digladiarem e difamarem 
mutuamente. Sem falar nos seríssimos prejuízos que trazem ao mundo, intrometendo-se 
na política de certos países precavidos, como agora com muitos deles vem 
acontecendo... Jesus, já em seu tempo, ensinava a  que devia pagar os dízimos a César, 
em vez de esquivar de fazê-lo. Sim, “Dai a César o que é de César. E Deus, o que é de 
Deus”, o que tanto vale por dizer que “O Poder Temporal é Um. E o Espiritual outro... “ E 
paremos aqui para não termos de dizer muitas outras coisas que confirmam o “Fim de 
Ciclo apodrecido e gasto”. 9 

Razão pela qual o Dr. Buchanan, o descobridor Psicometria, muito antes da 
conflagração de 1914, a profetizava, do mesmo modo que a imediata, além das de ordem 
religiosa, acrescentando: “tudo desaparecerá da face da Terra, inclusive as religiões 
correntes". Por sua vez, o marechal Floriano Peixoto: “No Brasil, só temo uma guerra 
religiosa”. Todos poderão concorrer para tanto, menos aqueles que fizeram construir um 
Templo dedicado ao futuro Avatara, e consequentemente à Paz Universal, onde se inclui 
as próprias religiões, que se fundissem numa só, essa mesma Paz se faria para o mundo. 
Sim, porque não é benzendo espadas e exércitos que se concorrerá para que a mesma 
se faça para o mundo. Tornamos a repetir: tudo está errado, porque tudo representa 
velharias do, ciclo agonizante. 

Por essas e outras muitas razões, que em nosso Colégio Iniciático só se ministra 
aquilo que ao novo ciclo pertence, como Revelações da Era do Aquário. E isso, por quem 
de direito. Outro Cavaleiro que tem morto vários “dragões, muitas vezes com ares de  
“cientistas”... Mas, morto estando, anda vivo pela razão de que to Espírito é forte, mas o 
físico é fraco”... E foi assim, que depois de um grande ritual levado a efeito em S. Paulo 
(onde Anchieta terminou o seu Itinerário... ), o TARO SACERDOTAL ou das 22 letras ou 
arcanos, desfilou diante da sua Pessoa, como uma Homenagem Aquele que acaba de 
vencer uma das suas maiores batalhas, ao lado dos que, tendo ficado fieis à Lei que a 
tudo e a todos rege, formam a Semente da Civilização triunfante. Donde, seu Templo 
erguido na Praça da Vitória, também o está na Vila Canaã, na cidade sul-mineira de S. 
Lourenço, que a bem dizer, é a LAURENTA (ou Laureado), lâmina 22a do referido TARO. 
Este se acha desdobrado, em quadros expressivos (onze de cada lado) no salão nobre da 
Ordem do Santo Graal, existente no mesmo Templo. 10 

ADVENIAT AD REGNUM TUUM. 

 

                                                        
9 Que dizer do africanismo tão em voga em nossos dias, que representa o maior atestado da decadência do ciclo. E isto, de permeio 
com a religiões correntes. Sim, os santos são os mesmos, mas, o ronco das cuícas equivalem ao badalar dos sinos e os alto-falantes 
buzinando os ouvidos dos que precisam dormir mais um pouco por suas lides diárias ultrapassarem o limite da vida... Sim, anunciando 
as missas de parceria com discos carnavalescos... Fim de ciclo apodrecido e gasto”. Ou melhor, O tempora, o mores”! – Ó tempos, ó 
costumes! 
10 Cada letra ou arcano com seu nome e sete interpretações cabalísticas diferentes dos de outrora. Uma simples 
pergunta nesta anotação: De que serve aprender em velhos livros de ocultismo e teosofia, digamos, escritos por 
profanos, e não por Seres de outra Hierarquia... inclusive o NOVO TARO.  

Mas é que outros preferem ADIAR A EVOLUÇÃO PARA A VIDA FUTURA! Resta saber se ainda terão o direito à mais 
uma encarnação, ou se “foram atirados para fora da Corrente”, expressão essa já conhecida no ciclo passado, nas 
Regras da Grande Hierarquia oculta. 

Sim, os que preferem o ORIENTE ao OCIDENTE, justamente por serem “desorientados”. 
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“FIM DE CICLO” 
Quando o homem chegar a dominar-se conscientemente, dominará também a 

Natureza, porque, conhecendo e obedecendo às suas leis, a Natureza – submissa e 
escrava – obedecerá às suas ordens. Porém, enquanto imperar o egoísmo entre os 
homens, os elementos transbordados serão tão caprichosos e cruéis como a 
humana natureza. (Trecho da conferência, iniciando pelo Rádio, do Prof. Henrique J. 
Souza, proferida em 1932 pela Rádio Sociedade Mayrink Veiga). 

Hoje só temos a acrescentar, como autor daquelas palavras, o seguinte: 

"Será que América (do Norte), Inglaterra e Rússia estarão em condições de 
dominar a Natureza que elas mesmas procuraram revoltar com as suas bombas atômicas 
e de hidrogênio? Não. Pois se o estivessem, saberiam que são as primeiras a sofrerem 
das terríveis perturbações que desde já estão sendo desencadeadas sobre elas próprias, 
fazendo o mesmo às demais Nações do mundo. E tudo isso, em pleno "Fim de ciclo 
apodrecido e gasto", para não apontar o DIES IRAS, que a própria Igreja se refere, mas 
não compreendeu ainda que nesta época se revela. E as próprias Nações que concorrem 
para a destruição em massa, como seus próprios nomes o assinalam: Inglaterra Russia 
America ou I R A ". 

O mesmo Homem de outrora... 

 
Correntes Elétricas Mortíferas Passam Pelos Dentes 

 
Misteriosas USINAS ELÉTRICAS na boca do homem são as causas de 
graves doenças. A revista ilustrada alemã “REVUE”, relata pesquisas 
sensacionais do Cirurgião Dentista Willy Robert Reichel. 

 

Tradução resumida e comentários por Otto Jargow 
 

Inúmeras são as pessoas atormentadas por dores de toda a espécie. Dores de 
cabeça, enjôos e outros males tiram-lhes toda a vontade de trabalhar e roubam-lhes a 
alegria de viver. Em muitos casos, é provável que tais pessoas sejam vítimas de correntes 
elétricas que procedem das obturações metálicas na boca e que causam grave prejuízo à 
saúde. Grande é o número dos que sofrem desse mal, sem o saber. No verdadeiro 
sentido da palavra, entre dez adultos, nove são aleijados dos dentes (Zahnkrueppel), 
devido a coroas e obturações de metais imperfeitos. A cirurgia dentária tem aplicado até 
agora os seguintes metais imperfeitos: alumínio, cobre, zinco, estanho, liga de latão e 
ouro e amálgama. Todos esses metais, conforme afirma o Dr. Reichel, são considerados 
causadores de multas doenças malignas; eles formam ou criam elementos galvânicos, os 
quais produzem, sem parar, correntes elétricas perigosas. Esses sinistros elementos 
estão localizados bem por baixo do cérebro, secam a boca e inflamam a gengiva. Desse 
campo de perturbação surgem Incômodos em todos os órgãos e articulações, afetando 
até o músculo do coração. Dores, tumores e paralisia são os desastrosos efeitos. O último 
ato do “DRAMA DENTE”, talvez seja a morte. Muitos cientistas, entre os quais o 
conhecido INTERNIST Professor von Bergmann, confirmaram as idéias do Dr. Reichel, 
que exige expressamente a retirada de todas as peças de metal da boca, substituindo-as 
por porcelana. Para os dentistas, caixas beneficentes e a indústria isso vai causar, por 
certo, uma verdadeira revolução. 

REVUE continua a informar sobre casos estudados pelo Dr. Reichel: 
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Um grande comerciante apareceu certo dia num consultório médico. Estava triste, 
acabrunhado e sem ânimo. Trazia, na boca, diversas obturações de amálgama. Alegava o 
cliente que os seus negócios iam mal e que todos, inclusive a própria esposa que o 
amava muito, evitavam de conversar com ele, o que atribula ao seu mau hálito. Consultou 
muitos médicos, fez tratamentos, gastou dinheiro, mas o hálito desagradável perdurava. 
Resolveu, então, operar as amígdalas, sem resultado. Desesperançado, atirou-se à 
bebida e foi decaindo, moral e fisicamente, vindo, finalmente, a falir. O oficial de justiça 
que penhorou os seus bens, disse-lhe: “Parece que são os seus dentes a causa dos seus 
maus negócios. O senhor tem um hálito muito desagradável e é isto que afasta os seus 
fregueses. Procure um bom dentista”. Diante desses dados, o cirurgião dentista fez o 
exame e esclareceu: “de fato, o senhor tem obturações de amálgama, que causam este 
hálito. Este metal contém cerca de 60% de mercúrio que é um forte veneno. O senhor 
deve sentir um de metal ou algo semelhante a eletricidade, como se pusesse a língua nos 
dois pólos da bateria de lanterna elétrica. O cliente confirmou a opinião do dentista, mas 
pôs suas dúvidas quanto “àquela USINA ELÉTRICA na boca”. Levou-o, então, o cirurgião 
um galvanômetro de precisão (um aparelho especial para o devido exame das correntes 
que agem principalmente sobre o sistema nervoso central. Um homem são suporta, em 
geral, uma corrente até 50 miliamperes. O ponteiro, no caso, subiu a 430, o que significa 
que o nosso homem andava com uma usina na que produzia 430 miliampéres. E não é de 
admirar se verificassem hemorragias da gengiva, paradentose, nervos abalados, dores de 
cabeça e nas articulações, reumatismo, males do coração, rins e fígado e o perturbações 
alérgicas. Com algumas consultas, o doente melhorou. Convém frisar que todos os metais 
foram retirados da boca e substituídos por porcelana queimada. Dentro de pouco tempo 
era um homem radicalmente curado, e se ainda voltou ao consultório foi para agradecer 
mais uma vez a dedicação e interesse do médico pelo seu caso. 

O Dr. Willy Robert Reichel, o Conselheiro Bergmann e o Professor Falk, da 
Universitäts-Zahn klinik Münschen (Alemanha), confirmam os efeitos terríveis que os 
metais na boca estão causando à saúde do homem. 

Mesmo um ácido fraco, pelo tempo, dissolve metais imperfeitos, de modo que, 
dissolvidos dois metais diferentes, surge uma corrente elétrica. Deste fato, aproveitou-se 
o físico Galvani, quando chegou a produzir seu primeiro “elemento galvânico”. O mesmo 
se deu quando uma obturação de amálgama com uma de outro metal ou uma ponte, 
forma um contato por via de saliva ácida. Estabelece-se uma corrente elétrica, passa da 
obturação para a ponte e daí para o dente e, finalmente, para o maxilar. 

Caso se encontre, além do amálgama e do aço, metal de liga de ouro secundário, 
na boca, verifica-se então, a perigosa tríade de elementos, a qual sob influência da saliva 
ácida, produz ions e correntes elétricas, quase mortíferas que penetram no organismo 
humano. Os ions são elementos de átomos carregados de eletricidade, que tanto mais 
prejudicam os nervos, quanto mais perto se encontram os metais do maxilar. Assim, a 
corrente positiva dos nervos se altera e a negativa se anula. Estes atacantes – as 
correntes mortíferas – que prejudicam todo o organismo, especialmente o sistema 
nervoso, devem ser abolidos. O Dr. Reichel proíbe, terminantemente, o uso de metais im-
perfeitos, para os quais não há mais lugar na boca. Já é tempo de se adotar novos 
métodos. 

* * * ** * * * **  

De nossa parte, acrescentamos: a ciência oficial dia a dia está descobrindo novos 
fenômenos que a natureza nos oculta. Mas o homem muito tem de aprender ainda sobre 
as forças da natureza em relação às cores, vibrações, sons (a harmonia das 7 notas 
musicais) e campos eletromagnéticos com seus átomos e ions, tanto benéficos, como 
maléficos, e à eletricidade em geral, que se encontra em toda a parte e já está 
manifestando verdadeiros fenômenos “sobrenaturais” que até apavoram os homens. Haja 
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vista o ocorrido no dia 24 de outubro do ano em curso nas proximidades da Califórnia, 
onde se verificou um grande estrondo e em seguida a atmosfera foi envolvida por uma luz 
prateada que acabou se transformando numa luz azul. Esse fato foi observado num raio 
de 100 quilômetros. Caso semelhante ocorreu há meses no Rio de Janeiro, ficando, 
porém, a cidade obscurecida por uma nuvem negra. Na Itália, o fenômeno se produziu, 
porém, em vermelho e em Londres, como no Rio, em negro. Tudo Isso são “fenômenos 
da natureza”, ou melhor, coisas de um “Fim de ciclo apodrecido e gasto”, como já temos 
dito inúmeras vezes. 

 

OUTROS FATOS PREJUDICIAIS À SAÚDE HUMANA,  
QUE MUITOS IGNORAM 

 

Sabemos que a física moderna provou que toda e qualquer substância cuja 
temperatura se encontra acima do frio absoluto, emana ondas eletromagnéticas; a 
temperatura produz aumento das irradiações, cujas ondas se tornam cada vez mais 
curtas. Quanto às irradiações que procedem do seio da Terra  11 , isto é, de baixo, 
queremos referir-nos, especialmente, à questão importantíssima de como e onde se 
dorme. Sobre este importante assunto, o Dirigente Cultural e Espiritual da Obra em que 
está empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira já publicou diversos estudos. 
Aproveitamos a oportunidade que se nos oferece no momento, para chamar a atenção 
para os tipos dos estrados e colchões usados e as condições do terreno em que são 
edificados os prédios que nos servem de moradia. Vejamos os colchões de molas: a 
posição das molas é, na maioria dos casos, vertical ao piso, em espiral. Resulta daí que 
essas molas verticais são verdadeiros aparelhos específicos para captar as ondas 
maléficas provenientes do subsolo que provocam insônia, dores no corpo, advindo até 
doenças inexplicáveis. A situação piora ainda mais quando, por baixo da casa, corre um 
lençol d’água, ou quando, como é comum nos edifícios de apartamentos, o quarto de 
dormir fica bem por cima de grandes caixas d’água construídas de cimento e ferro na 
parte subterrânea. E quando por baixo do prédio em que moramos existe ou existiu um 
formigueiro ou casa de cupim? Ai o mal é muito maior, podendo-se mesmo ligar a esses 
dois fatores a origem do câncer. No que se refere a substâncias minerais, coube à Rússia 
a descoberta de que o asfalto é um dos causadores do câncer (nosso Dirigente já o tinha 
revelado anteriormente). Mas, perguntará o leitor: como devemos dormir? Mais uma vez, 
responderemos: com a cabeceira da cama voltada para o Norte, pois é dali que 
recebemos as vibrações eletromagnéticas benéficas, que devem entrar pela cabeça e não 
pelos pés, o que se daria se a cabeceira estivesse voltada para o Sul. Visto que as 
correntes eletromagnéticas correm na direção Norte-Sul, os estrados ou colchões devem 
ter molas manufaturadas em sentido horizontal, a fim de captar essas correntes 
eletromagnéticas da cabeça para os pés. 

A ciência ainda não aceita na sua totalidade a VERDADE que os antigos 
enunciavam em relação às ondas vibratórias, se bem que estas tenham hoje em dia um 
grande número de adeptos, principalmente depois da chamada RADIESTESIA. A fim de 
melhor elucidar os nosso leitores sobre o que temos afirmado, citaremos, a seguir, 
trechos do livro “A Radiestesia” de Virgilio Goulart: “Tudo vibra no universo, desde o 
átomo até o astro, e cada corpo, célula ou átomo produz, ao vibrar, uma compressão no 
seio da matéria ou do éter que o circunda, originando-se daí uma ondulação como a 
produzida num lago quando se lhe atira uma pedra, ou então, um ralo numa determinada 
direção, que, em falta de exemplo mais claro, podemos comparar aos projéteis de uma 

                                                        
11 Não confundir as primeiras camadas da terra com Os mundos subterrâneos, que lhe ficam mais profundos e em posições 
eletromagnéticas de acordo com a vitalidade cósmica que alimenta o referido globo. De tais mundos subterrâneos se tem falado 
inúmeras vezes nesta revista e na reportagem do Com. Paulo Strauss pela revista “O Cruzeiro”. 
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metralhadora, seguindo continuamente uma só direção. Cada corpo ou ser, emite várias 
espécies características de raios ou ondas, que poderão ocasionar efeitos característicos 
correspondentes nos corpos com que se chocarem. Todos os seres são mais ou menos 
atravessados e afetados pelas ondas radiestésicas. Enquanto umas células são pulsadas 
harmônicamente, por ressonância simpática com a vibração, outras, por assim dizer, se 
fecham para não responder a ondas que lhes são adversas ou antipáticas. Quando se 
produz a ressonância, um extraordinário aumento da vibração da célula receptora, que 
vibra no mesmo diapasão da célula emissora, tem lugar. A descoberta deste fenômeno 
tornou possível a transmissão sintônica. É bem conhecido o caso daquele senhor que, 
desejando adquirir um piano, entrou numa sala do estabelecimento onde estavam muitos 
deles. Estando só, comprimiu a tecla de um deles para experimentar-lhe o som. Todos os 
pianos, porém, soaram em uníssono a mesma nota, parecendo-lhe que os sons vinham 
de todas as partes da sala, o que o deixou assombrado. O vendedor, percebendo o 
sucedido logo ao entrar na sala, explicou-lhe o fenômeno da ressonância, pelo qual, os 
instrumentos afinados num mesmo diapasão, como sucedia com aqueles planos, soavam 
a mesma nota tocada num deles  12   .  

RESUMO HISTORICO. A forquilha é conhecida e usada nas buscas da água do 
subsolo, de metais, etc., há milhares de anos, parecendo que o pêndulo também foi 
conhecido e utilizado, sobretudo nas Índias. O imperador chinês Yu, que reinou há mais 
de 4.000 anos, é figurado numa antiga estatueta, com uma forquilha na mão. Diz a 
tradição que esse imperador, além das buscas comuns, escolhia, por meio da varinha, as 
terras próprias para determinadas sementes, segundo as estações. Moisés, que fez correr 
água dos rochedos de Horeb, foi, a nosso ver, um grande rabdomante em Israel (nesse 
caso um fenômeno e não um milagre). Há indícios de que a radiestesia tenha sido 
conhecida dos Egípcios, parecendo-nos que a cruz TAU era utilizada como instrumento 
para buscas, assim como outros apetrechos mágicos desse e doutros povos. Na Idade 
Média a rabdomancia era bastante vulgar, havendo buscadores profissionais que se 
encarregavam de localizar filões de águas subterrâneas, metais, etc. Na obra “La 
Restitution de Pluton a Monseigneur le Cardinal le Duc de Richelteu”, editada em 1640, 
fala-se em detalhe das cento e cinqüenta minas descobertas na França, pelo Barão e 
Baronesa de Beausoleil, por meio de varinhas metálicas coloridas. Em 1633, o Abade 
Vallemont publicou um tratado sobre a forquilha, Intitulado: “Física Oculta”. Em 1666, a 
Sociedade Real de Londres declarou que os efeitos da forquilha eram reconhecidos e 
comprovados. Temos em mão o livro “La Baquette Divinatoire” de Jean Nicoles, escrito 
em 1693 e que trata com profundeza do assunto. Em 1880 falou-se multo de Barthelemy 
Bleton, que descobriu para cima de 100 minas por meio da rabdomancia. Embora 
deficiente o pequeno histórico que apresentamos, cremos que dá idéia da antiguidade da 
radiestesia e das atenções que já lhe davam homens eminentes. 

 

AS RADIAÇÕES E AS EMANAÇÕES NOCIVAS 
 

Nem só das águas deletérias, das carregadas de eletricidade ou de certos minérios 
provém as radiações nocivas, mas, também, de cavidades, ossadas e de determinados 
objetos. O engenheiro Sr. Lacroix-a-Henri, no seu livro “Theories et Procedés 
Radiesthesiques”, enumera as seguintes causas: corrente de água subterrânea poluída; 
corrente não poluída, porém, atravessando terras ou jazidas de polaridades diferentes; 
zona das linhas de força dessas correntes; esgotos, emanando, em certos períodos, 
radiações de imundícies microbianas e corpos em decomposição; falhas bruscas do 

                                                        
12 Quantas vezes verificamos um cálice ou copo na cristaleira de nossa residência ser quebrado ao explodir uma pedreira nas 
proximidades? Sim, o cálice ou copo correspondia ao som desferido pela referida explosão. Foi assim que as 7 Trombetas, no mesmo 
diapasão das muralhas de Jericó, fizeram cair por terra essas mesmas muralhas. 
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subsolo, produzindo um moinho elétrico, de ação quase sempre limitada, por ser vertical, 
mas cujos resultados podem ser extremamente violentos; casas cancerosas, cujo 
reboque interno conserva a impregnação dos primeiros doentes, podendo transmitir 
vibrações semelhantes aos novos moradores; jazidas metálicas particulares, como as de 
mercúrio, que impregnam, também, as correntes d’água que as atravessam; formigueiros 
e ninhos de vibrações microbianas, como as placas contendo pensos sujos de pus ou 
estreptococos; estatuetas grotescas, indianas, mexicanas, egípcias, indígenas, etc., e 
objetos que serviram nos rituais de sangue; múmias, cabeças de índios dissecadas e 
reduzidas, mandrágoras e objetos que serviram em cultos fetichistas ou nos quais se 
fixaram, por processos condenáveis, forças malignas; livros de feitiçaria, magia negra ou 
libidinosos; a presença nalgum andar de um prédio ou no solo, de grandes massas de 
determinados metais ou algum corpo particular, cujos raios vão afetar um gabinete de 
trabalho ou o leito. 

 

EFEITOS DAS RADIAÇOES NOCIVAS DO SUBSOLO 
 

Algumas das radiações mais nocivas, provêm certas falhas do terreno, uma 
espécie de fratura oriunda da talvez de alguma convulsão interna, da qual tenha resultado 
ficarem em contato, camadas do subsolo de radiações magnéticas e polaridades 
completamente diferentes. Ora, não se combinando as polaridades dessas camadas, 
unidas por efeito do deslizamento do terreno, estabelecem um nó eletromagnético, um 
curto-circuito, cujo campo de radiação se manifesta verticalmente, afetando os que 
permanecem nessa radiação, sobretudo em seu sistema nervoso. (O grifo é nosso.) 
Muitas das moléstias que não cedem terreno, persitindo, apesar do mais rigoroso 
tratamento médico, podem ter a sua origem nas radiações maléficas, principalmente do 
subsolo. Elas atravessam todos os andares de um prédio, por mais alto que seja, e 
atingem ruas, oficinas, teatros, escritórios, apartamentos, salões e dormitórios. A 
nocividade, porém, dessas irradiações não é sempre a mesma, pois diminuem em certas 
horas e parecem ganhar enorme intensidade por ocasião tempestades eletromagnéticas. 
Os seus efeitos fisiológicos também são diferentes, segundo o modo de vida, a 
constituição e o temperamento dos indivíduos. Há pessoas que resistem multo mais 
tempo que outras ataques das radiações nocivas e, mesmo numa casa toda radiada, há 
doentes e sãos. O Abade Mermet tendo observado que, pelo menos 20% das pessoas 
enfermas devem seus males a tais radiações, escreveu o que se segue, em seu 
magnífico livro “Comment j’opére”: “Toda a pessoa cuja saúde é precária uma razão 
aparente, deve pedir a um radiestesista competente que lhe examine o apartamento em 
que mora. De igual modo deveria proceder todo o proprietário, antes de decidir a 
construção de um novo prédio a fim de se certificar se o terreno está livre de radiações 
maléficas”. 

E com isto cremos ter esclarecido o assunto questão, de modo que o leitor possa 
saber “como e onde deve dormir”, o que é de suma importância. 

Ainda há inúmeras outras coisas prejudiciais à saúde, das quais, por falta de 
espaço, não podemos tratar. Vejamos, no entanto, algumas: os inseticidas com as 
substâncias químicas que se empregam na fabricação de certas ceras para lustrar 
assoalhos e depois de algumas horas de emprego, evaporam um ácido venenoso; as 
tinturas de cabelos e mesmo “as loções para escurecer os cabelos, provocam alergias e 
deixam, em muitos casos, homens e mulheres depelados, embora quase todos esses 
produtos sejam vendidos  e usados como “inofensivos para a saúde humana”. Bastaria 
mencionar o nitrato de prata ou substância de chumbo que quase todos eles contém, para 
constatar o contrário. Não se compreende como a Saúde Pública não os condena. 
Quanto à pintura das unhas o efeito é idêntico, pois além da parte tóxica, se bem que 
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mínima, o esmalte fecha os poros em volta unhas, (é um ótimo cola-tudo), prejudicando, 
assim a vida celular. 

Conhecido de todos é o uso dos remédios homeopáticos, receitados, não só por 
médicos, como também, em grande escala, nos centros espíritas, por entendidos no 
assunto (ou do outro mundo?). Não nos cabe aqui discutir sobre o mau emprego desses 
medicamentos; que o façam os mais competentes. Queremos, porém, chamar a atenção 
dos nossos leitores para as pequenas quantidades (poucas tabletes ou gotas) suficientes 
para curar uma doença ou, se forem mal aplicadas, capazes de matar um ser humano. E 
se a isso nos referimos é apenas para provar o mal que pode causar as substâncias, em 
doses mínimas, contidas nos produtos acima mencionados. Segundo afirma o Dr. Nilo 
Cairo, nenhum prático ignora que, às vezes, moléstias incuráveis como a tísica no terceiro 
período, vindo procurar na homeopatia o seu último recurso de salvação, vêem 
subitamente a sua marcha acelerada pelo tratamento homeopático pouco cauteloso. No 
caso, por exemplo, da tísica pulmonar, SULPHUR é um medicamento perigoso, que só 
deve ser dado em alta dinamização e em doses espaçadas. De uma criança tuberculosa, 
após uma pneumonia mal tratada e que se mantinha havia meses no mesmo estado, 
vimos a morte sobreviver em 24 horas sob duas ou três doses (gotas) de Lycopodium da 
30a. E que dizer do abuso de Digitalis e Mercúrio em remédios alopatas? E o 
envenenamento pelo cloro? E o cheiro de tintas (principalmente quando em preparação), 
donde as cólicas de chumbo, também conhecidas por “cólicas dos pintores”? E a 
intoxicação por flores aromáticas, como açucenas, rosas, nardos, lírios, angélicas, etc.? 
Muito há ainda a esclarecer, mas, como já dissemos, falta-nos tempo e espaço. 

Não temos o direito de proibir isto ou aquilo, nem é nosso intuito criticar ou 
prejudicar a indústria e o comércio, mas já que trabalhamos, ou melhor, que nossa missão 
é auxiliar a humanidade, temos a obrigação moral e espiritual de alertar nossos 
semelhantes, a fim de preserva-los de tudo quanto possa prejudicá-los. 

Assim, mais uma vez repetimos, o que é artificial e está em desarmonia com a 
natureza é prejudicial, como, por exemplo, a luz NEON, que não faz bem à vista e irrita os 
nervos, razão pela qual já foi proibida em certos países europeus. O homem é o 
microcosmo e o universo o macrocosmo. O pequeno (o homem) que enfrentar tudo que é 
grande, sem conhecer o gigante, o Universo, a harmonia da natureza, da qual faz parte, 
está se condenando a destruição. Além de viver e alimentar-se mal, num ambiente quase 
totalmente maléfico, brinca ainda com as bombas atômicas, de hidrogênio e outras mais, 
sem perceber, por egoísmo ou ignorância, que bombardeando a Terra seguidamente está 
provocando a deslocação do seu próprio eixo, o que já começa a preocupar os cientistas. 
Sobre este assunto, aliás, recomendamos a leitura de um artigo publicado na Revista 
Dhâranâ, de maio-junho de 1954, pág. 32, do Professor Henrique José de Souza, Diretor 
Cultural e Espiritual da Sociedade Teosófica Brasileira, de cujo artigo extraímos o 
seguinte trecho: “E o furor das bombas atômicas e de hidrogênio, continua a tirar a 
anatomia do mundo e dos seres que nele habitam... Os pólos se degelam e nem daqui a 
vinte e cinco anos eles voltarão a ser o que dantes eram, pois que, nem os maiores 
cientistas sabem, que a massa de um é igual à do outro, em peso, para que o equilíbrio 
(que é o Equador) no mundo se faça. Frio no verão, calor no inverno, chuvas 
extemporâneas, ou falta das mesmas, quando era a sua época. Finalmente, o próprio 
globo terrestre, desviado ainda mais do seu eixo primitivo... para contrariar a Voz da 
Natureza e tornar os homens mais loucos do que já vivem ... “ 

Poucos são aqueles que acreditam no que estamos afirmando. Infelizmente, a 
maioria só dá crédito a coisas Ilusórias, aparentemente verdadeiras, mas que não o são 
e, como sentenciou CELT: “Acreditam no dentista que diz que não vai doer”. O tempo, 
porém, encarrega-se de demonstrar o que é certo e verdadeiro. Estranho, por exemplo, é 
o fato do aparecimento de pingüins nas costas brasileiras (Rio de Janeiro, Santa Catarina 
e Paraná). Qual a razão? Como já foi dito, os pólos degelam, ou melhor, enormes blocos 
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de gelo – icebergs – se desagregam e, com eles, os pingüins que ali vivem, são 
arrastados pelas correntes marítimas numa velocidade fantástica. E é este movimento 
anormal da natureza que provoca não só as mudanças de temperatura em toda parte do 
mundo, como também as convulsões submarinas, transformando a vida biológica devido 
aos seus efeitos venenosos que, fatalmente, surgirão em conseqüência desses 
fenômenos alada desconhecidos, Quanto ao caso ocorrido na Itália (atmosfera vermelha 
carregada de forças estranhas eletromagnéticas), lembramo-nos dum “jeep” que, en-
volvido nessa nuvem atmosférica vermelha, ficou parado e não houve meio de fazê-lo 
movimentar-se. Fenômenos dessa natureza e outros mais ainda não esclarecidos, 
obrigam-nos a dizer (coisa fantástica para alguns) que devido a um desvio maior do eixo 
da Terra, o desequilíbrio aumentará, provocando mudanças climáticas, de modo que 
regiões de clima quente passarão a tê-lo frio e vice-versa. Já há tempos foi dito por 
alguém que o carioca não deveria se admirar se um dia visse o Rio de Janeiro coberto de 
neve, e isso devido a esses fenômenos anormais da natureza. As ondas de frio, nunca 
vistas assim, e as chuvas de pedra não são suficientes para meditarmos um pouco e 
procurarmos saber a razão desses fatos? 

Ao finalizar este estudo, veio-nos às mãos o “Diário de Noticias” de 28 de outubro 
último, onde se acha publicado na página 4, primeira coluna, o seguinte: “FATOS 
ESTRANHOS” – “Um fato estranho se verificou na semana passada ao norte de Vera-
Cruz, na Costa do México: milhares de peixes mortos apareceram nas praias, enquanto 
os habitantes do litoral sentiram estranha irritação na garganta e nos olhos e insólitas 
moléstias intestinais. Ao mesmo tempo larga faixa roxa apareceu na superfície do mar. 
Toneladas de peixes de todos os tamanhos, desde os menores até os tubarões têm sido 
atirados à praia, decompondo-se rapidamente. Os pescadores que abriram alguns desses 
peixes, encontraram-nos carcomidos como se tivessem absorvido algum ácido. O vento 
do mar também estava carregado de essências desconhecidas e irritantes. O fenômeno 
foi explicado inicialmente como resultado dum terremoto submarino ocorrido nas 
profundezas do Golfo do México e que provocasse intenso desprendimento de gás 
nocivo. Também foi atribuído à radioatividade, aguardando-se os resultados do exame do 
ar recolhido por meio de compressores”. 

O leitor inteligente, pouco a pouco, se convencerá da realidade de tudo quanto 
afirmamos. 

Que a paz se faça para todos os seres da Terra.  

 
TEOSOFIA  

CONCEITOS E MÉTODOS 
 

Teosofia, designação que há muito possui a Religião-Sabedoria ou Sabedoria 
Iniciática das Idades cujos nomes anteriores foram múltiplos e variados conforme a época 
e o Idioma usado, tem hoje, segundo os ensinamentos difundidos no selo da Sociedade 
Teosófica Brasileira, uma novíssima denominação: Eubiose. Continua, porém, nessa 
mesma Escola Iniciática que é a S.T.B. , conceituada como a Ciência-Religião ou 
Religião-Sabedoria de todos os tempos, pregada e atualizada sempre por Quem para 
tanto é credenciado e demonstra, com provas insofismáveis, ser o intermediário d’Aquele 
ou d’Aquilo que se manifesta todas as ocasiões em que há mister de novo impulso à 
Tônica da Verdade. E prossegue também ali definida como a Ciência da Vida, do Bem-
Viver e, portanto, da Evolução ou do Aperfeiçoamento. Não se enquadra a Teosofia ou 
Eubiose entre as ciências vulgares, nem se lhe deve emprestar o simples e banal 
conceito de religião. A Eubiose ou Teosofia não é fé sem Ciência nem ciência sem Fé. Ela 
não admite a fé cega, supersticiosa e dogmática, nem a ciência de simples fatos, cretina e 
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positivista. Em suma: a Teosofia não admite o fanatismo! Ela conduz ao Ideal, pregando 
que para isto há mister de um certo nível ético e de alguma cultura intelectual. Religião, 
porque tudo considera e examina com cuidado, facultando os meios pelos quais os 
homens podem religar-se àquele Algo ou Alguém de que provêm, e Ciência, portanto, por 
isso mesmo, a Eubiose outra coisa não faz senão fornecer ao homem elementos de 
crítica, a fim de que este, por si mesmo, ativamente, se torne em o cadinho no qual deve 
processar-se, com consciência do mesmo, a transcendental obra da transformação de 
Vida-Energia em Vida-Consciência, afã eterno e singular da Natureza, que tem no homem 
a sua obra prima de Grande Artista e, por isto mesmo, seu mais precioso agente no Plano 
Evolutivo, plano em que importa não o quantum numérico apenas, porém sim o quantum 
simultaneamente quantitativo e qualitativo. 

O homem, dotado de mental e apto, em consequência, para possuir o livre-arbítrio 
que lhe condiciona a noção de liberdade, para tanto suficientemente elástica, e que lhe 
proporciona o mérito ou o demérito, é o ponto crítico da Evolução e aí se acha situado. 

Por que isso? 

Dir-se-ia, em resposta, metaforicamente, “Penso, – logo, sou”... Ao bom 
entendedor meia palavra basta... 

Digamos, entretanto, as palavras por inteiro, respondendo com o genial Farias 
Brito: 

“O homem tem sobre os outros seres este privilégio excepcional: que é ele próprio 
quem formula as leis a que deve obedecer. Ora, é justo dizer: quem formula as leis a que 
deve obedecer, tem consciência de si mesmo. É a propriedade da natureza humana. 
Nisto precisamente consiste a liberdade que, na sua significação real e mais profunda, 
não é senão a consciência da ação. É a superioridade do homem. E como esta 
consciência da ação é, em cada um, naturalmente tanto maior, quanto maiores são os 
seus conhecimentos, quanto mais clara se faz a sua percepção das coisas, daí se segue 
que a liberdade é uma conquista espírito, que é um princípio, uma força que tanto mais 
cresce, quanto mais se aprofunda o homem em seus conhecimentos. E não basta que o 
homem se conheça a si mesmo como princípio de atividade; é preciso que conheça 
também a Natureza, teatro em que esta atividade se exerce. De modo que é da noção do 
conhecimento que resulta o conceito da liberdade, sendo que é pelo conhecimento que o 
homem se torna livre. 

As ações dos homens, (tomando-se por ação um complexo de movimentos) ou, o 
que é o mesmo, o movimento em que se resolvem as ações dos homens, distingue-se do 
movimento realizado pelos corpos no espaço, pelo simples e claro motivo de que o 
movimento dos corpos se realiza inconscientemente, ao passo que as nossas ações são 
feitas com consciência. Sempre que um corpo se move, sofre a ação de uma força 
exterior, quer dizer, é determinado por uma causa. Sempre que o homem realiza qualquer 
coisa, pratica um ato vontade, quer dizer, é determinado por ação de uma idéia, por um 
pensamento ou um sentimento, e tende a realização de um fim; de onde a lei: não há 
ação sem fim. 

É assim que, passando da esfera da Natureza para a esfera da atividade humana, 
a lei de causalidade transforma em lei de finalidade. Deste modo, podemos dizer, em 
conclusão: na Natureza, isto é, nos fatos puramente mecânicos, domina a lei de 
causalidade; ações do homem, domina a lei de finalidade”. 

Ainda no que concerne aos porquê aludidos, vale referir que a Eubiose, ao tratar 
da Vontade, apresente esta sob três aspectos denominados Pré-Vontade, A Auto-
Vontade e Supra-Vontade, dando ao primeiro o caráter de uma vontade instintiva 
desenvolvida, de u força incoercível ou de um poder bruto, onde impera o regime da 
Razão da Força, e onde o agente, mercê disso, pode não porque queira ou deva, 
conscientemente, mas por ser levado a poder, em consequência de uma causalidade que 
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obriga a um efeito; ao segundo aspecto é dada a feição de liberdade, de direito de 
escolha, de livre-arbítrio, no que implica a necessidade de consciência intrínseca, aí 
prevalecendo o império do Querer; ao terceiro aspecto, finalmente, cabe a característica 
de Renúncia, de Moral, de Ética, superando então o Dever. 

Ocorrem, pois, as realizações, sob três modalidades: em uma primeira etapa, a 
atividade é compulsória; em uma segunda fase, a ação é facultativa; em uma terceira 
condição, o movimento é intuitivo. É como se disséssemos que, inicialmente, há uma 
passividade ativa, isto é, uma atividade em que o agente é conduzido à ação, não porque 
ele mesmo queira ou tenha consciência que deve agir, como acontece no seio dos reinos 
mineral, vegetal, animal e, até certa idade, no reino hominal, processando-se assim as 
ações independentemente do querer próprio, estando nesse caso a transformação que 
sofrem os minerais, o desenvolvimento dos vegetais, as ações dos animais, e as que se 
passam nos seres humanos desde o embrião até à idade em que adquirem a noção da 
faculdade de querer, prevalecendo então as ações involuntárias, à semelhança de 
reações ou reflexos medulares; que, depois, surge uma atividade ativa, o que vale dizer, 
uma atividade em que interfere a vontade do agente, no que implica a possibilidade de 
opção e determinismo propriamente dito, faculdade só inerente às humanas criaturas por 
sua condição excepcionalíssima entre todos os outros seres, que é a de possuir mental e, 
o que avulta de importância, ter Inteligência e da mesma ter consciência, bem como 
empregá-la no sentido que quer, agindo, destarte, segundo seus próprios desígnios, e 
não mais, portanto, mercê da simples causalidade que rege os feitos mecânicos, porém 
sim da finalidade, lei que regula as ações dos homens, individualmente, desde que 
atingem a maioridade, ou idade da razão, como é usual dizer-se, e, coletivamente, desde 
a outorga à Humanidade da emancipação que lhe coube por Lei, quando, na Quarta Raça 
Atlante atingiu de fato a maioridade e, verdadeiramente, recebeu os atributos que lhe pos-
sibilitariam prosseguir na senda da Evolução, não por causalidade, com inconsciência da 
finalidade da ação, mas com consciência da ação e com conhecimento da causalidade de 
seus atos quanto à respectiva evolução, só possível por ser o homem semelhante a Deus, 
Brahmã, Alá, Goda, Tat ou que outro nome se dê àquele Algo ou Alguém que a tudo e a 
todos rege, semelhança que, não é demais frisar, só é admissível quanto à posse da-
queles três atributos, variáveis nos graus, porém suficientes e indispensáveis a qualquer 
realização: Vontade, Atividade e Sabedoria; e que, por último, ocorre uma atividade 
passiva, ou, o que é o mesmo, uma atividade a que o agente se submete com 
consciência e por dever, tornando-se, assim, uma real e eficiente concausa por 
determinação própria na transcendental Obra da Transformação de Vida-Energia em 
Vida-Consciência, apanágio d’Aqueles que vivem a Vida que não traz a Morte em seu 
bojo! 

Esboçada essa conceituação, passamos agora a tratar dos métodos eubióticos ou 
teosóficos em breve exposição, também. 

A analogia, a chave analógica, ou simplesmente a analógica do linguajar teosófico, 
é o mais importante meio empregado pela Eubiose para o entendimento dos problemas 
da Vida. É tríplice a sua base: cifra-se, por um lado, em que “o que está em cima, é como 
o que está em baixo, para operar os mistérios da Cósmica Harmonia”, ou apenas, “Quod 
superius, sicut quod inferius”, ou seja, a manifestação do Uno no múltiplo (Theos, Kaos, 
Kosmos), de Hermes Trimegisto, o que confirma o asserto “Deus fez o homem à Sua 
semelhança”, e justifica o valor da sentença socrática “conhece-te a ti mesmo”, o que 
deve ser compreendido couro a possibilidade única de se conceber Aquele ou Aquilo de 
Quem ou de Que o homem foi feito à semelhança, conformemente, é óbvio entrar em 
minudencias, a Lei da Relatividade, forçosa e universalmente aqui intervindo, como, de 
resto, em tudo; apoia-se, por outro Angulo, no axioma enedimensional cabalista, pelo 
qual, quem quiser ver no invisível deve abrir bem os olhos à sua projeção no visível, com 
o que se coaduna o ensinamento que manda o homem buscar em si mesmo o que 
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procura fora; e alicerça-se, finalmente, na lei fundamental da numeração ou da árvore 
simbólica de todas as teogonias, em cada uma recebendo uni nome, como o de Igdrasil, 
Norso, Bodiri, Ruminal, da Vida, das Hespérides, etc., lei da numeração essa cuja fórmula 
nos ensina que a realidade manifestada, de qualquer ordem que seja, não é senão uma 
unidade integradora de uma ordem superior, e assim até ao infinito, nem mais, nem 
menos, como ocorre à numeração, que não reconhece em si nenhum limite efetivo, com o 
que se ajusta a noção da continuidade da Evolução e da própria Vida em todas as suas 
manifestações. 

O simbolismo ou analogismo, o método oriental, ou, como será mais acertado 
dizer, orientador, teosófico ou eubiótico, é o meio de pesquisa por excelência. As demais 
chaves da Eubiose ou Teosofia são: a matemática ou calcidica, compreendendo a 
aritmética, a do dez (10), de Io ou Ísis, e a geométrica, a do número pi (∅∅ ) ou razão da 
circunferência ao diâmetro; a etimológica; a filosófica ou moral, a da suprema retidão; a 
metafísica, a do Nada-Tudo ou Zero, donde tudo emana e para onde tudo volve em 
eterno ciclo; a do Uno-Único ou Logos manifestado; a temúrica, permutatória ou 
coordenatória dos elementos fonéticos; a histórica, a do próprio número pi (∅∅), que é o 
eterno radical do nome da paternidade ou “pitris” nas línguas sábias, como pater, père, 
padre, pai, Pátria, etc.; a astronômica, com suas órbitas e suas linhas solsticiais; a sexual, 
ou do “lingham” e “yone”, o masculino e o feminino em todo o Cosmo. 

São múltiplas, corno vimos, as chaves eubióticas ou teosóficas. Supera a todas a 
simbólica ou analógica, convindo aqui lembrar ser o símbolo uma idéia corpórea em que 
jazem inefavelmente ligados o visível e terreno com o Divino Invisível. 

Rematando esta pequena contribuição para que os leigos possam conceber a 
Eubiose ou Teosofia, tal e qual ela é, fazemos votos pelo progresso espiritual de todos 
que nos honrarem com a leitura destas linhas e mesmo aos que o não fizerem, 
advertindo, porém, amigavelmente, que não basta a existência da chave para se abrir 
qualquer que seja a porta, uras que é preciso o “fazei por ti”, aconselhado por Aquele que 
foi um dos muitos por intermédio dos quais Deus se manifesta sempre que a Verdade é 
deturpada, ou, o que é o mesmo, Um d’Aqueles que nascem todas as vezes que Dharma 
declina e Adharma se levanta. 

Fitias 

 
 

OITAVA CONVENÇÃO NACIONAL 
DA 

Sociedade Teosófica Brasileira 
A REALIZAR-SE EM S. LOURENÇO, DE 

20 A 24 DE FEVEREIRO 

 

TEMÁRIO GERAL 

 
 GRUPO A – CRISE CONTEMPORÂNEA 

I. Crise Moral e suas consequências 

II. Crise espiritual, origens e desenvolvimento 

III. Como minorar os seus efeitos 
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GRUPO B – EVOLUÇÃO ESPIRITUAL 

I. Revelação através dos tempos 

II. Religiões 

III. Novo Avatar – Era de Aquários 

 

GRUPO C – FUTURO PRÓXIMO DO MUNDO 

I. Como se regerá a humanidade de amanhã 

II. Formas filosóficas e educacionais segundo a EUBIOSE 

III. A previsão das tradições e antecipação das linhas e perspectivas do Mundo 
do futuro pela marcha das civilizações 

 

GRUPO D – A NOVA CIVILIZAÇÃO 

I. Sinais que indicam o seu próximo advento 

II. Preparo da Humanidade para recebê-la 

III. O papel do Brasil 

 

GRUPO E – A MISSÃO DA S.T.B. 

I. Origens de sua Missão. Seu passado 

II. Sistema Geográfico – sua ação presente 

III. Spes Messis in Semine – Sua propagação no futuro 

 


