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D.HENRIQUE, INFANTE DE SAGRES 
PIZARRO LOUREIRO 

A história é a biografia do homem social do homem tomado em suas relações no 
espaço e no tempo. Mas, como todas as biografias, ela esconde, sempre, algo sagrado 
que o sentimento coletivo. sem a devida preparação, pode deturpar na sua ignorância das 
profundidades, já que o homem vive, em quase sua totalidade, nas superfícies. 

Na busca dos valores dinâmicos que movem os homens e os acontecimentos, os 
historiadores se dividem em várias classes, segundo a matéria identificadora, no processo 
histórico, como fator determinante. Temos, assim, correspondendo a cada escola, o fator 
econômico, político, ético, religioso, filosófico e humano. Nessa divisão, podemos chegar 
ainda a uma última subdivisão: a história como função da atividade humana e a história 
como função dos acontecimentos sociais. 

Desta maneira, há, no fundo, duas espécies de história: aquela que deflui dos 
acontecimentos interpretados em função de outros acontecimentos ou do próprio homem 
e a que se esconde atrás desses acontecimentos ou desses homens, que são simples 
projeções simbólicas da verdade energética que permanece oculta para a maior parte dos 
mortais, inclusive para os historiadores, espíritos objetivos, com a sensibilidade de placa 
fotográfica, pois só sabem gravar a imagem das cousas e das seres, sem jamais 
ultrapassar o conceito platônico de que todo objeto é a representação concreta de uma 
idéia. 

A verdadeira história é aquela que não se limita ao cenário, que vai aos bastidores 
e à carpintaria, para apreender a realidade complexa das cousas relativamente simples 
de ribalta. A ilusão é, realmente, mais atraente, sensorial e Impressionante, Mas a 
verdade é sempre mais bela, porque o conhecimento é a mais alta forma do amor. Já 
Sócrates dizia: conhecer é amar. . 

Exemplifiquemos: Cabral, Colombo, Paracelso, Cagliostro e São Germano, as 
figuras centrais dos penúltimos trabalhos do Prof. Henrique José de Souza, publicados 
nesta revista, são figuras tratadas pela história oficial de modo diferente. Cabral e 
Colombo são vistos como dois heróis admiráveis da expansão do mundo ocidental, como 
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homens que concorreram para alargar o âmbito da civilização cristã, incorporando-lhe 
novos valores econômicos, geográficos e humanos. E nada mais que isto, Paracelso, 
figura enigmática do século XVI, até hoje permanece oculto numa cortina de confusões, 
oscilando entre o charlatão e o sábio, E nada mais que isto, Cagliostro e São Germano, 
personalidades tão intimamente ligadas às transformações sociais dos fins do século 
XVIII, são vistos até os nossos dias como charlatães geniais, que influíram nos 
acontecimentos por simples espírito de aventura. E nada mais que isto. 

Ora, os trabalhos referidos do Prof. Henrique José de Souza fazem, porém, luz 
absoluta sobre a ação desses cinco homens, os quais contribuíram, decisivamente, 
dentro da Lei, para que esta se realizasse plenamente, segundo os desígnios ocultos da 
divindade. E a razão e simples, O Prof. Henrique José de Souza não faz história à 
superfície dos acontecimentos. Não lhe interessa, tomando a história como um organismo 
vivo, apenas a arquitetura das formas, mas a seiva que lhe dá vida e movimento e que, 
sendo energia, anima, portanto causa, sé oculta no recesso dos veios do sistema 
sanguíneo, Há, nele o espírito de profundidade e seu pensamento penetra além da 
periferia dos acontecimentos e das ações dos homens, porque conhece os cordéis e os 
dedos que acionam, por trás da realidade visível, todo ó mundo invisível das relações. 

Colombo e Cabral não alargaram, apenas, o âmbito da civilização ocidental. Eles 
tiveram uma missão muito mais transcendente: a de rasgar o átrio geográfico, onde se vai 
processar, no futuro, a plasmação e eclosão das 6a e 7a sub-raças da 5a raça-mãe ária. 
Os dois grandes navegantes, cuja iniciação se objetiva na imagem heráldica de seus 
brasões e signos descobrindo, um, a América, ao norte, para cenário da 6a sub-raça e, 
outro, o Brasil, a América do sul, para a 7a sub-raça, tiveram uma tarefa mais significativa 
e profunda que aquela que a história profana lhes assinala. Paracelso não foi só o genial 
renovador da ciência médica, o precursor da terapêutica homeopática, o abalador do 
ambiente acanhado de seu tempo, era também o homem que brandia uma espada, não 
tomada esta, apenas, na sua imagem física, mas na sua simbologia sagrada, uma 
espécie assim daquela espada que Cristo afirmava ter trazido ao mundo. E a ele coube a 
missão de anunciar um evento que, séculos depois, abalaria os alicerces do mundo 
ocidental: a queda e destruição da flor de lis, o que equivale a dizer da monarquia 
francesa, que tombou, em rios de sangue, no ano de 1789. Cagliostro e São Germano 
não eram, apenas, homens misteriosos e fantásticos, que estavam em toda a parte e 
pareciam imortais por artes de magia. Eles constituíam, dentro do ambiente francês dos 
fins do século XVIII, o binômio da Lei - destruere et construere. Foram, em verdade, 
ambos, os fautores da revolução francesa, da queda da flor de fiz, cada qual cumprindo 
uma das faces do conceito latino citado. Mas a sua tarefa não era, propriamente, a 
revolução francesa; esta era, tão somente, o grande passo preparador, o grande fato 
ideológico que ia servir de instrumento político da autonomia dos povos americanos, pois 
já chegara o tempo deste amadurecerem para :a germinação das duas "últimas sub-raças 
do atual ciclo. Foram os ideais que produziram a revolução de 89 e os exemplos desta 
que incendiaram os cérebros e os corações dos homens americanos, produtos já das 
mônadas transplantadas e revitalizadas pela força telúrica do Novo Mundo. 

Como se vê, a ação histórica desses cinco homens, perfeitamente ligada, na 
diversidade do espaço e do tempo, pelo traço comum de uma missão que se orienta para 
um novo ciclo humano, assume, para nós, caráter completamente diferente, vista a luz 
subterrânea da verdadeira sabedoria, que se esconde no recesso da terra do 
conhecimento. Seguindo essa luz, que tão alto esplende, suspensa pelas mãos do Prof. 
Henrique José de Souza, como a servir de farol para as grandes rotas da verdade, porto 
seguro para as barcas da salvação, é que nós vamos tentar definir uma figura que é a 
genial iniciadora do ciclo das navegações, e caracterizar, à luz desse critério em 
profundidade, a sua ação no plano histórico. 
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**************** 

Em meados do século XV era ainda um grande problema a travessia do Mar 
Tenebroso, como era chamado o Atlântico. Então a ciência náutica estava ainda muito 
atrasada e tanto a geografia como a cartografia não haviam saído do terreno do 
empirismo. Mas uma figura surgiria, em 1418, para reformar, de alto a baixo a ciência de 
navegar, a construção naval e, graças ao seu gênio e à sua pertinácia, venceria a grande 
barreira que se estendia para além das colunas de Hércules. 

Foi ao Infante de Sagres, filho do Mestre de Aviz, a quem coube a honra e a glória 
de iniciar o ciclo majestoso das navegações, que havia de terminar com o descobrimento 
da América e do Brasil. Ele seria o "vulto mais brilhante da história da Europa e da Idade 
Média" e aquele que "mais do que ninguém contribuiu para o progresso do mundo". Da 
Escola de Sagres, por ele fundada, saíram os navegantes e as esquadras que haviam de 
atravessar o Mar Tenebroso, rasgando o caminho marítimo para a América. 

Antes do Infante de Sagres, o Oceano Atlântico era intransponível. Todos os que 
tentavam atravessá-lo, ou desapareciam ou voltavam espavoridos, contando aventuras 
que a muita gente parecia obra da imaginação ou fruto do espírito supersticioso, de um 
modo geral, os homens, quando não compreendem os fatos, são levados, por vaidade, a 
taxá-los de superstição. Pinheiro Chagas diz-nos, a respeito, o seguinte: "O Mar 
Tenebroso, cujas ondas eram negras como breu, erguia-se para além do horizonte, onde 
se atufava o sol. Quem nele entrava perdia-se para sempre, quem se lhe aproximava, se 
conseguia fugir, voltava decrépito tendo partido adolescente, é uma com dor profunda que 
essa viajem, que supusera ter durado apenas dias durara larguíssimos anos. A par disto, 
surgiam as lendas cristãs, as lendas célticas das ilhas misteriosas, as ilhas dos castigos, 
verdadeiras sucursais dos infernos, onde Judas chorava eternamente a sua traição 
infame; onde os condenados, montados em cavalos de fogo, soltavam num galopar 
incessante, gritos de desespero; onde outros choravam sem interrupção os seus pecados 
na terra... Em certos pontos do Oceano, levantavam-se estátuas silenciosas que ordena-
vam com o gesto ao ousado mortal que delas se aproximasse que não seguissem mais 
avante. Guardas dos mundos defesos à curiosidade humana, gelavam de súbito pavor 
quem as visse de repente surgir de entre as vagas ensanguentadas pelo sol poente, no 
sinistro isolamento do Oceano". 

Essas notícias, tidas como puras invenções, naquele tempo, e hoje como lendas 
espalhadas pelos geógrafos árabes, no propósito de manterem o monopólio do comércio 
no Oriente (os historiadores são magistrais na justificação daquilo que lhes é 
incompreensível ou defeso à sua intuição e conhecimento) nem por isso deixavam de 
atrair os espíritos aventureiros que se lançavam pelas águas em fora, em busca do 
misterioso Oceano. 

De todas as narrativas a respeito, a mais curiosa e impressionante é aquela 
recolhida pelo historiador Ferdinand Denis: "Numa época desconhecida, certo rei de 
Portugal mandou construir três navios e ordenou que se munissem de tudo quanto fosse 
necessário para uma viajem mais longa do que nenhuma das que até ali se tinham 
empreendido. A precaução do digno rei não sé limitou a isso, e pôs doze escribas a bordo 
de cada navio para lhe darem conta do que sucedesse. Não podia faltar trabalho aos 
cronistas, porque os navios do Rei de Portugal deviam navegar durante catorze anos, 
Partiram, e, no fim de dois anos, segundo o que foi narrado ao irmão da Rainha da 
Boêmia, chegaram ao meio de certa região tenebrosa (in tenebras quasdam) é, depois de 
duas semanas de navegação, aportaram a uma ilha desconhecida. Depois de terem 
fundeado, desembarcaram, e em breve descobriram habitações subterrâneas, cheias de 
ouro e de prata. Nenhum ser humano aparecia e todavia não ousaram levar cousa 
alguma desses tesouros,,, Os portugueses demoraram-se três horas na ilha, consultando-
se entre si sobre o que deviam fazer a essas riquezas imensas que parecia não terem 
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donos. Hesitaram em partir com as mãos vazias; enfim, venceu um receio salutar. Foi 
sem dúvida isso para eles uma felicidade; porque apenas voltaram a bordo começou o 
Oceano a rolar diante deles as suas ondas como imensas montanhas e arrojá-las aos 
céus! Um grande terror se apoderou dos nossos viajantes, apesar de se terem mostrado 
muito discretos. Ora havendo-se posto à capa os três navios, reuniram-se os tripulantes 
em conselho: "Temos, disseram eles, diante de nós, uma prova manifesta do poder 
divino: que devemos fazer? Arrojar-nos-emos ao meio deste vórtice ou afastar-nos-emos? 
Que triste será o nosso regresso! disseram alguns de entre eles. Que milagres 
contaremos ao nosso soberano, que- nos enviou para explorarmos desconhecidas terras? 
Lancemo-nos antes a estas ondas frementes". Decidiu-se, por conseguinte, que dois 
navios tentariam a aventura e que o terceiro os esperaria. Se os viajantes não tivessem 
voltado ao fim de quatro ou cinco dias, era certa a sua morte; e o navio que estava a 
espera devia abandonar estas paragens e voltar a Portugal. Não só esperaram cinco dias, 
mas ainda mais onze, sem tomarem uma resolução definitiva. Vencidos pelo terror, 
tiveram de deixar estas paragens e de voltar a Lisboa. Quando entraram no porto, os 
habitantes da cidade vieram ao seu encontro, interrogando-os acerca do país de onde 
eram originários; por mais que respondessem que eram os homens que el-rei enviara 
para explorar os mistérios do mar, ninguém os reconhecia". (Os grifos são nossos) . 

Essa lenda, que lembra a viagem aos Argonautas que foram à Cólchida, em busca 
do Tosão de ouro, encerra um mundo sutil, de significações e de verdades simbólicas, e 
diz bem dos poderes que se opunham àqueles que, voluntária ou involuntariamente, 
tentavam romper a nuvem indevassável ali posta pela Lei. 

O Infante D. Henrique, porém, venceu o Mar Tenebroso. Era ele filho do Rei D. 
João I, Mestre de Aviz, e de D. Filipa de Lancaster, e nasceu no Porto, a 24 de Março de 
1394. Segundo Alves Mendes, era o Infante uma "encarnação fenomenal, mescla 
formidável de celta e de fenício, de pensador e de aventureiro, de soldado e de monge, de 
sacerdote e de profeta; adusto, austero, antipático, inflexível, seco, frio, duro e cru, 
curvadíssimo e tenacíssimo; de um porte severo, de uma pontualidade matemática e de 
uma robustez mineral; de corpo agigantado e quase refratário às doenças, de espírito 
reflexivo e quase impenetráveis às paixões, casto, abstêmio, solitário, sombrio, imaleável, 
concentradíssimo e firmíssimo", Rocha Martins, por sua vez, descreve-o: "duro de feições 
e de alma, o Infante D. Henrique parecia fazer parte daquele penedo donde investigava o 
horizonte...  Por si, tudo abandonava, nem um beijo de mulher a adoçar-lhe nos (lábios 
grossos a expressão empedernida! Era virgem como um cavaleiro do San Graal, um frei 
de uma nova ordem: a cavalaria dos mares". 

Educado acuradamente, foi armado cavaleiro em Ceuta, quando combateu com 
extraordinário ardor, e depois foi feito Duque de Vizeu, Senhor da Covilhã e Mestre da 
Ordem de Cristo. Sua fama foi tão grande, que o Papa Martinho V quis que ele 
comandasse os socorros militares pedidos pelo Imperador grego Manuel Paleólogo contra 
os turcos; o rei Henrique V, da Inglaterra, e D. João II, de Castela, ofereceram-lhe o 
comando de seus exércitos; o Imperador Segismundo de Luxemburgo, da Alemanha, no 
Concilio de Constança, propôs, por intermédio dos embaixadores de Portugal o 
generalato dos exércitos imperiais. Mas o Infante, depois de Ceuta, tinha uma grandiosa 
missão a cumprir, e, jamais aceitou nada que, embora afagando a vaidade humana o 
desviasse do caminho a que fora destinado. 

Em 1414, fundou o Infante a chamada Tercena Naval, a que ele pôs o nome de 
Vila do Infante, depois Sagres, estabelecendo uma escola náutica, estaleiros e arsenais. 

A partir de 1418, as expedições marítimas, desenrolaram-se com notável 
continuidade e obtém incessantes progressos. Nesse mesmo ano, Bartolomeu Perestrelo, 
descobre a Ilha de Porto Santo, e essa descoberta inicia o grande ciara das navegações 
que havia de culminar com o descobrimento do caminho das Índias. No ano seguinte, 
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João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira descobrem a Ilha da Madeira, e, em 1432, 
Gonçalo Velho Cabral descobre a ilha de Santa Maria. Passar além do Bojador era, 
porém, o grande sonho do Infante. Por duas vezes convenceu o Infante a seu escudeiro 
Gil Eanes a realizar a empresa, que é vitoriosa na segunda vez, em 1433. Baldaya, 
copeiro de D. Henrique, descobre, em 1436, o Rio do Ouro. Vem depois a epopéia 
dramática de Tanger. Em 1441, despacha o Infante dois capitães para percorrerem a 
costa do Saara; um deles trás os primeiros negros a Portugal e outro descobre o Cabo 
Branco; em 1443, Nuno Tristão descobre a Ilha de Arguim; a seguir, Diniz Dias dobra o 
Cabo Verde; em 1445, João Fernandes, que aprendeu o árabe quando cativo na 
Mauritânia, penetra no Sudão e chega ao país dos Thuaregs, sendo o primeiro europeu a 
explorar o continente negro até Taguoz; nesse mesmo ano, Gonçalves visita as regiões 
do rio do Ouro; Diogo Afonso, seu companheiro, visita Arguim. Dai em diante, seguem-se 
as explorações em África, com Rodriguianes de Travassos, Diniz Dias, Gonçalo Pacheco, 
Nuno Tristão, Tristão Teixeira, Garcia Homem, Gomes Pires, Diogo Gil, Antão Gonçalves, 
e as longas viagens do italiano Cadamosto, em 1455 e 1457, sob o patrocínio do Infante. 
Em 1460, Diogo Gomes descobre o arquipélago do Cabo Verde. E nesse mesmo ano, o 
Infante cerrou os olhos para sempre. 

 

Ilustração:  desenho 

Legenda: 

...levantavam-se estátuas silenciosas que ordenavam com o gesto ao ousado 
mortal que delas se aproximasse que não seguissem mais avante... 

 

O Infante D. Henrique, que atravessou três reinados (D. João I, D. Duarte e D. 
Afonso V) morreu em Sagres, no dia 13 de Novembro de 1460, olhando, quem sabe, pela 
última vez, a amplidão oceânica que ele devassara. "Morreu – conta Mário Gonçalves 
Viana – cercado pelos seus mareantes, nessa escola de Sagres, que fora o seu enlevo e 
a sua única paixão, no meio dos livros e dos instrumentos náuticos que haviam servido ao 
seu plano imperial. Entre as pessoas que assistiam ao passamento do heróico e 
abnegado Infante, figura Diogo Gomes, marinheiro cegamente dedicado ao seu chefe e 
encanecido nas viagens através do Mar Tenebroso. É esse marinheiro que descreve a 
morte de D. Henrique e o que aconteceu depois: "No ano de Nosso Senhor de 1460, o 
Infante D. Henrique foi atacado, na sua Vila, no cabo de São Vicente, de doença, de que 
morreu em quinta-feira, 13 de Novembro do mesmo ano". Depois de referir-se à forma 
como a corte e o povo sentiram a morte do Infante, diz que o rei D. Afonso mandou 
chamá-lo, porque por sua ordem estivera sempre ao lado do morto, para que verificasse 
se o corpo estava decomposto, pois queria trasladá-lo para o Mosteiro da Batalha, 
mandado edificar por seu pai D. João I. "Quando me cheguei ao corpo do defunto -   
continua o marinheiro – achei-o seco e são, exceto a ponta do nariz, e vi-o vestido com 
uma camisa grosseira de crina de cavalo. Bem celebra a Igreja: - "Tú não permitirás que 
nenhum dos teus justos sofra corrupção". Que meu Senhor o Infante ficara virgem até a 
sua morte, e quais e quantas cousas boas fizera durante a sua vida, seria para mim longo 
relatar". 

Afirmam todos os historiadores que o Infante de Sagres venceu o mistério do 
Atlântico, porque, dotado do verdadeiro gênio dos navegadores, tendo estudado a fundo a 
ciência náutica e resolvido muitos dos problemas referentes às correntes marítimas, à 
direção dos ventos e à construção naval, aliando a tudo isto uma tenacidade e uma 
persistência inquebrantáveis, pôde vencer a superstição reinante e dar rumos novos à 
arte de navegar. Estas serão as razões exteriores e superficiais. Mas nós vamos provar 
que bem diferentes foram as causas que o levaram à sua missão gloriosa, os fatores que 
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determinaram fosse ele e não outro o escolhido para a empresa, que estava reservada à 
ordem de Aviz. 

A Ordem de Aviz, de carretar iniciático, foi instituída por D. Afonso Henriques, 
primeiro rei de Portugal, em 1162. Seria ela, como o foi sempre, uma espécie de escudo 
ou "cobertura exterior" da Ordem de Mariz, à qual devia pertencer o fundador de Portugal 
e seus barões, sociedade essa que agremiava os membros do Culto de Melquisedec, 
sendo que seu nome tem por origem: Morias, Mouros Marús, etc. (1). Não foi por acaso 
que Afonso Henriques, na véspera da batalha de Ouriques que decidiu dos destinos de 
Portugal e que colocou à sua cabeça a coroa de Rei, tendo que lutar contra um exército 
dezenas de vezes superior ao seu, com seus próprios capitães convictos da derrota 
diante da impossibilidade material e humana de vencer os exércitos de Ismar, lugar-
tenente do poderoso imperador de Marrocos Abu - Ali - Texefin, recebeu a visita de um 
ancião, que antes vira em sonhos, o qual, dizendo-se pescador e vivendo ha sessenta 
anos numa montanha, lhe anunciava a vitória, avisando-o de que saísse da tenda ao ouvir 
um som de um sino. 

A fundação do reino de Portugal, antes condado do Conde D. Henrique, por D. 
Afonso Henriques, fazia parte já do plano da Lei, porque à Ordem de Aviz e aos 
Henriques caberia a missão gloriosa e divina de iniciar e preparar; através dos séculos 
que vão do XI ao XXI, ou seja mil anos, o surgimento de duas novas raças, fundidas na 
grande civilização final do ciclo ário. 

Se nos começos do século XV alguém dissesse que à Ordem de Aviz estava 
reservada a obra real e imperial de rasgar o cenário do quinto continente, de um mundo 
novo, quem o ouvisse toma-lo-ia por louco. Mas, quando chegou o momento determinado 
pelo Governo Oculto do Mundo, deu-se o milagre. 

 

(1) - Vide o estudo do professor Henrique José de Souza. "Caligostro e São 
Germano", publicado no número de Dhâranâ, correspondente s o último trimestre de 
1941. 

 

D. João era filho bastardo de el-rei D. Pedro I e de Teresa Lourenço. Tendo apenas 
sete anos foi eleito Mestre da Ordem de Aviz. Morrendo el-rei D. Fernando, sem filho 
varão vivo, o trono iria parar às mãos de D. João I, de Castela, casado com a princesa 
Beatriz, sua filha. O povo português, porém, revoltou-se contra o domínio da coroa 
espanhola. Tendo se feito defensor e regedor do reino, D. João nomeou chanceler ao 
célebre João das Regras, e chamou para si D. Nuno Alvares Pereira, que, derrotando os 
espanhóis em Aljubarrota, consolidaria definitivamente a independência de Portugal. E a 6 
de Abril de 1385 era aclamado rei de Portugal sob o nome de D. João I. Teve ele de seu 
matrimônio com Felipa de Lancaster, filha de João de Gand, duque de Lancaster, oito 
filhos. E a um desses, o Infante D. Henrique, ia caber a missão de iniciar o 
desbravamento marítimo do Atlântica, caminho das Américas. 

Por que a ele, D. Henrique, e não a outro coube essa tarefa hercúlea e grandiosa ? 

Como é do conhecimento de todos os que se interessam pela obra da S. T. B., a 6a 
sub-raça que terá por cenário a América do Norte, será a resultante da transplantação das 
Mônadas anglo-saxônicas (daí se explicar porque Felipe II teve a Invencível Armada 
destruída pelos elementos, quando tentava aniquilar a Inglaterra) e a 7a sub-raça, que 
terá por palco o Brasil, América do Sul, será o produto da transmigração das Mônadas 
ibero-afras, a que se juntaram as indo-americanas (dai o explicar-se porque os Felipes, 
embora dominando sessenta anos Portugal, não puderam destrui-lo nem tampouco ao 
Brasil, que então lutava contra os Holandeses) . 
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Da missão que correspondia à Ordem de Aviz, portanto, só poderia participar o 
Infante D. Henrique, pelo destino de seu nome, e porque trazia em si mesmo, como 
símbolo e chave de sua predestinação, todas essas Mônadas. Era ele filho – de D. João I, 
que tinha sangue português, de seu pai D, Pedro I, e espanhol, de sua mãe, D. Teresa 
Lourenço, dama nobre da Galiza, – e de D. Felipa de Lancaster, de sangue anglo-
saxônico, pois era inglesa. E aparte das Mônadas afro foi conquistá-las o Infante de 
Sagres, em Ceuta, onde lutou bravamente, e se armou cavaleiro aos 21 anos. 

Em Ceuta, segundo narram os historiadores, "depois de ouvir os prisioneiros 
mouros, resolveu tentar a grande empresa dos descobrimentos". Como acima já tivemos 
oportunidade de nos referir, a Ordem de Mariz, tem seu nome originário de Morias, 
Mouros, Marús, etc. Que quer isto dizer senão que esses prisioneiros, enviados da 
Ordem, iniciaram-no nos segredos da arte náutica e lhe entregaram a missão de devassar 
o Atlântico? Só assim se explica que todos as historiadores, baseados em depoimentos 
da época, assegurem que o Infante de Sagres sabia com absoluta segurança o que fazia, 
o fato de instruir os seus mareantes de como deviam operar passado tal ou qual ponto e o 
segredo da barca, tipo de navio novo com que levou a cabo a sua empresa. 

A reforçar esta prova temos nós esta outra: o Infante voe fundar a Escola de 
Sagres, num promontório sacroom, donde Sagres (conhecido pelos árabes como Charck 
Rach – ilha dos rochedos) assim chamado pelos antigos que lhe tinham dado tal 
designação porque existira ali, outrora, um misterioso templo onde as remotas divindades 
iam contemplar a imensidão oceânica. O promontório pétreo avança para o mar como a 
proa de um navio e repousa sobre uma base tríplice, cheia de cavernas por onde a água 
penetra. 

Não está .provado, também, que Colombo, o descobridor da América, era filho 
bastardo de um príncipe de Aviz? E que dizer do anagrama sagrado JHS, formado pelo 
título, nome e apelido do Infante, que é também o do chefe espiritual da Missão Y, que 
prepara o advento da 7a sub-raça e da civilização que sairá da fusão daquela com a 6a 
sub-raça? Não foi também ele improvisado navegador, indo da cidade do Salvador a 
Portugal, a São Lourenço de Goa, a Ceilão, Calcutá, ao norte da Índia? Não é o emblema 
da cidade do Salvador a representação da "pomba solta por Noé que volve conduzindo no 
bico o ramo de oliveira", com a frase: "Sic illa ad arcam reversa est" (assim voltou ela para 
a arca, ou barca) ? E que falar da "Grande Barca da Salvação" e da "Pequena Barca da 
Salvação", do budismo do norte e do budismo do sul, em cujos templos esteve o chefe da 
Missão Y, como toda aquela plêiade, também chamado Henrique?! Não foi o seu "pai 
humano" tombem armador?! Não é também a S. T. B. uma Barca de Salvação como ele 
mesmo disse no último número de Dhâranâ, feita do cavername fornecido pela Grande 
Barca ou Maha-Yana, o budismo do norte, em cujo templo de Srinagar esteve, volvendo 
em 1900 para o Salvador, de onde partira no ano anterior? (2) E não esperava o grande 
clarividente Nostradamus a vinda de um rei Henrique, do Oriente para o Ocidente, afim de 
dirigir os destinos do mundo? 

Que dizer disto tudo senão que estamos diante de verdades que se fundem, que 
estabelecem a corrente de uma evolução que ha mil anos se processa num determinado 
sentido! Que são verdades separadas, no espaço e no tempo, e que só as podem ligar 
aqueles que conquistam, pela força do espírito, a chave de alguns segredos que os 
historiadores oficiais desconhecem, empedernidos de vaidade, ciosos de sua sapiência 
epidérmica, senhores das aparências, dos fenômenos apenas daquela cousa em si, que 
se esconde nas dobras do manto oculto da Sabedoria Iniciática, das Idades, nos domínios 
divinos de Dhyana!... 

 

(2) - "'De fato a teosofia é a Arca da Salvação, em cujo bordo poderão navegar 
desde já – sobre as ondas tempestuosas do mar da vida – todos os homens de boa 
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vontade, isto é, livres de preconceitos, isentos de ódios e de idéias separatistas, mas sem 
ânsias de um Ideal verdadeiro, onde possam abastecer a sua mente e o seu coração com 
a Sabedoria e o Amor – que são dons naturais de todos os homens" –  Prof. Henrique 
José de Souza.  Dhâranâ – nos 52 a 63. 

 

& 
 

O MAU DISCÍPULO 
É mau discípulo todo aquele que ouvindo do Mestre graves referências a outros 

discípulos, e, tomando isso por elogios à sua pessoa, contra seus irmãos investe 
furiosamente, juntando às palavras iniciáticas do Mestre suas próprias invectivas. 

Cega-o a vaidade, o orgulho e o amor próprio. Meditando mais tarde sobre tão 
estranha atitude, ouvirá a Voz do Silêncio que é a Voz da própria Consciência que deste 
modo lhe falará: 

"Não te assistia o direito de assim te escorares na opinião do Mestre para censurar 
teus irmãos faltosos, porquanto, tuas faltas são iguais ou superiores às deles. Marchando 
a seu lado pelo mesmo caminho, da Iniciação, era teu dever auxiliá-los a vencer as 
dificuldades, a corrigir-lhes os erros, a iluminar-lhes a vereda, servindo-te do conselho 
amigo e do exemplo constante. 

Fracassaste como discípulo julgando-te melhor do que os outros e não entendendo 
as palavras do Mestre. Mais um kalpa passará antes que de novo voltes ao caminho que 
nesta vida te iria redimir." 

Que todos os discípulos tenham sempre na memória as regras sintetizadas nas 
seguintes palavras: 

"Vida casta, mente livre e sem preconceitos, coração puro, intelecto sequioso de 
conhecimentos, percepção espiritual lúcida, fraternal carinho para com todos, boa 
disposição para recebei e transmitir conselhos e instruções, resignação e ânimo nos 
sofrimentos das injustiças pessoais, firmeza, inabalável de princípios, valorosa defesa dos 
injustamente atacados, devoção perseverante para com o ideal do progresso e perfeição 
da humanidade que a Ciência Sagrada descreve: tais são os degraus de Ouro pelos quais 
o principiante pode alcançar o Templo da Sabedoria Divina." 

(De "O Verdadeiro Caminho da iniciação") . 

 

& 
 

OS CÃES NO CAMINHO 
ROSO de Luna, o grande teósofo espanhol, membro da S.T.B. escreveu um dia a 

seguinte fábula destinada a varrer do caminho os obstáculos com que ele tropeçava a 
cada passo: 

"Dois famosos corredores disputavam um grande prêmio nas corridas públicas. O 
esforço que, para vencer, eles tinham a realizar era grande, e enorme a distância a 
percorrer. 

Um deles, o que desde o início tinha tomado uma grande dianteira, viu-se detido, 
de improviso, por uns cães de gado que, com agressiva atitude, tentavam cortar-lhe o 
passo. Indignado ante tamanho contratempo, o inexperiente corredor se deteve para 
enfrentar os cães e começou a persegui-los a pedradas, fazendo, pelo que se vê, 
demasiado caso dos seus latidos. 
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Enquanto isso,  outro corredor, em lugar der parar para afugentar es cães, deixou-
os de parte, fazendo um grande rodeio e podendo, assim, chegar primeiro à meta 
desejada. Quando volvia triunfante, ainda pôde ver seu contendor lutando a pedradas 
com os cães do caminho. 

Em busca de um ideal qualquer, quem será bastante insensato para fazer caso dos 
latidos da inveja ? Perdido estará aquele que os atender..." 

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

Tem razão Roso de Luna. "Cães no Caminho" encontram todos os batalhadores 
pelos elevados ideais: todos quantos se sacrificam pela humana evolução; todos que de 
si mesmo se esquecem para desbravar novos caminhos aos seus semelhantes, revelar 
novas possibilidades de atingir a sonhada felicidade e debilitar a couraça de egoísmo que 
faz do homem a fera desalmada e sem entranhas nossa conhecida. E insensato será 
aquele que lhes der atenção. 

Eles, os "cães", para cujo bem estar se trabalha e luta, rasgam desapiedadamente 
as carnes, dos que param para atendê-las, combatem a dentadas traiçoeiras os faróis 
com que se lhes pretende iluminar o caminho embora mais tarde em sua honra enfileirem 
altares no interior de majestosos templos. 

Não teve Roso de Luna o privilégio de ser o único a encontrar "cães" no seu 
caminho. Essa honra cabe a quantos homens ou instituições aparecem na liça a combater 
o mal, a condenar o egoísmo, a destruir os preconceitos, a instruir os ignorantes, a 
pleitear a paz entre os homens, a acelerar a marcha que os deve levar ao pleno 
conhecimento de si mesmos, e do papel que lhes cabe desempenhar no grande Plano da 
Criação. 

Em todas as épocas e entre todos os povos, na pátria do grande polígrafo, como 
nas plagas da América, há "Rosos de Luna" sofrendo as dentadas de "cães" estonteados 
e enfurecidos ante o brilho de qualquer luz mais viva, capaz de espancar as trevas em 
que lhes apraz viver para melhor realizarem suas felonias e traições. 

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

Não estranhamos, por isso, que a S.T.B., Instituição que há longos 18 anos os 
deuses edificaram sobre a terra para cumprimento das seus altos desígnios, sinta, de 
quando em quando. em terno de si, os latidos ensurdecedores da canzoada partidária do 
mal, inimiga da evolução, adoradora do símbolo nefasto que hoje, como na velha 
Atlântida, cobre de sombra toda a Europa e ameaça projetar-se sinistramente pelos 
quatro cantos do mundo. 

Uma vez ou, outra, um latido mais agudo chama nossa atenção, e embora não 
sejamos insensatos e adotemos o preceito contido no provérbio árabe que nos aconselha 
a seguir nosso caminho indiferentes ao latido dos cães, somos obrigados a empunhar o 
chicote Justiceiro de que Cristo um dia se serviu, para reduzir ao silêncio ou a um rosnar 
menos incômodo o irritante e perturbador ruído desses anônimos atacantes. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda:  

HOMENAGEM DA S.T.B. AOS PUPILOS DA OBRA, HELIO, JEFFERSON E 
SELENE. 

 

Estão nesse caso os que. acobertados pela discrição dos telefones, perguntam ao 
locutor das nossas irradiações dominicais, "quanto levamos" para explicar a diferença que 
há entre a Cruz Sovástica e a Cruz Svástica: entre um regime de escravidão e um regime 
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de liberdade; entre um sistema político que faria retroceder o homem aos negros tempos 
da Idade Média e outro que marcha para a confraternização entre todos os povos, que 
procura achar a trilha segura da regeneração humana, da perfeita sinarquia, da 
Fraternidade Universal sonhada e defendida por quantas Iluminados tiveram que surgir à 
face da Terra. 

Estão nesse caso, igualmente, os que criticam nossa atitude de pan-americanistas, 
tão antiga como a própria S.T.B., fingindo ignorar que a nossa Missão tem exatamente 
por escopo principal, difundir a idéia de fraternidade no continente, primeiro passo para a 
Fraternidade Universal, e solidificar a união entre povos que, desde datas imemoriais se 
preparam, percorrendo o Caminho de IO de que nos fala Ésquilo, para fechar, com chave 
de ouro, nas terras da América, o ciclo ariano iniciado no Oriente, que anda hoje por um 
bom milhão de anos. 

Políticos nos chamam com ares de censura por entenderem haver 
incompatibilidade entre a política e o espiritualismo, corno se fosse possível admitir a 
separação absoluta entre espírito e matéria, num mundo como o nosso onde todos os 
princípios do homem se acham reunidos num só veículo de manifestação. 

Se a Missão em que a S.T.B. se acha empenhada não tivesse que abandonar o 
estado contemplativo, das raças moribundas, jamais sairia da velha índia ou das plagas 
arenosas do Egito onde nasceu nos recuados tempos de Kunaton; jamais deixaria a paz 
nirvânica, a indiferença muçulmânica dos povos em dissolução, para atravessar as idades 
percorrendo as dolorosas etapas da evolução, sofrendo, entre lutas ingentes, as 
investidas das massas retardatárias em que os Nirmanakaias Negros insuflam o ódio e a 
inveja, e erguer-se sobranceira nas terras do Cruzeiro do Sul, etapa final da sua 
peregrinação, berço que os deuses escolheram para recolher os frutos de tanto trabalho e 
servir de palco às mais brilhantes civilizações de todos os tempos. 

Políticos, sim, quando se tem em vista defender um elevado ideal, quando se tem 
em mira guiar os homens no caminho da Justiça, da Beleza e da Verdade, quando se 
trata de evitar que as garras aduncas do Mal organizado afoguem no lamaçal da 
ignorância a Eterna Sabedoria das Idades, presente dos deuses em épocas 
remotíssimas. No plano físico, no plano da manifestação, em que o homem vive, o 
desinteresse por qualquer aspecto das humanas atividades, a atitude de superior 
indiferença pelo que lhe pareça indigno da sua atenção, transforma-o num ser inútil, numa 
estátua de carne atravancando o caminho dos que lutam e desejam progredir. E o 
aspecto de "sã política", abrangendo todas as atividades, é o que mais deve empolgar os 
que aspiram alcançar a meta desejada. Pratica um crime de lesa-evolução aquele que, 
sob o pretexto de espiritualidade, se. desinteressa da "governar os povos", por quanto o 
mesmo é desinteressar-se da família, da sociedade, da pátria, colocando-se fora da 
família, da sociedade e da pátria. 

Batendo-nos a favor de tudo quanto possa concorrer para a harmonia entre os 
homens, somos políticos como o foi Cristo cuja chefia não é disputada unicamente pelas 
seitas religiosas, mas pelas próprias escolas sociológicas inclusive a defendida pelos 
anarquistas. Não nos aprisionamos na torre de marfim dos filósofos orgulhosos, nem nos 
recolhemos à solidão infrutífera dos ascetas, mas cumprimos o nosso dever de homens 
que, vivendo em sociedade, se interessam pelas obrigações quotidianas das quais não 
podem nem devem excluir o que diz respeito ao sistema por que nos devemos governar. 

Se isto é política, nós somos políticos. 

Condenamos, sim, a políticalia sem ideais de que se servem os que aspiram ao 
poder por amor ao próprio poder, ludibriam o povo, fomentam o ódio, desunem as células 
orgânicas das nações, provocam revoltas fratricidas, levam as guerras aos povos mais 
fracos. desrespeitam os princípios da moral elevada ou combatem, de armas em punho, 
por simples ambição, os poderes constituídos. Cumprindo o sábio preceito de Cristo de 
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"dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus", condenamos a política de 
campanário que tanto mal fez à nossa Pátria, e sentimos náuseas insopitáveis ao vermos 
a cegueira ou a miséria moral daqueles que, consciente ou inconscientemente, atraídos 
pelo fascínio da força bruta, apunhalam pelas costas a terra que lhes serve de berço, 
entregando-a ou vendendo-a a quem mais der. 

Seguindo os luminosos preceitos de Buda, a nossa política obriga-nos a lutar em 
primeiro lugar pela felicidade e progresso da nassa pátria e dos povos americanos, que 
são do nosso sangue e da nossa raça a nós ligados por força da própria Lei e para os 
quais procuramos aplainar o terreno espiritual, sáfaro ainda, de que se deverão servir 
para que se realizem as velhas profecias gravadas nos panos de vetustos templos e nas 
rochas alcantiladas de serras como a de Sintra, em Portugal, e de píncaros quase 
inacessíveis como o da Pedra da Gávea, no Brasil. 

A nossa atitude só choca quem nos não compreende, quem desconhece a nossa 
Missão e acha estranho que apoiemos e salientemos tudo quanto, no terreno prático, 
venha contribuir para fortalecer a nessa atuação espiritual. Foi dessa natureza a última 
reunião em nossa terra dos embaixadores de toda a América, e no mesmo apoio 
incondicional se enquadra o trabalho prodigioso patrioticamente levado a efeito sem 
alarde, pelo Exército Nacional, rasgando estradas no Oeste brasileiro Para onde o Manu 
conduzirá um dia, não mui distante, as sementes das futuras civilizações. 

Quanto levamos por tudo isso ? Pergunta natural de quem localiza no estômago os 
seus ideais; de quem não compreende o trabalho desinteressado por amor de seus 
semelhantes; de quem, não tendo consciência, se não, considera pago com a satisfação 
duma cousa que não possui; de quem, por interesses subalternos, tudo é capaz de trair, 
inclusive a própria Pátria. 

Quanto levamos por ensinar aos homens io caminho da redenção e aos brasileiros, 
em particular, o grande papel que estão destinados a representar nos concertos das 
nações? Respondem por nós as honrosas referências de quantas instituições culturais da 
América estão a par do nosso trabalho, e os embaixadores que, no dia em que se 
inaugurou a 3.a Conferência Panamericana, receberam admirados, por termos previsto 
com tanta antecedência aquela histórica reunião, o número de "Dhâranâ" exclusivamente 
destinado a comemorar tão importante acontecimento. 

Quanto levamos para, pela milésima vez, mostrar ao povo a diferença que existe 
entre o símbolo do mal ou cruz Sovástica e o símbolo do bem ou cruz Svastica, a fim de 
melhor conhecer os tirânicos sentimentos dos que desejam escravizar um continente 
talhado para grandes realizações, disse-o o próprio locutor da S.T.B. como resposta a um 
dos latidos que pelo telefone lhe feriu os ouvidos: 

"A S.T.B., como seu humilde locutor, nada levam, para difundir seus ideais e seus 
conhecimentos. A S.T.B. paga para fazer propaganda de tudo quanto e a favor do Bem, 
do Belo e da Verdade, e contra tudo que e mau contra tudo que possa prejudicar a 
evolução humana. A S.T.B. dá tudo de graça: escolas de graça, cultura, instrução, 
conferências, orientação espiritual e científica de graça. Que o digam os discípulos do 
Instituto Cultural Brasileiro por ela fundado e mantido; que o digam quantos nos batem à 
porta em busca de explicação para as suas duvidas, de consolo para os seus males, de 
alimento para o seu espírito. E, tendo sempre em mente as palavras de Gautama, o Buda: 
"Primeiro os de teu sangue e os de tua raça", combate gratuitamente os que investem 
contra o Brasil por saber, alem do mais, que o Brasil é "O SANTUÁRIO DA INICIAÇÃO 
DO GÊNERO HUMANO, A CAMINHO DA SOCIEDADE FUTURA". 

******************* 
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"Os cães do caminho" não mereciam de certo tão longa resposta, nem é em sua 
intenção que tivemos o fastidioso trabalho de repetir o nosso programa de ação e os 
motivos de mossa existência. 

A eles não é destinada esta revista cuja distribuição só é feita entre pessoas que 
disso nos pareçam dignas, pois, como disse, Jeoshua, "não se devem deitar pérolas aos 
porcos". Não foi outro o motivo que nos levou a evitar a entrada perturbadora e infecciosa 
dos que se acham a serviço do Mal organizado, às sessões públicas realizadas 
semanalmente em nossa sede, instituindo es cartões de ingresso. 

Nossas palavras, par mais candentes que fossem, não conseguiriam destruir a 
inveja que domina os "cães do caminho" a que se refere a fábula de Roso de Luna. 

Vendilhões da própria Pátria, é da alçada do CARMA tomar-lhes contas, nesta ou 
noutra vida. 

O que nós visamos, com estas palavras, é chamar a atenção dos verdadeiros 
patriotas, pondo-os em guarda, contra quantos quinta colunistas lhes queiram perturbar a 
visão da realidade, e levá-los a vacilar entre os dois caminhos que, neste fim de ciclo, 
nesta passagem trágica da história humana, se acham na nossa frente: um, o do Bem, do 
Progresso e da Felicidade; outro e do Mal, Involução, e da volta à animalidade. 

É símbolo do primeiro, a CRUZ SVÁSTICA  ,       signo predileto dos Jainos e dos 
budistas e encontrado em todos os antigos monumentos inclusive nas catedrais cristãs e 
nas catacumbas romanas. 

É símbolo do segundo, a CRUZ SOVASTICA             representantede idéias, 
conceitos, noções, diretrizes antagônicas a tudo quanto seja contrário à evolução e 
repelido pelos mesmos jainos e budistas como símbolo maléfico, pernicioso e nefasto. 

E, já agora, nenhuma dificuldade terá o nosso leitor em saber qual o caminho que 
deve seguir e o símbolo que mais convém ao progresso da sua Pátria e da Humanidade. 

 

& 
 

O VAIDOSO 
(FÁBULA DE ESOPO) 

 

Um atleta, perito nos cinco jogos gregos clássicos e a quem seus concidadãos 
apontavam constantemente sua falta de vigor, partiu um dia para o estrangeiro. Ao fim de 
algum ,tempo voltou à sua terra, e por toda a parte se vangloriava de ter realizado 
diversas provas em diferentes países, principalmente em Rodes, onde saltara a uma tal 
altura que nenhum dos atletas consagrados nos jogos olímpicos conseguira imitá-lo. E 
como acrescentava que traria para testemunho de sua façanha os que lá se encontravam 
naquele momento, quando viessem ao país, um dos presentes, tomando a palavra, disse: 

 

– MAS, MEUS AMIGOS, SE É VERDADE O QUE DIZ, NÃO HÁ NECESSIDADE DE 
TESTEMUNHAS; É SÓ IMAGINAR-SE EM RODES E DAR O SALTO. 

ISTO NOS RECORDA QUE QUANDO SE PODE PROVAR, UMA COISA POR 
MEIO DE FATOS. TUDO O QUANTO SE DISSER A RESPEITO É SUPÉRFLUO. 

 

 
& 
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SÃO TOMÉ DAS LETRAS 
 

CONSTITUIÇÃO GEOLÓGICA 
 

Esse quoque in fatis reminiscitur, affore tempus,  

Quo mare, quo tellus, correptaque regia coeli,  

Ardeat; et mundi moles operosa laboret 

Tela reponuntur manibus  fabricata Cyclopum.  

Poena placet diversa: genus mortale sub undis  

Perdere, et ex omni nimbos dimittere coelo. 

(Ovidio, Metamorphosis, I, 257). 

 

A Geologia, como todas as ciências positivas, baseia seus ensinamentos na 
observação colhida do estudo da Natureza e nas especulações de ordem teórica 
elucubradas pelos especialistas na matéria. No caso particular desse ramo da Ciência, 
dada a vastidão do problema, é indispensável que essa análise coerentes das hipóteses 
explicativas da formação dos sóis e planetas. Construídas tais hipóteses, mais, ou menos 
ilógicas e coerentes, procura a Geologia entrever o nascimento de nosso Planeta de uma 
nebulosa primitiva, (1) que, passando por várias etapas chega a constituição de um 
Sistema Solar, tal como se nos afigura pela observação telescópica, Da mudez das 
rochas procura essa Ciência aprender lições sobre os primórdios da Vida da Terra, 
classificando as observações e as experiências segundo vazios critérios, cotejando os 
resultados obtidos. Assim é que, como todos sabem, os principais fatores que intervêm, 
nessa sistematização, longamente elaborada pelos sábios, são os vestígios de certos 
animais e plantas – os fósseis – encontrados no seio das rochas, a composição química e 
estrutural (2) dessas mesmas rochas e ainda a disposição relativa das diversas camadas 
constitutivas da crosta terrestre. Da harmonia que ressalta, ao primeiro exame, entre os 
conceitos dos geólogos e as teorias evolucionistas dos seres vivos, foram estabelecidos, 
com certa segurança, os critérios que permitem fixar no tempo essas formações da 
camada exterior do Globo terrestre. 

 

O TEMPO GEOLÓGICO 

A Geologia divide a idade da Terra em cinco grandes etapas, denominadas eras, 
Em cada uma, grupam-se os tipos de terrenos formados em idênticas condições, com 
características semelhantes e dentro de largos limites de tempo, que formam (períodos 
orçando por muitos milhões de anos. Desse modo, os cinco grupos correspondentes às 
cinco eras geológicas receberam os nomes de Primitivo (Arqueozóico e proterozóico), 
Primário (ou Paleozóico), Secundário (ou Mesozóico), Terciário (ou Cenozóico) e 
Quaternário (ou Atual) , relacionados com o tempo de sua formação. Distinguem ainda os 
geólogos, dentro de cada era, tipos de terreno mais afins, que constituem os sistemas em 
que se subdividem os grupos (3) e formados em um tempo mais restrito, denominado 
período geológico; esses períodos, por sua vez, admitem subdivisões menores, que são 
as épocas, durante as quais se formam os andares, e que são a menor unidade de tempo 
geológico. 

Sobre o valor médio desta unidade de tempo não chá ainda noção precisa, 
variando de muito as opiniões dos mais eminentes conhecedores do assunto. 
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A CRONOLOGIA OCULTA 

A Tradição Antiga da Índia apresenta-nos um quadro cronológico, referente à 
evolução de nosso Planeta, que merece ser apreciado e meditado, a fim a de poderemos 
compará-lo com os dados oficiais da Geologia. A unidade de tempo dessas cronologias é 
4.320 anos (4) e, partindo desse valor, dão os Hindus para as "Idades" (Yugas) os 
seguintes números: 

Idade negra (Kali-yuga) ..........................................................       432.000 anos 365 ¼ dias 

Idade de bronze (Dwaipara-yuga) ...........................................      864.000    “        “         “ 

Idade de prata (Treta-yuga) ....................................................    1.296.000    “        “         “ 

Idade de ouro (Krita ou Satya-yuga) .......................................    1.728.000    “        “         “ 

Grande Idade (Maha-yuga, igual à soma das anteriores) ......     4.320.000    “        “        “ 

Kalpa (1.000 Grandes Idades) ..............................................4.320.000.000    “       “         “ 

Segundo, ainda, os Hindus, o Kalpa equivale ao tempo completo da evolução de 
um Sistema Solar, como o nosso, com seus planetas girando em torno do Sol, e afirmam 
que desde o começo da evolução do presente Sistema Solar, isto é, desde o início da 
condensação da nebulosa  primitiva, já se escoaram 1.955.884.742 anos, estando 
atualmente em atividade o Globo Terrestre, em seu quarto grande ciclo ou Ronda, desen-
volvendo o quinto período racial, que é dado como tendo começado há cerca de um 
milhão de anos. Da observação feita pelos geólogos, pode concluir-se que a evolução das 
espécies vegetais, animais e humana segue "pari passu" a formação dos diversos grupos 
geológicos, correspondentes às cinco Eras: com efeito, o aparecimento progressivo de 
fósseis característicos de cada uma, e sempre em ordem crescente de complexidade 
evolutiva acompanhando a transformação da crosta terrestre, parece demonstrar clara e 
positivamente que houve fases bem distintas de Vida da Terra, separadas umas das 
outras por grandes convulsões telúricas, verdadeiros cataclismos, interessando todo o 
Planeta. 

 

GEOLOGIA E TEOSOFIA 

De acordo com os dados fornecidos pela Ciência Iniciática das Idades, a Teosofia, 
vários cataclismos houve de capital importância na historia da Terra: foram os que 
destruíram o antigo continente Lemuriano e Atlante, a terra Vermelha ou o País de Mu, 
dos quais há vestígios claros e insofismáveis, postos em evidencia pelos estudos 
modernas da Geologia e da Arqueologia. 

Os mais eminentes geólogos, SCLATER, GARDINER e BLANDFORD entre outros, 
falam-nos de um continente que, segundo suas pesquisas deveria ter existido entre a Ilha 
de Madagascar e as costas orientais da América do Sul (a Ilha da Páscoa ao largo das 
costas chilenas atesta esta hipótese) abrangendo a Oceania, denominado de Gondwana 
e caracterizado pelos fósseis deixados pelos grandes criptógamos vasculares, gênero das 
felicineas, denominado GLOSSOPTERIS. A existência desse continente é admitida 
abarcando desde o Permeano, fim da Era Primária, até o Eoceno, na Era Terciária. Ora, 
segundo a Cronologia hindu, acima citada, este continente viria a corresponder à Lemuria, 
que foi a parte do Globo em que evoluiu a 3a Raça-Mãe, cujo início recua no tempo a 
18.000.000 de anos, coincidindo com o aparecimento da Humanidade, já separada em 
sexos, que evoluíra das formas andróginas primitivas, apontadas estas últimas pelas 
tradições e mitologias de todos os povos e já suspeitadas por alguns pesquisadores 
modernos. Há ainda vestígios claros dal desaparecimento desse Continente, que teve seu 
máximo esplendor na Era Secundária, o terceiro grande ciclo geológico da Idade da 
Terra, correspondendo portanto ao terceiro Continente e à terceira Raça-Mãe. Os 
terrenos desse continente desaparecido em virtude de um grande cataclismo que 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  112 – Abril a Junho de 1942 – Ano XVII 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 
 

 15

convulsionou a face do Planeta, pertencem a formações arcaicas (siluriano e, 
principalmente, permeano, que lhe formaram a base, seguindo-se os terrenos do 
secundário, notadamente o triássico). 

No Brasil existem terrenos desse sistemas, exatamente na região Sul-Mineira, 
superpostos às formações do Arqueano e Algonkiano, da Era Primitiva, que se estendem, 
essas últimas, desde o Nordeste, nas costas do Ceará, até o litoral de Santa Catarina, 
constituindo o COMPLEXO CRISTALINO BRASILEIRO (6), arcabouço pétreo das serras 
do MAR e MANTIQUEIRA, já tantas vezes apontada nos estudos desta Revista como 
uma das regiões mais misteriosas do nosso Brasil. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Reprodução, em tamanho natural, de duas pequenas amostras do famoso arenito 
de São Tomé das Letras. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

 

A Atlântida segundo o Dr. Patrocle Campanakis, constante de trabalho, em grego, 
apresentado por ocasião da comemoração do 4o Centenário de Cristóvão Colombo, em 
Constantinopla, e reproduzido pelo Dr. Domingos Jaguaribe em sua  magistral – Brasil 
Antigo, Atlantide e Antiguidades Americanas. 

 

A ATLÂNTIDA, A TRADICÃO E A  CIÊNCIA 

Podemos hoje afirmar que, embora a ATLANTIDA ainda não seja considerada 
oficialmente como realidade, já o é entretanto, por numerosos arqueólogos e geólogos, 
havendo sobre o assunto vasta bibliografia, que atinge atualmente à ordem dos milhares 
(7), e onde ressalta com exuberância de provas, a existência real do continente Atlante (8) 
– cujo último vestígio desapareceu há 11.506 anos, segundo a tradição. Segundo os 
dados da Ciência dos Iniciados, a Atlântida deveria ter existido desde a Era secundária 
(Cretáceo, correspondendo à decadência da Lemuria) até o Pleistoceno – Era 
quaternária, cujo início alguns geólogos estimam em 120.000 anos passados – tendo 
atingido o apogeu no Eoceno superior, exatamente quando um grande cataclismo deve 
ter destruído a Lemuria ou Shalmali, segundo os Hindus. O quadro seguinte dá uma idéia 
clara dessa cronologia, referente aos dois continentes lemuriano e atlante, de acordo com 
os dados dá doutrina secreta de todos os tempos: 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Reprodução de rico exemplar do arenito de São Tomé das Letras, medindo 1,10 m 
x 0,70 m, considerado valioso e original. Este lajedo foi trazido para o Museu Nacional 
pelo Dr. Felix Guimarães, quando da excursão que fez àquela localidade, em comissão de 
estudos. (Reprodução do BOLETIM DO MUSEU NACIONAL, Vol. XIII, Nos 3 e 4 de 
Setembro a Dezembro de 1037, pág. 120) 
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Eras:    Sistemas: 

 

PRIMITIVA   Arqueano  

Algonkiano 

 

   Cambriano  

PRIMÁRIA    Silariano  

Devoniano  

Carbonífero  

PERMEANO 
 

 

   TRIÁSSICO (apogeu da Lemuria)  LEMURIA 

SECUNDÁRIA   Jurássico      

Cretáceo 

 

 

Paleoceno 

TERCIÁRIA    EOCENO (apogeu da Atlântida)  

Oligoceno        ATLÂNTIDA 

MIOCENO (1o cataclismo atlante)  

Plioceno 

 

 

QUARTENÁRIA   PLEISTOCENO  

Atual 

 

Com o afundamento da Atlântida, par sucessivas convulsões da crosta terrestre, 
datando a primeira catástrofe de cerca de 850.000 anos, no período mioceno, surgiram os 
terrenos de formação mais arcaicas ainda, que deveriam ater visto a evolução das duas 
primeiras Raças humanas (os Hiperbóreos) , dando uma nova feição à face do Planeta, 
juntando-se às camadas remanescentes da Lemuria. 

Não está longe o dia em que a Arquealogia, a metafísica dos geólogos, venha 
lançar jorros de luz sobre esta questão, esclarecendo-a de uma vez por todas. 

 

CONSTITUIÇÃO GEOLÓGICA DO SUL DE MINAS 

A região Sul-mineira pertence, geologicamente faltando, ao grande Complexo 
Cristalino Brasileiro, de formação remotíssima, pois os dois sistemas aí encontrados 
(arqueano e algonkiano) constituem o Grupo Primitivo, aquele que se formou 
imediatamente após o resfriamento dia crosta terrestre, segundo os dados oficiais da 
Geologia. Nessa zona, onde se encontra a cidade jina de São Thomé das Letras, as 
camadas do algonkiano, mais raras que as do arqueano, formam três tipos de terreno, 
bem estudados por Orville_Derby, que os denominou de "Séries de Lavras, de Itacolomí e 
de Minas", As rochas que ai se acham são genericamente classificadas como quartzitos 
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ou arenitos metamórficos e sua composição varia segundo a região. Em São Thomé das 
Letras predomina o tipo Itacolumito ou Arenito Flexível do Brasil, constituído por grãos de 
areia (quartzo – sílica anidra) ligados por um cimento de mica (orto-silicato hidratado de 
alumínio e potássio – gênero sericita) que lhe empresta seu brilho sedoso e flexibilidade 
característicos. As propriedades da clivagem das minas (9) se refletem nos itacolumítos, 
permitindo que se obtenham grandes tábuas desse arenito, que facilmente se destacam 
da rocha, com a simples introdução de uma lâmina de aço entre as camadas nitidamente 
estratificadas. Outro característico dessa rocha típica de São Thomé das Letras é a 
presença  de "arborizações" de oxido de manganês, também chamadas "dendritos", que 
emprestam à rocha curiosos aspectos, como se vêem nas gravuras junto, fotografias das 
amostras que os membros da S.T.B. trouxeram de São Thomé em suas excursões de 
caráter científico. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Cercanias de SÃO THOMÉ DAS LETRAS 

Aspectos típicos da formação geológica dos terrenos circunvizinhos de São Thomé 
das Letras. 

 

A presença do óxido de manganês, por sua dissolução na água, dá ainda uma 
coloração amarelo-oca, rosado, à massa do arenito, impregnando o cimento sericitoso. 

 

OS DENDRITOS 

Como ficou dito, a água tendo em dissolução o óxido de manganês, penetra 
segundo os planos de estratificação naturais da rocha, seguindo o caminho de menor 
resistência, o que trás em consequência o aspecto de curiosas arborizações encontradas 
nos arenitos de São Thomé das Letras. Tal é a explicação do fato, aceita pelos estudiosos 
do assunto. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Pedaço de silex, fotografado do natural, contendo desenhos que se assemelham a 
caracteres de escritura oriental (Reprodução da gravura da Prancha 11). 

 

Entretanto, em artigo publicado na Revista "L'INITIATION", números de Janeiro e 
Fevereiro de 1905, o autor apresenta interessantes pesquisas sobre os "gamahés", que 
são pedras com desenhos gravados ou em relevo, atribuiu, do o aparecimento desses 
traçados à impressão plasmada nas rochas pelo fluido magneto-vital dos homens e 
mesmo dos animais. Afirma o signatário do estudo citado, J. A. Lacompte, o seguinte:  

"Os "Os gamahés (1) existem nos três reinos. São desenhos, algumas vezes 
relevos naturais que se descobrem principalmente no sílex e no mármore. Vejo neles, não 
um simples acaso, mas a irradiação do espírito em certas circunstâncias". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
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Neste sílex, por ebulição vulcânica, formou-se um crânio secionado verticalmente, 
deixando ver toda a parte esquerda interior. Em lugar do cérebro, distingue-se 
confusamente uma paisagem; mas todo o resto é de uma nitidez perfeita, embora 
disforme em certos pontos, no nariz, por exemplo. O olho, cor de ferrugem, está 
vitrificado, isto é, visto ao microscópio tem o aspecto de uma cereja dessecada. Esta 
aparência é frequente, para os olhos, em gamahés por ebulição. Na base do pescoço se 
encontra, em S, uma outra peça anatômica que parece um sacrum cortado verticalmente. 
Por cima da cabeça anatômica, estão gravadas em relevo duas personagens, uma velada 
de branco e a outra muito claramente, com calças bombachas; a parte anterior do braço 
esquerdo, flexionado, está como que carbonizado. Os pés não têm forma, mas todo o 
resto está bem claro. Dimensões: 4 cm de altura por 3 cm, de largura. (Reprodução 
integral da prancha 9. do artigo citado no texto). 

 

(1)- Julgo inútil lembrar ,aqui os diversos étimos atribuídos a este vocábulo. Aliás, poupo 
importa. Na minha opinião, gamahé vem de KAMAA, palavra árabe que significa "relevo". 
Esta origem se explica facilmente: os primeiros alquimistas que observaram as pedras de 
alquimia eram árabes. Camafeu vem também de Kamaa." 

 

Como o autor chama a atenção para o sílex, que guarda estreita analogia, sob o 
ponto de vista da composição química, com os arenitos, ambos pertencentes à família do 
quartzo (anídrico silícico) vem a propósito citarmos a opinião desse autor, ocultista de 
renome, que talvez encontrasse nos arenitos de São Tomé das Letras algo mais que 
simples depósitos de óxido de manganês, feitos ao acaso no interior da rocha. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Fragmento esculpido em arenito argiloso (grés), representando dois cavalos 
atrelados a um carro, provavelmente. (Reprodução da gravura da Prancha 11)  

 

COMENTÁRIO FINAL 

A distribuição geológica dos terrenos, no Brasil, merece alguns comentários de 
ordem geral, principalmente se procurarmos estabelecer as relações entre as Idades dos 
terrenos e o que a Teosofia nos ensina sobre essa parte do Continente Americano. 
Segundo a Tradição, o vale do Amazonas, o chapadão do Roncador, em Mato Grosso, a 
região de Ponta Grossa, no Paraná (Vila Velha) , a zona Sul-mineira e a faixa litorânea do 
Estado do Rio de Janeiro (Serra dos Órgãos, da Estrela e da Tijuca, no Distrito Federal) 
são regiões das mais remotas, que viram florescer antiquíssimas civilizações, há muitas 
centenas de milhares de anos, e às quais ainda está reservado atualmente o papel de 
verdadeiros sacrários das sementes das raças futuras. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Cabeça de animal, cão ou lobo, entalhada em sílex branco e amarelo (Reprodução 
da gravura da Prancha 10, artigo citado). 

 

Se observarmos a constituição geológica dessas partes do Brasil, vamos encontrá-
las classificadas entre as mais antigas, a começar da Era primitiva – o grande Complexo 
Cristalino Brasileiro, que se estende de Norte a Sul do País; seguem-se terrenos 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  112 – Abril a Junho de 1942 – Ano XVII 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 
 

 19

Primários, compreendendo o vale do Amazonas, a parte de Mato Grosso a Este de 
Cuiabá , e que se estende até o Roncador e, no Paraná, a zona de Vila Velha, todos 
esses terrenos de formação devoniana, segundo estuados dos ilustres geólogos Dr. 
Euzebio de Oliveira (10) , Clarke, Kayser e Katzer; encontramos depois formações do 
período permeano, no Sul de Mimas, mescladas com o arqueano e algonkiano, em São 
Paulo, Paraná e Sta. Catarina. 

Da Era secundária, temos no Brasil, terrenos do Período Triássico, no Paraná, 
Mato Grosso, Goiás e São Paulo, caracterizados pelo Dr. Gonzaga de Campos e 
denominados de "Serie de Botucatú" e do Período Cretáceo no Nordeste do País, faixa 
litorânea, e em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Os terrenos desse 
período no último Estado citado foram estudados  minuciosamente pelo eminente geólogo 
patrício Euzebio de Oliveira, a quem já nos referimos anteriormente. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Amostra do arenito de São Thomé das Letras, colhida pelos excursionistas da S.T. 
B., vendo-se claramente as "arborizações", um dos característicos das rochas daquela 
região. 

 

A grande faixa de ficaria que se estende, pelo litoral, de sul para norte, desde as 
costas do Espírito Santo até o vale do Amazonas com ramificações em São Paulo e 
Minas Gerais pertence ao Grupo Terciário, e é caracterizado pela presença de xistos, 
alguns betuminosos, como os da Bahia e S. Paulo, e argilas de varias tipos. 

Dessas considerações, vê-se que as terras do Brasil pertencem às mais antigas 
formações da crosta do globo, a que pertencem as serras que bordam a Guanabara, com 
seus monumentos pétreos, de uma vetustez arquimilenar, como a Pedra da Gávea, o 
Corcovado e  o dedo de Deus, o que concorda com os dados da Teosofia, calcados em 
conhecimentos outros de muito maior valor, apesar de não reconhecidos pela ciência 
oficial, urras convergindo todos para o mesmo ponto . As massas continentais do Brasil 
são pois, restos das terras de Shalmali e o País de Mu, corre seus magnificentes templos, 
relíquias do passado grandioso de nossos ancestrais, hoje cobertos de espessas 
camadas de vegetação e rochas, que os ocultam aos olhos profanadores do mundo. 

(1) Kant, Laplace, Faye, estudaram a questão e formularam suas hipóteses 
partindo dos movimentos da nebulosa primitiva, sem introduzir outras considerações que 
as da mecânica racional clássica; Arrhenius, e modernamente Lakhowski, fazer interferir 
em suas hipóteses os fenômenos eletromagnéticos e as teorias sobre a constituição do 
átomo, cuja semelhança com um sistema solar é patente. Todos, entretanto, são 
concordes em afirmar, desde Lord Kelvin, que o interior do nosso planeta é formado de 
massas em estado de fusão de vários metais pesados e é sob este postulado inicial que 
são calcadas as teorias da formação das camadas geológicas e das rochas que as 
compõem, considerando apenas os fenômenos resultantes das combinações dos fatores 
físicos e químicos, temperatura e pressão, principalmente. A Teosofia, estretanto, não 
esposa essa doutrina da incandescência  do núcleo central, como é apresentada pela 
ciência oficial, afirmando a existência do interior do nosso Planeta de forças Cósmicas, 
responsáveis pela vida e evolução do próprio Globo e tudo quanto a ele está ligado. 

 

(2) Segundo a estrutura das rochas, sob o ponto de vista da cristalização, Fouqué 
e Michel Levy, classificaram-nas em três grupos: granitóides, porfiróides e traquitóides.  
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(3) PRIMITIVO (Arqueano e Algonnkiano); PRIMÁRIO (Cambriano, sliluriano, 
devoniano, carbonífero e permeano); SECUNDÁRIO (Triássico, jurássico e cretáceo); 
TERCIÁRIO (Paléogeno e Neógeno) e QUATERNÁRIO (Pleistoceno e Atual). 

 

(4) O ciclo astronômico da precessão dos equinócios, relaciona-se com o número-
chave dos ciclos secretos. Segundo os dados da Teosofia, o ciclo da pressão é de 27.000 
anos exatamente, correspondendo a um retrocesso do Ponto vernal, sobre a Eclítica, de 
48”, sendo o número acima igual a 6 ¼ vezes o módulo 4.320 anos corresponde a quatro 
rotações do Zodíaco, equivalente a 108.000 anos; quatro vezes 108.000 anos perfaz o 
número 432.000, que expressa uma Kali-yuga. 

 

(5) Afirmam as doutrinas teosóficas que a cada uma das Eras geológicas 
corresponde a evolução de um Continente, onde se desenvolve uma Raça-Mãe, com 
característicos bem distintos umas das outras. Atualmente, a Terra está no quinto grande 
ciclo racial, o ariano, iniciado há cerca de 1.000.000 de anos e a esta Raça corresponde o 
continente Eurásico. As duas primeiras Raças-Mães, etérica e semi-divinas, evoluíram 
nas Eras Primitivas e Primária; a 3a Raça, a dos Lêmures, habitou o 3o Continente, o 
Gondwana dos geólogos; a 4a teve para berço a Atlântida e a quinta a Eurásia. Não há, 
entretanto, solução de continuidade entre o desaparecimento de uma Raça-Mãe e o 
desabrochar da seguinte: o ciclo final da decadência de uma é coetâneo com o 
nascimento  da Raça seguinte, herdeira da experiência da que entrou em declínio. Por 
exemplo, segundo os dados secretos da Teosofia, os Árias já existiam há 150.000 anos 
quando ocorreu o primeiro cataclismo atlante afastado dos nossos dias de cerca de 
850.000 anos. 

 

(6) Essa denominação foi dada pelo ilustre geólogo Branner, que estudou com 
grande interesse a formação do Brasil. 

 

(7) Ver a respeito “THE SHADOW OF ATLANTIS” do Coronel Braghine, onde há 
farta documentação sobre o assunto. 

 

(8) A famosa Ilha de POSSEIDONIS, de que trata Platão em seus diálogos Timeu e 
Crítias, é a derradeira fração do grande Continente que formava uma vasta faixa 
equatorial, abalada sucessivamente por três convulsões telúricas, a última das quais 
sendo aquela a que se refere Platão quando fala de Posseidonis, fixando-a no tempo, 
com a data de 9.000 anos, aproximadamente, antes de valor industrial. 

 

(9) A clivagem das micas, que se cristalizam em prismas moniclínicos, é muito fácil 
e característica, fazendo-se segundo os planos paralelos à base do prisma, o que permite 
a obtenção de lâminas delgadas, de grande valor industrial. 

 

(10) Ver – “GEOLOGIA – Reconhecimento geológico do Nordeste de Mato 
Grosso”, Relatório apresentado ao Sr. coronel de Engenharia Candido Mariano da Silva 
Rondon, chefe da Comissão Brasileira,  pelo Engenheiro de Minas Euzebio Paulo de 
Oliveira. 

 

Ilustração: 

Legenda:  
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 MAPA GEOLÓGICO DO BRASIL E DE PARTE DOS PAÍSES VIZINHOS. 

 

& 
 

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

MANOEL TENREIRO CORREA 

 
VII 

FENÔMENOS ASTRAIS 
 

Quando o homem chegar a dominar-se 
conscientemente, dominará também  a Natureza que – 
submissa e escrava – obedecerá às suas ordens. 

Henrique José de Souza 

 

Diversos são os fenômenos do mundo astral, desse mundo para onde o homem vai 
depois de passar pelo acidente a que chamamos morte. A aplicação, no plano físico, das 
forças que os produzem, depende apenas duma menor intransigência por parte da 
Ciência que obstinadamente se nega a admitir a possibilidade de a matéria se apresentar 
noutros estados, milhões de vezes mais sutis do que os que que são conhecidos. 
Acreditamos, porém, que, num futuro muito próximo, essa relutância acabará por ser 
vencida e algumas dessas forças super-físicas virão a ser conhecidas e aplicadas no 
mundo inteiro. 

Enquanto isso se não dá, entretenhamo-nos nós com a descrição dalguns desses 
fenômenos a fim de com, eles nos não surpreendermos ou assustarmos ao transpormos 
os umbrais da morte, que, na realidade, melhor e mais certo seria chamar umbrais da 
vida. 

Daremos aqui uma vaga idéia das causas desses fenômenos que só não são 
"naturais" para os que limitam seus estudos ao mundo das formas grosseiras e 
perceptíveis aos nossos imperfeitos sentidos. 

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

A energia potencial da matéria. - Durante a involução da matéria sutil em matéria 
grosseira, imensa foi a quantidade de energia potencial que nela se armazenou. Podemos 
fazer uma idéia aproximada dessa quantidade de energia, se soubermos que, na mais 
pequena partícula dos nossos átomos físicos, se acham comprimidos cerca de 
14.000.000,000 de átomos do plano mala sutil da Natureza, quando o, matéria se achava 
ainda no seu estada de absoluta indiferenciação. 

A energia que levou a matéria ao último estado de involução pode ser libertada e 
utilizada, exatamente como libertamos a energia latente no combustível e a utilizamos sob 
a forma de calor. 

A ciência oficial, ao fardar em desintegração da matéria, não aspira a ir além do 
segundo plano, ou seja do plano astral de que nos vimos ocupando. 

É bem possível que os átomos astrais sejam os elétrons a que se referem os 
nossos sábios, visto haver, segundo eles nos informam, em um átomo químico de 
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hidrogênio, 700 a 1.000 elétrons, e a Ciência Oculta nos dizer que anum desses átomos 
existem comprimidos 882 átomos astrais. 

Acha-se, pois, a ciência prestes a libertar parte dessa energia e a descobrir a 
matéria astral que os cientistas irão considerar, erradamente, como uma subdivisão da 
matéria física. A energia assim libertada, embora infinitesimal em relação à que se 
poderia obter pela desintegração total da matéria, confirmará as teorias dos ocultistas e 
abrirá novos horizontes às possibilidades de sua aplicação. 

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

A transmutação dos metais. A "transmutação" já não é um sonho insensato, uma 
utopia dos antigos alquimistas, como julgavam os detratores da Ciência Oculta ou da 
Ciência futura integra. As descobertas sobre a desintegração da matéria causaram uma 
verdadeira revolução, na ciência oficial e tornaram possível teórica e praticamente, a 
transmutação não só dos metais, mas de tudo quanto se encontra em a natureza. 

Esse conhecimento mais profundo da matéria veio convencer os recalcitrantes da 
existência de forças sutis cuja atividade nos permite explicar essa multidão de fenômenos 
astrais até então inexplicáveis ou tidos por “milagrosos", extra-naturais conhecidos pelos 
nomes de exteriorizações materializações, passagem através dos corpos sólios, ondas 
hertzianas, magnetismo, hipnose, curas a distância, telepatia e levitação. Graças a essas 
descobertas, aquilo que os iniciados sabiam há milênios sem conta já começa a ser 
admitido pelos próprios materialistas quando os vemos substituir a velha frase só a 
matéria existe, pela tão ridicularizada afirmação: a matéria não existe. 

É que tendo chegado à convicção de que o próprio átomo é divisível, a si mesmo 
demonstraram não só essa divisibilidade, mas também "que ele é suscetível duma 
dissociação capaz de o conduzir a formas donde desaparecem todas as suas qualidades 
materiais, transformando-se num gás, numa essência, num fluido". 

E passo a passo entraram em plena filosofia Oriental que nos leva à substância 
Una a essa Mulaprakriti da metafísica irá cuja condensação deu origem a todas as coisas 
que afetam nossos sentidos. 

É de Gustavo Lebon a afirmativa de que "a matéria se dissocia, se desmaterializa 
até voltar finalmente ao estado de éter imponderável donde ela parece ter saído." 

De posse destas verdades conhecidas de todos os ocultistas, o trabalho a executar 
para levar a efeito uma transmutação, se reduz em desagregar o corpo em suas 
partículas levando-o do estado atômico, ao estado de máxima sutileza, e dispor em 
seguida esses mesmos átomos de maneira a aparentarem uma, nova forma.  

Este trabalho de desagregar, de dissociar a matéria e de a agregar, de a 
materializar novamente, não é coisa ao alcance de  qualquer experimentador. Está, 
porém, ao alcance de um verdadeiro Adepto, isto é dum homem possuidor de grande 
ciência e dotado de poderes particulares a que os Hindus chamam Shidis. 

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

A ressonância. Inúmeros são os resultados que se podem obter por meio daquilo 
a que chamamos ressonância. 

Quando no mundo físico as vibrações produzidas pela nota dum piano, fazem 
ressoar outros pianos afinados em uníssono cem o primeiro, nenhuma energia 
suplementar entra em jogo. Não, acontece o mesmo no plana astral constituído por uma 
matéria muito menos inerte. Aqui, logo que a matéria vibra por ressonância, junta sua 
própria força viva ao impulso original cuja energia aumenta um grande número de vezes. 

Com a .repetição ritmada do som original as vibrações serão de tal modo 
intensificadas que  o resultado obtido não estará absolutamente em proporção com o 
fenômeno que lhe deu causa. Parece mesmo não haver limites ao poder da força assim 
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desencadeada, quando ela se acha, às mãos de um Adepto quis não ignora ter sido o 
próprio Universo construído em consequência das vibrações postas em atividade pelo 
Verbo. 

A extraordinária eficácia do soar produzido pelos mantrans ou invocações, deriva 
dos fenômenos da ressonância e não da .intervenção de qualquer elemental, como 
muitos ocultistas são levados a acreditar. 

A desintegração da matéria, pode ser, pois levada a efeito pondo em jogo 
vibrações muito rápidas que se opõem às forças de coesão das moléculas do objeto que 
se deseja desintegrar. Tais vibrações separam as moléculas e põem em liberdade os 
átomos que as constituem. 

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

Levitação. O fenômeno conhecido pelo nome de "levitação", consiste em elevar 
acima do solo um corpo humano, ou qualquer outro corpo anais pesado do que o  ar, sem 
o emprego de nenhuma das forças físicas mossas conhecidas. Nas sessões espíritas tal 
fenômeno é levado a efeito por “mãos espíritas" que suportam o corpo do médium. 

A ciência oculta sabe como neutralizar ou mesmo inverter a força de gravidade que 
é, incontestavelmente, de natureza magnética. Desse conhecimento se serve para 
produzir o fenômeno de "levitação". Sem nenhuma dúvida foi por esse método que se 
construíram as Pirâmides e dele se utilizavam os atlantes para elevar suas aeronaves. 

Alguns ascetas da Índia empregam a levitação para se transportarem rapidamente 
a grandes distâncias, e é conhecido o assombro duma patrulha inglesa ao entrar num 
templo perdido entre montanhas e deparar com vários lamas fazendo suas meditações 
suspensos no espaço. Muitas foram os grandes santos da religião cristã que se elevaram 
do solo no decorrer das suas profundas meditações, podendo-se citar entre outros Santa 
Teresa e S. José de Cupertino. 

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

"Transporte" de objetos. Um corpo, reduzido ao estado etérico, pode ser 
transportado dum lugar para outro com enorme rapidez. Retirada a força que o 
desintegrou, o corpo voltará instantaneamente no seu primitivo estado. 

Expliquemos como é possível manter a forma do objeto, quer quando 
desintegrada, quer quando volta  a materializar-se. 

Se depois de aquecermos uma chave de metal, por exemplo, até à vaporização, a 
deixarmos esfriar, obteremos como resultado  um pedaço de metal informe. A essência 
elemental que conservava, a forma da chave dissipou-se durante a mudança de estado. 
Não significa isto que a essência elemental fosse afetada pelo calor, mas simplesmente 
que, tendo-se destruído o corpo que lhe servia de veículo, ela voltou ao grande 
reservatório donde saiu, tal como acontece com os princípios do homem que, indiferentes 
ao calor, se escapam do corpo físico quando este e destruído peo fogo. 

Quando, porém, se deseja desintegrar uma chave para a transportar dum lugar 
para outro, tem-se o cuidado de conservar a essência elemental na form primitiva até que 
o transporte sela feito. Isto se consegue pela força da vontade, e uma vez esta força 
cesse, a essência elemental volta a servir de molde à matéria que de novo se solidifica. 
Assim,  um descuido por parte do operador poderá dar causa a que a forma do objeto não 
seja conservada. 

É por este processo que, em geral, se faz o transporte de objetos entre lugares às 
vezes muito afastados, sendo desnecessário dizer que a matéria assim desintegrada 
nenhuma dificuldade encontra em atravessar qualquer substância sólida, como os muros 
duma casa ou as paredes duma caixa. 
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Há um outro processo somente empregado por Entidades de elevada jerarquia às 
quais obedecem as próprias forças cósmicas. É par este processo que nas Escolas 
Iniciáticas, altamente espiritualizadas, como a S. T. B. , aparecem, instantaneamente, os 
mais estranhos objetos, e as mais extraordinárias mensagens, vindas do extremo oposto 
do mundo através de dimensões desconhecidas do homem vulgar. Neste, como em, 
qualquer outro fenômeno, nada há de milagroso ou sobrenatural, mas apenas um poder 
de vontade ilimitado a que docilmente se submetem as forças semi-inteligentes da 
natureza, seja qual for o plano cósmico em que ajam. 

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

Materialização de objetos.  As materializações ou transformações de objetos do 
estado etérico em estado sólido – pondo de parte o poder a que nos referirmos no afinal 
do parágrafo anterior – podem ser produzidas por um processo inverso do acima descrito, 
sendo, no entanto, necessário um contínuo esforço doe vontade para impedir que a 
matéria solidificada volte ao estado etérico. É um esforço que, tendo por fim modificar o 
estado natural da matéria, se opõe, de certo modo, temporariamente, à Vontade Cósmica. 
Daí a necessidade de mante-lo durante todo o tempo que dura o fenômeno, por quanto, 
ao mais leve descuido, a matéria voltará instantaneamente ao seu primitivo estado. 

Nas sessões espíritas as materializações completas são habilmente produzidas, 
utilizando-se a matéria dos corpos físicos e etéricos do médium e dos assistentes. Outro é 
o método usada pelos Teósofos a quem não é permitido servirem-se da matéria que 
constitui os corpos de seus semelhantes, para realizar qualquer fenômeno de 
materialização. Eles empregam o éter ou mesmo o ar atmosférico ambiente, trabalho este 
que ultrapassa o poder das entidades que em gerai se manifestam nas sessões espíritas, 
mas que nenhuma dificuldade apresenta a um estudante de química oculta. Deste modo, 
a reprodução exata dum, corpo físico levada a efeito com a matéria do meio ambiente em 
nada pode afetar o Corpo do médium ou os corpos dos assistentes. 

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

Repercussão. Chama-se repercussão ao fenômeno verificado no corpo dum 
médium quando nele se reproduz com exatidão o ferimento infligido à forma 
materializada. Tal fenômeno só se  pode dar quando a matéria utilizada veio do corpo do 
médium e jamais quando a forma for constituída de matéria retirada do meio ambiente, 
exatamente como nada sofreria fisicamente o homem cuja estátua de mármore fosse 
destruída. 

Para bem se compreender o fenômeno, da repercussão, seria necessário ter 
conhecimento das leis da ressonância em todos os planos da natureza. 

O poder da vontade sobre a matéria é tão extraordinário que com ele se pode obter 
praticamente  qualquer resultado, notadamente no caso das materializações, devendo-se 
considerar criminoso o ato de empregar esse poder na utilização da matéria dum nosso 
semelhante cujo corpo fica sujeito ao fenômeno da repercussão.  

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

Precipitação. Entre os fenômenos que vimos estudando está o da "precipitação" 
de cartas, mensagens, etc. que se podem produzir de várias maneiras . Está ao alcance 
de qualquer Adepto objetivar sabre uma folha de papel, pelo poder de sua vontade e sem 
utilizar os meios vulgares, as palavras que ele deseje escrever. Para isso, forma a 
imagem mental dessas palavras e retira do éter a matéria necessária para objetivá-las 
numa folha de papel. Com igual facilidade, obtém o mesmo resultado sobre o papel 
colocado diante de seu correspondente, seja qual for a distância que dele o separe. 

Um terceiro método mais rápido e, por isso mesmo, mais comumente empregado, 
consiste em imprimir o conteúdo da carta ou da mensagem no mental do correspondente 
e obrigá-lo a fazer o trabalho mecânico da "precipitação" . Quando o correspondente é 
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suficientemente exercitado pode representar duma só vez na sua folha de papel uma 
página inteira ou mesmo toda a carta. É o que se verifica nas sessões espíritas onde 
comunicações enormes são às vezes, produzidas em nalguns segundos. 

As  imagens são "precipitadas" ao mesmo modo, sendo apenas necessário que a 
imagem seja representada duma só vez,  e as cores preparadas separadamente. 

Não nos referimos aqui aos processos usados nas grandes Escolas Iniciáticas para 
receber ou transmitir mensagens ou outro qualquer objeto. Já a esse processo fizemos 
ligeira alusão ao tratar do fenômeno conhecido pelo nome de “transporte". 

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

"Espíritos luminosos".  Em todas as épocas, o homem se surpreendeu com 
esses globos de fogo que, vindos do espaço penetram nas habitações donde, depois de 
praticar as mais bizarras excentricidades, se retiram discretamente. 

Trata-se naturalmente duma forma de vibração do éter, sendo evidente que 
qualquer pessoa capaz de produzir essas vibrações, pode originar as bolas de fogo ou os 
"espíritos-luminosos", assim chamados pela facilidade com que certos elementais do fogo 
podem afetar essa forma circular e luminosa. 

A literatura ocultista  está cheia de narrativas sobre um fenômeno para o qual a 
ciência oficial não encontrou explicação satisfatória.  

A título de Ilustração citemos aqui alguns desses curiosos fatos verificados em 
diversas épocas e lugares. 

O senhor Babinet, do Observatório de Paris, conta-nos, humoristicamente, o que 
aconteceu com um sapateiro em cuja casa penetrou um desses "espíritos-luminosos" ou 
globos de fogo do tamanho  duma cabeça humana. 

Esse globo, depois de rolar lentamente sobre o solo indo e vindo dum lado para o 
outro, como se fora um pequeno cachorro familiar inspecionando todos os cantos da 
casa, passou por entre as pernas do sapateiro estupefacto, elevando-se em seguida 
sobre a sua cabeça e indo descolar a folha de papel que tapava a boca da chaminé por 
cujo interior subiu para ir explodir com enorme ruído no telhado da casa, danificando 
seriamente a  habitação. 

São do abade Moreux, o conhecido astrônomo do Observatório de Bourges, as 
seguintes referências a essas bolas de fogo que rolam diante da gente, sobem às vezes 
pelo corpo das pessoas, lhes destroem os anéis, as jóias e, não raro, a própria roupa, 
para, em seguida, explodirem ou se retirarem sem deixar vestígios. 

"Em 1713, conta o abade Móreux, o físico Maffeo viu sair, do pavimento da sala em 
que se achava, uma bola de fogo vivíssimo. Apresentava cor azulada e parecia agitado 
por um vento interior. De repente, explodiu, com enorme estrondo sem causar o menor 
prejuízo." "De idêntico fato foi testemunha em 2 de julho de 1750 o abade Richard, 
conhecidíssimo meteorologista. Achava-se ele na igreja Saint-Michel de Dijon, quando 
uma chama vermelha apareceu entre dois pilares sobre o pavimento e se elevou até à 
altura dos grandes órgãos para, desaparecer em seguida com espantoso estrondo." "Em 
1791, apareceu entre os pés duma camponesa uma dessas bolas do tamanho duma 
cabeça humana. Depois de rolar em várias direções sobre o solo, voltou para junto dos 
pés da camponesa onde ficou alguns momentos parecendo acariciá-los, para, em 
seguida, desaparecer sob as vestes da mulher aterrorizada e sair na altura do coração. A 
camponesa, apesar de ter desmaiado, não passou por outro dissabor que um grande 
susto." 

O abade. Moreux confessa não ser fácil a explicação do fenômeno. Essa 
dificuldade decorre do fato de tratar-se dum fenômeno de natureza astral cuja matéria 
vibra com uma intensidade desconhecida no plano físico. Trata-se possivelmente dum 
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fenômeno análogo ao que se produz quando, sobre uma placa de metal, fortemente 
aquecida, lançamos um pouco d’água e esta se transforma instantaneamente em vapor 
que afeta a forma esferoidal devido à rapidez das vibrações. 

A criação dessas bolas de fogo não pode, pois, apresentar grande dificuldade para 
quem conheça a matéria astral e saiba utilizar-se das suas vibrações. 

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

A marcha sobre o fogo. É conhecida a curiosa cerimônia, que se pratica na Índia, 
notadamente em Benares, e que consiste em marchar descalço sobre carvões 
incandescentes sem se queimar. Vários são os processos empregados para se obter 
esse resultado, todos decorrentes da possibilidade em submeter à nossa vontade a 
matéria etérica ou astral que por toda a parte nos cerca. Atraída para a parte do corpo 
que deve sofrer o contato com o fogo, essa matéria sutil, e ali a obrigando a permanecer 
pelo poder da nossa  vontade, cria-se um anteparo que cujas vibrações produzem uma 
energia infinitamente menor do que a da matéria astral ou etérica. 

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

Produção do fogo.  Entre os fenômenos do plano astral está o da "produção do 
fogo" que de três maneiras pode ser realizado. Consiste a primeira em provocar na 
matéria astral um certo número de vibrações até se conseguir o resultado desejado. 
Utiliza-se no segundo processo a quarta dimensão por onde se pode introduzir um 
fragmento de matéria incandescente que irá provocar a combustão. Finalmente, a 
combustão também pode ser obtida, fazendo penetrar na matéria a inflamar um produto 
químico capaz de produzir o efeito que se tem em vista. 

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

Correntes etéricas e pressão etérica. Múltiplas são as torças que varrem a 
superfície da terra em todos os sentidos produzindo fenômenos de que o  homem dá 
conta sem no entanto os poder explicar. Entre essas forças podemos citar a que se deriva 
das correntes etéricas que circulam entre os dois pólos da terra e cuja potência é tão 
irresistível como a do fluxo e refluxo do mar. Essa força enorme, em constante atividade, 
pode ser utilizada com toda a segurança para a realização de vários fenômenos, só se 
tornando perigosa quando se ignoram os métodos a ser empregados para dominá-la, tal 
como aconteceria ao incauto que quisesse utilizar a eletricidade sem lhe conhecer as 
propriedades e tos meios de se precaver contra a sua ação. 

A par dessas correntes, há ainda uma pressão etérica análoga à pressão 
atmosférica, porem, muito mais potente. Para que a força enorme dessa pressão possa 
ser utilizada, abasta isolar da massa etérica um volume dado, servindo-se dos métodos 
ensinados pelo ocultismo prático. 

Não nos cabe dizer aqui quais sejam esses métodos, mas dizer apenas que eles 
existem e que, uma vez conhecidos, raros serão os milagres que não possam ser levados 
a efeito. 

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

A quarta dimensão. A nossa palestra não seria completa se deixássemos de fazer 
algumas referencias a essa quarta dimensão já concebida pelos nosso matemáticos e 
uma das principais características do plano astral. 

A existência dessa dimensão, campo de vários fenômenos, nos é imposta ao 
verificarmos a correspondência existente entre tos fenômenos que,. com um objeto de 
três dimensões se poderiam realizar num hipotético mundo de duas dimensões e muitos 
daqueles de que somos testemunhas em o nosso mundo de três dimensões. 

Para um indivíduo, consciente apenas de duas dimensões, seriam fenômenos 
inexplicáveis:  
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a. o desaparecimento na terceira dimensão dum objeto do seu mundo de duas 
dimensões;   

b. o aparecimento desse mesmo objeto vindo dum mundo de três dimensões;  

c. a aproximação de dois pontos afastados ou mesma a sua coincidência, como, 
por exemplo, aconteceria ao curvarmos uma folha de papel ligando os dois 
extremos, fenômeno este que deitaria por terra a concepção de distância feita 
por um ser de duas dimensões;  

d. percepção simultânea de todos os pontos dum objeto de duras dimensões etc., 
etc. 

Todos esses e muitos outros fenômenos são por nós verificados constantemente 
em nosso mundo de três dimensões. Por pouco que o leitor, se tenha preocupado com 
estes assuntos, sabe quanto é comum nas sessões espíritas:  

a. aparecimento e desaparecimento de entidades e objetos;  

b. o transporte instantâneo de objetos vindos de grandes distâncias;  

c. a retirada de objetos do interior de caixas fechadas;  

d. anulação aparente do espaço;  

e. a percepção simultânea de todas as partes de um objeto, de um cubo, por 
exemplo, sem nenhuma deformação da perspectiva, assim como a visão de 
toda a matéria contida num livro fechado, etc. etc. 

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

Outras dimensões. Não há nenhum motivo para que paremos na quarta 
dimensão, pois, o anais lógico é que existam pelo menos tantas quantos são os planos da 
Natureza e que elas sejam patentes em tudo que nos cerca. A diferença aparente dos 
objetos deriva somente da percepção limitada das entidades de cada plano, e não dos 
objetos observados. 

Podemos conceber a Mônada como  capaz, no início da sua evolução, de ver e de 
se mover numa infinidade de dimensões. À medida que desce no campo em que faz sina, 
evolução, essa faculdade vai se restringindo até que, chegando ao último plano, na 
consciência do cérebro físico não restem perceptíveis mais do que três dessas múltiplas 
dimensões. 

Desse modo à medida que mergulhamos na matéria ou percorremos a linha. 
descendente da evolução, vamos pouco a pouco perdendo o conhecimento total das 
coisas até ficarmos reduzidos a urra fração mínima desse conhecimento e, essa mesma, 
de modo imperfeitíssimo, devido à deficiência dos nossos órgãos de percepção. 

O tempo, considerado erradamente como sendo a quarta dimensão do espaço, 
poder no entanto, auxiliar-nos na compreensão do problema. A passagem dum cone 
através duma folha de papel dará à entidade que viva sobre essa folha, a impressão dum 
círculo variando constantemente de grandeza. Tal entidade seria evidentemente incapaz 
de perceber todos os estados do círculo, existindo simultaneamente como partes 
integrantes do cone. Do mesmo modo, o crescimento dum objeto sólido, visto do plano 
lúdico, corresponde à visão que nós temos do cone por inteiro, e isto dançará um pouco 
de luz sobre a nossa ilusão do passado, do presente e do futuro, bem coma sobre o poder 
da previsão. 

Os planetas que nos aparecem isolados em o nosso mundo de três dimensões, 
vêem-se reunidos quando observados através doutras dimensões, achando-se cada um 
na ponta das pétalas que, reunidas, constituem uma flor gigantesca. Daí, terem os hindus 
assemelhado o nosso sistema planetário a um lotus imenso . 
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Há portanto uma comunicação direta, vinda por intermédio das dimensões 
superiores, entre os planetas e o centro da terra, sem que os elementos enviados ao 
nosso globo tenham necessidade de passar por aquilo que nós denominamos superfície. 
Isto tornará mais admissível a hipótese de haver um “mundo subterrâneo" ocupado por 
super-homens e outras entidades. 

O estudo deste fenômeno dos planos superiores, e  de todos os outros apontados 
nesta palestra, faz-nos compreender quanto é falso e ilusório o plano em que vivemos e 
insignificante o conhecimento que temos do nosso Universo. Para conhecermos um corpo 
em todas as suas dimensões ou tal como ele existe na realidade, não devemos olhá-lo 
sob um ponto de vista particular mas sob todos os pontos de vista, simultaneamente. 
Levando mais longe a nossa observação, quer isto dizer que o ponto de vista particular de 
cada um de nós, deve ser ultrapassado e substituído por um ponto de vista geral e não 
egoísta. 

E isto nos faz lembrar a famosa passagem de S. Paulo com que concluímos a 
nossa palestra de hoje: !Enraizai-vos e fundi-vos na caridade a fim de poderdes 
compreender, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a 
profundidade”.  

Maio, 1942. 

& 
 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A S.T.B. HOMENAGEIA, NESTA PÁGINA, COM A MAIS PROFUNDA 
VENERAÇÃO 

"As armas e os BARÕES assinalados,  

Que da ocidental praia LUSITANA,"  

Após férrea luta contra os maus fados,  

Alcançaram por fim, afortunados, 

Esta sagrada região serrana. 

 

& 
 

UPANISHADS 
JOSÉ NUNES GOUVEIA 

 

OS PRINCÍPIOS DA ESPECULAÇÃO INDIANA: Remontando às compilações dos 
VEDAS, temos os inícios da especulação indiana. VEDA é uma palavra sânscrita que 
significa CIÊNCIA, REVELAÇÃO – formada da raiz VID: SABER. É o livro sagrado dos 
Hindus. 

Desde o despontar da civilização, os Hindus designam assim o conjunto das 
Escrituras sagradas que constituem a base da sua religião, da sua moral, dos seus 
costumes e mesmo das suas instituições sociais, representadas pelos quatro livros, 
chamados: RIG-VEDA, SAMA-VEDA, YADJUR-VEDA (compreendendo duas 
compilações distintas - Taittiitriya-samhâ ou Yadjur-preto, e Vâdjasanéyê-samhita ou 
Yadjur-branco), e  ATHARVA-VEDA. Durante dois séculos, mesmo até à época bastante 
recente da compilação do Mânava-Dharma-Shastra ou Leis do Manu, nunca se tratou 
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entre eles de mais que dos três primeiros VEDAS: o TRÍPLICE VEDA, e o nome do 
Atharva parece ser ignorado, o que permite concluir que este é de origem relativamente 
moderna. Cada VEDA é uma compilação de hinos versificados em metros diversos, 
dedicados a numerosas divindades, mas referindo-se no fundo ao sacrifício e à 
conservação do FOGO SAGRADO. Segundo a tradição, foram ditados por Brahmã aos 
Rishis. Cada VEDA é completado com comentários rituais em prosa ou Brâhmanas, e 
tratados de filosofia e de metafísica, entremeados de prosa e verso: UPANISHADS e 
ARANYAKAS. 

O RIG-VEDA, o mais antigo, encerra o germe da mitologia, da cosmografia, do 
ritual e da filosofia brahmânicas, e, por outro lado, explica e esclarece as origens das 
mitologias grega e latina. 

O RIG-VEDA propriamente dito (isto é, a sua parte versificada chamada MANTRA, 
para a distinguir da que se denomina Brâhmana, comentário ritual e lendário, em prosa, 
de época mais recente), compõe-se de 1.017 suktas ou hinos de extensão variável, dos 
quais cada um tem a nome do Rishi, seu autor, divididos em 10 livros ou Seções 
(Mândalas).  

O RIG-VEDA é um ritual e só se refere a um único assunto: o sacrifício, que parece 
ter consistido, nos tempos primitivos, apenas no ato de acender e alimentar o FOGO 
SAGRADO por meio de libações combustíveis, licôr alcoólico chamado SOMA e manteiga 
derretida. Nada mais se aventuram a dizer os estudiosos destes assuntos, pois que para 
trás desses limites já alcançados, estende-se pesada  nuvem, –  verdadeiro véu de Ísis, 
ocultando aparte simbólica do ritual.  

Pode-se afirmar que o RIG-VEDA é muito antigo, mais antigo que toda a literatura 
grega, e essa, foi haurir na velha Índia a seiva vigorosa que depois apresentou ao mundo. 

O RIG-VEDA contém duas Brâhmanas: Aitareya ou Açvalayana e Kauchitaki ou 
Shânkhayana, e uma só Upanishad, a Aitareya, anexada à Aitareyabrâhmana. 

O VEDISMO encontra-se na noite dos tempos; ascende a uma remota antiguidade, 
se bem que segundo o Professor Sylvain Lévi e sua escola, pertenceria às realizações da 
primeira metade do primeiro milhar de anos antes de Cristo. Alguns pesquisadores situam 
mal no tempo o VEDISMO. Não considerando "aqueles fatos" com "aqueles olhos" e 
"aqueles corações", exclamam extraordinariamente escandalizados: 

Eles não possuíam nenhuma noção de moral! Os crimes ou pecados que os 
Deuses punem, são os exclusivamente relativos às negligências ou erros nas celebrações 
dos sacrifícios! Não conheciam Cosmogonia nem Teogonia ! Afinal, tinham eles uma 
religião naturalista, no sentido de que os Deuses personificam os fenômenos, as forças e 
os elementos da natureza, e mais ainda, também os elementos do sacrifício: o FOGO e a 
LIBAÇÃO, que o ajuda a acender e o conserva. Queixam-se de que os Deuses Védicos 
são vagos, sem individualidade marcada, confundem-se e substituem-se uns aos outros 
de tal fôrma que se pode perguntar si não seriam simplesmente adjetivos aplicados 
segundo as circunstâncias às manifestações de um Deus único, personificação do FOGO 
ou do SOL... Chegaram a conclusão, pelo número de hinos do RIGVEDA que lhe é 
consagrado, que as maiores divindades do VEDISMO são: 

AGNI – o Deus do FOGO TERRESTRETRE, CELESTE ATMOSFÉRICO (fogo, sol, 
relâmpago e o tríplice Agni), e também do FOGO DOMÉSTICO, protetor do lar familiar. 

INDRA – o "ardente", Deus que rege a atmosfera, que manda a chuva, senhor do 
raio – Vâjra – ,com o qual combate e da morte aos demônios das nuvens, roubadores ou 
detentores avaros das águas fertilizadoras, Deus guerreiro, patrono da raça Ariana; 

SOMA – a libação divinizada, personificando o Licor alcoólico, com a ajuda do qual 
o sacrificador acende e aviva o FOGO SAGRADO; 
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DYÔS – o céu, pai dos Deuses, dos homens e de todos os seres que Ele gerou 
pela, sua união com Prithivi, a TERRA, ou ADITI, o ESPAÇO; 

VARUNA – outro Deus do céu, mas do céu noturno, a divindade védica que, 
posteriormente admitiram como tendo um caráter moral na qualidade de vigia e de Juiz 
das ações dos homens;  

SURYA – O Deus do Sol, chamado também SAVITRI; 

MITRA – irmão de Varuna, outra forma do Sol; 

RUDRA – Deus da tempestade devastadora, protetor dos rebanhos;  

UCHAS – Deusa da Aurora;  

ASHVINS – personificando os dois crepúsculos; 

VAYU – o Deus do vento;  

YAMA – o Deus dos mortos;  

MARUTS – personificando os relâmpagos; 

ADITYAS – filhos de Aditi, de que Varuna é o Chefe. A principio são sete, depois 
oito, e acabam sendo doze... desorientando completamente os bem intencionados 
pesquisadores... Teríamos ainda os VASÚS, os RIBHÚS, etc. etc. 

Prosseguindo na exposição dos resultados alcançados pelos investigadores dos 
VEDAS, podemos dizer que todos os Deuses que vimos acima, são compreendidos na 
designação coletiva de DEVAS, os "brilhantes", e primitivamente, dava-se também aos 
principais o nome de ASSURAS, que depois se tornou a designação dos demônios. Estes 
representam as TREVAS. São os irmãos dos Deuses, irmãos mais velhos, a quem 
somente faltou, para por sua vez se tornarem Deuses, o AMRITA ou ambrósia, bebida da 
imortalidade,– o SOMA – que os homens facultam aos Deuses com os seus sacrifícios. 
Lutam eternamente para destronarem os Deuses, mas na realidade só prejudicam os 
homens com os obstáculos que põem aos sacrifícios de que querem privar os Deuses. 

É, com efeito, ó sacrifício, que constitui por si só o culto Védico: deve celebrar-se 
todas as manhãs, ao nascer do sol, e consiste em acender o FOGO SAGRADO, por meio 
da fricção de dois pedaços de madeira (os ARANIS), depois em libações de SOMA e 
manteiga clarificada, tudo acompanhado da recitação ou do canto de hinos e de ofertas 
de cereais. Nas ocasiões solenes, este sacrifício completava-se por um holocausto de 
grãos, pastéis, mel e vítimas animais, e algumas vezes mesmo, dizem, de vítimas 
humanas. 

Nessa remota época, não existiam na Índia, nem castas nem corpo sacerdotal. 
Todos os Árias eram iguais, e era o pai de família, o SENHOR DA CASA, – GRIHASTA –, 
que assistido por sua mulher, filhos e servos, celebrava em benefício de todos, os ritos 
obrigatórios. Quando se tratava de cerimonias mais solenes, celebradas para toda a 
povoação ou tribo, viam-se aparecer os nomes: HOTRI, ADHVARYÛ, RITVIDJ, 
ATHARVAN e BRAHMANE, os sacrificadores especiais, compositores de hinos, 
exercitados em diversas fases do sacrifício, que, pouco a pouco, se tornaram verdadeiros 
sacerdotes e se organizaram em casta sacerdotal. E, logo após, tivemos o "enxerto" das 
Leis do Manu, tão facilmente reconhecível aos conhecedores das Coisas Ocultas... 

Quanto à parte material da palavra como "vocábulo", VEDA dá-nos a perceber que 
é  "aquilo que esconde, que veda..." Não só o verbo VEDAR, do Latim Vetare, mas 
VEDEIRA; o nome de uma adivinhação de que fez menção Fernão Lopes na CRÔNICA 
DE D. JOÃO I, em tempos que já lá vão... Do Italiano – VEDETTA, herdamos o vocábulo 
Vedeta, que significa o "cavaleiro de sentinela". Se continuássemos, seria um nunca 
acabar... 
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Temos uma primeira afirmativa, então: As quatro compilações dos VEDAS são 
repertórios litúrgicos para o sacrifício. Seu caráter essencialmente ritualista explica a 
orientação ulterior do pensamento indiano. Fundado inteiramente sobre um repertório 
litúrgico, a religião dos VEDAS compreende um conjunto de ritos, não de dogmas. Donde 
se segue que, ficando inteiramente fiel à letra dos VEDAS, o pensamento Indiano foi, 
desde os primórdios, de uma curiosa liberdade especulativa. 

Assim, é que vemos figurar entre os documentos mais tardios do primeiro em data 
das compilações Védicas, o RIK (X, 129), uma passagem onde já se comenta o problema 
do Ser: 

"Não havia nem Ser, nem não-Ser, – não havia atmosfera, nem céu por cima de 
nós. Quem se moveria? Em que sentido? Sob a guarda de quem? ... "Nem havia morte, 
nem imortalidade. – O dia não estava separado da noite. Só o UM respirava, sem alento 
estranho, dele mesmo – ; e nada mais havia que Ele mesmo em si. 

"Então despertou-se nele pela primeira vez o desejo; – foi esse o primeiro germe 
do espírito. – O "nó", o laço dos seres, descobriram-no no não-Ser  os sábios esforçando-
se, plenos de inteligência, em seu coração... 

"Quem o sabe, quem nos pode dizer donde nascemos, donde vem a criação? – e 
se os Deuses não são nascidos senão depois dela? – Quem o sabe, – donde vem ela? 

"Donde veio esta criação, – se ela é criada ou não-criada – Aquele cujo olho vela 
sobre ela do mais alto dos céus, – somente Aquele o sabe; e ainda o sabe? (Conforme 
Foucher, segundo a tradução de Oldenberg). 

Um outro hino do RIK (X, 121), trata da questão do Deus único, concebido como 
um absoluto: 

"O que dá a vida, o que dá a força – donde todos os Deuses acatam as ordens, –  
de que a sombra é a imortalidade, de que a sombra é a morte, – quem é Esse Deus, que 
honramos com sacrifícios? 

"Por quem existem essas montanhas de neve, – e o mar, com o regato longínquo – 
que tem para seu poder as regiões do céu, – quem é Esse Deus, que nós honramos com 
sacrifícios? 

"Para quem o espaço é brilhante e a terra sólida, – por quem foi estabelecido o 
céu, mesmo o céu mais alto – que regulou os espaços do éter – quem é Esse Deus que 
nós honramos com sacrifícios? 

" ... Aquele que sozinho é Deus acima de todos os Deuses, – quem é Esse Deus 
que nós honramos com sacrifícios? (Segundo a tradução de Foucher). 

Os Deuses Védicos, os DEVAS, os Luminosos, os Celestes, são principalmente 
Divindades atmosféricas relacionando-se, como o próprio nome o indica, ao céu luminoso 
e fulgurante. Seu culto consistia essencialmente no sacrifício. Ora, esses Deuses, tão 
"soberenadantes "eram, e a importância do sacrifício tão considerável, que em pouco o 
sacrifício iguala a dos deuses e esses elementos foram proclamados divinos. Foi o caso, 
sobretudo de BRAHMAN (nominativo neutro-Brahma), a palavra ritual e mágica do 
sacrifício. Não era por seu intermédio que se concluía, entre os deuses e os homens, o 
pacto que ligava os deuses com os homens? O Brahman tinha então o poder de obrigar, 
de encadear os deuses? Mas, então era superior aos deuses? E assim foi proclamada a 
divindade suprema de quem todos os deuses védicos eram somente manifestações. Essa 
dedução abstrata que, do Vedismo original, fez sair o bramanismo histórico aparece já em 
plena luz nos BRAHMANA, espécie de comentários explicativos em prosa, adjudicados ao 
texto dos VEDA. (O Satapatha brâhmana, segundo Eggeling, em Sacred books of the 
East, da Série Harward). 
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A partir daí, o termo BRAHMAN designaria na especulação indiana aquilo que nós 
poderemos chamar o "ABSOLUTO", aproximando-nos o mais possível na tradução literal, 
pois que a língua portuguesa não contem um termo capaz de traduzir fielmente a palavra 
BRAHMAN. 

As tendências especulativas entrevistas nos Brâhmana cristalizam-se nos 
Aranyaka (Livros da Floresta – se bem que num sentido de "madeiramento"...), e nos 
Upanishads (Lições Esotéricas), espécie de meditações ou de elevações Litúrgico-
Filosóficas, de forma muito livre e por vezes lírica, duma poesia admirabilíssima 
distribuindo-se pelas quatro compilações dos VEDAS, nunca perdendo o caráter sagrado, 
conforme nos conta  Max Müller em "The Upanishads". 

No seu conjunto, os Upanishads eram até aqui, geralmente, datados do ano 600 a. 
C., se bem que os mais antigos, o Brihad Aranyaka e o Chândogya, fossem remotos, dos 
meados do 7o século. No entanto a cronologia curta de Sylvain Lévi e de sua Escola 
obriga a uma revisão, a iniciar-se pela data apresentada. Realmente, está constatado que 
os mais antigos Upanishads são contemporâneos do Boddhismo primitivo. 

Os indianistas dividem os Upanishads em quatro grupos. No primeiro grupo é 
colocado o Brihad Aranyaka, o Chândogya e o Aitareya; no segundo, o Kâthaka, o Iça e o 
Mundaka, sendo que o Kena marca a transição entre o primeiro grupo e o segundo. No 
terceiro grupo, dado como post-Boddhico, notase o Praçna, o Mâitrâyânîya e o Mândúkya. 
O quarto grupo compreende os Upanishads do Atharvaveda. 

O ensinamento dos Upanishads e sistemático, M. Oltramare nota com razão que 
neles podem ser colocados: o monismo, o subjetivismo, e outras atitudes intelectuais. 
Entretanto podemos concluir um certo número de proposições, tanto no ponto de vista de 
"crenças", quanto no de conceitos filosóficos. No ponto das "crenças", é nos Upanishads 
que vemos pela primeira vez triunfar numa nova noção que caracterizará daí em diante 
todo o pensamento indiano, a noção da transmigração ou Samsâra, cuja orientação é 
determinada pelo balanço – mérito ou demérito – de nossas vidas anteriores, literalmente 
pelos nossos "atos", Karman. Certas passagens do çatapatha brâhmana já se referem 
francamente ao estado de transmigração e ao Karman. Diversos críticos, como Senart, 
Rhys Davids, M. de La Vallée Poussin, pretendem que a transmigração representa uma 
crença animista popular, transformada em uma teoria geral nos meios estranhos à 
tradição sacerdotal, tal como os Brâhmana nos apresenta. Mas como apareceria essa 
crença nos meios populares? E de mais a mais, não são os mesmos pesquisadores que 
nos disseram há pouco, conforme vimos, que, realmente no inicio, havia uma "igual-
dade"? 

Houvesse ou não houvesse, já não é uma contradição?... E não existem escolas 
filosóficas, cujos ensinamentos foram cristalizados em máximas populares, que dão todo 
o valor à voz do povo? Vox populi, vox Dei... 

Seja como for, o dogma da transmigração se impõe, a partir dos Upanishads, a 
toda a especulação indiana, não sómente Boddhica e Djainista, mas ainda, Bramânica. O 
Boddhismo, constituído em oposição às doutrinas bramânicas, combatendo as noções 
centrais bramânicas de ATMAN e de BRAHMAN, aceitou sem discussão alguma a 
transmigração. Pode-se mesmo dizer que, no Boddhismo primitivo como nas diferentes 
escolas Bramânicas ou Djainistas, a procura da salvação (Moksha), razão de  ser de 
todos os sistemas, não seria outra cousa que a procura dos meios intelectuais, ascéticos 
ou místicos, próprios a libertar o ser humano do "pesadelo" da transmigração. 

No domínio filosófico, os Upanishads aprofundaram a noção, já ventilada pelos 
Brâhmana, do Ser Puro, substância única e total, ou BRAHMAN. Essa realidade última, 
não a encontraram no mundo exterior, sequência inconsistente de fenômenos, mas no 
fundo da consciência psicológica, no sujeito pensante, na alma humana que os Hindus 
chamam ATMAN, termo que, nos hinos do Rig-Veda designa o sopro  vital, e que, no 
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sânscrito posterior significa literalmente o "Ele mesmo" (o soi-même dos franceses), de 
cada um e de cada cousa: 

"O Brahman reside no coração. Ele está lá e em nenhuma outra parte. Os sábios 
que o contemplam dentro da própria alma, esses sábios, e não os outros, possuem o 
repouso eterno! "(Upanishads Kâthaka: II, V, 12 e 13). 

Entretanto, si o Brahman reside na alma do homem, se ele é interior ou idêntico a 
Atman, obriga à consideração de que o Atman não é o "eu" no sentido ocidental da 
palavra, o Ego empírico, a personalidade fenomenal e social. É – já vimos, como dizem os 
Hindus, a fonte impessoal da personalidade, o substratum subconsciente dos fenômenos 
de consciência. Resulta que o Brahman é também um subconsciente pelo qual o espírito 
pensa, mas que nenhum espírito pode pensar" (Kena Upanishad, I, 5). Esse 
subconsciente, eternamente sujeito, jamais objeto de conhecimento, é por sua vez 
espiritual e incognoscível; só se define negativamente, como o "SER SEM MAIS", 
despojado de toda a qualidade contingente, e o espírito, do qual constitui a essência, não 
o pode penetrar senão pela intuição, abismando-se nele numa comunicação mística. 
Como pela intuição entrevemo-lo no fundo da nossa alma, Ele encontra-se no fundo de 
toda a personalidade, de toda a vida, de todo ser. De maneira que o ensinamento dos 
Upanishads, na medida em que se deixa sistematizar, poder-se-á resumir na 
surpreendente fórmula do Yâjñavalkya do Brihad Aranyaka (III, 4 e 5) "Perguntas o que é 
Brahman? É teu próprio Atman que é interior a tudo!". 

Descemos aqui à região misteriosa e subterrânea onde, entre ás trevas invioláveis, 
se move á sombra imensa do Deus Bramânico. O sábio que o alcançou, e que discerniu 
no seu coração a presença desse subconsciente primordial, regressa até Ele, e, 
literalmente, a Ele se associa. Para ele, daí em diante, "não há mais nada interior, nada 
mais exterior, mais de dentro, mais de fora" . Em outros termos, não existe pára o vidente 
nem personalidade, nem mundo exterior. A consciência individual vazou-se até atingir o 
Brahman-Atman, a subconsciência cósmica. De um só golpe, a salvação (Moksha) é 
obtida, pois o Atman, a alma humana, identificando-se á Brahman, ao Deus total, escapa 
à prisão da personalidade empírica, ao determinismo do Karman e a engrenagem da 
transmigração, à Roda de Sâmsara . 

Duas observações gramaticais, de uma estranha extensão filosófica, impõem-se, 
antes de passar em revista as variações infinitas dos Upanishads sobre ATMAN e 
BRAHMAN. Primeiramente, é bom não esquecermos que ATMAN, na língua já evoluída 
dos Upanishads, significa simplesmente o "soi-même" dos franceses, o "soi-même" de 
qualquer coisa, e assim pode bem ser aplicado ao "eu" individual como à essência 
cósmica ou Brahman. Já Paul Regnaud chamara a atenção, notando a passagem de um 
termo a outro, aparentemente sem transição das acepções de um ao outro. 

A segunda observação, é que o termo Brahman que anuncia aqui a idéia mais 
sublimada da divindade, é tomado no gênero neutro. Se desejarmos uma aproximação, a 
menos infiel possível na tradução da palavra, podemos chamá-Ia "o Divino", no sentido 
mais indeterminado da palavra. Essa simples particularidade gramatical é importantíssima 
quanto às consequências filosóficas. O Absoluto dos Upanishads é, desde o início, 
concebido como neutralidade, impersonalidade e in-cognoscibilidade. Nada se pode dizer 
dele, ensina o Kathaka Upanishad (II, 6, 12-13), senão: é o que é; chama-se somente –  
sempre no neutro – SAT: "o que é", ou "TAT: "aquilo", a cousa em si, o SER SEM MAIS. 

É fato, como observa M. de La Vallée Poussin, que os textos opõem muitas vezes 
o neutro ao masculino: "Não havia senão Brahman; como o suco de seu vigor 
superabundava, tornou-se Brahmâ". Porém, o neutro indica uma força impessoal, pois 
"Brahman emite os Deuses; Ele pensa: como poderei entrar no mundo? " No primeiro 
capitulo do Kaushitaki, por exemplo, nota-se um emprego indiferente, pelo menos 
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aparentemente, do neutro e do masculino. Essa circunstância foi observada por um 
grande estudioso Indianista, o Professor de La Vallée Poussin. 

Podemos dizer que há um "ondulamento "nas expressões dos Upanishads. O que 
é dito do Atman individualizado será aplicado ao Atman total, ou Brahman, e 
reciprocamente. Enquanto isso, Atman e Brahman nos serão apresentados como um 
incognoscivel, para linhas após, aparentemente sem transição, ser afirmado como um 
PURO ESPÍRITO e consciência psicológica. 

Uma das primeiras afirmações que encontramos nos Upanishads sobre Atman é a 
de sua espiritualidade. Encontra-se mesmo, na Chândogya Upanishad (VIII, 12) uma 
espécie de esboço do COGITO ERGO SUM: "A essência. que tem consciência dessa 
idéia – Vou pensar – é Atman". É por intuição que se escolhe essa essência no fundo de 
seu pensamento: "O Atman, ensina o Mundaka Upanishad (III, 2-3), deve ser percebido 
por meio do mesmo Atman que se deseja conhecer. O Atman daquele que deseja 
conhecer o Atman encontra sua própria essência." – O Kâthaka Upanishad (II, VI, 9) faz 
também residir o Atman na conciência psicológica: "Sua forma não é um objeto visível. 
Ninguém o conseguira ver com os olhos. É pelo coração, pelo pensamento, pelo espírito 
(Manas) que se o pode perceber." No mesmo sentido, Atman, todo subconsciente e todo 
incognoscivel que se lhe proclama em seguida, será dito "fato de conhecimento", 
"consistente em conhecimento" (Vijñânamaya) (Brihad Aranyaka IV, III, 7). 

Ajuntaremos que ele não pode ser percebido senão pelo espírito (Manas), e que é 
o MANAS DO MANAS, o ESPÍRITO DO ESPÍRITO. Para que bem nos convençamos de 
sua espiritualidade, o vocabulário imperfeito dos Upanishads, (ou melhor, o vocabulário 
aparentemente imperfeito dos Upanishads), nos afirma sua infinita subtilidade. É mais ou 
menos uma espécie de átomo espiritual; pois "o Atman é superior ao próprio éter espacial 
(âkâsha)". 

O Kâthaka Upanishad (I, II, 20-23) desenvolve longamente a noção da 
espiritualidade do EU. Menor do que aquilo que é ínfimo, maior do que aquilo que maior 
possa ser, o Atman repousa, escondido, no coração da criatura. O sábio, liberto do 
desejo, cujos sentidos se encontram apaziguados, "percebe-se" (nele próprio), a ma-
jestade de Atman. Imóvel, o Atman vagueia ao longe; sem se mexer percorre o espaço. A 
dor do sábio cessa desde que ele conhece o Atman imenso, penetrando por toda a parte, 
sem corpo no meio dos corpos, estável no seio das cousas transitórias. Esse Atman não é 
atingido nem pelo estudo, nem pela ciência; só o é pelo próprio Atman. O Atman só é 
conhecido por ele mesmo. O Atman do sábio reconhece então sua própria essência. 
Nesta passagem célebre, o Atman é dado nitidamente como o Eu consciente atingido 
pela intuição no fundo do pensamento individual. 

As relações de Atman com as faculdades intelectuais são em seguida definidas 
pelo mesmo Upanishad (I, III, 3) seguindo uma larga imagem platônica. "O Atman está 
sobre um carro que é o corpo. A razão (Buddhi) é o cocheiro, e o espírito ou 
entendimento. (Manas) está no logar das rédeas. Qs sentidos são os animais, e os 
objetos dos sentidos são os caminhos que eles percorrem... O entendimento é superior 
aos sentidos, a razão o é ao entendimento e o grande Atman à razão (ela-mesma)". E 
mais longe, este comentário, destinado a conciliar a espiritualidade de Atman com seu 
caráter de incognoscível ou "tudo do menos do subconsciente": "O ser que existe por si 
nos deu sentidos abertos pana o exterior:. eis porque o homem percebe o mundo que 
está fora dele, deixando de perceber o Atman que lhe é intrínseco". 

O Brihad Aranyaka Upanishad define em termos análogos "o Atman que reside no 
interior do coração, o PURUSHA (o Espírito) que é luz. Sempre idêntico, passa de um 
mundo a outro, parece pensar e mover-se. Sobrevindo o sonho, transpõe este mundo e 
as formas da morte". 
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A radical simplicidade, a espiritualidade e a imortalidade de Atman são expressas 
com vigor pelo, mesmo Upanishad (III, IX, 26) : Este Atman, que não é este nem aquele, 
é, digamos, "incolhível", pois não pode ser tocado, indivisível pois não pode ser 
dilacerado, independente, pois não pode entrar em contato (com seja o que for de 
material); está sem laços, não sofre, não periga". Assinalemos, rapidamente, que esse 
caráter de beatitude "essencial" da alma humana tomada em si, fora do mundo, determina 
toda a orientação da mística indiana. O YOGIN hindu, funda-se sobre esses dados, 
abandona toda e qualquer ambição, para atingir a PURA FELICIDADE. Ele deseja, então 
"VIR a SER AQUILO QUE É." 

O Kâthaka Upanishad (VI, 17). propõe os mesmos princípios para chegar às 
mesmas consequências: "A essência do Homem (Purusha), o âtman íntimo reside 
eternamente no coração de todo homem. Pacientemente deve-se extrai-lo de seu próprio 
corpo, como a semente de seu invólucro. – Imperecível e puro, o homem deve conhecê-
lo. Ele deve conhecer esse ser imperecível e puro". O Kâthaka Upanishad afirma ao 
mesmo tempo (I, II, 18-19) a imortalidade do Atman nos termos empregados quase que 
literalmente, palavra por palavra, como no BHAGAVAD GITA: "Ele não nasce nem morre: 
Não. têm outra causa além dele mesmo.  Sem origem, perpétuo, não periga quando o 
corpo periga. Se se o mata e que crê-se matá-lo, se é morto e que se crê morto, nos dois 
casos ignora-se a natureza de Atman: não se o pode matar, ele não pode ser morto". – "O 
Maghavan, ensina Prajâpati no Chândogya Upanishad (VIII, 7-12), esse corpo mortal é a 
residência do Atman imortal e incorpóreo". 

Com as mesmas tintas, com a mesma fluência de imagens, diversos Upanishads 
dão Atman como um incognoscivel: "Tu não poderás diz Yâjñâvalkya a Ushasta 
Câkrayana, ver o "que vê" do Olho, tu não poderás compreender "aquilo que 
compreende" do ouvido, tu não poderás pensar "aquilo que pensa" do pensamento, tu 
não poderás conhecer "aquilo que conhece" no conhecimento" (Brihad Aranyaka 
Upanishad III, IV, 2). Um pouco após, (ibid., III, VII, 31) 

"Não se o vê e ele vê, não se o entende e ele entende, não se o pensa e ele 
pensa, não se o conhece e ele conhece. O Kâthaka Upnishad (III, VI, 9-13) após dizer-nos 
que não se percebe Atman a não ser pelo "coração, pelo pensamento, pelo espírito 
(manas) ", junta, sem transição, na estrofe seguinte: 

"Não se o pode conhecer nem pela palavra, nem pelo espírito (manas), nem pela 
vista. Como concebê-lo doutra forma senão dizendo: Ele é? A natureza real do Atman se 
manifesta para aquele que responde: Ele é". Digamos de passagem que tal concepção 
está ligada à TATHATA do Boddhismo Mahâyânista. 

Como ó Atman individual, o Atman universal, o "Grande Atman", assim como o 
chamam algumas vezes os Upanishads, o Brahman, é um principio espiritual. Esse "sói", 
essa declinação do Eu cósmico é imaginado em tudo e por tudo sobre o modelo do Eu-
Próprio humano. "Esse Atman vasto e que nunca teve nascença, ensina o Brihad 
Aranyaka Upanishad, é o ser que entre os PRANA (os sopros vitais) consiste em 
conhecimento (ou consciência) (Vijñamaya). É ó árbitro do universo, o Senhor do 
Universo, o Superintendente Supremo do Universo". Assim, no Kâthaka Upanishad (II, IV, 
13) a Morte responde a Naciketas que a interrogara: "O espírito (Purusha) do tamanho do 
dedo mínimo e parecido a um fogo sem fumaça, o Mestre do passado e do futuro que é 
hoje e amanhã, é o Brahman", e ainda: "É somente pelo pensamento (manas) que o 
Brahman pode ser atingido". 

O Aitareya Upanishad (III, 3) desenvolve, duma singular maneira, uma tese 
análoga ao monismo espiritualista: "Ele é Brahma, Ele é Indra, Ele é Prajâpati, Ele é todos 
os Deuses, os cinco grandes elementos, a terra, o ar, o éter a água e o fogo, todas as 
sementes, todos os animais, tudo aquilo que respira, que anda, tudo aquilo que voa e 
tudo aquilo que está imóvel – ; tudo tem para guia a inteligência (PRAJÑA), tudo é 
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fundado na inteligência. O mundo e guiado pela, inteligência; a inteligência é o 
fundamento (do universo), a inteligência é Brahman". 

Com ridentes cores, os Upanishads afirmam a transcendência de Atman Supremo 
ou Brahman. "Esse universo movel, ensina o IÇA UPANISHAD (1-5), com tudo aquilo que 
nele muda, deve desfazer-se diante do Senhor (o PARAMÂTMAN) ". Esse SER ÚNICO é 
ao mesmo tempo "IMÓVEL e MAIS RÁPIDO QUE O PENSAMENTO. NAO PODE SER 
PERCEBIDO PELOS SENTIDOS E PASSA INFINITAMENTE OS ÓRGAOS DA 
INTELIGÊNCIA. MOVE-SE E POR ISSO É IMÓVEL, ESTÁ LONGE E PRÓXIMO, ESTÁ 
DENTRO DO UNIVERSO E POR ISSO ESTÁ FORA". O Kena Upanishad (1-2) dá-lo 
como o primeiro princípio: "Por quem o espírito (manas) foi posto em movimento? Por 
quem o sopro da vida (prana) foi posto em movimento? Com a ajuda de que os homens 
pronunciam palavras? Qual ó Deus, em verdade, que põe em atividade a vista e o 
ouvido? É aquele que é a ORELHA DA ORELHA, o ESPÍRITO DO ESPÍRITO, a VOZ DA 
VOZ, ó SOPRO DOS SOPROS, a VISTA DA VISTA". Como se vê, desde as primeiras 
palavras, o divino é dado como o suporte ou o fundamento da vida e do pensamento, a 
ALMA DA ALMA. É, diz-nos o MAITRI UPANISHAD (VI, 7) "o Atman do Atman, o imortal" 

O Kâthaka Upanishad (VI, 12-13) dá-nos Brahman como Ser Absoluto, uma 
definição onde se coou a concepção ESPINOZISTA: "Não se atinge Brahman nem pela 
palavra, nem pelo entendimento (manas), nem pela vista. Como percebê-lo senão 
dizendo : Ele é ? 

– Não o poderemos perceber senão dizendo: 

"Ele é". 

A natureza real do Atman se manifesta para aquele que diz "Ele é" . Considerando 
a evolução em sentido helicoidal, de Bergson, associaremos a concepção ao EGO SUM 
QUI SUM bíblico e ao COGITO ERGO SUM Cartesiano. Essas fórmulas demonstram 
desde o principio, as aptidões maravilhosas do Hindu para a metafísica . 

O Brihad Upanishad (III, VII, 7-30), desenvolve em largos traços a idéia do 
BRAHMAN-ATMAN como alma do mundo. É, ensina Yâjfiavalkya "Aquele que estando na 
terra é diferente da terra, que a terra não conhece e cuja terra é seu corpo, o moderador 
interno, o imortal, aquele que estando nas águas, é diferente das águas cujas águas são 
o corpo... aquele que estando no fogo, é diferente do fogo..., aquele que estando no 
espaço é diferente do espaço..", aquele que, estando no vento, é diferente do vento..., no 
sol, na lua e nas estrelas, nos pontos cardeais, no relâmpago, no trovão, é diferente deles 
todos e eles todos são-lhe o corpo". 

A imagem engrandece-se ao infinito, pois o Atman Supremo é "aquele que estando 
nos mundos, é diferente dos mundos, que os mundos não conhecem e cujos mundos 
são-lhe o corpo, que tempera os mundos, o moderador interno, imortal...". 

Para nos fazer compreender que o Brahman é bem um ABSOLUTO ao mesmo 
tempo que é IMANENTE os Upanishads, lutam contra a insuficiência, por vezes 
extraordinariamente penosa do vocabulário, acumulando imagens e exemplos. "Os 
sábios, diz o Mundaka Upanishad (I, I, 16) consideram esse ser como a matriz, (o útero) 
das criaturas. É invisível, imperceptível (aos sentidos), incorpora), eterno, omnipenetrante, 
infinitamente subtil, imperecível". "Os Brahmanes, ensina o Yâj nâvalkya do Brihad 
Aranyaka (III, VIII, 8), chamam-no o INDESTRUTÍVEL. Ele não é nem maciço, nem 
átomo, nem curto, nem longo, sem espaço, sem atilho, sem olho, sem orelha, sem voz, 
sem entendimento, sem sopro, sem nome, imortal, sem dentro nem fora". 

Um texto mais tardio, o ÇVETAÇVATARA UPANISHAD, descreve-nos em termos 
análogos "o Ser Eterno que reside nele próprio: nada de superior a Ele poderá ser 
conhecido. Esse Deus encontra-se em todas as direções, é o PRIMEIRO-NASCIDO, está 
no interior da matriz (garbha); está (já) nascido, Ele nasce (ainda); Ele está em todas as 
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criaturas; Ele está por todos os lados. Homenagem, homenagem a esse Deus que está 
no fogo, que penetra o mundo inteiro, que está nas plantas, que está nas árvores" (I, 12; 
II, 16-17). E, linhas depois (IV, I e seg.) : "O Ser Único que, estando sem sinais distintivos 
(sem atributos), tem para o emprego de seus diferentes poderes (ÇAKTI), e para objetos 
determinados, estabelecido no começo das cousas as distinções, tais que no fim, 
dissolvido o universo, esse ser é Deus". Todos os Deuses Védicos nele Estão ou antes, 
são Ele. Ele é AGNI (o fogo), é ADITYA (o sol), VAYU (o ar), é a lua, é o Brahman... 

"Não tem corpo nem órgãos; não tem igual nem superior. Seu poderio (ÇAKTI) é 
supremo e diverso, possue essencialmente as qualidades de conhecimento e de força". 

Linhas após (IV, IV, 24): "Em verdade, esse Atman é o Mestre de Tudo, o Senhor 
de Tudo, o Soberano de Tudo. Governa o universo inteiro; é Ele o soberano dos Seres, o 
Senhor do mundo, o Depositário do Mundo. É o dique que cinge os mundos, impedindo 
que se confundam"... "O Espírito (Purusha) – continua o mesmo texto (III, 12 e seguintes) 
– , é o grande Mestre, o Luminoso, o Imperecível; envolvendo a terra por todas as partes. 
Ele a ultrapassa ainda em grandeza. É esse universo, é o passado e o futuro, é o Mestre 
da Imortalidade. É o árbitro do universo móvel e imóvel... É o primeiro, o grande espírito... 
Ele é o Deus único que, semelhante à aranha, envolve-se por sua essência, jogando os 
fios do PRADHANA (a Natureza). Ele é único, é livre, é Aquele que multiplica, a semente 
única das almas individuais. Ê o agente de todas as cousas, o omnisciente, a matriz do 
Eu, o autor do tempo, o possuidor das qualidades, o Mestre do indesenvolvido e do 
Atman individual, a causa da transmigração e da liberdade". 

O Brihad Aranyaka Upanishad celebra por vezes (III, VIII, 9) o BRAHMAN-ATMAN 
como um Todo-Poderoso bíblico: "Ê sob o império deste Ser imutável, GARGI, que o sol e 
a lua guardam suas leis distintas; é sob o império desse Ser imutável que o céu e a terra, 
os dias e as noites, as estações e os anos guardam suas leis e que os rios correm das 
montanhas nevadas, uns no oriente, outros rio' ocidente... O Kâthaka Upanishad diz num 
movimento análogo (II, V, 15) : "Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas tornarão visível o 
Brahman. Ele é que é BRILHANTE, e o universo cintila com o clarão que Ele lhe 
empresta. É seu Raio que torna este universo visível". Mais abaixo (II, VI, 3) : "É por 
temor d'Ele que o fogo e o sol se inflamam, que Indra, Vâyu (o ar) e a Morte prosseguem 
seu curso." E ainda (II, IV, 9) : "Aquele donde o sol desponta, Aquele onde o sol se deita, 
Aquele em quem todos os Deuses estão inseridos e donde nenhum se ausenta, é 
Atman". Ou, numa imagem de singular beleza, que nos é dada pelo PRAÇNA 
UPANISHAD, quando exclama (IV, 7) : "Ó! Meu amigo, como os pássaros se refugiam 
numa árvore para a estadia noturna, assim o universo se refugia no Atman Supremo." 

Ele é o Senhor de tudo, diz o Mândûkya Upanishad (6, 7), é omnisciente, é o 
regedor interno, é a matriz do universo, é o começo e o fim dos seres. É o Atman, Aquele 
que deveis conhecer". Em certos Upanishads posteriores, o Brahman é dado não 
somente como a Alma do Universo, mas como o Todo-próprio. "No começo, ensina o 
MAITRI UPANISHAD (VI, 17). Esse era Brahman. Estava só, infinito; infinito a Este; 
infinito ao Sul, infinito a Oeste, infinito ao Norte, infinito no Zênite, infinito no Nadir, infinito 
em todas as partes. Os pontos candiais para Ele não tinham existência, não mais que o 
acima e o abaixo. Esse Atman Supremo não pode ser surpreendido nem medido, nunca 
teve começo, não cai sob o domínio da discussão nem tão pouco do pensamento: tem a 
natureza do éter espacial (âkâsha). Somente Ele ficara desperto quando da destruição do 
universo. É, em princípio, pelo éter (âkâsha) que Ele aviva este universo perceptível. É 
por Ele que esse universo é meditado, é n'Êle que ele novamente se dissolvera. É a Sua 
forma brilhante que produz o calor do sol, a chama resplandecente do fogo... É um 
mesmo Ser que esta no fogo, no coração e no sol. Aquele que possui esse conhecimento 
obtém a união com aquele é Um". 
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Estas são algumas exceções. No maior número dos casos, o Brahman-Atman é 
dado simplesmente como o coração das causas, e, segundo a imagem do Brihad 
Aranyaka Upanishad (II; V. 15), como o cubo de roda da roda cósmica (Cakra) : "O Atman 
(universal) e o soberano Mestre de todos os Seres, o Rei de todos os Seres e, assim 
como no cubo e no aro da roda são ajustados todos os raios, assim nesse Atman são 
ajustados todos os sopros, todos os mundos, todos os deuses, todos os Seres, todos os 
Atmans (individuais)." É também representado como o lugar dos universos: os mundos, 
ou, para falar como o Upanishad, "Aquilo que está acima do céu, Aquilo que esta abaixo 
da terra, Aquilo que chamamos o passado, o presente e o futuro", tudo é tramado e 
encadeado" no espaço (âkâsha), e o espaço, por sua vez, é tramado e encadeado no 
Imperecível, no Brahman. 

As imagens da aranha, das centelhas, etc., empregadas pelo Mundaka Upanishad 
(I, I, 7 - II, I, I), exprimem uma idéia análoga: 

"Assim como a aranha emite e absorve seus fios, assim como as plantas crescem 
sobre a terra e os cabelos ou os pelos sobre o corpo do homem, assim o círculo da 
transmigração do universo sai do Ser Imperecível. E assim como milhares de centelhas 
jorram do fogo bem inflamado, onde tem a natureza, ó meu amigo, as almas individuais 
saem do Ser Imutável e a Ele retornam". O Mundaka desenvolve em seguida (II, I, 2-II, 
11, 11) uma curiosa gênese imanentista onde o Criacionismo parece alternar com o 
Monismo: "O Espírito Supremo (Purusha), sem corpo, reside no interior das cousas; 
nunca teve começo, está sem Manas, absolutamente Puro, superior (a tudo). A Lua e o 
Sol são os seus olhos, os pontos cardeais suas orelhas, o ar seu sopro, a terra nasceu 
nos seus pés. É o Atman interior a todos os Seres. D'Êle saíram todos os Deuses, os 
homens e as bestas. D’Ele saíram os mares, as montanhas e os rios e também as 
plantas, e a essência (rasa) por meio daquele Atman interno (Antarâtman) incorpora-se 
aos elementos grosseiros. É o Universo, o Brahman Supremo e imortal... Sobre Ele foram 
urdidos o céu, a terra e a atmosfera; o espírito (Manas) com todos os sopros (Prâna). 
Brahman, o Ser sem mácula e sem partes, reside num estojo de ouro. É a brilhante luz 
das luzes. Imortal, estende-se a Este, ao Oeste ao Sul, ao Norte, ao Zênite, ao Nadir.  É 
este universo. É o melhor". Sob essas cintilantes imagens, vemos uma sucessão de 
minuto a minuto, de aparências múltiplas de várias doutrinas. Pelo menos percebemos 
que as virtualidades expostas nas palavras que traduzimos com os mesmos vocábulos, 
são diferentes enquanto termos... 

Entretanto, se os  Upanishads, não possuindo um vocabulário preciso, – como não 
poderia nem pode possuir, no sentido ocidental – são obrigados a sugerir suas 
concepções por intermédio de metáforas é interessante notar que em seguida à 
canonização desse texto, às metáforas foram tomadas mais tarde, na VEDANTA, ao pé 
da letra. 

Vemos, quando estudamos o BRAHMA SÛTRA, a que ponto os exegetas 
vedantistas se ligaram e "estorvaram" o texto por meio dessas imagens consagradas. 
(Esse verbo ESTORVAR, está empregado, seguindo um pensamento do Prof. Grousset, 
conhecida autoridade Indianista). Notemos a dificuldade em encontrar palavras que 
personifiquem os pensamentos. Os Upanishads mais tardios como o ÇVETAÇVATARA, 
mostram-nos o procedimento dos antigos, nas chamadas profanamente 
IMPROVISAÇÕES POÉTICAS, do século 7o anterior à nossa era, e como estas se 
tornaram fórmulas canônicas. E assim que, se o Cvetâçvatara Upanishad (VI, 12) vai nos 
fazer compreender a ação do Brahman produzindo o mundo, retomara, como já vimos, a 
imagem da aranha segregando sua teia. O mesmo caminho da VEDANTA, foi trilhado 
pelo sistema SÂMKHYA. Com efeito, depara-se-nos o Brahman "envolvendo-se", graças 
à sua essência ou a faculdades próprias, com os fios da trama cósmica. Mas, é agregado 
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que, esses fios são os do PRADHÂNA ou PRAKRITI, a Natureza Sâmkya, e temos então 
o dualismo reintroduzido no próprio seio do monismo. 

Concebido à imagem do Atman individual – esse subconsciente – , o Brahman é 
dado como um subconsciente universal, ou, se preferirmos, como um INCOGNOSCÍVEL. 

É interessante notar que o assunto preocupa muitíssimo os filósofos do século XX. 
Por exemplo: H. Bergson, W. James. Se recuarmos no tempo, vamos encontrar Spencer, 
que deu o titulo "IncognoscÍvel", à primeira parte de sua obra, FIRST PRINCIPLES. 

O Brahman-Atman é o subconsciente desse subconsciente... Conforme as estrofes 
do Brihad Aranyaka, citado a todo o momento, Ele estando nos mundos e nos Seres, 
tendo os Seres e o mundo por corpo, não obstante é Aquele que nem os Seres nem os 
mundos podem conhecer. É "Aquele que, estando no ATMAN, é diferente do ATMAN, 
que o ATMAN não conhece, e cujo ATMAN é seu corpo, que tempera o ATMAN, no 
interior. "(Brihad Aranyaka Upanishad - III, VII, 30). Realmente, o BRAHMAN-ATMAN, 
substância cognoscível única, no coração de todos os seres, é o único sujeito pensante 
no Cosmos. O Brihad Aranyaka (III, VIII, 11) retoma sofregamente o mesmo tema. "Esse 
Imperecível, Ô GARGI, não se o vê, e Ele vê, não se o entende e Ele entende, não se o 
pensa e Ele pensa, não se o conhece e Ele conhece. Não há outro que veja, não há outro 
que entenda, não há outro que pense, não há outro que conheça." 

É com este titulo que YAJÑAVAL-KYA o denomina "Aquele cujas trevas são a 
morada, cujo exílio é o mundo, cujo espírito (Manas) é a luz, – o último termo de todo 
ATMAN". 

"Se tu pensas: – Conheço-o bem, – diz o KENA UPANISHAD, é que tu conheces 
da sua natureza, enquanto que considerada como agente de teu Eu, pouca coisa, assim 
como dele conheces nas Divindades. Aquele que crê não ter d’Ele a idéia, tem d’Ele a 
idéia enquanto incognoscivel, assim como aquele que crê conhecê-lo não o conhece 
absolutamente". Entretanto, o texto termina por uma concessão que "religa" o 
INCOGNOSCÍVEL ao campo do pensamento: "Aquilo pelo qual nos podemos aproximar 
do Brahman, é o espírito (Manas)." No Kâthaka Upanishad (Í, III, 12), a Morte ensina a 
Naciketas: 

"Esse ATMAN que está escondido em todos os seres não se manifesta. Mas Ele é 
percebido pela inteligência penetrante daqueles que percebem as causas subtis." "O Ser 
antigo, – diz magnificamente o mesmo texto, – inacessível aos sentidos, o Ser cravado no 
desconhecido, envolvido pela sombra, habitando o abismo, habita em teu coração...". 

Numa passagem muitíssimo curiosa, o Kâthaka Upanishad (II, V, 8) dá 
formalmente o BRAHMAN-ATMAN por um subconsciente, e nossas concepções, ou 
melhor, as concepções do Ocidente são essas também, na filosofia – o ser atingi-lo-á no 
estado de sono ou de sonho: "O PURUSHA que vela quando os órgãos estão 
adormecidos e que (então) evoca sucessivamente os objetos que lhe dão prazer, é o 
BRAHMAN, Aquele que se chama O IMORTAL. É d'Ele que dependem todos os mundos. 
Nada está fora d'Ele. É o ÂTMAN." 

O Kena Upanishad dá o primeiro passo, proclamando o BRAHMAN incognoscivel. 
"O olho não o pode atingir, nem a palavra, nem o manas. Nós não o conhecemos de 
maneira que o possamos explicar. Ele difere de tudo que é conhecido e desconhecido. 
Nenhuma palavra o pode manifestar, mas é por Ele que a palavra e manifestada. Nenhum 
Manas o pode pensar, mas é por Ele que o espirito pensa." Ou, preferindo, é "Aquele que 
não pensa pelo entendimento (manas) mas pelo qual o entendimento é pensado". Como 
já vimos, o Kena ensina em seguida: "Se tu pensas: – Conheço bem Brahman, – é que tu 
conheces da sua natureza, enquanto que considerada como agente de teu Eu, pouco 
cousa, assim como dele conheces nas Divindades. Aquele que crê não ter d’Ele a idéia, 
tem d’Ele a idéia enquanto incognoscivel, assim como aquele que crê conhecê-lo não o 
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conhece absolutamente." Por sua vez, o Mândûkya Upanishad (6-7) – no mesmo instante 
em que nos apresenta o BRAHMAN como o Senhor e o Todo-Poderoso do Teísmo - dá-
no-lo como um INCOGNOSCÍVEL e um INCONCEBÍVEL, quase que como um 
IMPOSSÍVEL: "Sem inteligência interna, sem inteligência externa, não tendo um feixe de 
inteligência, não sendo nem inteligente nem ininteleligível, invisível, escapando a toda 
relação, imperceptível, sem sinal distintivo, não caindo sob o domínio do pensamento, não 
podendo ser descrito, tendo por essência a idéia de homogeneidade,... tal é o estado do 
BRAHMAN." Nessas alturas sentimo-nos entontecer: o BRAHMAN tornado a abstração 
suprema, fica bem próximo da vacuidade suprema, ÇÛ-NYATÂ, do Boddhismo 
Nâgârjuniâno. 

Com o duplo título de INCOGNOSCÍVEL e de ABSOLUTO, o BRAHMAN 
UPANISHAD não pode ser definido, a não ser pela negação de toda qualidade, de todo 
atributo. "É Ele, diz o Brihad Aranyaka Upanishad, que se chama: Não! Não!; é o ATMAN 
incolhivel, intangível, sem peias, sem laços." (III, VI, 26-28 e IV, II, 6). Esse - NÃO! NÃO! – 
, é a dupla negação, - "NETI, NETI", que aparece em grande número de Upanishads, 
cada vez que tentam definir o BRAHMAN, eis aí, efetivamente, a última palavra da 
pesquisa Upanishádica sobre o ABSOLUTO. Quem não vê que a substancialidade dos 
Upanishads é quintessênciada, ao ponto de se purgar de todo o conteúdo? Aqui, ainda, 
temos anunciada a hora do Buddhismo. O "ATMANISMO" exclusivo dos Upanishads é tão 
radicalmente elaborado que tornou possível e de certa maneira inevitável a supressão do 
ATMAN (NAIRATMYA) pelo Buddhismo. 

Porém, ainda uma vez, e misturadamente com as imagens monísticas ou 
nihilisticas, vem-nos interditar toda sistematização, uma imagem teísta. Observemos 
somente a passagem do PRAÇNA UPANISHAD já citado: "Ó meu amigo, assim como os 
pássaros buscam o refúgio na árvore onde se acolhem para a estada noturna, assim o 
universo se refugia no ATMAN SUPREMO." Se tomarmos ao pé da letra a passagem do 
Kâthaka Upanishad (II, V, 11) não veremos restabelecida uma certa distinção entre o 
BRAHMAN e o MUNDO? – "Assim como o sol, o olho do mundo, não é maculado pela 
vista das cousas impuras, assim o ATMAN único esta dentro de todas os seres e não é 
manchado pelo mal que reina neste mundo, mas é-lhe completamente estranho." É fato 
que os Upanishads não são outra cousa que as virtualidades de todos os sistemas da 
Índia – sistemas aparentemente os mais opostos – tendo entretanto uma preferência. ou 
melhor, demonstrando uma remarcada tendência monística. 

É quando se trata de estabelecer a identidade entre o ATMAN individual e o 
ATMAN universal ou BRAHMAN que o lirismo filosófico dos Upanishads tem a maior 
fluência. 

Todo o Brihad Aranyaka Upanishad nada mais é que um longo hino a este Tema. 
Há um diálogo interessante de USHASTA CAKRAYANA e de YÂJÑAVALKYA: 
"Yâjñavalkya, – o Brahman visível e não-visível. Dá-me a explicação! – "É teu (próprio) 
ATMAN que está interior a tudo" (Brihad Aranyka Upanishad - III, IV, 1-2), O grande 
desenvolvimento lírico desse Upanishad (III, VII), citado linhas atrás, termina correndo 
pelos mesmos trilhos: o BRAHMAN é aquele que, estando nos seres e nos mundos, é 
diferente dos seres e dos mundos, que os seres e os mundos não o conhecem, sendo ao 
mesmo tempo seu próprio corpo, "é Ele, teu ATMAN, o moderador interno, o imortal." A 4a 
leitura do mesmo Upanishad encerra em fulgurantes sínteses o mesmo ensinamento (IV, 
IV, 17 e 28-29) : "Aquele que encontrou a trilha do ATMAN escondida no fundo do 
abismo, aquele é o autor de todas as coisas; o mundo pertence-lhe, e Ele é propriamente 
o mundo. Ele segue com os olhos o ATMAN, o Deus face a face, o Senhor do passado e 
do futuro... Quem o sabe, vê o ATMAN, vê-lo todo inteiro, todo ATMAN torna-se seu 
ATMAN, torna-se o ATMAN de todo ATMAN.. . É Ele, o imenso, o não-nascido, o ATMAN 
sem velhice, sem temores, e o BRAHMAN. " 
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Dessa doutrina se evoca por momentos, no Brihad Aranyaka Upanishad (II, IV, 5-
6), um sopro de sensibilidade universal que, bem mais tarde, na Idade Média, se 
condensará na BHAKTI KRISHNIÂNA: "Não é, em verdade, pelo amor dos seres e dos 
mundos que os seres e os mundos me são caros, não é pelo amor do todo que o todo me 
é querido, mas pelo amor do ATMAN. O ATMAN, em verdade, é Aquele que faz ver, que 
faz entender, que faz pensar, que faz meditar... O Brahman abandonou aquele que pensa 
que o Brahman está em outra parte e não no ATMAN os deuses abandonaram aquele 
que pensa que os deuses estão em outra parte e não no ATMAN; os seres abandonaram 
aquele que pensa que os seres estão em outra parte e não no ATMAN; os seres 
abandonaram aquele que pensa que os seres estão em outra parte e não no ATMAN; o 
Todo abandonou aquele que pensa que o Todo está em outra parte e não no ATMAN. O 
ATMAN é o BRAHMAN, esses mundos, esses deuses, esses seres, esse universo " É a 
mesma doutrina que propõe a CHANDOGYA UPANISHAD: "Essa essência do Universo, 
é o ATMAN, tu o és (TAT TVAM ASI), Ó ÇVEAKETU!" (VI, seções 9-16). 

Por vezes, o ATMAN individual nos é simplesmente dado como fundado no 
ATMAN universal: "Assim, ensina . Yâjñavalkya, como um pedaço de sal jogado à água 
se dissolve e não mais pode ser tirado, pois tome por onde tomar só encontrarei água 
salgada (e não mais o pedaço de sal), assim, o ATMAN individual não é mais que esse 
imenso ser, infinito, saturado de conhecimento." (Brihad Aranyaka Upanishad, II, IV, 12). 

Na maior parte das vezes as imagens empregadas traçam simplesmente uma 
ALMA DAS ALMAS: "Em verdade, diz o IÇA UPANISHAD, aquele que vê o ATMAN em 
todos os seres e todos os seres no ÂTMAN, d’Ele nunca mais se separará (do ATMAN)." 
Tal perspectiva, segundo os Upanishads, constitui a BEATITUDE: Para aquele que 
reconheceu que todos os seres são o ATMAN, para ele, que dor, que erro poderia ainda 
existir. desde que ele contemplou a UNIDADE SUPREMA, a identidade das coisas? 

Surge uma pergunta, que todos vós com certeza já fizestes: Como a alma universal 
vem "animar" cada criatura? O Kâthaka Upanishad (II, V, 9). responde: "Assim como 
AGNI (o fogo) que é único, toma tal ou tal aspecto, depois de haver penetrado no mundo 
(combustível), assim o ATMAN único, que está no âmago de todos os seres, toma tal ou 
tal aspecto conforme os diferentes seres, e, ao mesmo tempo, reside também 
externamente. Assim como Vâyu, o ar que é único, toma o aspecto (dos corpos que o 
contêm), assim o ATMAN. E assim como o sol não é conspurcado pela impureza das 
cousas, assim o ATMAN único que está nas profundezas de todos os seres não é 
maculado pelo mal que reina neste mundo que lhe é estranho." Consideremos aqui, 
incidentemente que, enquanto que os Upanishads parecem preparar-nos momento a 
momento para o puro monismo Çankariâno, a distinção da alma universal e do mundo 
material, considerados como duas substâncias inconvertÍveis, parece, ao contrário 
anunciar aqui o dualismo Sâmkhya. E é ainda a PRAKRITI, a Natureza evoluística do 
Sâmkhya que parece fazer pressentir tal passagem da ÇVETAÇVATARA UPANISHAD (I, 
12-II, 17). "Esse Ser eterno, que reside n’Ele mesmo, superior a tudo aquilo que pode ser 
conhecido... homenagem, homenagem a esse Deus que est á no fogo, na água, que 
penetra o mundo inteiro, que está nas plantas, que está nas árvores... Ele é o Primeiro-
nascido, está no interior da Matriz, é (já) nascido, nasce ainda, está em todas as 
criaturas." 

Mas, forçoso é reconhecer que o sentido geral dos Upanishads vai menos para o 
naturismo do Sâmkhya que para o monismo espiritualista da futura VEDANTA. Quase 
todos os Upanishads têm o fim de ensinar ao fiel a se identificar com a alma universal, a 
se tornar essa alma. "Ele envolve e penetra tudo, proclama do Brahman o IÇA 
UPANISHAD, fosforescente e simples, puro e sem mácula, inacessível ao pecado. É o 
Brilhante, Aquele que tudo sabe, presente em toda cousa, existindo por Ele... 
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Ó sol por toda a parte presente, único, resplandecente e ordenador, espalha teus 
raios, conserva tua luz! Tua forma, a mais bela de todas as formas, que eu a possa. 
contemplar! Esse ser divino que É, "é" Eu-mesmo!" 

Para expressar esse monismo o Brihadâranyaka Upanishad se serve já de 
imagens que, muito mais tarde, na Idade Média Tibetana, simbolizaram pela união do 
deus e de sua ÇAKTI a união mística da alma e da divindade "Como um homem, nos 
braços duma mulher amada, nada sabe de fora nem de dentro, assim o ATMAN corporal, 
circunscrito pelo ATMAN intelectual, nada sabe de fora nem de dentro." Nesse caso o que 
vê e a vista não mais se separam; não há mais como que um segundo, um "ISTO" 
diferente "DAQUILO", distinto d’Ele, que se possa ver ou pensar. Sobre o Oceano 
sozinho, o que vê sem segundo, eis o mundo de Brahman!" Notemos sobre a identidade 
do sujeito e do objeto essas fórmulas que encontramos no Idealismo Mahâyanico 
(Vijñânâvâda) da Alta Idade Média Buddhica. 

Mais audaciosas são as passagens do Brihadâranyaka Upanishad (II, IV, 12-14) e 
IV, V, 13-15) : - "Além onde há como uma dualidade (entre o ATMAN individual e o 
BRAHMAN), o um vê o outro (ou melhor, há aparência de sujeito e de objeto), o um pensa 
o outro, o um conhece o outro. Porém, aquele para quem nada mais e que ÂTMAN (ou 
melhor, o seu Eu-próprio; ou ainda melhor, o seu EGO), como poderá sentir o que seja 
pensar o que seja, conhecer o que seja? "E após (IV, IV, 1-2) : "Ele (o ATMAN individual) 
é (então) unificado (com o ATMAN Supremo) ; não vê mais; está unificado: não pensa 
mais; está unificado: não conhece mais." "Em outros termos, a identidade proclamada 
entre o sujeito conhecente e o objeto cognoscível torna inútil a relação entre eles, 
digamos, suprime o ato de conhecimento. Vê-se aparecer aí um estado de espírito espe-
cificamente indiano que se encontrará em toda a especulação posterior, tanto Buddhica 
como Bramânica. O idealismo Búddhico VIJÑÂNAVÂDINO e o idealismo vedântico de 
ÇANKARA foram igualmente fundamentados sobre a negação do sujeito, do objeto e do 
ato de conhecimento, dissociados todos três em uma "CONSCIÊNCIA" indeterminada. 
Em lugar de duas terras, vis-à-vis, separadas e unidas por um braço de mar, o oceano 
sem margens... 

Essa fusão do ATMAN individual e do BRAHMAN-ATMAN é, em todo o caso, 
considerada pelos Upanishads como constituindo propriamente a saída ou a salvação, a 
MOKSHA. A metade do Kâthaka Upanishad, já vimos]  é consagrada ao desenvolvimento 
lírico desse tema. "Ele é o único soberano, a essência íntima de todos os seres. Ele 
transforma e multiplica (por toda a parte) sua forma única. Só os sábios que contemplam 
esse ATMAN de sua própria alma possuem a felicidade eterna. Só os sábios que o 
contemplam dentro da própria alma, Ele que dura eternamente entre as cousas passagei-
ras, Ele que, sendo inteligência, atende aos desejos das criaturas não-inteligentes, esses 
sábios, só, possuem o repouso eterno. Tal é a felicidade indefinível, tal é a beatitude 
suprema..." – "Ele se une ao Ser supremo, ensina o PRAÇNA UPANISHAD (IV, 10-11), 
aquele que conhece esse Ser sem sombras, sem corpo, sem cor, puro, imperecível ;eis, 
meu amigo, o Omnisciente, Ele torna-se tudo, Ele penetra o Universo. " 

Essa concepção monista da salvação foi retomada mais tarde pela filosofia 
Vedanta. Porém, por vezes, encontra-se uma outra concepção de salvação, dualista, e 
que será a do sistema SÂMKHYA, ou ao menos do monismo adoçado de dualismo de 
RAMANUJA: - "O ATMAN individual, escreve o ÇVETÂÇVATARA UPANISHAD (I, 10), é 
encadeado em seguida em sua natureza de posse (de quem está de posse de alguma 
cousa...); quando ele conhece Deus, é livre de todas as cadeias." 

Trata-se, adverte, duma espécie de "secret" transmitido pelas escolas esotéricas (é 
este o sentido da palavra UPANISHAD), para se tornar de um golpe, possuidor do 
universo: "Aquele, diz o Brihadâranyaka Upanishad (I, IV, 10), que possui essa noção: - 
SOU. 
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BRAHMAN - vem a ser esse universo; os deuses, êles-próprios não o podem tocar, 
não o podem possuir, pois ele vem-lhes a ser ATMAN... Se o homem reconhece o 
ATMAN, de maneira a dizer: "SOU EU", qual o desejo, qual o sofrimento poderá ele 
sentir?... Aqueles que conhecem BRAHMAN tornam-se imortais!" - "Aquele, diz o IÇA 
UPANISHAD, que vê todos os seres em seu ATMAN e seu ATMAN em todos os seres 
não tem de que se arrepender. Para o homem que sabe que todos os seres estão em seu 
ÂTMAN e que vê a unidade em todas as cousas, que dor pode haver ainda? 

A maior parte dos Upanishads termina por um hino sobre a felicidade da absorção 
mística. "Assim, diz o Kâthaka Upanishad (IV, 15), como a água pura cai "na" água pura, 
assim o ATMAN do penitente que conhece BRAHMAN torna-se, Ó descendente de 
GOTAMA, idêntico ao BRAHMAN." "Assim, ensina o Mundaka Upanishad (III, II, 8) como 
os rios correm e se perdem no mar, renunciando à sua forma (Nâmarûpa), assim o sábio, 
livre do nome e da fôrma, une-se ao Espírito (PURUSHA) brilhante, Superior ao Superior 
Aquele que conhece BRAHMAN, o Ser Supremo, torna-se BRAHMAN, atravessa a dor, 
atravessa o pecado, liberto de seus liames, torna-se imortal." 

A concepção da salvação, assim desenvolvida pelos Upanishads, chega, por um 
lado à ascese do YOGA, e por outra ao BUDDHISMO. 

O MAITRI UPANISHAD termina sua exposição por uma teoria do êxtase que é 
puramente YOGIN. Propõe-nos como exemplo o asceta "cujos sentidos são absorvidos 
como no sono, e que, desembaraçado da idéia de personalidade que o "amarrava" ao 
corpo grosseiro, ao fundo da caverna dos sentidos, vê, como no sono, com seu 
pensamento completamente purificado, o BRAHMAN." O mesmo texto recomenda mais 
longe "o abandono de todas as diversidades intelectuais", ou melhor, querendo dizer, de 
todo pensamento concreto e fenomenal. Conclui da seguinte maneira: "Assim como o 
fogo, a quem o combustível faz falta, repousa na sua matriz, assim a inteligência repousa 
na sua matriz após a extinção das faculdades. As falsas impressões resultam do efeito 
das obras que experimenta o espírito fenomenal (manas), ofuscado pelos objetos dos 
sentidos. Essa ordem de pensamentos é a causa da transmigração. É necessário aplicar-
se à purificarão. 

Por. intermédio do pensamento destrói-se a obra pura ou impura (KARMAN). 
Fixando-se no ATMAN purificado, goza-se uma felicidade que nunca mais termina. 

"Se o pensamento destacado dos objetos dos sentidos repousa assim no 
BRAHMAN, como não será ele (pensamento) liberto dos liames? Pois o espírito 
fenomenal (manas) tem dois modos; ele é puro ou impuro. É impuro quando tocado pelo 
desejo. É puro se não tem absolutamente desejos. O espirito absolutamente imóvel e 
privado de repouso como de fadiga, chega a esse estado onde a  natureza do espírito 
fenomenal (manas) desapareceu, e o fim supremo foi atingido. O espírito deve ser 
subjugado até ao momento de sua dissolução no coração (ou melhor: subconsciente). É a 
ciência da libertação (MOKSHA). 

"A felicidade que experimenta o pensamento que a meditação profunda eximiu de 
suas manchas e que fixou morada no ATMAN, não poderá ser descrito pela palavra. Ele 
não é percebido senão com o apoio do "órgão interno" operando sobre ele próprio. –  
Assim como não se pode distinguir a água na água, o fogo no fogo, o éter no éter, assim 
aquele cujo espírito fenomenal (manas) é absorvido, encontrou a liberdade a saída tão 
ansiada. O espírito fenomenal é, sozinho, a causa do encadeamento e da liberdade dos 
homens. O encadeamento resulta do contato com os objetos dos sentidos, a liberdade 
consiste em se separar desses mesmos objetos" (MAITRI UPANISHAD VI, 34). 

Salvo o último traço que se liga ao sistema SÂMKHYA, todas as passagens, com 
algumas transposições, se podem aplicar ao BUDDHISMO. 
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Assim, também, para esta outra passagem: – "Quando, por efeito do aniquilamento 
do espírito fenomenal (manas), vê-se o ATMAN individual mediante o ATMAN, há a 
supressão do ATMAN. Por essa supressão do EU, é-se infinito, liberto de toda relação 
material, pensamento puro. É aí que se encontra o supremo "secret" da liberdade! Pela 
supressão das impressões produzidas pela percepção, destrói-se a obra pura ou impura 
(KARMAN) ; tomando moradia no seio do ATMAN UNIVERSAL, gozando-se a felicidade 
universal." (MAITRI UPANISHAD II, 20). Suprimi, conforme a esta passagem, a noção de 
ATMAN -- já em si tão "sutil", tão sublimada, tão rarefeita que o ar da inteligência que 
respiramos começa a nos fazer falta, – temos então o BUDDHISMO. 

No entanto, volvamos ao AITAREYA UPANISHAD (III, 3) - e temos o monismo 
moderado de teísmo e de criacionismo dos PURANA: Esse ATMAN consiste em 
inteligência é BRAHMÂ, é INDRA, é PRAJAPATI, é todos os deuses; os cinco elementos 
(MAHABHÛTÂNI), a terra (PRITHIVI), o ar (VAYU), o espaço etérico (AKASHA), a água 
(APAS) e o fogo ou luz (JYOTIS) ; as diferentes sementes, os seres que nascem delas, 
aqueles que nascem da placenta, aqueles que são impelidos, os cavalos, os bois, os 
elefantes, os homens, tudo aquilo que respira, tudo aquilo que anda, tudo aquilo que voa 
e que esta imóvel; – tudo isto tem a inteligência para guia (PRAJNA), tudo isto é fundado 
sobre a inteligência. O mundo é guiado pela Inteligência, a inteligência é o fundamento do 
universo, a inteligência é BRAHMAN", 

Assim os mais antigos escritos Vedicos sobre o RITA, a ordem cósmica, 
pressentida conforme a razão humana, reencontram-se nos poemas Upanishádicos, para, 
daí passarem às especulações sistemáticas do Hinduísmo. 

De fato realizaram-se e sistematizaram-se as virtualidades tão divergentes, na 
aparência, dos Upanishads, no BUDDHISMO, inicialmente, e após no Hinduísmo. 

Nos Upanishads encontramos a essência de todo pensamento filosófico. As Leis 
de Kung-fu-Tseu, Meng-Tseu, Lao-Tseu, Tchu-Hi, Fo-HI, Zoroastro com ORMUZD ou 
AHURAMAZDA, principio bom, e AHRIMAN, o Deus mau. A moral do Egípcio 
KAQUINNA, as instruções do Egípcio PTAHOTEP. Lendo-se o Livro Egípcio 
"Manifestação das almas à luz", tem-se uma idéia sobre a psicologia religiosa de 
MEZRAIM, e poderemos situá-la, também, nos Upanishads. Entre os Hebreus, temos 
essas idéias 100 anos antes de Cristo em HILLEL, o velho, Doutor Judeu, que compôs 
um método de interpretação dos livros sagrados a que poz o nome de SETE REGRAS. 
Mais tarde aborreceu-se, pois os judeus viam com melhores olhos a Escola do Doutor 
Schammai, – escola apegada, à "letra que mata". Esta escola perseguiu Jesus Cristo 
ferozmente. Também os Celtas e os Gauleses ensinavam o desprezo da morte, o amor 
da liberdade o culto da pessoa. Os Germanos, com as suas florestas sagradas, abolindo 
as paixões humanas, e adorando ALLVATER, WOTAN ou ODIN e erigindo um PAI dos 
DEUSES, com facilidade são localizados nos Upanishads. Depois há como que uma 
"cristalização" do pensamento. Há pequenos problemas que preocupam o homem (Esses 
pequenos problemas iniciais, nesse tempo, para nós, hoje, são transcendentalissimos). E 
aqui aparecem os formidáveis filósofos da Grécia: TALES, ANAXIMANDRO, 
ANAXIMENES, HERÁCLITO, ANAXAGORAS, EMPÉDOCLES, PITÁGORAS, OCELLO, 
TIMEU, ARQUITAS, FILOLAUS, LEUCIPO, DEMÓCRITO, XENÓFANES DE COLOFON, 
PARMÊNIDES, ZENÃO, GÓRGIAS, PROTAGORAS, até chegarmos ao nome de 
SÓCRATES. E assim, iríamos enumerando nome após nome. Poderíamos citar um a um; 
suas idéias, pelo menos em essência, se encontrarão nos Upanishads. O próprio KANT, 
que chegou a mudar o eixo do pensamento universal e acostumou a discutir as bases das 
próprias matemáticas.. também ele se entrosa nos Upanishads, na distinção entre mundo 
intelectual e mundo fenomenal... 
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Há uma Escola, na Antiguidade, que avulta entre as outras, pela importância com 
que se apresenta, a Escola de Alexandria que foi um verdadeiro "Seixo branco" assinando 
uma das mais fecundas fases da vida do pensamento! 

Permiti-me algumas palavras, antes de terminar, sobre essa Escola. Depois da 
ocupação da Judéa pelos Romanos, inúmeros Israelitas emigraram para o Egito, onde 
muitos deles se entregaram aos estudos da filosofia, criando uma nova corrente de 
pensamento. A escola neoplatônica reconhecia em Deus, 3 princípios distintos ou 
hipóstases: a essência, a inteligência e a força motriz. A alma alcança a santidade pela lei 
moral, a oração, a mortificação e a visão extática. Não lhes parece que estamos lendo 
alguma citação do AITAREYA, do KENA, do BRIHADÂRANYAKA? Mas não, tal não se 
dá. Essa é a teoria de POTAMON AMÔNIO SACAS, LONGINO, PLOTINO, PORFIRO 
JAMBLICO, JULIANO o apóstata, PRÓCULO o Hierofante, "PHILON que adaptou o 
Platonismo ao Judaísmo com a celebre teoria do LOGOS". Diz-nos E. Brasil que o 
pensamento filosófico difundiu-se, por intermédio das idéias de Platão acerca do LOGOS, 
depois de peneiradas no pensamento judeu-Alexandrino de PHILON. Para os primeiros 
filósofos as idéias da Escola de Alexandria encerravam verdades indiscutíveis. E é assim 
que vemo-los dizer, que Deus é o princípio, o meio e o fim de todas as cousas; a 
bondade, a justiça e a sabedoria, são a sua substância. A Ciência Antiga fala, em 
Sabedoria. Vontade e Atividade. Essas 3 substâncias nada mais são que o ATMAN 
UNIVERSAL. Dizem eles depois: As três hipóstases constituem um só Deus, assim como 
a razão, a vontade e o sentimento formam um ser humano perfeito. Estas, são o ATMAN 
INDIVIDUAL. 

Após este bosquejo, chegamos à conclusão que as teorias mais modernas 
guardam uma constante que as assemelha, (pelo menos em essência), às teorias mais 
antigas. 

A que ponto nos levará o resultado alcançado? A negação do conhecimento? – 
Não! 

– Ao confucionismo do conhecimento, ao ceticismo, ao idealismo, ao realismo, à 
filosofia existencial? – Não! 

A maior produtividade será alcançada com o estudo dessa constante, – encontrada 
em todas as teorias, – e as suas relações... Esse estudo, com um outro, apurado, dos 
termos, dissolveria e aniquilaria estéreis discussões, unificando todas ás teorias em duas 
únicas. Realismo e Idealismo, duas faces de uma mesma moeda... . 

Uma coisa podemos afirmar após esta despretensiosa apresentação, constatada 
pelas linhas que narram o trabalho alheio: 

NIHIL NOVI SUB SOLE. 
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QUEM CONTA UM CONTO... 
Por FITIAS 

 

Não diz mais a língua do que o coração sente". 

Os bons amiguinhos que passarem a vista nestas linhas, fixando-se no que aqui se 
contém, devem, antes de mais nada, abstrair a idéia, de que o autor desta seção tenha a 
veleidade de querer fazer literatura. 

O intuito de quem despreocupadamente aqui procura ser útil, é dizer às crianças, 
de modo acessível, o que já se lhes tem referido sob a forma de histórias que nem 
sempre são bem compreendidas, incompreensão esta que menos depende da 
inteligência da criança, que da dos narradores dessas mesmas histórias. 

E crianças há adultas, como adultos crianças. 

Eis porque às vezes há dificuldade de entendimento entre o ouvinte e o locutor, e, 
amiúde, a criança não crê nas histórias contadas pelos mais velhos, e vice-versa. 

Mas, deixemos de conjeturas filosóficas estéreis e balofas, e entremos no âmago 
da razão mesma do porquê rabiscamos estas linhas, atritando o lápis no papel para dar 
forma ao que nos perpassa pela mente, produzindo algo de útil, como, de resto, ocorre 
sempre, natural e artificialmente, posto que do atrito, do eterno atrito é que nasce tudo, 
após o sonho ou ideação. 

Vejamos, pois, se surge, ou melhor, se ressurge deste feito alguma luz, alguma 
força ou energia capaz de permitir a consecução de nosso desiderato. 

Há pouco tempo, num domingo, líamos os jornais matutinos, quando topamos com 
um conto em um deles, se nos não falha a memória o "Correio da Manhã", que nos deu 
motivo à glosa  seguinte: certa vez, um homem morava junto a um outro. Eram vizinhos. 
Um era pobre e bom. O outro possuía riquezas, era bem instalado na vida, mas era mau, 
O primeiro, reparando um dia que o seu vizinho houvera mandado erigir um muro entre as 
duas casas, julgando-se por si, pensou que o outro o tivesse feito para benefício comum e 
foi agradecer-lhe, referindo-lhe humilde e sinceramente quão útil e agradável lhe era o 
feito, pois, como frisou o primeiro, ficaria ele assim mais protegido da inclemência do sol, 
que muito castigava a sua casa antes. 

O mau vizinho, que jamais houvera tencionado beneficiar o outro; ao invés de se 
satisfazer e alegrar pelo bem que o outro alegava refletir do seu gesto, aborreceu-se e 
mandou aumentar de tal modo a altura do muro, que tornou impossível o acesso dos raios 
do sol à casa do seu pobre vizinho. Este, após algum tempo, verificando a desvantagem 
da sua morada não ser insolada, pelo que se tornou úmida e doentia, e meditando sobre 
as razões que teriam levado o vizinho a tomar tão desumana medida, chegou à conclusão 
de que não mais poderia continuar ali e, atendendo ao velho brocardo de que os 
"incomodados é que se mudam", transferiu-se com seus parcos haveres para a floresta, 
único local que lhe restava, porquanto, pobre como era, esse era o único recurso. 
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Chegado à floresta, o bom homem pôs-se a meditar sobre a vida, e de tal maneira 
identificou-se com a Natureza, que pouco após, entendia a linguagem dos animais, das 
plantas e de todos os elementos que o cercavam. Os pássaros, as árvores, os rios e a 
própria terra nenhum segredo lhe ocultavam. 

Passaram-se os anos, e o nosso bom homem, já velho, mas forte, tornou-se um 
verdadeiro sábio, vivendo feliz no seio da floresta, entre animais, vegetais e minerais, 
amigos que nada lhe sonegavam. 

Um dia, o ar contou-lhe que horrível guerra havia estalado no povoado de onde 
proviera, e os animais, principalmente os pássaros, confirmaram-lhe essa triste 
ocorrência. Tempos depois, sem o saber como, apareceu-lhe na selva uma criança de 
bem tenra idade ainda, abandonada. O bom e sábio homem tomou-a sob seus carinhosos 
cuidados, educou-a e instruiu-a, ministrando-lhe todo o conhecimento de que era capaz, 
pacífica, inteligente e disciplinadamente. No fim de alguns anos, viviam o velho; seu filho 
adotivo e todos os demais habitantes da floresta, em perfeita harmonia, na maior 
felicidade. O velho, os animais e todos os representantes da Natureza adoravam o jovem, 
que bem o merecia por sua bondade, proporcionando-lhe todas as regalias. O amor do 
ancião pelo filho adotivo era enorme, e este lhe tributava o mesmo sentimento. 

Não há, porém, bem que nunca se acabe... 

Notícia de nova guerra chega. E o jovem, que então contava já suas vinte 
primaveras, sabedor da ocorrência, toma a deliberação de ir ao teatro da luta para se 
certificar dos motivos, e lutar ao lado dos que estivessem com a razão. 

O velho, ao ser cientificado pelo filho adotivo das suas intenções, fica, triste, mas, 
não deixando transparecer o seu pesar, concorda e enaltece-lhe, a justeza dos 
argumentos apresentados, dando-lhe os últimos conselhos, e ambos se despedem 
escondendo a mágoa da separação. Logo após, estava o ancião sentado sob a copa da 
mais velha árvore da floresta, quando esta, sacudindo suas verdejantes ramagens ao 
impacto de uma suave brisa que então soprava, disse-lhe na sua linguagem própria e 
expressiva: meu bom amigo, não te entristeças, o jovem foi cumprir o seu dever. A sua 
vontade era ficar aqui. Mas ele é nobre, e a nobreza obriga. O mesmo ocorre contigo, 
meu bom amigo. Preferirias ficar conosco, porem tens de ir para o meio dos homens. Lá é 
o teu lugar. Os homens precisam de ti e, ou irás para lhes prestar auxílio, ou te tornarás 
egoísta demasiado se não atenderes á esse imperativo de nobremente dividir, ou, pelo 
menos, procurar dividir com eles todos a sabedoria de que és portador, por teus próprios 
esforços e nossa ajuda. Nós todos demos tudo que podíamos e devíamos dar-te, e tú 
conseguiste tudo que quiseste de nós. Nenhuma utilidade poderemos proporcionar-te 
mais que te sirva para fins altruísticos. É, pois, hora de partires, a fim de divulgares o 
conhecimento que aqui adquiriste. És senhor da linguagem simbólica e precisas traduzir o 
que aqui aprendeste com o solo em que nos apoiamos, com o ar que respiramos, com a 
água que nos dessedenta e com o sol que nos vitaliza. Viste, modéstia aparte, o modo 
por que eu mesma ajo. Sugo da terra infiltrada pelas águas tudo de que necessito, sem 
nenhuma resistência. Aproveito o ar, a luz do Astro Rei e os benefícios das águas que 
sobre mim caem como bênçãos, para todas às minhas necessidades, sem nenhuma 
relutância! Em compensação, dou a minha sombra, o perfume de minhas flores, a delícia, 
de meus frutos e até meus ramos ou meu próprio tronco principal conforme as 
necessidades, sem opor obstáculos! Dou de graça o que de graça, recebi! 

Meu bom amigo, é óbvio dizer-te que não estou vituperando! Bem o sabes! Vai, 
pois. Ensina aos teus semelhantes o que é viver sem te esqueceres jamais que a vida, 
não traz a morte em seu bojo! 

A vida é eterna, perene, imortal. E o homem, só quando se convence e se 
compenetra dessa grande Verdade, pode dizer: eu sou Homem. 
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Procura, pois, bom amigo, demonstrar aos homens que é preciso aperfeiçoar o 
olfato para sentir o inefável aroma da essência que é ele mesmo e tudo que o rodeia; 
mister se torna que a audição se amplie para ouvir a linguagem sussurrante do seu 
próprio Eu interno; é necessário que os olhos vejam no escuro escrínio da essência da 
Luz; faz-se imprescindível que o tato se torne capaz para á percepção do mais sutil mo-
vimento vibratório e da mais apagada forma; é indispensável, enfim, que o gosto se 
sublime, para evitar o perigo dos alimentos perniciosos, quer sejam eles do físico, do 
psíquico ou do espírito, pois, alimentos ha de toda a espécie, e o seu uso, não o seu 
abuso, é o que convém, e, ademais, á preferência do útil ao agradável é que deve 
prevalecer. A necessidade é que deve importar, e não o simples desejo. 

Os bons amiguinhos que se detêm nesta leitura, já estarão pensando, por certo, 
como podem ás árvores falar... Como? Elas não têm boca, nem língua, nem o resto do 
aparelho da fonação, ou melhor, os órgãos que possibilitam a formação do som e, 
portanto, da palavra articulada, cujo centro está no cérebro e se chama circunvolução de 
"Broca", órgão esse que faz parte do sistema nervoso central... 

Como é possível ao homem entender a linguagem de uma árvore? 

A linguagem, como sabem os amiguinhos, é um meio de comunicação falado, 
escrito, mímico ou simbólico. Eis porque se pode entender a linguagem dos seres não 
dotados de órgãos da fonação. 

F alam a linguagem mímica, simbólica ou figurada, na sua verdadeira acepção. 
Para compreende-Ias, porém, é preciso ter sempre em mira o sentido do provérbio, sábio 
como todos o são: "Não dez mais a língua do que o coração sente". 

Sem, porquê, sem o coração sentir, nada se entenderá, nada sé compreenderá, 
por mais inteligível que o seja, por mais cristalina que seja a sua evidência. Vejamos, 
pois, como sé processa linguagem nas árvores. 

As árvores, esses seres vivos representantes do reino vegetal, falam a linguagem 
muda. Não articulam sons nem palavras. mas falam! 

Falam tacitamente, sem rumor! Por isso mesmo, os homens precisam desenvolver 
os sentidos, suas faculdades perceptivas, para lhes entenderem a linguagem, que só 
pode ser compreendida por dedução, porque, é vendo, mas não somente com os olhos 
físicos, e sim com  os da alma, os do intelecto e os do espirito, é sentindo, com o coração 
é com a mente, tudo que ocorre com esses seres, todas as ações de que são capazes, 
que os homens podem tirar proveito da sabedoria imensa, silenciosa e permanentemente 
oferecida a quantos sé acerquem desses verdadeiros mestres, que só falam pelo 
exemplo, sofrendo sem queixumes é gozando sem alarde! 

Quando a humanidade agir como as árvores, sem o fanatismo malsão que torna 
más as religiões, as ciências é as filosofias; quando os homens compreenderem a beleza, 
a sublimidade das lições que lhes dão esses seres, e usarem das faculdades hominais 
para elevar ainda mais a potência das possibilidades conseguidas com esse aprendizado; 
que mundo de venturas usufruirão! 

Sé atentardes que a arvore sé nutre, retirando da terra o que lhe é propício para o 
desenvolvimento, aproveitando-se da água, do sol, do ar e de tudo que a fertilize, tudo 
isso sem resistência por parte de nenhum desses elementos; e que, por sua vez, se deixa 
aproveitar pelo homem, para as necessidades do mesmo, fornecendo-a sombra 
acolhedora e reconfortante de sua copa, o agradável perfume das suas flores e dos seus 
frutos, os quais, além disso, são úteis porque servem de alimento; se detiverdes a 
atenção nos benefícios que o homem frui com o aproveitamento de tudo que uma árvore 
oferece; se meditardes, enfim, sobre a generosidade da, árvores que estendem seus 
ramos ou galhos, como braços e mãos caridosas, para ofertarem os mais refinados 
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produtos do seu labor, ao faminto é ao necessitado, ai encontrareis a mais divina prova da 
sua prodigalidade e da imensa extensão do exemplo que sugere. 

Dão, de graça, o que de graça recebem! 

Deixam-se utilizar de todo o modo, para tudo é por todos, sem opor obstáculos, 
sem resistência, como conseguiram tudo de que careceram para a própria existência, sua 
veda mesma! Que caudal de conhecimentos, que mundo de ciência para tornar o homem 
consciente! 

Eis porque as religiões contam que um Buda e tantos outros Iluminados 
descobriram a Verdade sob uma árvore. 

Mas, será que o Buda atingiu a perfeição só por isso? Meditando sob uma árvore? 
Não; nem só por isso. A humanidade pode ser comparada a uma árvore: tem raízes, 
caule, ramos, e, como a árvore, produz flores é frutos; tal qual a árvore, coletiva e 
fracionariamente, demonstra que a unidade é a razão da multiplicidade, que o todo é o 
motivo dos fragmentos que nascem e morrem, ou melhor, sé transformam em adubo e 
germens ou sementes para outras vedas, como sucede com as folhas, com as flores e 
com os frutos mesmos. 

A asserção da lenda implica, pois, num fato mais complexo e transcendente: o da 
Reencarnação. 

Gautama, o iluminado, chamemo-lo de Cresto ou Buda, o que varia apenas com o 
idioma, permanecendo a mesma significação para os que sabem traduzir esses 
vocábulos, Gautama, como dizia, reencarnou entre os homens, e, como estes, tenha livre 
arbítrio, do que se utilizou, porém, sábia, inteligente e altruisticamente, pois o seu feto, a 
sua preocupação foi descobrir o meio de salvação dos homens, chafurdados na miséria e 
na dor por ignorância, por desconhecerem os preceitos das leis naturais, por contrariarem 
as finalidades e a razão mesma de suas existências, com todas essas possibilidades e 
faculdade; que, não artificialmente, mas naturalmente deveriam ser desenvolvidas, para 
torná-los dignos da sua ascendência e da sua prole. 

Buda meditou, pois, sob a árvore humana, como o próprio homem pode meditar 
também, debaixo dessa mesma sombra que lhe proporciona a humanidade, todo de que 
participa, e até á sombra da árvore que e cada um de per-si, porquanto, tudo é relativo, é 
questão de proporção. 

O microcosmo e igual ao Macrocosmo. Daí o célebre "conhece-te a ti mesmo", 
uma das mais sábias e profícuas sentenças para a consecução, por parte do homem, da 
sabedoria contida em si próprio e em tudo que o cerca. Daí a possibilidade de o homem 
tornar-se um Deus, não, embrionário como o são todos, mas desenvolvido, potente! Não 
um simples fruto físico, mas moral, inteligente e espiritual, capaz de reproduzir um outro 
em qualquer desses aspectos, como o foram Gautama o Buda, Platão, Pitágoras e outros 
Cristos ou Iluminados, que viveram entre os homens como homens, e, por isso mesmo, 
se tornaram deuses das mais altas categorias humanas! A observação do que se passa 
em torno de nós, em todos os planos e em todos os reinos da Natureza,  leva-nos à 
conclusão do encadeamento, do sistema continuo, embora nem sempre atinemos com os 
traços de união, as ligações que existem, porem não são percebidas pelos parcos 
recursos das faculdades perceptivas dos nossos sentidos físicos, morais e espirituais, o 
que ocorre, entretanto, é preciso que se diga, não porque os homens sejam destituídos 
dos meios de consegui-lo, mas porque os homens, apesar de os possuírem latentemente, 
não os desenvolvem na necessária medida. A apreensão desses liames requer agudeza 
de sentidos que os homens ignoram, ou mal sabem que possuem! 

De quando em vez um Ser aparece entre os homens para lhes dizer a Verdade. 
Toda a vez que o mal progride e o bem declina, uma Entidade surge para a salvação da 
humanidade. E o que sofrem esses Seres ou Entidades, nem é bom que se diga, e muito 
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menos que se repita. A voz do povo, que é a voz de Deus, diz-nos num ditado bem nosso 
conhecido: "pagam os justos pelos pecadores". 

Os provérbios, os brocardos populares, dizem, com eloquência, cristalinas e 
iniludíveis verdades. Aparentemente se contradizem uns deles, quando tomados ao pé da 
letra, dessa eterna letra morta que mata! Traduzi-os, porem, á luz da boa razão, e vereis, 
através do espírito que vivifica, que a sabedoria popular e um fato e uma verdade, a 
começar pelo rifão que nos afirma não dar saltos a Natureza, potente demonstração, 
inequívoca confirmação da Lei do Encadeamento, da qual resultam as de Causa e Efeito, 
da Reencarnação e do Livre-Arbítrio, nas suas mais lídimas expressões, como corolários 
lógicos e racionais. Como explicar a vida, com todos os fenômenos que a afirmam e a 
comprovam, senão através dos próprios seres vivos, em conjunto e isoladamente, e por 
meio da Lei de causa e efeito! Que seria uma causa, cujos efeitos não fossem 
apercebidos, senão mera, louca e estéril expansão da energia? O homem, porventura, 
não e um efeito? Claro que o é, mas não apenas de um outro! Eis o porquê do "conhece-
te a ti mesmo". De que valeriam os efeitos, se, permanecendo como tal, não se 
transformassem, tornando-se as causas de outros tantos efeitos! O que ocorre com os 
homens? Não são eles efeitos e causas, simultaneamente, seja qual for o prisma pelo 
qual se os aprecie? Não renascem, não reencarnam os seus princípios físicos pela 
conjugação dos opostos, dos dois pólos que se antepõem, mas que são sinérgicos? 

Não se modificam, não se transfiguram os seus efeitos morais, intelectuais e 
espirituais? Não se transformam os seus efeitos todos mercê do princípio livre-arbitrista, 
que explica e justifica sua própria transformação, seu renascimento ou reencarnação? 

Acontece com o homem, como causa, o mesmo que como efeito. E isto, isolada e 
coletivamente l Sucede no homem, como síntese, o mesmo que ao todo de que faz parte: 
a humanidade! Nasce, vive, e morre! 

Mas, nasce, vive, e morre, causalmente, por motivos justificados e justificáveis, e 
não, fortuitamente. 

A vida que o anima não nasce nem morre! Vive sempre! E assim, a vida dos 
vegetais e dos minerais, tão vivos como o próprio homem formado como o e de todos 
eles, pois, deles e que retira a vida para a sua subsistência, para a sua própria 
manutenção de ser vivo! 

Seria possível alimentar-se a vida com a morte? 

Não, certamente que não. Porque nada morre, nada se perde: tudo se transforma. 
Ë o movimento! O eterno movimento que leva à evolução ou à involução, que marcha 
sempre, para diante ou para trás, mas que não se detém, não para, não estagna senão 
na mente dos que só vêem através do estreito e obscuro caminho dos dogmas, que lhes 
fanatizam o ser e lhes escurecem a vista, curta a tal ponto, que nem vislumbra o próprio 
plano físico em que jazem chafurdados, egoística e miseravelmente, transformando-se, 
dest'arte, em seres pútridos e doentios que, só voltando ao pó donde saíram, podem 
merecer a oportunidade de tornar a crescer e de progredir novamente, fato este que 
implica na chamada segunda morte, ou fenômeno da oitava esfera, como se denomina no 
linguajar teosófico, e cuja ocorrência pode ser comparada à do desmembramento de uma 
máquina, por exemplo, que, fabricada para um determinado fim, não se prestando à 
finalidade almejada, é decomposta em suas peças e armada novamente várias vezes, até 
que, verificada a sua inutilidade, é a mesma desmanchada para aproveitamento das suas 
peças em outras, quando se torna isso possível, ou então fundidos esses mesmos 
elementos, matéria prima que são, e necessários, úteis, portanto, para a confecção de 
outras máquinas, com a mesma ou diferente finalidade . 

A máquina humana não faz exceção! 
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Não fora o homem, a mais aperfeiçoada das máquinas, capaz de as idealizar, de 
as fabricar e de aplicá-las na consecução dos seus objetivos, bons ou maus, no sentido 
evolutivo ou involutivo, mercê das faculdades que lhe são inerentes e privativas, quer 
como deus, quer como demônio! 

Por isso mesmo, por possuir consciência, eis porque o homem pode morrer 
verdadeiramente, e morre de fato, quando se afasta do caminho da Evolução, da Ciência 
do Bem e do Amor! "Revertere ad locum tuum", não é morrer! 

Voltar à condição material primitiva, com Prejuízo dos atributos morais intelectuais 
e do espírito, ou melhor, sem ter o homem atingido as suas finalidades apesar de todas 
as faculdades que lhe são próprias, mau grado as possibilidades de que é portador e que 
são seu apanágio, eis o que é morrer, como entendem o fato espiritualistas verdadeiros, 
conscientes, como os teósofos, livres-pensadores desprovidos de fantasmas religiosos, 
científicos e filosóficos! 

"A morte é a maior das mentiras", como disse São Paulo! 

Mas, a morte física, mal denominada, aliás, de física, porque é uma morte artificial, 
e não, natural como expressa o termo no seu étimo, uma vez que ao homem cabe a culpa 
de falecer, doloroso transe que implica, em falência, em fracasso e em dissolução, e, 
portanto, em involução! 

A morte é a maior das mentiras, quando ocorre naturalmente, como uma 
necessidade de repouso para retempero de forças, como uma pausa, como um 
intermédio, qual um meio tempo de descanso entre duas pulsações, entre os dois tempos 
de projeção e aspiração, entre os dois movimentos respiratórios de inspiração e 
expiração! 

É, porém, á maior das verdades, quanto ao homem, se este se esquece da sua 
condição humana, da sua condição de deus ou pequeno movimento, conforme o 
significado de Theoi, no grego arcaico; de Eloim, no hebraico; de deuses, enfim, em 
tantas outras línguas sábias, vivas ou mortas! A morte é a maior das mentiras, quando 
tomada como um sucesso entre dois tempos de um ritmo, quando, à feição de uma 
trégua, limita os períodos de manifestação do eterno evolver, e condiciona, encadeia ou 
encausa as fases desse eterno ritmo que é a vida mesma; a eterna luta que tanto pode 
conduzir o homem a Deus, como Unidade sintética ou levá-lo à condição de demônio, 
qual unidade analítica, animal, vegetal eu mineral, onde, decrescendo o movimento, a 
própria vida quase não é perceptível, dada a sua lentidão, conforme acontece com os 
minerais, em cuja condição o compasso é tão moroso, tão devagar, que a sua vida só 
pode ser verificada pelos meios indiretos ou por dedução lógica, mercê de sentidos que 
não os paupérrimos cinco sentidos que a humanidade possui, mas dos quais nem sempre 
dispõe judiciosamente, nem mesmo no caráter de sentinelas avançadas da saúde física, 
quanto mais no de sentinelas avançadas dos sentidos superiores! 

Os minerais, os vegetais e os animais não morrem nunca, senão ilusoriamente! O 
homem, porém, este pode morrer de fato, morrendo homo-hominalmente, homo-
animalmente, homovegetalmente, e homo-mineralmente, se me permitis a expressão. Isto 
é, a rua consciência se dilui, se dissolve através dos filtros que são os reinos que lhe 
ficam inferiores, nos quais passa a agir como corpo estranho, até perder-se o último 
vestígio de hominalidade que a impulsiona, e pode, assim, desprovida da possibilidade da 
ação do homem, servir de ponto de partida para nova experiência, para outra 
especulação no sentido do divino e construtivo "coagula", razão principal e última do ser 
viva - o homem, rei e vassalo, construtor por excelência e destruidor apenas pela 
necessidade mesma de construir. 
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O homem, entretanto, prefere o "solve"! Destrói sem finalidades outras que as de 
desmanchar, de desmembrar, esquecendo-se do mal que faz a si mesmo„ cooperando 
para a sua própria dissolução! 

É fácil inferir-se a veracidade da asserção e atinar-se com a sua causa: o homem 
tem ciência da consciência e consciência da ciência! 

O homem pode querer, pode agir e pode saber! Possui possibilidades volitivas, 
ativas, e científicas, ou, em outras palavras, é detentor dessas três faculdades que só 
nele aparecem simultaneamente, – a volição, a atividade, e a sabedoria, o que o torna um 
ser aparte, distinto e superior aos demais, e capaz, por isso mesmo, de agir livremente, 
nos limites de seu livre-arbítrio, é certo, mas com uma liberdade bastante grande para que 
como tal possa ser entendida essa característica, que lhe é peculiar, privativa, e se torna 
seu apanágio, conferindo-lhe o direito de escolha, de arbítrio, de decisão, e além, do de 
ser quem é! 

E por esse motivo, por possuir o homem, a um só tempo, os três atributos, as três 
faculdades, as três gunas ou qualidades inerentes da matéria, que é ele consciente, 
inteligente, tem discernimento, resultante, quarto atributo, diríamos talvez mais 
acertadamente, oriundo da fusão dos outros três quando agindo sinergicamente, em 
comum, em proporções iguais, como ocorre a todos aqueles que não pensam só na 
matéria grosseira de que se compõem, e sentem, por esta razão mesma, que existe algo 
sutil, uma energia menos tangível, incomensuravelmente menos evidente, mas nem por 
isto menos real, um sopro, um hálito, enfim, que os vivifica e faz penetrar num mundo 
além do das paixões, do das emoções psíquicas e mentais inferiores, tornando-os uma 
quarta coisa ou causa, que tanto vale, ou um quarto ser, simultaneamente habitante do 
Sol, da Lua e da Terra, como o afirma Plutarco, um Hermes, portanto, Senhor do mental, 
um Mercuriano, um Buda, um Cristo ou Iluminado, como sugere a soma cabalística dos 
três símbolos de Sol, Lua e Terra, que, como sabeis, são um círculo, uma meia lua ou 
semi-círculo de pontas voltadas para cima e uma cruz de palos iguais. 

O homem, voltando ao que dizíamos, pode morrer, é suscetível de sofrer a 
verdadeira morte, porque tem consciência, discerne, possui todas essas prerrogativas de 
auto e hétero-crítica, que lhe permitem ser censor de si mesmo e dos outros, e lhe 
proporcionam azo de se modificar e aos demais, não como um algoz, um carrasco, 
porem, sim, como um mestre ou conselheiro, um amigo, finalmente, que vê nos outros ele 
mesmo, partes quê são todos de um complexo, de uma síntese, de uma, unidade! 

A bondade e a justiça, filhas do amor e da sabedoria, a ação justa e precisa de 
quem quer, pode e sabe, isso é que deve guiar os seus passos; a bondade e a sabedoria 
é que devem ditar as normas de conduta de sua vontade, a fim de agir com acerto, com 
precisão sob o duplo aspecto de justeza e necessidade, o que lhe valerá uma vida sem 
remorsos, esse torturante e angustioso sentimento que maltrata sem matar, que fere sem 
sangrar, que tanto acabrunha sem remediar propriamente, pois, quando mais, pode servir 
de lição para quem o sente, e não de lenitivo nem cura para o que sofreu a causa do 
remorso. 

Estareis, já, murmurando mentalmente, em concomitância, à leitura que fazeis, 
graças aos prodígios do mental e do raciocínio vossos, rápidos como nem o mais veloz 
dos pássaros, dotados que são de asas sutis, céleres e capazes de vos conduzir aos 
mais altos píncaros do entendimento e da percepção: que tem tudo isso com a história 
inicial?, com a linguagem das árvores? 

Nada diríamos inadvertidamente. Muito; tudo, afirmamos voltando a prestar 
atenção no que rabiscamos. 

A digressão, embora um pouco longa, será útil apesar de não agradável talvez, e, 
se atentardes na mesma, vereis que não é fora de propósito, porque, fornecendo-vos 
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elementos de crítica, permite que aprecieis certos fatos em que não havíeis pensado 
ainda, e vos facilita a resolução de problemas cujas incógnitas deixarão de o ser para vós, 
doravante. E isto, por estardes meditando em baixo da copa de uma imensamente grande 
Arvore, sob todos os aspectos, como o é a Sociedade Teosófica Brasileira, fundada para 
ser útil e agradável, quando possível a conciliação desse dois fatores, mas, 
principalmente, com finalidades utilitárias, ao contrário das regras de sociabilidade, 
corriqueiras e tão do gosto dos comodistas e dos vulgares, em oposição às ficções da 
sociabilidade rotineiras, que induzem antes de tudo a agradar, mesmo quando isto 
implique em prejuízo, ou na melhor das hipóteses, em inofensiva inutilidade. 

A S. T. B., como chamamos abreviadamente a Sociedade de que DHÂRANÂ é o 
órgão de divulgação, prefere ser útil e agradável, condições "eubióticas" indispensáveis a 
seu próprio trabalho, as quais muito preza e cultiva com carinho, por representarem um 
verdadeiro "mourão", estaca ou arrimo que lhe serve de apoio e de programa! 

A S. T. B. , esse "Rebento vitalizado pela uberdade do tronco gigantesco de que 
nasceu", essa "Rama extensa que veio florescer as mentes dos filhos deste País 
grandioso, que tiveram a dita de ouvir o cantar mavioso da Ave canora que lhes segreda 
amor a todos os seres"; a S.T.B., essa Árvore, em cujas "hastes crescem folhagens 
verdejantes e amarelados frutos", cujas cores são as do Pavilhão da Pátria de seus 
próprios filhos, não mede o perigo, nem se atemoriza quando há necessidade de, para 
permanecer útil e proveitosa, prescindir do escopo de ser agradável, pois não foi fundada 
para tirar proveitos e sim para dá-los a todos aqueles que se acham "famintos e perdidos 
na grande floresta da vida". 

Estareis fatigados, já, de nos aturar, e não queremos prosseguir maçando-vos 
Permiti-nos, porém, que finalizando insistamos no "não diz mais a língua do que o 
coração sente", e como membro da S.T.B., uma débil folha, uma flor ou um fruto, 
mirrados embora, nos deixemos cair na ânsia de servir de adubo ou de sementes para a 
consecução das finalidades em que está empenhada ardorosa e desinteressadamente a 
S. T. B., essa Árvore que fala, não só pelo simbolismo, mas, pelo verbo e pela escrita, 
porque é uma Árvore Humana, criada por Homens e para homens, cuja língua, se não diz 
tudo que o seu coração sente, é porque nem sempre o pode fazer e... de resto, "para bom 
entendedor, meia palavra basta...". 

Fazendo ponto final, resta-nos apenas desculpar-nos por acrescentar um ponto no 
conto que topamos.  

 

& 
"Bem fácil é chegar-se a um acordo com o ignorante; mais fácil ainda com aquele 

que sabe distinguir as coisas; porém, a um homem enfatuado e de saber insignificante, 
nem mesmo Brahmã é capaz de convencer". 

(Do Niti-Xataca de Bhartricari) 

 

ENCRUZILHADA... 
(História para crianças de todas as Idades...) 

A. PAES BARRETO 

 

Há muito tempo, existiu na Índia um rei poderoso e forte, cuja ambição maior era 
possuir um herdeiro capaz de continuar os trabalhos e as realizações de sua dinastia. 
Ora, aconteceu que, nascendo-lhe um filho, desejou para ele um governo de conquistas e 
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de fama, um poderio sempre crescente, de modo a marcar na história de seu povo, uma 
etapa de grande prosperidade material. 

Como de costume naquele tempo, logo após o nascimento da criança, foi o seu 
augusto pai consultar um: oráculo. Predisse este para o pequenino príncipe, um destino 
estranho; – teria u menino grandes possibilidades na vida, mas a dificuldade estaria 
justamente na escolha, que lhe seria facultada, entre dois caminhos... Um deles lhe traria 
glória, honras e riquezas incomparáveis! Seria ele o dirigente de um povo valoroso e 
grande, que dominaria pelas armas todos os povos vizinhos. fazendo-o senhor absoluto 
de muitas terras... Nenhum outro rei seria jamais dono de tão vastos, domínios, ou 
possuiria o ouro e as riquezas que lhe estariam reservadas, caso escolhesse tal caminho. 
Em suma teria o poder e a admiração do mundo! 

Por outro lado, se renunciasse a todos esses bens, diversa seria sua existência. 
Neste caso, sofreria todas as dores que afligem a humanidade, abrigaria em seu, peito 
uma piedade imensa pelos seres viventes, e se converteria, fatalmente, num mártir de 
compaixão. Tudo lhe seria negado no terreno dos favores materiais. Perderia família, 
fortuna e todos os direitos que lhe cabiam em virtude de seu nascimento, de sua estirpe 
real. Seu reino seria, então, outro. Seu poder não residiria mais no domínio das terras ou 
na posse do ouro. Sua força não repousaria no valor ou na resistência física de seus 
soldados. Seu exército, imenso como nenhum, outro, não arregimentaria homens para 
combater o inimigo, pelo emprego das armas... 

Sina missão seria divulgar os princípios superiores da consciência e da razão, 
conhecimentos esses que trariam para suas fileiras um número mil vezes maior de 
combatentes! ... Promoveria, assim, uma guerra sábia contra as forças involutivas que 
trazem o homem preso à miséria e à dor. Guerra santa que difundiria a vida, em vez de 
propagar a morte!... 

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

Sabendo disso, o velho monarca imediatamente tratou de tomar todas as medidas 
necessárias para impedir que o principezinho corresse tamanho risco. Fez, por isso, isolar 
a criança num, alugar propicio, onde cuidou lhe fosse sempre ocultado o conhecimento da 
velhice, da doença e da morte. Cercou-a de todos os carinhos e recursos, e entregou a 
sua educação a orientadores previamente instruídos. Ordenou que lhe ensinassem toda a 
ciência de seu tempo, procurando interessá-lo desde logo nos assuntos do reino, a fim de 
torná-lo apto para as altas investiduras que lhe estavam reservadas. 

Assim cresceu o menino, confiante e sereno como mas almas puras. Feito homem 
casou-se com uma linda princesa, que lhe deu um filho. 

Estava, pois, cumprida a primeira parte da profecia. Rejubilou-se o monarca, vendo 
assegurada a tranquilidade pessoal do príncipe e a estabilidade de seu reino. 

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

Entretanto, não se sentia feliz o moço. Uma voz muito íntima, vinda talvez do mais 
recôndito de seu coração, lhe fala constantemente de um dever ainda não cumprido. Há 
um pressentimento que, aos poucos, se faz certeza, de que algo de mais elevado lhe 
cumpre realizar. Mas... como agir ? Certo dia, porem, manifesta o príncipe o desejo 
intenso de conhecer de perto a vida que levam os outros homens... Deixa o palácio e 
percorre tos caminhos. Eis que tudo se revela! – Reconhece o justo motivo de sua 
inquietação. Como por encanto todo aquele mundo irreal em que vivera se desmorona... 
Diante de si, por toda parte, só encontra o mal a afligir os homens. Fome, peste, males 
físicos e morais constituem o patrimônio, da pobre e triste humanidade! – Seu coração 
sensível se confrange e sofre terrivelmente. Desde esse momento nada mais o preocupa 
alem do desejo sério de encontrar um remédio para tanto sofrimento! 

Abandona casa, família posição e segue um novo e estranho destino... 
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Vai ter com os Brâmanes e pede-lhes que o instruam no método capaz de libertar 
os homens da consequência inevitável de seus erros. Dizem-lhe os sacerdotes que só 
pela prática mais severa do ascetismo pode um ser humano fugir às suas penas. 

Durante cinco anos a fio experimenta o jovem príncipe todos os exercícios 
ministrados pelos santos homens. 

Finalmente se convence de sua ineficácia para os diferentes casos. Sabe que nem 
todas as criaturas poderiam viver fora da comunidade e, assim, a grande maioria dos 
seres continuaria sofrendo. Como encontrar a justa solução?... 

Mais uma vez abandona tudo para meditar longa e profundamente... Por muito 
tempo o seu espírito se concentra e indaga. Busca o incognoscível e finalmente, à sombra 
da Árvore do Conhecimento, encontra a chave do grande mistério! – Num dado instante 
tudo se faz claro ao seu entendimento. Como num; milagre, Ele tem a visão inteira do 
destino dos seres e dos mundos ! ... É um Iluminado. Conhecedor da Verdade em toda a 
sua pureza, vai ao encontro dos homens e lhes transmite o seu ensinamento. Dá-lhes o 
pão do Espírito em troca do sofrimento e do sacrifício... É Ele o "Bula da Compaixão". 
Estava, assim, cumprida a segunda parte da profecia... 

E... tal como aconteceu ao Buda acontece a toda criatura: por pequeninos que 
sejamos, cada um de nós, em dado momento de nossa vida, se sente atraído por dois 
caminhos diferentes – o caminho do Desprendimento e o caminho do Egoísmo; o 
caminho puro do Serviço e o caminho das atrações maiávicas do Mundo. A escolha certa 
na encruzilhada, a definição do itinerário – eis a FELICIDADE... 

 

& 
 

Insensatos são todos aqueles que, não acreditando no que lhes dizem, coragem 
lhes falta para o proclamar. Tímidos e covardes, viciosos e hipócritas são ainda aqueles a 
quem a calúnia atemoriza ou aqueles que lhe dão atenção. "Isto parece verdadeiro!" –  
dizem eles. Esquecem-se que a mentira vence tanto melhor quanto mais se assemelhe 
com a verdade. 

Insensatos! insensatos! quis não vêem os Assura-dugpas se aplicando na 
destruição da obra, na destruição da Barca navegando hoje sobre as águas tumultuosas 
da Kali-yuga! Mas onde quer que haja um Mestre que possa ajudar, Ele ajudará mesmo 
aqueles que, a si mesmos, recusam ajuda. 

(Dos Mestres de Sabedoria)  

 

Os tempos são chegados. As correntes do bem e do mal em choques terríveis, 
como duas nuvens carregadas de eletricidade, fazem desencadear sobre o mundo a 
horrível tempestade que se vê por toda a parte. 

A sombra que empana o brilho da luz; os pequenos satélites disfarçados em 
estrelas de primeira grandeza querem ofuscar a própria luz do Sol. 

H. J. S. 

 

Sede humilde se desejais conquistar a Sabedoria, e mais humilde ainda se já a 
conquistastes. 

Voz do Silêncio 

 

& 
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SPES MESSIS IN SEMINE 
 

JADDO COUTO MACIEL 
 

A terra brasileira é grandiosa em tudo; aguarda pacien-
temente o desenvolvimento moral e espiritual dos que 
nasceram, por graça, em seu seio para atingir sua máxima 
pujança no Concerto Universal. Salve ! Brasil. 

 

O TERROR que campeia e se alastra pelo mundo, resulta exclusivamente da falta 
de sentimento fraterno. 

Acaso quererás, leitor, cooperar para a positivação de um mundo melhor, mais 
feliz? 

Para que haja FELICIDADE na terra, eis o que a cada um importa praticar: 

PAZ 

1o – A PAZ DE ESPÍRITO. Fazer todo o abem que possa ao seu semelhante, 
baseado no "amai-vos uns aos outros como irmãos" – de modo natural e espontâneo. 

2o – A PAZ NO SEIO DA FAMÍLIA. Manter sempre um pensamento harmônico e 
bem orientado, entre dirigentes e dirigidos, de modo a criar um ambiente de confiança 
mútua . Saber suportar com serenidade os revezes da vida sem sentimentos de revolta. 
Zelar com carinho e perseverança pela boa educação dos filhos, aproveitando as 
oportunidades para se lhes ministrar belos exemplos de tolerância, delicadeza e amor 
fraternal, preparando-os como verdadeiros paradigmas aos jovens desatenciosos, 
viciados e propensos aos maus sentimentos, com o fito de melhorá-los. As crianças e 
jovens devem formar seu caráter, na obediência aos conselhos de seus pais, 
responsáveis diretos pela sua educação, fazendo-se ordeiros, sinceros e atenciosos para 
com todos, a fim de que admiração pública se evidencie desde o início desse alvorecer de 
vidas. 

3o – A PAZ NA SOCIEDADE. Trazer bem vivo o cumprimento dos seus deveres, e 
o respeito aos direitos de cada qual, beneficiando sempre que possível, aos que 
precisam. Tem dia auxílio. Promover boas amizades e mantê-las pelo afeto e respeito; 
evitar as dissenções que acarretam as más atitudes; exaltar o valor da harmonia, 
desprezando as ambições materiais em favor dos problemas morais, únicos que elevam o 
homem à admiração dos seus concidadãos. Disseminar a semente das boas palavras e 
boas ações; levar a sério e nunca desmerecer dos propósitos que se torna mister 
defender, dentro de uma conduta impecável; jamais descer das próprias possibilidades. 
Não exorbitar das funções de que for investido; ser pelo contrário, tolerante e paciente. 
Quanto mais elevado em poder, mais complacente, educado e amigo de seus 
subordinados. Pelas honrarias terrenas não se deve desprezar a elevação espiritual, que 
depende tão só do esforço próprio, atingindo assim o alto destino, sem se escravizar aos 
sentimentos de orgulho e ambição que gera a ,discórdia. Ter vida simples e aspirações 
modestas. 

4o – PAZ COM A HUMANIDADE. É imprescindível que nas várias organizações 
sociais, políticas e religiosas, reine sempre a tolerância e um só sentimento, – o da 
verdadeira fraternidade humana. Urge a transformação dos inimigos convencionais, em 
irmãos, – como realmente são. Evitar as discussões e ser prudente nas opiniões. 
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A economia resultante do trabalho produzido pelas nações, seja a recompensa 
natural em benefício daqueles que a proveram. Fazer dos homens desviados dos 
princípios morais – elementos civilizados e civilizadores. Influir para que a tendência geral 
das nações seja a cooperação sadia. Apresentar sempre, em qualquer circunstância da 
vida, alegria e cordialidade: isto transformará os ambientes. 

5o – PAZ COM A DIVINDADE. Agindo o ser humano em harmonia com as deis 
superiores, estará naturalmente sob a influência das forças orientadoras da Verdadeira 
Sabedoria, única maneira capaz de facilitar, na Terra, a positivação da Fraternidade 
Humana. 

Se até hoje não encontramos a felicidade é porque não a espalhamos; queremos 
egoisticamente, a força, pensando unicamente numa felicidade individual. Só de um 
grande esforço preparatório e coletivo depende a felicidade que tanto almejamos. Ou 
todos se congregam em um só pensamento – o bem geral humano – ou jamais teremos a 
felicidade. Resumindo temos que: -- o homem deve ter força de vontade para vencer seus 
erros com o auxílio de sua consciência; – exercitar-se na prática das boas ações no seio 
da família; levar sua exemplificação e à sociedade, sob o influxo dos bons sentimentos, 
para merecer do Alto as recompensas dos seus esforços, como consequência natural. 

Cidade do Salvador, Maio 1942. 

& 
 

SER MÃE 
 

Ser mãe é cantar chorando,  

É sorrir por entre dores, 

É ter n’alma vicejando 

Mais espinhos do que flores.  

 

É murmurar assustada  

O que será da flôrinha 

Que desta vida, na estrada,  

Tão confiante caminha ?!  

 

É tentar ler no destino, 

Cheia de anseio e temor,  

E aos céus suplicar um hino  

De bênçãos, de paz, de amor.  

 

É aflita pedir baixinho 

A estrela que longe brilha : 

– Iluminai o caminho 

 Por onde vai minha filha ! 

Gracilia Bittencourt Batista 

& 
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NOTAS E COMENTÁRIOS 
 

O "DIÁRIO DE NOTÍCIAS" ENTREVISTA O PRESIDENTE DA S.T.B. 
 

A Sociedade Teosófica Brasileira e suas atividades culturais 

 

Como o presidente dessa entidade, Prof. Henrique de Sousa,  

encara o momento mundial 

 

O Instituto Cultural Brasileiro, fundado e mantido pela Sociedade Teosófica 
Brasileira, realizou a 15 do corrente o encerramento ao primeiro período letivo deste ano 
no seu curso secundário, onde o ensino é ministrado gratuitamente. 

Sobre as finalidades dessas suas instituições e suas atividades culturais, seus 
pontos de vista em face do momento internacional, o professor Henrique José de Sousa, 
dirigente supremo da S.T.B. e fundador do Instituto, fez-nos as seguintes declarações: 

− Espiritualmente – começou o prof. Henrique José de Sousa – a Sociedade 
Teosófica Brasileira nasceu em S. Lourenço, a 28 de setembro de 1921, segundo já 
anunciavam as velhas tradições que apontavam esta parte do mundo como fadada a ser 
o berço de um surto racial, que deveria finalizar o grande ciclo de esplendor dos velhos 
crias. Só a 10 de agosto de 1924, porem, é que ela toma forma militante com o nome de 
Sociedade Dhâranâ, na rua Santa Rosa, 426, em Niterói. Procuramos, então, demonstrar, 
de público, cora a assistência da imprensa, que todos os fenômenos de ordem oculta, 
relatados, na antiga literatura mística do Oriente, podem ser realizados na época atual 
desde que se esteja qualificado para tanto. E perante os olhos assombrados de uns e o 
cepticismo, logo vencido, de outros, provocamos toda sorte de fenômenos super-normais, 
obtidos com o auxílio de poderes psíquicos naturais ou desenvolvidos, como 
materializações de objetos, de mensagens redigidas com estranhos e arcaicos símbolos, 
oriundos de remotas Fraternidades secretas da Índia, Tibete, Mongólia, China, Egito e 
Ásia Menor; músicas de imensa beleza, algumas parecendo ecoar de um passado 
longínquo. Mas, seria um nunca acabar de fatos se quiséssemos recordá-los todos. Mais 
tarde, a sociedade tomou o nome de Sociedade Teosófica Brasileira, porque a Teosofia, 
tal como H. P. Blavatsky a lançou para o Ocidente, tinha-se corrompido e ia perdendo de 
vista uma das suas principais finalidades: provar que todas as religiões existentes se 
originaram de uma doutrina primitiva única que abarcava todos os ramos do 
conhecimento e da atividade humanos, e não constituía uma religião como hoje se 
concebe com igreja, cleros, ou quaisquer intermediários entre a divindade abstrata e 
inefável e os homens. Por isso não devia cogitar o teósofo de se filiar a qualquer religião, 
mesmo procurando interpretá-la esotericamente, senão reviver a amiga e eterna doutrina 
primordial que está acima de qualquer religião passada, presente ou futura, porque todas 
dela brotaram e nela devem desaparecer, quando o homem se iluminar diretamente ou 
pela iniciação. 

Era preciso reerguer essa doutrina sincretista, que já se ia desagregando 
novamente em tantas religiões esotéricas quantos eram os chefes que surgiam. Isto 
apenas quanto ao nome adotado, não quanto à missão espiritual que nos cabia. Esta diz 
respeito ao Brasil. Incumbe-nos disseminar algumas das verdades até hoje mantidas em 
segredo nas Fraternidades ainda existentes, para preparar o povo brasileiro, instruindo-o 
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e combatendo ideologias perversas que tentam degradá-lo, assim encaminhando-o para 
os seus altos destinos que a nossa infalível ciência conhece de antemão". 

 

A América centro de uma nova Civilização 

Passa, depois, o Sr. Henrique de Sousa, a discorrer sobre o momento mundial e as 
perspectivas que se abrirão para o mundo após o atual conflito.  

– A civilização ocidental, puramente européia, entrou em colapso. Estamos num fim de 
ciclo e na alvorada de um outro, que terá por centro de gravitação as Américas. Em 
inúmeros artigos insertos em nossa revista "Dhâranâ", e há quase três lustros, 
previmos a atual hecatombe e procuramos alertar os homens de boa vontade para as 
suas causas e conseqüências; previmos a grande luta em que os povos, hoje, se 
debatem e afirmamos que seria o choque de duas correntes político-sociais opostas. 
Ainda mais: dizíamos que o nazi-fascismo e o comunismo neste recontro terrível, 
desapareceriam, e que o mundo de após-guerra, encontraria na Democracia purificada 
e consciente a sua Nova Ordem, sob a égide dos povos jovens da América. A 
civilização mudará de eixo, sem querer fazer trocadilho, gravitando, na sua evolução, 
para o Continente da Esperança". 

 

Apoio à política Pan-americanista 

– O pan-americanismo – prossegue o prof. Henrique de Sousa – deve ser, assim, 
a política fundamental dos povos do Continente. Por isso mesmo foi que, 
coroando uma campanha que alimentamos desde a fundação da S.T.B.,a revista 
"Dhâranâ" publicou no dia 15 de janeiro do corrente ano, quandose instalava a 
III Reunião de Consulta dos Chanceleres Americanos, um número especial 
dedicado à América e aos ideais pan-americanos. Todos os representantes 
diplomáticos americanos acreditados junto ao nosso Governo brindaram a 
"Dhâranâ" com mensagens autógrafas e todas as Américas, a inglesa, a 
espanhola e a portuguesa, nela figuraram com as mais altas expressões do seu 
gênio político, literário e artístico. Abrimo-la com um pórtico de homenagem ao 
Brasil; confundimos, numa tríade tutelar, as figuras de Washington, Bolívar e 
José Bonifácio; homenageamos a, memória dos que rasgaram o cenário da 
América para o mundo; fizemos, enfim, uma obra que não teve similar, em 
nosso país, naquela quadra de tão altas e significativas vibrações pan-america-
nistas. Defender a América é defender, para a humanidade, a terra generosa de 
onde brota a esplendente árvore de um novo e glorioso capitulo da civilização.  

 

As filiações do I. C. B. 

Expõe por fim, o prof. Henrique de Sousa, os objetivos do Instituto Cultural 
Brasileiro: 

– O Instituto representa a concretização do nosso programa de intensificar o 
conhecimento, de difundir a cultura, de elevar o nível espiritual do povo 
brasileiro. Ele quer ministrar a todos os brasileiros, e em todos os graus, ensino 
absolutamente gratuito. Se é verdade que muitos obstáculos de ordem material 
tentam entorpecer a nossa ação, também o é que a todos vamos vencendo com 
carinho espiritual e zelo patriótico, como o prova a solenidade do encerramento 
do primeiro período letivo do seu curso secundário, a qual teve o apoio moral da 
alta administração carioca do ensino. Em Belém, capital do Pará, -a nossa Rama 
Hilarião mantém igualmente uma escola gratuita, cujos serviços ao país foram 
galardoados pelo governo local com o reconhecimento de "utilidade pública". O 
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prefeito local, entusiasmado pela obra, doou à referida escola o terreno, onde 
ela está sendo atualmente edificada. 

E, assim, a S. T. B. trabalha pelo Brasil, pela América e pela civilização futura, da 
qual seremos usufrutuários por direito de herança, de amor, de trabalho e de justiça". 

(Transcrito do "DIÁRIO DE NOTÍCIAS" de 27-6-42). 

 

& 
 

NOTE DE ARTE NA PRD-2 

 
A Sociedade Teosófica Brasileira fez realizar no dia 26 de Junho do corrente ano 

uma festa artística nos "estúdios" da PR-D-2, RADIO CRUZEIRO DO SUL, que teve início 
às 22 horas, perante escolhido auditório, apesar do mau tempo reinante. 

O programa foi iniciado corn o novo prefixo musical das irradiações habituais da S. 
T. B. , denominado pelo seu autor,  o Prof.  Henrique José de Souza, de '"SANTUÁRIO 
DO BRASIL", cantado pelo coral da Sociedade, sendo solista a Srta . Lucilia Faria. 

Prestaram seu concurso para maior brilho da festa, ruas artistas brasileiras de real 
valor, a aplaudida cantora. Sra. Ruth Valadares Corrêa e a insigne pianista Sra. Ana 
Carolina, ambas, figuras de notável relevo no mundo da arte, e já conhecidas 
sobejamente do público que frequenta a melhor casa de espetáculos do Rio, o Teatro 
Municipal, onde inúmeras vezes se têm feito ouvir e aplaudir. 

Dirigindo-se ao. Povo Brasileiro, em nome da SOCIEDADE TEOSÓFICA 
BRASILEIRA, o Dr. Adalberto Pizarro Loureiro, conhecido homem de letras e jornalista de 
renome, diretor da "VOZ DE PORTUGAL", pronunciou vibrante oração que transcrevemos 
a seguir:  

Caros ouvintes do Brasil: 

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 lotus 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 quem os milênios são partículas infinitesimais do tempo 
divino. Não veio trazer aos homens o consolo da piedade, mas o consolo da Verdade e da 
Justiça. Surgiu como surgem, ao longo da história humana, os movimentos destinados a 
libertar o espírito da degradação, a alma das paixões e o 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 e descendo, palmilhando a espiral da travessia humana na face da terra. 

Nascendo espiritualmente em S. Lourenço, a 28 de Setembro de 1924, como 
Sociedade Dhâranâ, mais tarde tomaria o nome de Sociedade Teosófica Brasileira, para 
defender e preservar da contaminação desagregadora a ciência divina de que Blavatsky 
foi, no Ocidente, a anunciadora. A Teosofia, a eterna doutrina primordial, guardada, 
através dos séculos, nos colégios iniciáticos, devia ser mantida na sua pureza primitiva, 
pois dela emanaram todas as religiões e todos os conhecimentos humanos e, nela, todos 
se hão de fundir, quando o espírito dos homens redimido e liberto, puder entrar no gozo 
perpétuo da bem-aventurança e da plenitude no seio da Divindade.  

Mas a Teosofia não é a sua finalidade e sim o miraculoso instrumento com que o 
seu dirigente supremo e o seu colégio iniciático abrem a porta das almas e dos corações, 
para a aleluia de um novo ciclo humano prestes a raiar tramontando o horizonte do 
mundo, hoje, enegrecido pelo furor da tragédia bélica que angustia a humanidade.  
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A sua missão é preparar, com a sagrada fecundidade dos germes da verdade 
incorruptível, a estrutura do povo que há de realizar na imensidão finita da terra, a mais 
alta e a mais maravilhosa obra humana da Ronda em que vivemos. O seu dirigente 
supremo foi buscar à Índia, partindo adolescente ainda da cidade do Salvador, no recesso 
das Fraternidades que se espalham pelo orbe, como focos lustrais de perene 
ressurreição, o facho da Lei, cumprindo o espírito das profecias da Serra de Sintra e os 
augúrios das avoengas tradições que apontavam esta parte do mundo – a América e, na 
América, o Brasil, – como destinada a servir de berço a uma nova idade, a última do ciclo 
caleidoscópio dos velhos árias.  

Em nossas fileiras só militam aqueles homens de boa vontade, desejos de 
implantar o coração e no cérebro de seus semelhantes as virtudes do caráter, os 
esplendores do espírito e o alimento divino da sabedoria. Nós propiciamos aos homens a 
ciência profana, ao lado da divina, combatemos as trevas, rompemos as cortinas 
metálicas da ignorância, porque não queremos autômatos fanatizados, mas homens 
conscientes, livres, fortes e belos. 

Algumas coisa, porém, sobrenada e sobrenadará à hecatombe atual porque 
nenhuma força do mal poderá aniquilar aquele pequeno colégio de eleitos, que sofrem 
vendo sofrer, mas que passam indenes pela destruição, como a Salamandra pelo fogo, 
porque são depositários da sabedoria eterna das idades. São esses os que tudo 
recomeçam, e, sentindo embora sangrar o coração e partirem-se as cordas da alma, 
recolhem a experiência de todos esses males e misérias humanos para plantar 
novamente, sobre a terra de uma cultura morta, o germe fecundo de uma outra 
civilização. 

Assim como o camponês preserva das intempéries o seu campo de lavoura, a 
Sociedade Teosófica Brasileira vela, defende e preserva a América e o Brasil, porque, 
como afirmou o Prof. Henrique José de Souza, nosso Mestre Venerado e Venerando, 
“defender a América e o Brasil, é defender, para a humanidade, a terra generosa de onde 
brota a esplendente árvore de um novo e glorioso capítulo da civilização”. 

 

Brasileiros: 

A Sociedade Teosófica Brasileira é o lar espiritual onde todos podereis encontrar 
repouso para o vosso cansaço, alívio para o vosso desespero, luz para a vossa 
escuridão, alegria para o vosso sofrimento, paz para os vossos corações e ressurreição 
para o vosso espírito, se é que sentis dentro de vós o peso abrumador de todos esses 
males profundamente humanos. Formareis ali o grande exército pacífico do futuro, que há 
de vencer as forças do mal, como S. Jorge, símbolo milenar do herói solar, venceu a fúria 
do dragão, que há de levantar por sobre as ruínas de uma idade, o monumento 
imperecível do espírito. 

As nossas portas, sempre abertas, são o limite desse mundo desgraçado e infeliz. 
Lá dentro, forjamos o homem de amanhã, a síntese monádica dos iberos, dos afros e dos 
americanos, os herdeiros antecipados da grande civilização final do ciclo ário, a qual há 
de fazer do Brasil, na América, o grande centro irradiador de energias espirituais para 
todos os povos e nações, tal como o sol, o majestoso filantropo, manda a todos os 
planetas, mundos e seres, a mensagem luminosa de sua benção de vida. Atraídos para 
uma obra gigantesca como esta, sereis a semente preciosa que se transformará nas 
fartas messes deste amanhã resplandecente, que é a esperança dos próprios deuses. E 
essa é a razão por que o nosso dirigente deu-lhe por lema: Spes Messis in Semine – A 
esperança da colheita reside na semente.   

Brasileiros de todas as idades, sexos, raças e condições sociais: Aproximai-vos da 
fonte, daquela mesma fonte, onde a Samaritana deu de beber a Jesus. Ali, os que sofrem 
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de sede, de fome e nudez espiritual encontrarão a água, o pão, e o vestido da palavra que 
vivifica. Vinde, pois, todos vós que quereis participar, pela Eucaristia da Verdade, no 
divino banquete do futuro! 

Ali ajoelhar-vos-eis perante a sabedoria daquele que nos guia e conduz, como 
Moisés guiou e conduziu o seu povo, para a Terra da Promissão. Não o fareis, porém, 
brasileiros, como ato de humilhação, mas, como os reis, para seres coroados! 

Esta é a mensagem que a Sociedade Teosófica envia a todos os brasileiros, 
mensagem de paz, de esperança, de fraternidade, de certeza nos destinos gloriosos da 
nossa Pátria. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda:  

 Vários aspectos da noite na PRD-2. 

 

Encerrando essa hora mágica de arte e transcendente espiritualidade, que 
arrancou dos presentes entusiásticos aplausos, cujas harmonias e ensinamentos foram 
transportados pelo éter sonoro aos quanto cantos do Brasil pelo poder infinito do Cruzeiro 
do Sul, nome que serve à Estação PRD-2, numa dessas felizes causalidades, foi cantado 
pelos membros da S.T.B. o Hino Social – ALVORECER DE UM NOVO CICLO – fecho de 
ouro a tão magnificente espetáculo de arte e de cultura. 

 

& 
 

MICROFONE – STB 
 
 Sempre no seu afã cultural, cívico e moralizador, a S.T.B. continua mantendo o seu 
programa radiofônico, a cargo de nosso prezado Irmão Luiz Felipe da Rocha Fragoso, 
que é transmitido aos domingos às 13 h na RÁDIO CRUZEIRO DO SUL, Estação PRD-2 
do Rio de Janeiro. 

 As apreciações e consultas que nos têm sido dirigidas denotam o interesse, dia a 
dia maior, da parte das pessoas que, ouvindo rádio, procuram se instruir. 

 Durante o último trimestre, de Abril a Junho do corrente ano, as palestras 
irradiadas versaram sobre os seguintes assuntos: a 5 de Abril – Desenvolve-se no Brasil o 
tipo humano que representa a síntese da evolução da nossa espécie; a 12 de Abril – 
Mantrans, velhos e mágicos cânticos; a 19 de Abril – Mantrans e danças sagradas; a 26 
de Abril – Dois mantrans da S.T.B.: o “Búdico” e  de “Agni”; a 3 de Maio – Cataclismos no 
passado. Cataclismos no futuro?; a 10 de Maio – A cruz de Hitler não é svástica, benéfica, 
mas a sovástica maléfica; a 17 de Maio – A sovástica é contrária à svástica. Resposta 
pelo rádio aos inimigos internos do Brasil; a 24 de Maio – A Lei do Karma. O Livre Arbítrio 
e o Determinismo; a 7 de Junho – Satva, Rajas e Tamas e o Homem harmônico; a 14 de 
Junho – O Conceito teosófico da Raça. O magnífico futuro do Brasil; a 21 de Junho – O 
que a S.T.B. quer, e a felicidade e a evolução de todos os seres e, a 28 de Junho – Yoga, 
antiga e maravilhosa ciência. 

 O programa radiofônico da S.T.B. teve a colaboração preciosa do nosso querido 
irmão Eduardo Cícero de Faria, autor da crônica lida a 3 de Maio. 

 O Corpo Coral, a pianista e organista de nosso Colégio Iniciático têm tomado parte 
em quase todas as irradiações, cooperando para o seu êxito artístico, inédito e original, 
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como sucedeu quando foram irradiados os nossos mantrans “Búdico” e “Agni”, no dia 26 
de Abril, e como vem acontecendo com o prefixo musical de nossos programas de autoria 
do Presidente Geral da S.T.B., o Prof. José Henrique de Souza, que o denominou 
“SANTUÁRIO DO BRASIL”. Esse pequeno, mas soberbo trecho musical, tem dado 
motivo, pela sua originalidade, beleza, suavidade e significação a calorosos aplausos por 
parte de todos os nossos ouvintes. É-nos, pois, imensamente grata a sua esplêndida 
repercussão.   

 Avisamos aos que nos ouvem que de futuro, sempre na CRUZEIRO DO SUL, as 
crônicas versarão amiudadamente sobre assuntos mais práticos e de interesse mais 
pessoal. Além disso, realizaremos com mais frequência programas exclusivamente 
musicais, em que tomarão parte também os pupilos de nossa Escola de Iniciação. 

 

& 
 

INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO 
 
Ilustração: fotos 
Legenda: 
 As fotografias acima fixaram aspectos da mesa do auditório. 
 
 No dia 15 de Junho do corrente ano, ao terminar o primeiro período letivo dos 
cursos de Admissão ao Secundário e de Madureza, o Instituto Cultural Brasileiro realizou 
uma sessão solene em sua sede, que teve a presença do Sr. Professor Nelson Costa, 
representante do Sr. Coronel Jonas Corrêa, Secretário Geral de Educação e Cultura da 
Municipalidade, do Dr. Antonio da Silva Porto, do “GLOBO”, representando o Dr. Herbert 
Moses, presidente da A. B. I. , e do Dr. Adalberto Pizarro Loureiro, Diretor da “VOZ DE 
PORTUGAL”.  

 A solenidade foi presidida pelo Professor Nelson Costa, sendo os trabalhos 
iniciados com o Hino Nacional, cantado por todos os presentes. Seguiram-se as orações 
do Diretor Social da S.T.B., Eng. Eduardo Cícero de Faria, do Eng. José Queiroz, que 
falou em nome do corpo docente do Instituto, do Dr. Adalberto Pizarro Loureiro, que falou 
em nome da Imprensa. Pelo corpo discente, num brilhante improviso, falou o aluno Álvaro 
Belfort, do Curso Secundário do Instituto. 

 O Diretor do Instituto Cultural Brasileiro, Dr. Arthur de Souza Figueiredo, usando da 
palavra para expressar seus agradecimentos ao auditório e às autoridades presentes, 
pelo apoio moral que emprestaram à solenidade com sua presença, passou em seguida a 
distribuir os prêmios aos primeiros alunos dos cursos que se encerravam que foram os 
seguintes: Curso Secundário, Angel Sobrino Estevez, Hernani Souza Pinto e Plínio 
Alvarenga; curso de Admissão, Humberto Castro. 

 Encerrando a festividade, o Professor Nelson Costa, falando em nome da  máxima 
autoridade Educacional do Distrito Federal, o Coronel Jonas Corrêa, enalteceu o trabalho 
da Sociedade Teosófica Brasileira, mantendo cursos gratuitos, e terminou fazendo votos 
para cada vez mais ser ampliado o âmbito de suas atividades em nosso meio cultural. 

 Para dar aos nossos leitores uma idéia mais precisa do que foi a repercussão do 
trabalho do Instituto Cultural Brasileiro, a seguir transcrevemos alguns tópicos aparecidos 
na imprensa desta Capital, que é bem o reflexo da impressão deixada, nos meios 
intelectuais, pela ação da S.T.B. nesse setor: 
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INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO 

 Sob a presidência do professor Nelson Costa representando o tenente-coronel 
Jonas Correia, secretário de Educação e Cultura, realizou-se ontem, a sessão solene do 
Instituto Cultural Brasileiro, mantido pela Sociedade Teosófica Brasileira, em sua sede à 
Rua Buenos Aires no 81, para a distribuição dos prêmios aos primeiros alunos. Iniciada a 
cerimônia com o Hino Nacional e após falarem os oradores inscritos, foi feita a 
distribuição dos prêmios aos estudantes Angel Esteves, Hernani Pinto, Plínio Alvarenga e 
Humberto Castro. Encerrando o ato, falou o professor Nelson Costa manifestando a sua 
satisfação pelo trabalho da Sociedade Teosófica Brasileira em favor da causa do ensino 
no Distrito Federal. A gravura representa dois aspectos da cerimônia. 

(Diário de Notícias de 16-6-42) 
¶ 

 

OS CURSOS DO INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO 

 Foi ontem realizada a sessão solene do Instituto Cultural Brasileiro, mantido pela 
Sociedade Teosófica Brasileira. Presidiu a solenidade o professor Nelson Costa, 
representando o secretário de Educação. Foram distribuídos  prêmios aos primeiros 
alunos Angel Esteves, Hernani Pinto, Plínio Alvarenga e Humberto Castro. 

(Correio da Manhã de 16-6-42) 
¶ 

 

INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO 

 Presidida pelo representante do Sr. Coronel Jonas Corrêa, Secretário Geral de 
Educação e Cultura, foi ontem realizada a sessão solene de distribuição de prêmios aos 
primeiros alunos dos cursos gratuitos de admissão e secundário mantidos pela Sociedade 
Teosófica Brasileira. 

 Os alunos premiado foram: Angel Esteves, Hernani Pinto, Plínio Alvarenga e 
Humberto Castro.  

(Jornal do Comércio de 16-6-42) 
¶ 

 

NO INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO 

 Presidida pelo representante do secretário de Educação e Cultura, professor 
Nelson Costa, e com a assistência do representante do presidente da A. B. I. , e de toda a 
diretoria da Sociedade Teosófica Brasileira, professores e alunos, do Instituto Cultural 
Brasileiro, mantido pela Sociedade Teosófica Brasileira, foi ontem realizada na sede da 
Sociedade, à rua Buenos Aires, 81, 1o andar, a sessão solene para entrega de prêmios 
aos alunos da primeira série, que obtiveram melhores notas nos respectivos cursos. Após 
a abertura da sessão pelo professor Nelson Costa, foi cantado o Hino Nacional por todos 
os presentes. Fizeram-se ouvir vários oradores, sendo os prêmios distribuídos pelo 
presidente. É um aspecto da mesa que presidiu essa solenidade, que o clichê acima 
produz.  

(Globo, edição Final de 17-6-42) 
¶ 
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Realizou-se, anteontem, uma solenidade, no Instituto Cultural Brasileiro, a qual 
constou do encerramento das aulas do primeiro período do ano letivo, sendo distribuídos 
prêmios do Curso Secundário aos seguintes alunos: 

1o prêmio – Angel Sobrino Esteves; 2o prêmio – Hernani de Souza Pinto; 3o prêmio 
– Plínio Alvarenga. 

No Curso de Admissão, foi premiado o aluno Humberto Nunes de Castro. 

Tivemos o prazer de constatar que há, no nosso país, quem se preocupe com a 
educação e instrução do provo, sem outro intuito a não ser exatamente o de difundir a 
cultura, pois o Instituto ministra cursos gratuitos de admissão ao secundário e cursos para 
os maiores de 19 anos, de acordo com a nova organização do ensino. 

O Instituto é mantido pela Sociedade Teosófica Brasileira, que, assim procedendo, 
dá cumprimento ao seu programa de “trabalhar pelo engrandecimento físico, moral e 
intelectual do povo brasileiro”, como dizem, expressamente, seus Estatutos. 

Em singela, mas expressiva solenidade, encerrou-se o período letivo dos cursos 
em funcionamento. 

Estiveram presentes, além dos representantes da imprensa, o Sr. Dr. Nelson 
Costa, representante do Sr. Secretário Geral de Educação e Cultura, coronel Jonas 
Corrêa, e o Sr. A. A. da Silva Porto, representante do Dr. Herbert Moses, presidente da 
A.B. I. 

Parabéns à Sociedade Teosófica Brasileira pelo que vem fazendo em prol da 
educação em nosso meio, esforços que, segundo informações colhidas, cada vez mais 
serão ampliados, não medindo sacrifícios para a realização de seus ideais. 

(Vanguarda de 18-6-42) 
¶ 

 

O Instituto Cultural Brasileiro, fundado e mantido pela Sociedade Teosófica 
Brasileira, que tem como supremo dirigente o professor Henrique José de Souza, um dos 
espírito que honram a sua Pátria e enobrecem a sua missão preparando o advento da 
grande civilização que ao Brasil caberá orientar e guiar no futuro, se destina a ministrar 
ensino absolutamente gratuito em todos os graus e a elevar o nível cultural do povo 
brasileiro, realizou solenemente, no dia 15, em sua sede, à rua Buenos Aires, 81, 1o 
andar, o encerramento do primeiro período letivo do corrente ano, de seu curso 
secundário.  

Essa festa, que teve um cunho altamente patriótico e uma assistência numerosa e 
seleta, veio mais uma vez, comprovar o prestígio da S.T.B., que tem como um dos seus 
postulados fundamentais a difusão da cultura. Além do Instituto Cultural Brasileiro, que 
tão inestimáveis serviços presta à instrução no Distrito Federal, a S.T.B., através de sua 
Rama Hilarião, em Belém, no Estado do Pará, mantém uma escola nos mesmos moldes 
do Instituto, a qual foi reconhecida de utilidade pública pelo governo local. Atendendo ao 
sentido patriótico dessa obra, o Prefeito de Belém, Sr. Abelardo Conduru, fez doação do 
terreno onde está sendo construída a sede própria da Rama. 

Às 20h30 teve início a solenidade, que foi presidida pelo professor Nelson Costa, 
representando o coronel Jonas Corrêa, Secretário de Educação e Cultura do Distrito 
Federal. Tomaram ainda parte na mesa os Srs. Dr. Cícero de Faria, diretor social da 
S.T.B.; Dr. Silva Porto, representando o Dr; Herbert Moses, presidente da A. B. I. ; Dr. 
Pizarro Loureiro, nosso diretor; professor Figueiredo, diretor do Instituto; Dr. José de 
Queiroz, professor e membro da direção da casa, e a professora D. Maria de Queiroz. 

Abrindo a solenidade, foi cantado por todos os presentes o Hino Nacional. A seguir, 
falou o Dr. Cícero de Faria, que fez o histórico da obra e a significação do ato. Depois, 
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usou da palavra o Dr. José de Queiroz, em nome do Instituto. Após esse discurso, foi feita 
a entrega dos prêmios aos alunos que mais se distinguiram nesse primeiro período letivo, 
tendo esta cerimônia sido precedida pela saudação vibrante do aluno Álvaro Belford. 

Falou, a seguir, em nome da imprensa, o Dr. Pizarro Loureiro, que exaltou o 
patriotismo da S.T.B., a contribuição do Instituto, à difusão da cultura e o paralelismo 
entre a sua atuação e a da imprensa. O professor Figueiredo disse ainda algumas 
palavras para afirmar que o quinhão da vitória cabia a todos aqueles, professores e 
alunos, que concorreram para tornar uma realidade o sonho e o ideal dos fundadores e 
mantenedores do Instituto. 

O professor Nelson Costa, depois de congratular-se com o Instituto pelo magnífico 
trabalho que vem realizando e de destacar o seu nítido aspecto patriótico, encerrou a 
solenidade, que transcorreu num ambiente de vivo entusiasmo, tendo a assistência 
aplaudido com calor todos os oradores.  

(Voz de Portugal de 21-6-42) 
 

& 
 

INSTITUTO CULTURAL PARAENSE 
 
No dia em que os povos livres da América comemoraram a data mais significativa 

de sua história contemporânea, o DIA PAN-AMERICANO, a Rama HILARIÃO, a preciosa 
jóia que rutila nas terras do Pará, inaugurou o INSTITUTO CULTURAL PARAENSE, 
vencendo galhardamente mais uma etapa do vasto programa de difusão cultural, como é 
o da Sociedade Teosófica Brasileira, que o vem cumprindo há longos 21 anos. 

O Instituto compreende o Curso Superior de Preparatórios Oswaldo Cruz, a Escola 
Operária Duque de Caxias, a Escola Doméstica Gracilia Batista e a Escola Primária e 
Jardim de Infância Helena. 

A criação desse Estabelecimento de Ensino causou a melhor das impressões nos 
meios cultos da cidade de Belém, tendo a imprensa local, por intermédio da “Vanguarda” 
e da “Folha do Norte” feito referências elogiosas a tão auspiciosa realização. 

Transcrevemos a seguir um trecho da nota publicada a respeito na “Vanguarda”, 
edição de 14-5-42: 

“Razão existe para que a data da instalação do Instituto Cultural Paraense seja a 
de 14 de abril. É que há 21 anos a Sociedade Teosófica Brasileira vem trabalhando em 
prol do Ideal maior de Pan-Americanismo, coordenando por meio de intensa e inteligente 
propaganda as forças espirituais americanas, apontando-lhes um destino de PAZ, de 
AMOR, de SABEDORIA e JUSTIÇA. 

Um dos seus últimos empreendimentos de relevo, foi a publicação dum número 
especial do seu órgão, a revista “Dhâranâ”, inteiramente dedicado ao Pan-americanismo, 
edição essa preparada muito antes da conferência do Rio de Janeiro e da à publicadade 
justamente no dia em que se reuniam em magna assembléia, os repreesentantes dos 
povos livres da América dispondo sobre o destino da Humanidade”. 

 
& 

 

PEREGRINAÇÃO A SÃO LOURENÇO 
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Um grupo de 22 Irmãos da S. T. B., em numero simbólico expressando as forças 
espirituais, dirigiu-se a 1o de Maio do corrente ano para a Capital Espiritual do Brasil, a 
risonha e acolhedora cidade de São Lourenço. 

É sempre um prazer dos mais puros a visita a tão sacrossanto lugar. Partindo do 
Rio com a alma turbada por mil preocupações o ambiente sanlourenceano purifica-a 
inteiramente, dando-lhe nova força para tornar aos embates rudes da vida de cada dia. 

A caravana da S. T. B. teve ocasião de visitar também a Pensão São Benedito, 
velho casarão de preciosas 'tradições a nossa Sociedade, pois ali esteve hospedado   se 
Presidente Geral quando da primeira vez, na face da terra, pisou tão prodigiosa localidade 
no fundar espiritualmente a sua Obra, que é a da S .T. B . , em 28 de Setembro de 1921. 

As fotografias que ilustram esta noticia na pagina ao lado, foram feitas par ocasião 
da visita acima mencionada. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Membros da S.T.B. em torno do marco comemorativo do 19o aniversário da 
fundação espiritual da OBRA. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 A caravana da S.T.B. na estação ferroviária, minutos antes do embarque de 
regresso. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Grupo de Irmãos da S.T.B. em frente à pensão São Benedito, tão ligada à 
história da Obra em que a mesma Sociedade se empenha. 

 

& 
 
EXPEDIENTE 
 

ATOS DA PRESIDÊNCIA GERAL 

 Dia 21 de Junho do corrente ano, uma das mais preciosas datas espirituais de 
nossa Obra, foi investido de novas e mais altas dignidades o nosso querido Irmão 
Eduardo Cícero de Faria. Por causa de suas maiores responsabilidades nesse recente 
cargo interno, resolveu o Presidente Geral da S.T.B. desobrigá-lo das funções, de Diretor-
Social, que vinha exercendo há cerca de dois anos, com tanto desvelo e solicitude. 

Atendendo Lambem a que as funções sociais do nosso incansável Irmão Luiz 
Felipe da Rocha Fragoso, fazendo vibrar através do Radio a palavra da S.T.B. todos os 
domingos, ocupam-no em grande parte de seu tempo, bem como as atribuições especiais 
internas que foram conferidas ao dinâmico Irmão Sebastião Vieira Vidal, resolveu ,ainda o 
Presidente, Geral da S.T.B. desobriga-los dos cargos que com tanto amor e dedicação 
desempenharam na Diretoria da Sociedade Teosófica Brasileira ultimamente. 
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Desse modo, de acordo com o que preceituam os Estatutos de nossa Instituição, o 
Presidente Geral designou para a integração da nova Diretoria, os seguintes Irmãos José 
Henrique da Silva Queiroz – Diretor-social; Mário Queiroz – 1o Secretário; Flavio Poppe 
de. Figueiredo – 2o Secretario; Clotilde Martins dos Santos – Bibliotecário e Adalberto 
José Pizarro Loureiro – Orador Oficial. 

 

ATO DA DIRETORIA 

A diretoria da S.T.B., em sua sessão de 3 de Junho do corrente ano, eliminou de 
seu, quadro social o Sr. Tabajara Bolaños Barbosa. 

 

OS NOVOS SÓCIOS DA S.T.B. 

"DHARANA" tem o prazer de noticiar em suas colunas o auspicioso aumento do 
quadro social da S.T.B. que, no período ,de Abril a Junho do corrente ano, verdadeiro 
prólogo de um novo ciclo que se sabre promissor para a Obra e que, por isso mesmo, foi 
repleto de lutas que somente aqueles que nelas tomaram parte podem bem ajuizar de sua 
crueza e intensidade, consistiu na entrada para nossa amada Sociedade de 57 sócios, 
aos quais augurarmos as maiores felicidades e progresso espiritual. 

 

O DIA PAN-AMERICANO  

Associando-se às manifestações do dia Pan-Americano, data de tão alta relevância 
para os povos livres da América, a S.T.B. fez-se representar por seu Diretor-Social, o 
Irmão Eduardo Cícero de Faria e a Irmã Martha M. Queiroz à conferencia que o Exmo. Sr. 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, Dr. Osvaldo Aranha realizou no Instituto 
Histórico e Geográfico com raro brilhantismo e oportunidade. 

 

A S.T.B. VISITA O GENERAL ZENÓBIO DA COSTA 

A 25,de Maio próximo passado, uma comissão da S.T.B., composta dos Irmãos 
Clotilde dos Santos, Eduardo Cícero de Faria e C. Pimenta de Mello, visitou o General 
Zenobio da Costa, que esteve de passagem por esta capital, levando-lhe a palavra de 
agradecimento da nossa Sociedade pelo muito que, expontânea e desinteressadamente, 
tem feito pela Rama Hilarião, no Pará. 

 

CONFERÊNCIAS PÚBLICAS 

Durante o trimestre de Abril a Junho do corrente. ano, na sede da S.T.B., no salão 
do primeiro andar, o Instrutor Antonio C. Ferreira continuou, a serie de palestras sobre "A 
evolução do pensamento científico no Ocidente", às quais, como de hábito, atraíram 
grande número de ouvintes. Foram os seguintes os temas tratados: As bases cientificas 
da Astrologia. – A influência do Zodíaco sobre os homens. – A Aritmosofia, matemática 
divina. – Pitágoras e sua Escola. – O ciclo Neoplatônico. – Simbolismo dos caracteres 
helbraicos. – As ciências divinatórias. – A influência do nome no destino dos homens.  

O nosso prezado Irmão Tenreiro Correia teve oportunidade também, neste período, 
de realizar palestras públicas que versaram sabre Cosmogênese e as relações ocultas 
que existem entre o Homem e o Universo. 

 

ATIVIDADES DAS RAMAS 

As Ramas da S.T.B., cada uma com seu programa de ensino de acordo com o 
adiantamento dos membros da Sociedade, de acordo com a reorganização por que 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  112 – Abril a Junho de 1942 – Ano XVII 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 
 

 69

passaram no inicio do corrente ano, ministraram através de seus instrutores 
conhecimentos básicos de Teosofia e Ciência, esta última interpretada debaixo das 
chaves teosóficas. Na serie "A", foi feito o estudo da evolução da "Conduta" na série 
animal, desde os animais unicelulares até os mamíferos superiores, e na espécie 
humana. Em seguida foi estudada, paralelamente à "conduta", a evolução estrutural do 
sistema nervoso, estabelecendo-se as, relações entro a complexidade crescente da 
estrutura nervosa e as funções puramente psíquicas. Na serie "B" foi estudado com 
detalhe a constituição e faculdades do Corpo Mental e na Serie "C" a mesma ordem de 
estudos com relação ao Corpo Causal. 

 

RAMA HILARIÃO  

Recebemos do Presidente da Rama Hilarião, a 27 de Junho, a auspiciosa notícia, 
do levantamento da cumeeira da mova sede em construção da referida Rama, em terreno 
cedido pela Municipalidade de  Belém, pelo grande amigo da S.T.B., o Prefeito Condurú. 
DHARANA congratula-se, pois, com a direção da Hilarião pelas, sucessivas etapas de 
sua vida, tão brilhantemente vencidas. 

A 2 de Julho próximo vindouro, completa o décimo primeiro aniversário de sua 
fundação a "Pérola do Norte", legítimo orgulho da S.T.B. Não podemos deixar ,de exaltar 
nesta ocasião o heroísmo de sua fundadora, nossa estremada Irmã Gracilia Baptista, que 
soube fazer ecoar no extremo Norte do País a Voz Redentora da Obra em que se 
empenha a S.T.B., não olhando dificuldades, não medindo sacrifícios nem arrefecendo o 
ímpeto de sina vontade férrea de realizar a difícil missão que lhe fora confiada pelos 
Dirigentes Espirituais da Missão Y. 

Deixamos aqui consignados, antecipadamente, os nossos votos de felicidade e de 
progresso espiritual à Rama aniversariante que segue impávida o glorioso destino que lhe 
reserva o futuro. 

 

 CONTRIBUIÇÃO DA S.T.B. PARA A DEFESA PASSIVA DO BRASIL  

Pelo documento de recibo do Banco do Brasil, sob o número 220.067, S.T.B. 
depositou a crédito dos "FUNDOS PARA A ORGANIZAÇÃO DA DEFESA PASSIVA 
ANTI-AÉREA DO BRASIL" a importância arrecadada entre os seus associados, que se 
destina a auxiliar a impressão do livro "ALERTA", contribuindo para a divulgação em 
nosso meio dos princípios básicos da defesa contra bombardeios aéreos, terrível ameaça 
que pesa atualmente sobre todo o mundo civilizado. 

 

MAIS UM PUPILO PARA A OBRA  

Nasceu a 28 de Junho deste ano a graciosa menina ANA MARIA filha do casal 
Maria Hidalga-Olavo Jardim de Rezende, que vem engrossar as fileiras dos pupilos da 
S.T.B. A recém-nascida e aos seus pais DHÂRANÂ deixa consignados nestas colunas os 
votos de um futuro radioso, cheio de venturas espirituais. 

 

ÚLTIMA HORA 

Já estava em trabalho de impressão o presente número de DHÂRANÂ quando 
ocorreu a 8 de Julho o falecimento de nossa querida Irmã Gracilia Bittencourt Batista, 
fundadora da RAMA HILARIÃO, a Heroina da Obra em que está empenhada a S.T.B. Ao 
seus espírito glorioso elevamos um cântico de saudade, convictos, entretanto, de que 
nesta nova etapa de sua evolução está mais viva do que nunca.  
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O Governo Supremo da Missão Y resolveu instituir em homenagem ao passamento 
de nossa Irmã, o "Dia do Lírio do Egito", que será comemorado todos os anos, a 8 de 
Julho. 

 

 

 


