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Frente Única Espiritualista 
 

O momento que o mundo atravessa, imerso no mais tremendo dos cataclismos 
bélicos que a história regista, deve chamar d reflexão todos aqueles que, acima dos 
partidos, das simpatias, dos credos e das escolas, colocam os supremos interesses da 
humanidade e da civilização. 

O espetáculo a que assistimos, verdadeiro crepúsculo de sangue, embalado pela 
sinfonia dantesca do sofrimento universal, não pode ser indiferente, sob pena de traição 
aos ideais do amor, da beleza e da paz, aos homens que pregam doutrinas, que sonham 
utopias divinas, que agitam as verdades do espírito, a única causa que os "tanks" e as 
granadas não podem destruir. Não basta anatematizar os Césares sanguinários, repudiar 
os métodos brutais da força, escalpelar as doutrinas políticas que, destruindo povos e 
nações, pretendem transformar o *mundo num montão de escombros fumegantes. Não 
basta pregar a união dos Estados. Mais que tudo, é preciso pregar a união dos espíritos. 
É indispensável, diante dos campos, das cidades e dos mares talados pelas hordas nazi-
fascistas, o estabelecimento de uma frente única espiritualista em todo o mundo, sem dis-
tinções de credos, seitas, religiões ou filosofias. 

O momento não comporta distinções, dogmas, princípios ou votos. Quem crê no 
espírito conhece muito bem a sua potencialidade e o quanto pode realizar a sua 
influência. Ma ter essa força irresistível dividida, neste instante de angústia, é renegar os 
postulados basilares do verdadeiro Cristianismo; é contribuir para o enfraquecimento 
espiritual daqueles que, de armas na mão, defendem a causa sagrada do direito, da 
justiça, da paz e da liberdade. 

A frente única espiritualista, não apenas alentara as almas, as inteligências e os 
corações dos combatentes pela honra e integridade dos povos livres, mas, sobretudo, 
formara o clima humano necessário à reconstrução do mundo, quando este terrível 
pesadelo terminar. Só o espírito poderá fixar, em bases seguras e duradouras, a 
experiência trágica destes dias dramáticos; dar às sociedades, aos povos e aos Estados o 
equilíbrio, a plasticidade e a harmonia necessária ao mundo para que este possa penetrar 
os umbrais de uma nova era de paz, de trabalho, de progresso e, sobretudo, de 
fraternidade. 
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A Nova Ordem terá que ser espiritualmente plasmada. E jamais ela será a projeção 
real, no tempo e no espaço, de tantos sonhos generosos e belos da humanidade, se os 
materiais de sua estruturação tiverem o selo do partidarismo das idéias, mais daninho 
ainda que as paixões políticas. 

O que importa, portanto, vencer nesta guerra, é a própria guerra. É preciso que a 
Vitória não sirva, como em 1918, de prelúdio a outra hecatombe; que o sangue e as 
lágrimas de milhões de homens que lutam pela liberdade não se derramem em vão no 
combate às legiões do Mal, dos vândalos do século XX. E se imperiosa se faz, assim, 
uma frente única espiritualista, no mundo, que acompanhe, como a alma ao corpo, a 
frente das Nações Unidas, com muito mais razões se torna urgente e imprescindível a 
frente nacional, porque essa unido no plano geral, está intimamente condicionada à 
unidade interna de cada um dos países em luta contra o Eixo. Foi a ruptura ou a pouca 
consistência da união espiritual interna da França e de outros países europeus que os 
levou ao desastre e os pôs à mercê dos apetites e dos interesses dos bárbaros invasores. 

DHÂRANÂ, eco no mundo profano dos ideais alevantados e nobres da Sociedade 
Teosófica Brasileira, cumpre o seu dever espiritualista, lançando este apelo, conclamando 
todos os homens de bôa vontade, todos aqueles que, em nossa terra, por caminhos 
diversos embora, se batem pela supremacia do espírito, pela beleza da fé e pelo 
engrandecimento do destino humano, para que, pondo de parte diferenças religiosas, 
discordâncias filosóficas ou antagonismos de idéias, cerrem fileiras em. torno do ideal 
comum da defesa do Brasil e da sobrevivência dos altos e gloriosos princípios da 
fraternidade que hão de conduzir a humanidade, sob a proteção do Divino, para dias mais 
augustos, mais prósperos e mais felizes. 

 

 
EVOLUÇÃO 

ANTERO QUENTAL 

 

Fui rocha, em tempo, e fui, no mundo antigo,  

Tronco ou ramo na incógnita floresta... 

Onda, espumei, quebrando-me na aresta  

Do granito, antiquíssimo inimigo...  

 

Rugi, fera talvez, buscando abrigo 

Na caverna que ensombra urze e giesta,  

Ou, monstro primitivo, ergui a testa  

No limoso paul, glauco pacigo... 

 

Hoje sou homem – e na sombra enorme  

Vejo, a meus pés, a escada multiforme  

Que desce, em espirais, na imensidade... 

 

Interrogo o infinito e às vezes choro... 

Mas, estendendo as mãos no vácuo, adoro  

E aspiro unicamente à liberdade. 
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O MAHÂBHARÂTA   1 
 

HENRIQUE J. DE SOUZA 

 

"Aquele tempestuoso estrondo abalou o coração dos filhos de Dhritarâsta 
estremecendo céu' e terra com seus ruídos... 

"Ao ver que os filhos de Dhritarâsta estavam em ordem de batalha, indo as flechas 
cruzar-se nos ares, aquele que levava um mono por símbolo, 2 o filho de Pandú, 
empunhou seu arco e assim falou a Krishna, como Senhor da Terra... “ 

 

EXPLICAÇÕES NECESSÁRIAS 
Do Bhagavad-Gita – notável conto do poema épico, o MAHÂBHÂRATA – se 

podem deduzir sete interpretações ou CHAVES distintas, desde a que explica a formação 
do Universo, até a mais grosseira de todas, que é a SEXUAL. Examinando o poema sob o 
ponto de vista da Evolução individual, ele nos diz que o rei Dhritarâsta simboliza o corpo 
humano, no qual, para continuar essa mesma evolução, se encarna o Espírito, estimulado 
pelo desejo de vida e compelido pela lei cármica. A cegueira congênita do rei dá a 
entender que o corpo, sem o espirito vivificador, é matéria insensível e, portanto, incapaz 
de governar. E assim, nas mãos de Pandú está a direção do reino de Hastinapura. 
Simbolizam os Kuravas o eu-inferior, os elementos passionais ou tenebrosos do indivíduo, 
o aspecto material de nosso ser, enquanto que os Pândavas, sintetizados em Arjuna, 
simbolizam o Eu-superior (como prova o direito de ouvir a Krishna), os elementos 
harmônicos e puramente espirituais do Indivíduo.  

O sábio brâmane T. Subba-Rao julga a Arjuna como a Mônada humana, o homem 
na sua mais elevada realidade, e Krishna deve ser reconhecido como a encarnação da 
Divindade, o LOGOS feito carne na seleção, justamente, do que é divino e terreno 3 . A 
batalha de Kurukshetra simboliza o constante e exigido combate entre as potências que 
propendem a escravizarnos na matéria (ou Mãe-Terra) e as que nos impelem a espiritual 
iluminação, equivalente ao "Trono de HASTINAPURA" ou "pura dinastia", "dinastia 
superior ou divina". 

Os Kuravas, ou seja, o eu-inferior personificado em Duryodhana, prevalecem 
temporalmente na soberania do reino (o reino terreno ou falso, para o Adveniat ad regnum 

                                                        
1 Antigo trabalho do Presidente da S. T. B. - Prof. Henrique J. Souza - oferecido aos membros da serie D, que hoje, com a sua 
autorização, oferecemos aos dignos e ilustres leitores desta revista. - Nota da Redação. 
2 Hoje certos animais são simples "mascotes" de batalhões. Naquele tempo, entretanto, eram o símbolo ou "totem" da própria raça. 
Neste caso estava o "Mono", manus, Manu (com a sua representação animai), ou de Manu-Kara (o que vem na cara, à frente, 
dirigindo, como chefe, guia, etc.), Hanu-Manus ou o famoso e fiel Hanuman (ou Ha-Roman, Roman ou Rama), aliado de Rama, celebre 
por sua audácia. Rama, como se sabe, foi o Guia (Manu) ) do "ramo" ário, na planície do Eufrates. Os Rajaputanas descendem dos 
filhos de Rama, como raça solar. O termo sânscrito Ramayâna significa, literalmente, "caminho, itinerário de Rama". Como poema – 
atribuindo a Valmiki – narra a História e os grandes feitos do filho de Daçaratha Râma. Homero reproduz, com outra linguagem, vários 
dos seus episódios, inclusive, aquele da "fuga de Helena", os feitos de Ulisses, etc. 

Por exigência da Lei (causalidade, portanto, e não casualidade), em nossa obra, JHS fazendo o papel de Ulisses (na revista Tim-Tim 
por Tim-Tim, embora sem pisar no palco, a não ser em inesquecível "ensaio"), foge de Salvador atrás de uma Helena, que de não ser 
a troiana, jamais poderia tornar-se "pomo de discórdia", mas, pivô da Obra-Síntese da evolução Humana. Ademais, tal fuga em direção 
a Portugal, ou à cidade fundada por Ulisses, do qual provem o seu mitológico nome: Ulíssipa. 

Já tivemos ocasião de dizer, em mais de um dos nossos artigos, que Portugal tanto vale por Porto-galo, gaulês, etc. para, onde, por 
sua vez, o Manu Ur-Gardan conduziu um ramo celta, trazido de longínqua região, que foi devastada, mui propositadamente, pelo fogo 
(Ur), pois, a umidade e as feras de semelhante região (Rua, em sânscrito, corpo, etc. e no celta - RUPE, ROPE), concorriam para 
aniquilar os seus habitantes. Do Ur (Fogo) e ROPE (corpo, região, lugar, etc.), nasceu o conhecido termo Europa. O mesmo nome do 
referido Manu completa o sentido de tudo quanto vimos até agora desenvolvendo: Ur, Fogo e Gardan ou Bardem, éden, jardim, 
paraíso, etc.); aquele que vem do Lugar, da região devastada pelo fogo, ou seja o Manu conduzindo seu povo para o litoral do 
continente (Dvipa). 
3 Verdadeira "separação do bom trigo do joio" em geral tão mal interpretada. 
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tuum...) 4 , ficando, entretanto, afastados ou em desterro os Pândavas, isto é, os 
elementos espirituais da natureza humana. 

 

AS ORIGENS 

A epopéia intitulada Mahâbhârata representa a história de uma raça descendente 
do rei Bhârata, filho de  Dushyana e Sakuntalâ. 

A palavra sânscrita mahâ quer dizer "grande" e bhârata equivale a "descendente 
de Bhârata". 

De Mahâbhârata tirou seu nome a Índia, cujo significado é, traslaticiamente: 
GRANDE ÍNDIA ou História dos grandes descendentes, de Bhârata. 

O cenário onde se desenrola a epopéia é o antigo reino dos Kurús de pequena 
extensão; o tema  é a luta de duas famílias aparentadas é rivais: a dos Kuravas e a dos 
Pândavas, disputando entre si, o domínio da Índia. 

O Mahâbharâta é a epopéia mais popular na Índia e goza de valor igual, senão 
maior do que gozaram, em seu tempo, os poemas homéricos na antiga Grécia . 

Com o decorrer do tempo, vários versos foram acrescidos ã primitiva composição, 
até formar volumoso livro com perto de cem mil versículos, compostos de narrações, 
lendas, mitos, trechos históricos e ensinamentos filosóficos, que envolvem, 
episodicamente, o tema principal. 

Para melhor compreendermos o argumento em seguida esboçado, mister se faz 
lembrar que os ários não foram os primeiros povoadores do território hoje conhecido com 
o nome geográfico de Índia, (outrora Aryavartra) mas invasores chegados em tribos ou 
clãs  pouco numerosos, que acabaram por sobrepujar a população autóctone e sobre ela 
exercer indiscutível predomínio. Não esquecer que os mesmos hindus se dizem 
"descendentes dos Rutas", os "Pele vermelha" ou Atlantes. 

Dois ramos da mesma família, ou sejam os já citados Kuravas e Pândavas, se 
tornaram inimigos, justamente por ambicionarem ambos a hegemonia da Índia e a 
sucessão do trono de Hastinapura.  

A luta travada entre as duas famílias é o tema principal da epopéia que se 
desenvolve, segundo vamos expor de modo sintético. 

 

O ARGUMENTO 

O rei Hastinapura teve dois filhos: o mais velho, chamado Dhritarâstra, era cego de 
nascença; Pandu era o nome do mais moço. 

Segundo as leis da Índia, da sucessão do trono se excluía todo príncipe cego, 
surdo, mudo ou com outro qualquer defeito físico, sendo substituído de Hastinapura, 
coube a Pandú,  e não a Dhritarâstra, substituí-lo.   

A cegueira não foi, entretanto, motivo para. impedir que Dhritarâstra se casasse e 
tivesse nada menos de cem filhos, enquanto que o rei Pandú só teve cinco (em, relação 
com a própria raça ária ou 5a, na razão de uma das sete chaves interpretativas da referida 
epopéia). 

Morreu Pandú em plena direção do reino e, como não houvesse outro herdeiro 
direto em idade de substitui-lo, ocupou Dhritarâstra o trono dos Kurús, apesar de sua 

                                                        
4 Meu reino não é destes mundo, disseram Iluminados, dentre eles o mesmo Jeoshua. E Colombo, numa frase completamente desco-
nhecida da História: "Com Três caravelas, conquistarei um REINO que não é o meu": O REINO DAS AMÉRICAS, pois que a Cabral 
coube o "codicilo de tão espiritual Testamento": BRASIL. 
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cegueira e educou com seus cem filhos, os cinco de Pandú (outro símbolo em relação 
com a mesma raça). 

Logo que os príncipes chegaram à idade requerida, o rei os entregou aos cuidados 
de um sacerdote guerreiro chamado Drona que os educou na arte militar é em toas as 
ciências necessárias à sua estirpe. 

Terminada a educação, colocou Dhritarâstra a Yudhisthira, filho primogênito de 
Pandú, trono de seu pai; porém as austeras virtudes de Yudhisthira e o valor e devoção 
de seus outros quatro irmãos despertaram a inveja aos filhos do rei cego; e, assim, por 
insinuação de Duryodhana o mais  velho, persuadira aos cinco mãos Pândavas para que 
fossem a Vâranâvata, sob o pretexto de um festim religioso que ali se celebrava. 

Havia mandado Duryodhana construir um palácio feito de cânhamo, resina, laca e 
outras matérias inflamáveis, e nele o astucioso príncipe acomodou seus primos, com o 
intuito de faze-los morrer pelo fogo. 

O bondoso Vidura, primo de Dhritarâsta, sabedor da maquinação tramada por 
Duryodhana e seu bando, avisou do perigo aos Pãndavas, que puderam fugir sem que 
ninguém os percebesse. 

Ao ver os Kurús o palácio reduzido a cinzas deram um suspiro de satisfação, 
julgando não haver outros obstáculos no seu caminho e, com isso, os filhos de 
Dhritarâstra se apoderam do reino. 

Os cinco irmãos Pândavas fugiram para o bosque com sua mãe Kunti e, 
disfarçando-se em estudantes brâhmanes, viveram mendigando por todos aqueles 
arredores. Não obstante os sofrimentos por que passaram, de muitos perigos puderam 
afastar-se, saindo vitoriosos graças à fortaleza de ânimo e de mente de que eram 
dotados. 

Assim continuaram as coisas até que lhes chegou ao conhecimento as próximas 
bodas da princesa de um pais vizinho.  

Como era de costume, grande número de príncipes e de nobres ali se reuniu, para 
que a princesa entre eles escolhesse o que fosse mais de seu agrado. Tal princesa se 
chamava Draupadi, filha de Drupada o rei dos Panchalas, famosa em todos aqueles 
arredores por sua peregrina beleza, e elevados dotes morais. 

Sempre que sé celebrava um "svayamvara" ou a escolha de um esposo, os 
pretendentes eram obrigados a realizar um exercício de. habilidade é de destreza. 

Naquela ocasião, apresentou-se aos concorrentes um grande alvo em forma de 
peixe, colocado à grande altura. Por baixo girava uma roda, tendo no centro um buraco; 
mais abaixo se achava uma bacia cheia d’água, na qual se refletia todo o aparelho. 

A prova consistia em fazer com que, tendo por ponto de mira o reflexo do peixe na 
água, a flecha disparada passasse pelo buraco da roda e fosse dar no olho do peixe que 
servia de alvo . Quem realizasse tão difícil proeza teria o ambicionado prêmio de casar 
com a formosa princesa. 

Reis e príncipes de vários países da Índia ali estavam reunidos, na esperança de 
obter a mão da princesa Draupadi é, um após outro, foram demonstrando sua habilidade, 
sem que nenhum acertasse no alvo. 

Então, o filho do rei Drupada levantou-se em pleno concurso e exclamou: 

– A casta dos Kshatriyas fracassou na prova. Assim, concede-se a pretendentes 
de outras castas a que nela tomem parte; mesmo que seja um sudra, se acertar 
no alvo, se casará com Draupadi. 
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Entre os brâhmanes estavam os cinco irmãos Pândavas, e Arjuna, o terceiro dentre 
eles, muito destro no manejo do arco,  5  levantou-se com o fim de tomar parte na prova. 
Convém notar que os brâhmanes são pessoas pacíficas é até mesmo tímidas. Segundo a 
lei, não devem tocar em nenhuma arma de guerra, nem brandir a espada, nem sujeitar-se 
a nenhuma empresa. arriscada, pois que sua vida deve ser de contemplação, "estudo e 
domínio de sua natureza interna". Assim é que, ao verem os brâhmanes que 
presenciavam a luta, erguer-se Arjuna para empunhar o arco, ficaram receosos de que a 
ira dos Kshatriyas fosse recair sobre eles, a ponto de mandá-los matar. 

Por isso rogaram a Arjuna desistir de semelhante intento; porém, como o valoroso 
pândava, segundo já vimos, era um Kshatriya disfarçado em brâhmane, não lhes deu 
atenção e, empunhando o arco, disparou uma flecha que foi dar certeira no alvo. 

A assistência prorrompeu em exclamações de júbilo é a princesa Draupadi cingiu 
com a tradicional grinalda a fronte de Arjuna. 

E logo se ouviu um grande clamor entro os príncipes, pois não podiam admitir que 
um pobre brâhmane tomasse por esposa a uma princesa kshatrlya, prevalecendo, desse 
modo, contra uma assembléia de reis e príncipes. Resolveram, por isso, lutar com Arjuna 
e arrebatar-lhe à viva força, a princesa. Travou-se a luta, mas os cinco irmãos acabaram 
por vencer a todos os contendores, levando triunfalmente a princesa. 

Viviam eles, como se viu, de esmolas como se fossem de fato brâhmanes, o sua 
mãe as distribuía entre os necessitados. Ao chegarem naquele dia à porta da cabana 
onde moravam, exclamaram, prazenteiramente, antes de entrar: 

– Mãe! Hoje, sim, trazemos uma dádiva verdadeiramente preciosa. 

E Kunti sem preocupar-se com o que pudesse ser, respondeu do lado de dentro: 

– Desfrutai-a, pois, em comum como bons irmãos, filhos meus.  

Porém, ao dar de frente com Draupadi, exclamou admirada: 

– Oh! que disse eu ? Em uma mulher essa dádiva de hoje? 

A sentença, porém; tinha sido dado e dela não era possível recuar, visto lhe não 
ser permitido, como mãe, ter duas palavras. 

Assim, Draupadi foi a esposa comum dos cinco Pândavas. 6 

O irmão de Draupadí, continua a narração, ficou pensativo depois da partida da 
irmã e se pôs a meditar sobre o acontecido: – "Quem são esses jovens? Que devo julgar 
daquele que tomou minha irmã por esposa? Não se apresentaram com carros, nem 
cavalos, nem arreios nem cousa alguma que lhes denuncie a elevada estirpe. Andam a 
pé!..." 

E, para atender à sua curiosidade, tomou a deliberação de segui-los à distância, 
até chegar à cabana, em cujas proximidades sé escondeu e de onda ouviu o que diziam 
os membros de tão misteriosa família, muito se alegrando ao descobrir que sé tratava de 
kshatriyas e não de brâmanes. 

                                                        
5 Não esquecer que "arco e flecha" representam o signo zodiacal de Sagitário. Do mesmo modo que, Piscis (o Peixe do referido "alvo 
ou meta"), pertencem ao planeta Júpiter (Jove, Jeove ou Jehovah.. . ). Piscis é o signo, por excelência, revelador do Sexo. E a prova é 
que Jeoshua o traça no chão, quando lhe apresentam a "mulher adúltera", dizendo: 

"Aquele que estiver isento desse podado (e não do pecado, como dizem as religiões), que lhe atire a primeira pedra", Nesse caso, o 
ritual apontado no texto, ou seja, o da posse de uma princesa, de uma mulher, enfim, é por demais revelador, embora que A outros 
tivesse passado desapercebido. 
6 Sabido é que todo povo passa, em seu desenvolvimento, por sucessivos graus de civilização; por isso mesmo, na citação (da epo-
péia) que acabamos de fazer, vemos cinco irmãos que teem a mesma esposa. E, embora o sublime postulado da maternidade, a 
descrição quis apenas oferecer um ligeiro vislumbre do antiquíssimo estado social, em que era legítima a poliandria, como acontece 
ainda hoje em certos lugares do mundo, inclusive no Tibete, entre os badagas dos montes Nilguiris, etc. No caso em questão, a 
exigência ainda era mais justificável, por se tratar de cinco irmãos da mesma família para uma esposa comum, embora tudo isso 
simbolize 6 reis governando a 5a raça (5 ramos da mesma raça, etc.). 
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Desvendando o mistério o irmão de Draupadi tratou logo de levar a notícia a seu 
pai, o rei Drupada, que muito se regozijou em saber tal coisa. E,  para maior tranquilidade 
de ânimo, consultou Vyasa a respeito da legitimidade do matrimônio de uma mulher com 
cinco irmãos. O sábio respondeu que não havia nenhum inconveniente, por se tratar de 
semelhantes príncipes (esta resposta de Vyasa concorda perfeitamente com o verdadeiro 
sentido da chave, conforme a expressamos). E. assim, Draupadi tornou-se a esposa dos 
cinco Pândavas, que viveram em paz o Prosperidade, cada vez mais poderosos. 

Embora Duryodhana e suas gentes tramassem novas maquinações entre seus 
parentes, nada conseguiram. E, com isso, os anciãos do reino aconselharam ao rei 
Dhritarâstaa e fazer a paz com os Pândavas. 

Aceitou o rei o conselho, convidando aos Pândavas que viessem para a corte, 
dando-lhes a direção material do reino. Com isso muito se regozijou o povo (isto é, a 
humanidade vulgar em relação com os seus dirigentes quando merecem o seu respeito, 
amizade, etc.) A parte mais elevada ou relacionada com o espírito ficou sob a direção do 
rei, ou seja, o mesmo Dhritarâsta, que era "cego", apenas, "para o mundo". 

Os cinco irmãos construíram, então, para sua residência, uma formosa cidade, a 
que chamaram Indraprastha e estenderam o seu domínio por toda a comarca. 

Ao ver-se assim tão poderoso, quis o Pândava mais velho, Yudhisthira, fazer-se 
imperador de todos os reis da antiga Índia. E com efeito, resolveu celebrar um Yajna-
Rajasuya ou "sacrifício imperial", com a presença de todos os reis menores a quem 
vencera, os quais deveriam pagar o tributo e prestar juramento de fidelidade, além do 
auxílio pessoal às cerimônias do sacrifício.  

Sri Krishna, parente e amigo dos Pândavas, aprovou a idéia. Acontecia, porém, 
obstar esse projeto um rei vizinho, chamado Jarasandha, que ia celebrar um sacrifício 
com cem reis menores, já tendo, para isso, oitenta e seis em seu poder.   

Sri Krishna aconselhou um ataque contra Jarasandha, a quem convidaram para 
singular combate e, aceito o repto, foi vencido por Bhina, no prazo de quatorze dias. Os 
pequenos reis cativos logo recobraram a liberdade, isto é, ficaram livres do domínio 
obscuro que os mantinha afastados ou sem função diretiva. 

Então, os quatro irmãos menores saíram à frente, cada um, do seu exército, em 
várias direções (as várias direções do Globo) e subjugaram a todos os reis que 
encontraram. 

Ao regressar da conquistadora expedição, depuseram os despojos da luta aos pés 
do irmão maior (as experiências que devem sempre ir ter ao maior de todos os reis que 
dirigem o mundo, espiritualmente falando, o Planetário...) para resgatar as despesas 
feitas com o sacrifício que foi celebrado com incomparável magnificência, e prestaram 
homenagem a Yudhisthira os pequenos reis libertados do mesmo modo que os vencidos 
pelos quatro irmãos (as 4 primeiras raças, inclusive a Atlante). Também assistiram, na 
qualidade de convivas, o rei Dhritarâstra e seus filhos, participando das cerimônias. 

Ao terminar o sacrifício, foi realizada a coroação de Yudhisthira. (Yu ou Io tanto 
vaLe, e dhisthira, diminutivo de Dhrita, Dhritarâstra, etc. na razão de, descendente 
daquele e um dos 4 reis divinos ou Maharajaha), como imperador e papa (a narração 
preferiu o termo "principal"), ou "senhor" dos Dois Poderes : o temporal e o espiritual. 

Duryodhana partiu cheio de inveja contra Yudhisthira, cujo esplendoroso poderio 
não era capaz de suportar. E como soubesse que, por meio da força, era impossível 
destroná-lo, urdiu uma trama com o fim de perdê-lo (o Senhor das Trevas o próprio Mal 
na sua eterna luta contra o Senhor da Luz, o Bem, etc.). 

O rei Yudhisthira possuía uma grande atração pelos jogos de azar. Aproveitando-
se dessa pretensa fraqueza imposta aos mais elevados Seres, pela necessidade de 
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possuírem algo que os prenda ao mundo, Duryodhana ("o sem devoção") contratou um 
jogador profissional de nome Sakuni (Sakara ou "espírito malfazejo"), para convidar 
Yudhisthira a uma partida, de dados. 

Na antiga Índia, se um kshatriya ou guerreiro era convidado à peleja, ao combate, 
seja em que terreno fosse, devia ser aceito o repto, sob pena de ver sua honra 
menosprezada. 

Era Yudhisthira a "encarnação de todas as virtudes", mas como rei, como chefe 
dos Kshatriyas não lhe era permitido deixar de aceitar o repto de Sakuni que, 
propositadamente, havia trazido uns dados falsos. O rei, assim, foi perdendo uma partida 
após outra, e ansiando peia desforra, foi apostando quanto possuía, inclusive o reino, 
seus Irmãos e a formosa Draupadi. 

Assim, ficaram os cinco Pândavas em poder dos Kuranas, que os maltrataram sem 
piedade, infligindo a Draupadi os mais "desumanos sofrimentos". 7 

Finalmente, com a intervenção do cego rei Dhritarâstra, obtiveram a liberdade, 
concedendo-lhes permissão para voltarem ao seu reino; porem, antes que fosse cumprido 
o decreto, Duryodhana, ao ver o perigo, obrigou a seu pai a confiar semelhante decisão à 
corte, por meio de uma partida de dados, entre os Pândavas e os Kuravas, de modo que 
a fação que perdesse ficaria desterrada durante doze anos (a passagem do sol pelos 
doze signos zodiacais, por isso mesmo, um ciclo completo, pouco importa a questão 
tempo), findos os quais, seriam obrigados a viver incógnitos em uma região afastada do 
reino. E, se quebrassem a jura, sujeitar-se-iam á mais doze anos de desterro, após o que 
recobrariam o reino. 

Como era de supor, mais uma vez falsos eram os dados de Sakuni, perdendo 
Yudhisthira á partida final. E com isso, os cinco Pândavas foram obrigados a deixar o 
reino, retirando-se para os bosques e montanhas, onde ficaram durante doze anos e onde 
realizaram muitas ações virtuosas,  é valorosas, indo de quando em vez a lugares 
sagrados, afastados do mundo. 

Muitos yoguis foram vê-los, narrando-lhes interessantes passagens da velha 
história da Índia, algumas das quais em seguida transcritas: 

HISTÓRIA DE SAVITRI 

Houve, em outros tempos, um rei chamado Asvapati, pai de uma jovem, a quem, 
por bela e generosa, deram o nome de Savitri, que, depois, passou a ser mantram 
sublime do povo hindu. Quando Savitri chegou à idade de quinze anos, seu pai fez-lhe ver 
que era chegada a hora de escolher marido, segundo sua livre vontade: pois, na antiga 
Índia, não se conhecia – como aconteceu depois – o que nos estados monárquicos se 
denomina de "razão de Estado". Por isso as princesas de sangue real eram senhoras 
absolutas de seus amorosos sentimentos. Savitri aceitou o conselho de seu pai e, 
partindo no coche real acompanhada de régia escolta é respeitáveis anciães, que dela 
cuidavam, pôs-se a visitar todas as cortes vizinhas e outras mui distantes do reino de seu 
pai, sem encontrar príncipe que fosse de seu agrado. 

Por acaso, nessas longas jornadas de reino em reino, de cidade em cidade, de vila 
em vila, aldeia em aldeia, a comitiva parou bem em frente de uma ermida, oculta em 
misterioso bosque dos muitos que existiam na velha Índia é para onde os animais se 
dirigiam, fazendo deles o seu habitat, por saberem que ali não eram perseguidos pelos 
homens; até os peixes dos lagos vinham receber à boca, as migalhas de pão que lhes 
davam os poucos seres humanos que sé afoitavam a chegar aos referidos lugares. 

Durante milênios, em tal região jamais alguém pensou em fazer caçadas, em 
maltratar os animais. E esses se fizeram amigos daqueles que a procuravam, quase 
                                                        
7 As desgraças não atingiram apenas os reis, mas à própria raça, então decadente. 
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todos sábios e veneráveis Seres, que faziam também dali sua santa Morada, fugindo do 
mundo civilizado. 

Aconteceu que um rei chamado Dyumatsena, já velho é cego, vencido e 
destronado por seus inimigos, se refugiou no bosque vedado, com a rainha sua esposa e 
filhos, cujo primogênito se chamava Satyavân ("esplendor da Verdade") é ali passavam a 
vida em rigorosa penitência. 

Era costume, na antiga Índia, que todo rei ou príncipe, por mais poderoso que 
fosse, ao passar péla ermida de um santo e sábio Homem, afastado do mundo, ai 
parasse pára lhe prestar homenagem, pois que á tanto chegava o respeito e a veneração 
em que os reis tinham os yoguis e rishis. 

O mais poderoso monarca da velha Índia se sentia feliz e digno por possuir a 
descendência de um yogui ou rishi (tal como no velho Egito os próprios faraós...), que 
vivesse nas selvas, alimentando-se de frutos e raízes  e coberto de andrajos. 

Assim é que, quando passavam por uma ermida, desciam do cavalo, indo a pé 
durante algum tempo até alcançar a morada do santo e sábio homem, que a ocupava por 
tão longos anos. Se iam de carro ou armados, a mesma coisa faziam: desciam e 
depunham as armas em região afastada. da ermida, para esta sé encaminhando, como 
se fossem, por sua vez, peregrinos do mundo. 

Fiel à tradição, ao deparar Savitri com a misteriosa ermida, nela deu entrada e ao 
ver Satyavân, o filho mais velho do destronado rei ermitão, por ele imediatamente se 
apaixonou. Havia rejeitado Savitri a todos os príncipes das cortes por onde passara, e 
apenas o filho do rei destronado, Dyumatsena, lhe havia roubado o coração. 

Regressando a comitiva à corte, o rei Asvapati perguntou a sua filha:  

– Diz-me, Savitri, querida filha, encontraste alguém digno de ser teu esposo? 

– Sim, meu pai, respondeu Savitri um tanto ruborizada.  

– Como se chama o príncipe? 

– Já não sé trata de príncipe, meu pai, embora filho do rei Dyumatsena, que 
perdeu seu reino. Não tem patrimônio e vive  como um sannyasin (ermitão) no 
bosque, colhendo ervas e raízes para se alimentar e manter seus velhos pais, 
com quem habita em uma cabana. 

Ao ouvir tal coisa da boca de sua filha o rei Asvapati consultou o sábio Nárada, que 
se achava presente, e que declarou ser aquela escolha o mais funesto presságio feito 
pela princesa. Pediu, então, o rei a Nárada que explicasse os motivos dessa sua 
declaração, ao que respondeu o sábio. 

– De hoje a um ano morrerá o jovem Satyavân.  

Aterrorizado o pai, ao ouvir tão terrível presságio, fez ver à filha: . Pensa, Savitri, 
que o jovem a quem escolheste para esposo vai morrer dentro de um ano, deixando-te 
viúva. Desiste da escolha que fizeste, minha filha, e não te cases com um jovem 
destinado a uma vida tão curta. 

Porém Savitri respondeu: 

– Não importa, meu pai. Não me peças para casar com outro, nem me obrigues a 
sacrificar a castidade da minha mente, porque, em meu pensamento e em meu 
ânimo, só a este valente e virtuoso Satyavân eu amo e quero por esposo. Uma 
donzela escolhe apenas uma vez e jamais se torna perjura à sua fidelidade. 

Ao vê-la assim tão resolvida de mente e espírito, resignou-se o pai à  sua vontade, 
permitindo união com o príncipe Satyavân, deixando a princesa imediatamente o palácio 
de seu pai, para viver na, choupana do bosque, com o eleito de seu coração, e auxiliar o 
sustento de seus velhos pais. Embora Savitri soubesse quando ia morrer seu marido, 
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conservou rigorosamente o segredo em seu coração. Todos os dias Satyavân internava-
se no bosque para colher frutos e flores e fabricar farinha. E com essa carga volvia, ele à 
choupana onde sua esposa preparava a comida.  

Assim se passaram os dias até chegar aos três, antes da data fatal, quando 
resolveu Savitri – sem dar ciência a ninguém – jejuar e orar durante aqueles três dias, 
ocultando também a todos as suas lágrimas e dores. 

Amanheceu o dia fatal e, não querendo Savitri perder de vista um só instante a seu 
esposo, solicitou e obteve dos pais permissão para acompanhá-lo, quando fosse à 
cotidiana colheita de ervas, raízes e frutos silvestres, no interior do bosque. 

Haviam chegado ao meio, quando, com voz enfraquecida, Satyavân fez ver à sua 
esposa: 

– Amada Savitri, sinto  a cabeça aturdida, desvanecem-se, cada vez mais, os 
meus sentidos e me sobrevem grande desejo de dormir. Deixa-me repousar em 
teu colo. 

Trêmula, e assustada, respondeu Savitri: 

– Vem, meu querido senhor, e reclina a cabeça em meus braços. Satyavân assim 
o fez, mas dentro em pouco exalou o último suspiro. Abraçada ao cadáver do 
esposo, desfeita em lágrimas, permaneceu assim Savitri, naquela solidão, 
sentada na grama, até que chegaram os emissários da Morte para conduzir a 
alma de Satyavân.  

Porém, nenhum deles pode aproximar-se donde estava o cadáver de Satyavân 
reclinado no colo da jovem esposa, pois disso os impedia um circulo de fogo que rodeava 
o grupo fantástico formado por um ser vivo e outro morto... 

E, assim, os emissários da Morte volveram ao rei Yama, o deus dos mortos, e lhe 
deram a razão de não terem trazido a alma de Satyavân. 

Yama, o deus e juiz dos mortos, ocupava tão divina posição por ser o primeiro 
homem que na terra havia morrido, que por isso era ele quem julgava se um mortal 
merecia prêmio, ou castigo. 

Assim, foi ele mesmo quem veio ao bosque e, como fosse um deusa pôde 
atravessar sem perigo algum o circulo de fogo e aproximar-se donde estava Savitri a 
quem disse: 

– Filha minha, entrega esse cada ver, pois já deves saber que a morte é o destino 
de todo mortal e eu fui o primeiro deles que deixou o mundo! Desde então, tudo 
quanto vive tem de morrer. A morte é o destino do homem. A vida, o daquele 
que se tornou imortal. 

Savitri deixou a cadáver do esposo e Yama retirando a sua alma,  seguiu com ela 
pelo bosque afora... Não havia dado, porem, muitos passos, quando, ouvindo gemer as 
folhas secas sobre os pés de alguém, olhou para trás e viu Savitri, a quem foi obrigado a 
dizer: 

– Savitri, filha minha, por que me segues? Este é o destino de todos os mortais. 

Savitri respondeu 

– Não te sigo, meu pai, mas destino também é o da mulher ir até onde a conduz 
o seu amor. E a eterna lei não separa o esposo amante da esposa fiel... 

Então replicou o deus da Morte: 

– Pede-me tudo quanto quiseres, menos a vida de teu esposo. 

Ao que Savitri respondeu: 
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– Se desejas oferecer-me um dom qualquer, ó rei da morte, peço-te que devolvas 
a vista a meu sogro, para que ele seja feliz. 

– Cumpra-se teu piedoso desejo, filha admirável! 

E o rei da Morte seguiu o seu caminho, conduzindo a alma de Satyavân. 

De novo ouviu passos atrás de si e, ao volver, viu que era ainda Savitri que o 
seguia. Então lhe disse: 

– E todavia me segues ... 

– Sim, meu pai, não posso fazer outra coisa, pois, embora procure retroceder, a 
minha mente acompanha meu esposo é o corpo o segue. Levas a alma de 
Satyavân e, como seja ela minha também, meu corpo a acompanha. 

Yama respondeu 

– Concordo, filha amorosa. Volve, porém, ao teu lar, porque vivo algum pode 
acompanhar a Yama. 

E o rei da morte prosseguiu no seu caminho... 

Porém Savitri teimou em segui-lo. E Yama, mais uma vez volvendo os passos, 
mantém com ela um novo diálogo: 

– Nobre Savitri, não me sigas com a tua dor sem esperança. 

– Não tenho outro remédio senão o de ir aonde conduzires o meu bem amado. 

– Supõe, então, que teu esposo foi um malvado e eu o conduzo ao inferno. Irias 
aonde fosse o teu esposo ? 

– Feliz me sentiria em ir aonde ele fosse, tanto na vida, como na morte; tanto no 
céu, como no inferno. (Orfeu vai ao Inferno em busca de Eurídice...). 

– Abençoadas sejam as tuas palavras, minha filha! Muito me alegraste com elas. 
Pede-me outra dádiva, contanto que não seja a vida de teu esposo. 

– Pois que mo permites, faz com que não se quebre a régia estirpe de meu sogro 
é que seu reino seja herdado pelos filhos de Satyavân. 

O rei da Morte sorriu e disse: 

– Minha, filha, cumprir-se-á o teu desejo. Aqui tens a alma de teu esposo. Volverá 
à vida e, assim, poderá ser o pai de teus filhos que, com o tempo, serão reis. 
Volta, ao teu lar. O amor triunfou perante a morte. Jamais uma mulher amou 
como tu e a prova é que, mesmo eu, o deus da Morte, nada posso diante do 
poder de tão perseverante e verdadeiro amor. 

 

NO DESTERRO 

A inveja de Duryodhana pelos Pândavas continuou mesmo no desterro, onde os 
deixamos, embora que se desfizessem sempre, quantas maquinações de morte travaram 
contra eles os Kuravas. 

Um dia, estavam os cinco irmãos em pleno bosque, mortos de sede, quando 
Yudhisthira pediu a Nákula que fosse buscar água, onde a encontrasse. Nákula obedeceu 
a seu irmão mais velho, indo encontrar, muito adiante, um lago donde colheu o precioso 
liquido; porém, no momento em que ele mesmo ia sorvê-lo, ouviu uma voz que lhe dizia: 

– Detém-te, ó criatura! Responde primeiro às minhas perguntas e depois beberás. 

Porem, como Nákula tivesse muita sede, não fez caso da advertência é, fazendo 
uso da água, logo caiu morto no chão. 

Ao ver que Nákula não voltava, mandou Yudhisthira a outro dos irmãos, chamado 
Sahadeva, que fosse em busca do primeiro e trouxesse água. 
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Caminhou Sahadeva durante muito tempo, ate que encontrou o lago é, na sua 
margem, o cadáver de Nákula, cujo achado lhe fez derramar muitas lágrimas. A sede, 
porem, era tanta, que não pôde resistir ao desejo de fazer uso da água do lago, quando, 
por sua vez, ouviu uma voz que dizia: 

– Detém-te, ó tritura! Responde primeiro às minhas perguntas e depois beberás. 

Como o primeiro, não deu ouvido àquelas misteriosas palavras tendo a mesma 
sorte do irmão. 

Arjuna e Bhina foram, um após outro, ao lago e sofreram a mesma sorte. Então, 
Yudhisthira resolveu ir ele mesmo ver o que tinha sucedido aos seus irmãos. O quadro 
horrível que presenciou abalou-o profundamente, pondo-se a lamentar a triste sorte de 
que todos tinham sido vítimas. 

Logo a mesma voz se fez ouvir:  

– Não procedas temerariamente, ó criatura! Sou um yaksha que, como as 
grulas, me alimento de peixes pequenos. Por minha causa, caíram teus irmãos 
sob a jurisdição do senhor dos espíritos desencarnados. Se tu, ó príncipe, não 
responderes às minhas perguntas, serás o quinto cadáver. Se me responderes, 
ó filho de Kunti, poderás beber e levar quanta água quiseres. 

– Responderei às tuas perguntas, segundo meu entender. Podes perguntar.  

E então, o yaksha perguntou: 

– Qual a coisa mais admirável deste mundo?  

– Aquela que a cada momento presenciamos, ou seja, como morre tanta gente 
em nosso redor é aqueles que ficam jamais se lembram que também terão o 
mesmo destino... Esta é, a meu ver, a coisa mais surpreendente: – que diante 
da morte, ninguém pensa em que há de morrer um dia: 

O yaksha tornou a perguntar: 

– Como se chega a conhecer o segredo da religião? 

– Nada sé alcança com argumentos, porque muitas são as doutrinas, diversas as 
Escrituras e os trechos se contradizem...  Não há dois sábios que pensem do 
mesmo modo. Tem-se a impressão que o segredo da religião sé acha sepultado 
em profundas cavernas. Assim, o Caminho que se deve seguir e, o palmilhado 
pelos excelsos Seres. 

Então, disse o yaksha: 

Estou satisfeito. Eu sou Dharma, o deus da Justiça, na figura de grula (grula ou 
grou é uma ave da ordem dos gralhos). Vim para te expor à prova. Teus irmãos não 
morreram. Tudo e obra apenas da minha magia. Mesmo que consideres a abstenção de 
toda injúria superior ao prazer e ao proveito, viverão os teus irmãos,  ó fortaleza dos 
Bhâratas ! 

E, a essas palavras, ressuscitaram os quatro irmãos. 

Em suas respostas demonstrou Yudhisthira que era mais filósofo do que rei e 
yogui. 

E como sé aproxima-se o décimo terceiro ano de desterro, durante o qual, segundo 
as exigidas condições, tinham que viver incógnitos em uma cidade, sob pena de sofrerem 
outros doze anos de desterro, o yaksha lhes aconselhou a que se dirigissem para o reino 
de Virat onde viveriam disfarçados da melhor maneira que pudessem.  

 Obedientes à voz do yaksha (como se viu, de Dharma, a lei justa....), ao 
terminarem os doze anos de desterro, foram os cinco Pândavas ao reino de Virat 
convenientemente disfarçados, entrando para o serviço doméstico do palácio real.  
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Assim Yudhisthira foi o  brâhmane da corte, hábil no manejo dos dados; Bhina, 
cozinheiro, Arjuna, disfarçado em eunuco, foi nomeado professor de música e de 
dança da princesa Uttarâ, alojado nos apartamentos particulares do rei; a Nákula se 
confiou a função de chefe das cavalariças ; a Sahadeva o de boiadeiro (ou pastor), e 
Draupadi, disfarçada de camareira, foi admitida no serviço pessoal da rainha. 

Desse modo permaneceram os Pândavas um ano incógnitos na cidade de Vivat, 
sem que as pesquisas de Duryodhana lograssem descobri-los. 

 

A BATALHA 

Ao expirar o ano suplementar do desterro, sem que ninguém tivesse descoberto 
onde se achavam os Pândavas, enviou Yudhisthira um mensageiro a Dhritarâstra, 
intimando-o a que, diante da realização do que fora combinado, lhe devolvesse a metade 
do reino. 

Porem Duryodhana declarou que, a não ser pelas armas, não cederia "o menor 
pedaço de terra capaz de se equilibrar na ponta de uma agulha". 

Dhritarâstra procurou advogar a causa da Paz, mas foi em vão. O mesmo 
aconteceu a Krishna a fim de evitar a morte de heróis do mesmo sangue; os próprios 
anciãos – conselheiros da corte – procuravam intervir a favor da paz, por meio de uma 
divisão do reino em duas partes. 

Diante do fracasso de tantas e tão proveitosas tentativas, ambos os grupos se 
prepararam para a guerra. E todos os reinos nela tomaram parte, de acordo com os 
costumes adotados pelos kshatriyas (ou "guerreiros", heróis, etc.) 

Duryodhana e Yudhisthira se colocaram à frente, cada qual do seu grupo, ou 
melhor dito, do ramo, que lhe pertencia. 

Apressou-se Yudhisthira a enviar mensageiros aos reis vizinhos solicitando a sua 
aliança, pois, como homens de honra, deveriam aceitar a primeira solicitação de auxílio 
que recebessem. Duryodhana, por sua vez, fizera o mesmo. E, assim, foi que muitos reis 
sé aliaram com os Pândavas, e outros tantos; com os Kuravas, de sorte que cada grupo 
possuía parentes, amigos, mestres, discípulos, pais, irmãos, ou filhos, no grupo oposto. 

Segundo o estranho código militar vigente naqueles tempos, só se pelejava 
durante o dia, (ou, como se disséssemos, de sol a sol) e, ao entardecer, eram suspensas 
as hostilidades (como uma espécie de armistício noturno... ), durante o qual ambos os 
grupos confraternizavam entre si, indo uns às tendas dos outros, até que, ao amanhecer, 
cada qual se reintegrava em seu campo para continuar a luta. 

Além disso, um cavaleiro não podia ferir a um peão, como não era lícito envenenar 
as flechas, nem combater e vencer a um inimigo comprovadamente inferior em número, 
nem procurar vantagens de quem infringisse qualquer dessas regras, que formavam a 
parte principal da educação militar dos kshatriyas.  8 

Prescrevia, ainda, o código, que nunca deveriam os kshatriyas dedicar-se a uma 
guerra de conquista nem apoderar-se de nenhum pais estrangeiro, pois que, vencida a 
guerra, eram enviados a seu país os prisioneiros, com todas as honras e garantias a que 
tinham direito. 

Naquele tempo a arte militar não se limitava ao hábil manejo do arco, mas também, 
e principalmente, a uma disciplina mágica e mental do que se poderia chamar de 
"balística", da qual faziam parte os mantrans sagrados e a concentração e exercícios 

                                                        
8 Como são diferentes os métodos usados por aquele que julga a sua civilização superior às anteriores. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ no  113 – 114 – Julho a Dezembro de 1942 – Ano XVII 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 
 

 14

mentais de magia divina, que deram o poder para lutar contra milhares de inimigos é 
desbaratá-los.  9 

Embora os ocidentais se julguem os descobridores da pólvora, já a conheciam e 
empregavam-na os antigos chineses e  hindus na guerra, por meio de canhões de ferro 
ou de bronze. E todos chegavam mesmo a julgar que os chineses colocavam, por arte 
mágica, um demônio dentro de um tubo de ferro e, ao aplicar fogo no seu extremo, o 
demônio saía com tão ruidoso estrondo, que matava a vultoso número de  inimigos... 

Tinham os antigos hindus uma organização e tática militar especiais. Havia tropas 
de infantaria, a que denominavam de pada, e de cavalaria, por sua vez chamadas turaga, 
assim como um grande contingente de ginetes montados em elefantes, cuja carga sobre 
os inimigos, era muito temida. Finalmente, todo exército possuía uma divisão de carros 
armados, onde iam os generais ou o que hoje denominamos de "estado-maior". 

Ambas as fações procuravam obter a aliança é concurso de Krishna, que não 
podia tomar parte na contenda, oferecendo-se, apenas, para conduzir o carro de Arjuna (o 
Eu, a consciência imortal conduzindo, guiando a alma e o corpo, ou mesmo, o Mestre 
guiando ao discípulo... ) e  servir de amistoso conselheiro aos Pândavas, enquanto cedia 
a Duryodhana todos os guerreiros que estavam às suas ordens (sim, a parte mais 
grosseira da luta como se dá com o Eu superior e o eu-inferior, ou os 4 princípios da 
natureza, sobrepujados péla Tríade superior). A batalha foi travada na vasta planície de 
Kurukshetra e nela perderam a vida Bhishina, Drona, Karna, Duryodhana com todos os 
seus irmãos e milhares de guerreiros de ambas as partes. 

Dezoito dias durou a batalha (arcano 18 ou Lua, pois que a batalha era entre 
lunares e solares ou os vestígios da cadela anterior com o atual), que terminou, como se 
viu, com a morte de Duryodhana, ficando o campo nas mãos dos Pândavas. 

 

A RESTAURAÇÃO E A ABDICAÇÃO 

A vitória de Kurukshetra colocou Yudhisthira no trono de seu pai. O sábio e 
venerável guerreiro Bhisma, que caiu gravemente ferido no décimo dia da batalha, deu, 
em seu leito de morte, valiosas instruções a Yudhisthira, a respeito dos deveres do rei, 
das quatro castas, das quatro etapas da vida humana, das leis do matrimônio, da 
concessão de favores, etc., baseando tudo isso nos ensinamentos dos antigos sábios (ou 
antes, no código do manu) . Explicou também as filosofias sankhya e a yoga, revelando 
inúmeras tradições referentes aos deuses, aos reis, aos santos e aos homens.   10 

Tais ensinamentos ocupam cerca da quarta parte da epopéia e representam um 
verdadeiro arsenal das leis, costumes e códigos morais da antiga Índia. 

No entanto, a coroação de Yudhisthira foi realizada. No seu coração pesava 
gravemente o sangue derramado por tantos amigos, mestres e parentes, por isso, 
atendendo ao conselho de Vyasa, celebrou o sacrifício de Ashvamedha. 

Depois da batalha, viveu Dhritarâstra durante quinze anos no palácio real, honrado 
e obedecido por seus sobrinhos, os cinco Pândavas. Porém, terminado aquele tempo, 
encontrando-se bastante velho e doente, retirou-se ele, com a sua abnegada esposa 
Kunti, a mãe dos Pândavas, para terminar os dias no mais absoluto ascetismo. 

                                                        
9 Principalmente a do domínio dos Tattwas ou "forças sutis" da natureza, como o prova as frases tão conhecidas do Bhagavad-Gita: 
"sopra as divinas conchas" referindo-se às narinas, e "colocar o inimigo do lado oposto à força da natureza em função". 
10 Eis aí 4 castas ou categorias, na razão de: deuses propriamente ditos, deuses-reis ou dhyanis, Adeptos ou Sábios, iluminados, etc. 
e homens vulgares. Com outras palavras: Asuras, Agnisvattas, Bharishads e Jivas...). 
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Transcorridos trinta e cinco anos (os 35 Tirttânkaras, etc.) da restauração de 
Yudhisthira no trono, chegou. aos seus ouvidos a notícia de "Krishna ter abandonado a 
sua mortal envoltura".  11 

Sim, Krishna, o sábio, seu amigo, seu profeta, seu conselheiro... desaparecera do 
mundo. 

Arjuna apressou-se em ir a Devârahâ, donde voltou com a confirmação da notícia 
de que realmente Krishna e os Yadayas haviam morrido. 

O rei e seus irmãos muito sofreram com a notícia e, por sua vez, declararam a 
todos que a sua hora também estava próxima. Em conseqüência,  abdicou Yodhisthira a 
coroa em favor, de Parikshit, primogênita de Arjuna. E  a conselho dos sábios, realizou a 
chamada viagem Mahâprasthana, que era uma modalidade de ascetismo ou sannyasa. 

Era costume, na antiga Índia – como exigência da lei em vigor – quando um 
homem chegasse à decrepitude, renunciar a todas as coisas do mundo e realizar tal 
viagem a pé em direção ao Himalaia, em completo jejum e pensando sempre em Deus, 
ate que, morresse de inanição.  12 

Os reis seguiam os mesmos costumes que os demais homens e, assim, recebeu 
Yudhisthira o espiritual aviso de que já estava em caminho do ceu (ou Nirvana).  

 Do mesmo modo, os demais irmãos e sua mulher Draupadi tomaram vestes 
apropriadas para o ato e deram início a marcha. 

No caminho, notaram que um cão os seguia. Continuaram a marcha para os 
Himalaias, cujos cumes  se achavam cobertos de neve. E viram se projetando para os 
céus, o Monte Merú, justamente quando a rainha Draupadi caiu desfalecida para não 
mais se levantar... 

Yudhisthira ia abrindo caminho não se apercebeu do acidente, peio que o advertiu 
seu irmão Bhina, dizendo: 

– Olhai, senhor, que a rainha acaba de morrer. 

Yudhisthira prorrompeu em copioso pranto, não desviando a vista da meta a 
atingir. 

– Sim, disse apenas, vamos encontrar a Krishna, e tempo não há para olhar para 
trás. Sigamos sempre. 

Depois de alguns instantes, Bhima rompeu o silêncio com estas palavras: 

– Olhai, senhor, que nosso irmão Sahadeva acaba de morrer. 

O rei continuou seu pranto e disse:  

– Sigamos adiante. 

Um após outro, foram caindo mortos na neve, os quatro irmãos. Porem, embora só, 
continuou impávido a sua marcha o rei Yudhisthira: E o cão o seguia, na sua fidelidade. 

O rei e o cão marcharam por muito tempo, afastando neve e gelo, de encosta em 
encosta, de cume em cume, até que alcançaram o Monte Merú, de cuja fralda olhou o rei 
as celestes harmonias. E os deuses derramaram sobre ele copiosa chuva de flores, 
enquanto as estrelas o miravam sorrindo. 

                                                        
11 Diga-se antes, sua veste. Krishna,  como poucos outros não se sujeitava ao fenômeno bem conhecido que se dá entre os "Budhas 
de Compaixão" ou Nirmanakâyas, se se tratava de um avatara... As vestes de Gautama, o Budha, serviram para outros seres, dentre 
eles, Sankaracharya, Jeoshua, etc. A mesma H. P. B. o diz na sua "Doutrina Secreta". E, quanto à conhecida frase de Krishna". E meu 
espírito pairará sobre a Terra", comprova essa nossa afirmação de hoje... Não falemos nos mistérios de Shamballah... 
12 Semelhante suicídio, mesmo no fim da vida. é contrário à sábia lei de Carma, até é hoje defendida na Índia, o que prova que a 
tradução dos livros sagrados, não é de todo perfeita. O termo "inanição" deve ser tomado como o de uma passagem consciente para 
os planos superiores, o que não pode ser feito, senão em abstinência total de quanto se refere ao mundo terreno. Um simples estado 
de Dhâranâ, o 6o, entre os oito, exige "uma perfeita e intensa abstenção e abstração mental do mundo exterior, etc.", enquanto 
"Dharma – o 7o, abre as suas portas de ouro" para o 8o ou último" que em vida é Samâdhi e, post-mortem, Nirvana... 
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Foi então que desceu dos céus, envolvido em chamas, o CARRO DOS DEUSES. 
E Indra dirigiu-se a Yudhisthira: 

– Sobe a este carro, ó tu, o mais excelso dos mortais! A ti, apenas concedida é a 
graça de entrar no céu em corpo, alma e espírito. 

Yudhisthira respondeu: 

– Não desejo entrar no céu sem os meus irmãos e nossa esposa. 

– No céu já estão teus irmãos e tua esposa. 

Então, Yudhisthira fez sinal ao cão para que subisse no CARRO, porem Indra 
exclamou assombrado: 

– Como! um cão? Afugenta-o. Os cães não entram no céu. Grande rei, que 
pretendes fazer? Tornaste-te louco? Tu, o mais virtuoso da raça humana, tu, a 
quem se concedeu o excepcional privilégio de entrar em corpo, alma e espírito 
no céu! 

Respondeu Yudhisthira: 

– Foi este cão meu companheiro através do gelo e da neve. Quando a rainha e 
meus irmãos morreram, não me abandonou. Como poderei eu abandoná-lo 
agora ? 

Então Indra respondeu: 

– Não ha lugar no céu para homens acompanhados de cães. Tens que 
abandoná-lo. Não cometerás desse modo nenhuma injustiça. 

– Prefiro não entrar no céu sem o cão, respondeu Yudhisthira. Nunca 
abandonarei a quem em mim se refugiou e comigo esteve, enquanto me sobrou 
a vida. Jamais me afastarei da retidão, nem mesmo para alcançar as delícias 
celestes. 

– Pois então, apresento uma condição para o animal entrar no céu. Tu foste o 
mais virtuoso dos mortais e ele foi um devorador de carne de outros animais. Ele 
está repleto de pecados por ter destruído outras vidas. Renuncia tu ao céu e que 
entre o cão. 

– Aceito. Que entre ele só, e fique eu na terra. 

Repentinamente a cena tomou outro aspecto. Ao ouvir as nobres palavras de 
Yudhisthira, o cão se metamorfoseou no deus Yama, o Senhor de Dharma, da Justiça e 
da Morte, que havia tomado aquela ilusória aparência e assim falou a Yudhisthira: 

– Ó rei! jamais houve homem algum tão abnegado como tu, que ao próprio céu 
quiseste renunciar e anular tuas próprias virtudes em beneficio do um cão 13 
condenando-te ao inferno, carregando com os seus pecados. Foste bem 
nascido, ó rei dos réis! Tens compaixão de todas as criaturas, ó insigne exemplo 
dos Bhâratas! Desde já, tuas são as regiões imperecíveis da verdadeira 
Felicidade. Tu as ganhaste... Teu é o céu. 

Yudhisthira, Indra, Yama e outros deuses que haviam se aproximado para 
presenciar a cena, se elevam ao céu no DIVINO CARRO (A Mercabah, o "carro de fogo" 
de Elias). Ali passa Yudhisthira pelas provas iniciáticas: banha-se no Ganges (no Oceano 
sem limites, sem praias, as águas de Akshara) do Svarga e recebe um corpo celestial. 

Encontra a Draupadi e a seus irmãos e gozam de sempiterna felicidade. Assim 
termina o MAHÂBHARÂTA.  

 
                                                        
13 Em nossa Obra também houve um misterioso e fiel cão de nome "Pachá", do qual se lembram com respeitosa saudade, os mais 
antigos membros dessa mesma Obra. 
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CONCLUSÃO 

Nova batalha se trava no mundo, entre solares e lunares. Mundo ou Kurukshetra 
tanto vale! 

O Oriente fundiu-se no ocidente nessa misteriosa e exigida permuta de todos os 
ciclos. Ora é um, ora é outro que governa! E o Senhor das Eternidades, o "Espírito 
Misericordioso da Montanha" – chame-se Monte Merú ou outro Nome qualquer – se 
passou para o outro lado! 

Chen-razi! Chen-razi! repete o Oriente inteiro, de joelhos diante do altar do 
TEMPLO erguido no Ocidente! 

Sim, o Oriente esta ameaçado de ser destruído peias próprias forças do Mal. A 
Índia adquire a sua liberdade, sabem os deuses por que preço na sua hora mais trágica, 
O Japão ameaça invadi-la. Muito antes, era o veneno sutil que desejava destronar o 
Espirito de Verdade entronizado em uma série espiritual de Budas-vivos: os Budas-vivos 
da Mongólia... 

Que resta do Oriente, senão o precioso Marco espiritual de Srinagar, como a 
sétima, mas em verdade, primeira Trombeta da "Visão de Ezequiel". Na outra 
extremidade – tal como no antigo Egito, o Sol... Sim, Sol e Lua nas extremidades – além 
dos outros cinco "planetas", ocultando uma Oitava coisa: o APTA, o Presépio de Belém, 
(como outrora na Atlântida) hoje armado no Ocidente: Helios e Selene, Castor e PoIlux, o 
nome que lhe quiserem dar, mas, em verdade os tradicionais GÊMEOS ESPIRITUAIS, 
como eterno "padrão" do Andrógino Divino, o Pai-Mãe das santas escrituras... 

Rishis, Arhats, Réis divinos, Cho-hans, a fronte curvam diante de Dharma, a Lei 
justa, seguindo a rota traçada pela estrela de Belém! Desta vez, Belém está no Brasil, 
zimbório geográfico de suntuoso Edifício, conhecido peio nome de "Missão dos Sete 
Raios de Luz!" Os tempos esperados já chegaram! "Karma vai abrir uma nova página na 
História!". Eu o disse um dia, faz 12 anos justos. Hoje prefiro repetir as palavras do "Rei 
do Mundo". 

"E, então, enviarei um povo agora desconhecido que, com mão firme, arrancará 
as más ervas da loucura e do vício e CONDUZIRÁ aqueles que ficarem fiéis ao 
ESPÍRITO DE VERDADE, na batalha contra o Mal. Eles fundarão uma nova vida sobre a 
Terra, purificada pela morte das nações"... 

Sim, batalha horrível se trava, não apenas numa simples região do mundo, como 
foi aquela de outrora, mas no mundo por inteiro! 

De um lado, Duryiodhana: Herr Hitler ! 

De outro, Yudhisthira: "o esperado Rei, que deveria vir do Oriente", segundo sibilas 
e profetas, e apontado por Nostradamus, nas suas misteriosas profecias. 

Mas uma vez, a luta se trava entre Kuravas e Pândavas! 

Sim, para que a PAZ volte a reinar sobre a Terra! 

OM MANI PADME HUM! OM TAT SAT! 

 

Ilustração: desenho 

Legenda: 

– Não há lugar no céu para homens acompanhados de cães...  
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PALESTRAS TEOSÓFICAS 
 

(Dedicadas aos candidatos à Escola Iniciática do S. T. B.) 

 

MANOEL TENREIRO CORRÊA 

VIII 
 

HABITANTES DOS MUNDOS INVISÍVEIS 

 
"Nós não somos os únicos seres Inteligentes que possui o 

mundo, do qual abarcamos apenas uma quarta parte. Não que este 
mundo seja três vezes maior do que nos parece, senão que há nele 
três quartas partes não ocupadas por nós, e onde seus habitantes 
nos não são inferiores em inteligência. De uma só coisa nos podemos 
orgulhar, é de que a luz da sabedoria divina habita em nós e se 
reveste da nossa forma, sem ficar impedida de escolher outra nação 
(outra classe de Elementares), para o mesmo fim". 

TEOFRASTO PARACELSO 

 

A vida palpita em todos os planos da Natureza e por toda a parte se utiliza de 
veículos apropriados para poder manifestar-se. Não importa que desses veículos o 
homens se não aperceba, nem isso deveria ser motivo para lhes negarmos a existência. 
Seria ilógico que fora deste plano, constituído por um sétimo da matéria total do Cosmos 
manifestado, a vida não existisse e não encontrasse formas apropriadas de expressão, 
nem é razoável argumentar contra essa existência unicamente por se não aperceberem 
dela os nossos sentidos comuns. Imperceptíveis há milhares de coisas neste nosso 
mundo de formas densas e de cuja existência já não duvidamos apesar de terem ferido o 
"bom senso" no momento em que a audácia de certos sábios as fez surgir nas lâminas 
dos microscópios. 

Universal como a vida é a Inteligência que a nossa cegueira ou o nosso orgulho 
não admite existir fora do cérebro humano. Os fatos de que diariamente somos 
testemunhas nos dão provas indiscutíveis da realidade dessa inteligência agindo em torno 
de nós, por intermédio de veículos invisíveis, e produzindo fenômenos a que chamamos 
sobrenaturais por lhes ignorarmos as causas. 

Não iremos, nesta nossa Palestra de hoje repetir em prol duma tese já vitoriosa até 
mesmo entre alguns sábios, os cediços argumentos de todos os tempos. Se entre os 
meus raros leitores ainda houver algum que duvide da existência dessas entidades e de 
sua influência sobre a pequena parte do globo de que nós nos julgamos únicos senhores, 
leia as obras de Aksakof, Myers, Richet, Lodge, Crookes, Bozzano, etc. E se tão valiosos 
testemunhos lhe não bastarem, ponha de parte todos os preconceitos e o receio de cair 
no ridículo, e dedique algumas horas ao estudo da importantíssima questão. Faça uma 
experiência pessoal animado de boa fé e, por maior que seja sua incredulidade, dos 
mundos invisíveis, repletos de seres vivos e inteligentes, receberá a resposta convincente 
e irrefutável. 

Pondo, pois, de parte provas que, por não estarem de acordo com os métodos 
adotados nos laboratórios de física ou química, nenhuma utilidade trariam aos incrédulos 
sistemáticos ou aos que se julgam superiores a estas "crenças supersticiosas", iniciemos 
nossa Palestra de hoje, apresentando algumas das inúmeras entidades que povoam os 
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mundos invisíveis, a começar pelas que mais comumente agem sobre o homem levando-
o à prática de ações que a Ciência atribui a uma entidade maravilhosa chamada o 
Inconsciente. 

Homens fisicamente vivos – Nem só de homens que abandonam a vida em 
consequência de terem passado pelo fenômeno da morte, e dos quais falamos em 
Palestras anteriores, se constitui a população dos mundos sutis. Envoltos nos seus 
corpos astrais, e neste plano flutuando mais ou menos conscientes da sua situação, 
encontram-se as pessoas cujos corpos físicos se acham adormecidos, lado a lado 
daqueles que, por possuírem um grande desenvolvimento psíquico, conscientemente 
abandonaram o veículo mais grosseiro para visitar o chamado mundo dos mortos. 

A menos que disponham de Mestres para guia-los ou se tenham submetido a 
exercícios convenientes, os homens ainda vivos, que perambulam pelo mundo astral, 
correm o risco de voltar com um conhecimento insignificante e nem sempre verdadeiro da 
região visitada. Sem aquele auxílio ou aqueles exercícios, eles não conseguirão ir além 
do sub-plano mais grosseiro dos 7 em que se divide o plano astral, e as informações que 
desse mundo nos podem fornecer, mesmo que verdadeiras, serão tão incompletas como 
as que, a respeito da Terra, forneceria aos marcianos o habitante de Marte que passasse 
algumas horas mergulhado no fundo duma das nossas minas de carvão. 

 

Adeptos e seus discípulos – No desempenho de missões especiais ou como 
estudiosos em busca de novos conhecimentos, também no plano astral podem ser 
encontrados os Adeptos e seus discípulos, mesmo quando façam parte da Fraternidade 
Negra. Perfeitamente conscientes, eles percorrem todos os 7 sub-planos do plano Astral 
observando a vida que em cada um se manifesta de modo diferente, com seus 
fenômenos próprios e suas formas originais, utilizando nessa visita o veiculo mental dota-
lo de sentidos mais sutis e imperceptível à vista astral. Só no caso de desejarem 
manifestar-se a qualquer entidade desse plano, é que se envolvem em matéria de 
natureza astral, reproduzindo nesse veiculo sua própria individualidade. 

Tal veículo não contem a menor partícula material do corpo astral do Adepto, mas 
corresponde-lhe tão perfeitamente como uma materialização corresponde a um objeto 
físico. Nestas condições acha-se o Adepto a salvo dos perigos da repercussão, ou seja 
dos perigos a que está sujeito o corpo físico, quando o corpo astral é vítima de qualquer 
acidente. 

 

As sombras – O homem "morre" no mundo astral, como "morreu" no mundo físico, 
e, assim como neste mundo deixou um cadáver em decomposição, também naquele 
abandona o corpo que lhe serviu de veículo. É esta a segunda morte de que falam as Es-
crituras e a que, com raras exceções, todos os homens estão sujeitos. A esses corpos, 
abandonados pelo homem quando termina sua peregrinação pelo mundo astral, se dá o 
nome de "sombras". Parecerá talvez estranho que incluamos entre os habitantes do 
mundo dos mortos os cadáveres astrais dos homens. É que o homem, o verdadeiro 
Homem, ao "morrer" no mundo astral, nem sempre consegue retirar de seu veiculo a 
totalidade da matéria mental portadora do princípio manásico. Deixa, assim, o seu 
cadáver impregnado dalgumas das partículas mais grosseiras dum veículo superior, cujas 
faculdades de memória e inteligência se continuarão a manifestar através da "sombra", de 
modo a dar-lhe a aparência do verdadeiro homem e a poder iludir aqueles que assistem 
às suas manifestações. Ela mesma se julgará o próprio indivíduo, quando, na realidade, 
não passa dum amontoado de qualidades inferiores de ordem intelectual às quais falta 
uma alma diretriz. 
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Essa inteligência vai pouco a pouco diminuindo com o gradual desaparecimento da 
matéria mental, até transformar-se num espécie de astúcia capaz de ser utilizada pela 
"sombra" para absorver a inteligência dum "médium" ou de qualquer outra pessoa 
igualmente passiva. 

Entidades a quem falta a direção superior do Ego delas desligado pelo fenômeno 
da "morte astral", estão as "sombras" sujeitas a quantas influências maléficas delas se 
queiram apossar. Daí o prestarem-se a todos os fins de ordem inferior visados pelos 
magos negros. 

Com o decorrer do tempo, a matéria mental de que a "sombra" se achava 
impregnada desaparece voltando ao seu próprio plano, e, quando dessa matéria nada 
mais restar, a "sombra" se transformará definitivamente num verdadeiro cadáver, errando 
passivamente à mercê das correntes astrais. 

 

Os "coques" – Nestas condições, passa a "sombra" a ser aquilo que os franceses 
denominam de "coque", isto e, um simples "cascão" que podemos definir como o corpo 
astral do homem, no último estado de desagregação da matéria mental que o animava e 
lhe dava uma aparência de individualidade. 

Apesar de desprovido de inteligência própria e não passar dum cadáver em franca 
decomposição, é o "coque" suscetível de se apresentar com uma aparência de vida, 
reproduzindo com absoluta fidelidade a forma do defunto e suas expressões mais 
familiares, caso caia sob a influência do "aura" dum médium. 

Habituado às vibrações grosseiras que o animaram durante o tempo que fora uma 
"sombra", pode o "coque" ser vitalizado, temporariamente, por uma outra forma-
pensamento de natureza inferior proveniente dos homens em ação, no mundo físico. 
Teremos neste caso, como fruto dos nossos mais baixos pensamentos e das nossas mais 
horríveis paixões, uma, entidade astral essencialmente malfazeja de que os magos 
negros se servem para a realização de suas mais tenebrosas necromancias. 

 

Os Vampiros – Homens existem cuja vida é de tal modo desregrada, que todo o 
seu mental perdendo o contato com Ego superior, se põe a serviço exclusivo de quantos 
desejos subalternos agitam o corpo astral. Um homem, nessas desesperadoras 
condições, deixa de possuir o mais leve vestígio de espiritualidade, e nele não será mais 
possível encontrar qualquer elemento suscetível de se opor à prática do mal. 

Embora raro, este fato se verifica, mesmo quando o homem ainda se acha no 
plano físico, onde continuará vivendo privado da única fonte donde lhe vinham os 
princípios superiores. São os chamados "monstros humanos", autores dos mais 
repugnantes crimes, verdadeiros flagelos de seus semelhantes. 

O domínio absoluto de Kama transforma-os em seres de incomensurável maldade, 
e se conseguem elevar-se na escala social, apossando-se dalguma parcela de poder, vê-
los-emos manifestar, desenfreadamente, seus pendores de inconcebível perversidade. Na 
época que atravessamos, destes indivíduos repletos de ódio existem alguns exemplares 
cujos nomes é desnecessário citar. 

Quando, pelo fenômeno chamado morte, um homem nestas condições abandona o 
corpo físico, nem sequer lhe é permitido permanecer no plano astral para onde vão os 
outros homens. Ele se verá irresistivelmente atraído – tendo desta atração plena 
consciência – para a "sua própria região", para aquela misteriosa oitava esfera de que nos 
falam todos os ocultistas, onde se desagregará lentamente depois de sofrimentos e 
experiências que melhor será deixarmos de descrever. 
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O destino fatal e terrível que o espera só pode, porem, ser levado a efeito depois 
da morte do corpo físico, e ele, se tiver falecido em consequência duma morte súbita e, 
principalmente, se conhece elementos de magia negra, procurará evitá-lo durante algum 
tempo, permanecendo no plano astral como vampiro. 

Conservar vivo o corpo físico será, pois, o único meio de que dispõe para retardar 
sua partida para a "oitava esfera". 

Dentre os meios empregados para esse fim, está o de manter esse corpo 
mergulhado numa espécie de transe cataléptico pela transfusão de sangue que o 
"vampiro" vai buscar, servindo-se de seu corpo astral semi-materializado, nos corpos 
vivos dos outros homens. E, assim, à custa da vida alheia, retardará o condenado às 
"penas eternas", indefinidamente, seu destino inexorável. 

O remédio para tais casos está, como nos ensina a "superstição popular", em 
queimar o corpo do "vampiro", destruindo-lhe, desse modo, seu único ponto de apoio. 

Quando, ao abrir uma tumba, se encontra um cadáver em bom estado de 
conservação, e, não raro, sobre o caixão se notam manchas de sangue, achamo-nos, 
sem a menor dúvida, em frente dum caso de vampirização que a cremação tornaria 
impossível. O aconselhável, como dissemos, é queimar imediatamente o cadáver. Mas, o 
que geralmente se faz é "santificar" o vampiro e facilitar-lhe, pela carinhosa conservação 
do seu ponto de apoio, o prosseguimento dos mais horrendos crimes. 

 

Corpos astrais dos animais – Numerosa é a classe destas entidades, no plano 
onde o homem deve ingressar após a morte física, e por onde todo o animal passa 
rapidamente antes que a essência elemental, a vida que o animava, volte à alma-grupo 
com as experiências colhidas no plano mais grosseiro da criação. Desta rápida passagem 
pelo mundo astral, têm os animais uma vaga consciência, como também se mostram 
vagamente conscientes dos derradeiros instantes passados no mundo das formas 
densas. Alguns, recentemente individualizados, isto é, recentemente saídos da alma-
grupo a que pertenciam. não voltarão a renascer na terra como animais, tendo por isso, 
no plano astral. uma vida mais longa, mais intensa e mais consciente do que seus 
companheiros menos evoluídos. Os animais. nestas condições, permanecem em geral 
nas proximidades dos locais que habitaram. e em relação muito estreita com os homens 
que os protegeram. Entre essas entidades astrais, há uma subdivisão interessante 
constituída pelos antropóides mencionados na Doutrina Secreta, e que estão destinados a 
encarnar como homens na próxima Ronda. 

Entre os habitantes do mundo astral, cuja hostilidade é logo percebida pelo homem 
que transpõe os umbrais desse mundo, podemos principalmente nas proximidades dos 
centros chamados civilizados, incluir os animais ainda envoltos nos seus corpos astrais. 

A atitude hostil dessas entidades deriva, evidentemente, dos horríveis massacres 
levados a efeito nos matadouros públicos, donde são lançadas todos os dias milhões de 
criaturas dominadas pelo terror. A esses se juntam, ainda, todos os seres que o homem 
matou, manteve prisioneiros ou supliciou pelo simples prazer de fazer esporte, divertir-se, 
ou movido apenas pelo interesse ou pela maldade. 

Não é, pois, de estranhar o sentimento de hostilidade e pavor em que o homem se 
sente envolvido ao penetrar no chamado mundo dos mortos, sentimentos estes 
acrescidos nos últimos tempos pela prática desumana da vivissecção. 

 

Os Lobisomens – Entre a multidão de criaturas apontadas pela "superstição" 
como agindo em planos imperceptíveis aos nossos sentidos, estão os lobisomens de que 
os chamados "espíritos fortes" se riem considerando-os meras criações da imaginação 
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humana. Nós, que acreditamos na existência dos "vampiros", das "larvas astrais" e dou-
tras entidades ainda mais perniciosas, não podemos deixar de parte, simplesmente pelo 
receio de sermos incluídos entre os supersticiosos, os "lobisomens" cuja primeira 
manifestação é sempre feita durante a vida física do homem. 

A realização dessa manifestação só é possível quando o indivíduo possui alguns 
conhecimentos de magia, pelo menos o que lhe permita "desdobrar-se", ou seja projetar 
seu corpo astral. Este corpo, uma vez separado do corpo físico, é tomado por outras 
entidades astrais que o materializam sob a forma dum animal selvagem, geralmente um 
lobo. Daí o nome por que são conhecidas entre todos os povos essas estranhas criaturas. 
Envolto nesta forma física, percorre o "lobisomem" as regiões que lhe são familiares, 
matando outros animais e atacando mesmo o próprio homem, a fim de atender aos seus 
instintos sanguinários exacerbados pelos das entidades que se apossaram de seu veículo 
astral. 

Durante suas excursões, qualquer golpe sofrido na luta travada com os animais 
atacados, se reproduzira no corpo físico deixado em repouso, devido ao curioso 
fenômeno da repercussão por nós estudado na Palestra anterior. 

Após a morte do corpo físico, a entidade de que vimos tratando continuará a 
aparecer sob a mesma forma e nos mesmos locais, mas, a menos que encontre o auxílio 
de um médium, deixará de .ser tão perigosa e ser-lhe-á impossível materializar-se 
completamente. 

As manifestações dos lobisomens, como a dos vampiros – entidades igualmente 
depravadas e cruéis – raras vezes se verificam longe dos seus corpos físicos, podendo-
se, por isso, identificá-los facilmente. 

 

Elementares – Tomam este nome as formas de que estão repletos os mundos 
sutis criadas pelos pensamentos e paixões dos homens. Seja qual for a vibração 
produzida pela nossa atividade mental ou astral, ela imediatamente será envolvida pela 
essência elemental que constitui os reinos da natureza em evolução nesses planos, 
formando uma entidade viva cuja atividade será animada pela idéia que a produziu. 

Uma tal entidade, cuja forma, cor, precisão de contornos e energia vital são 
determinadas pela qualidade, energia e intensidade inicial do pensamento ou da emoção, 
possui, como tudo quanto é vivo o instinto de conservação que a leva a agir sobre seu 
criador de modo a provocar nele a repetição do mesmo sentimento ou da mesma idéia. 
Esta repetição acabará por criar uma forma extraordinariamente poderosa, capaz de durar 
muitos anos e com a aparência e poder duma verdadeira entidade. Flutuando no "aura" 
de seu criador, os elementares ou formas pensamentos, ininterruptamente reforçadas por 
pensamentos análogos, agem constantemente sobre seu autor. Constituem, assim, os 
hábitos de pensar e sentir do homem que os criou, podendo transformar-se em úteis 
auxiliares se são dum caráter elevado, mas, mesmo neste caso, acabarão por se 
tornarem sérios obstáculos ao desenvolvimento do homem cuja visão mental, desse 
modo obscurecida o levará a tomar atitudes falsas capazes de se apresentarem como 
verdadeiros vícios. 

"O homem cria, incessantemente, em volta de si, um mundo próprio, povoado 
pelos produtos da sua imaginação, de seus desejos, de seus impulsos e de suas 
paixões", e dessas criações fica sendo escravo submisso. 

 

Elementares indestrutíveis – Um desejo continuado, servido por um pensamento 
suficientemente poderoso, dá origem a uma entidade que se destaca completamente do 
seu autor para dar cumprimento ao trabalho para que foi criada, podendo transformar-se 
em um demônio errante a exercer constante influência sobre quantas pessoas 
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entretenham sentimentos análogos aos que lhe deram origem. Na falta de pessoas 
nessas condições, tal entidade se apossa dum "cascão" e, fazendo-se passar pelo antigo 
dono desse cadáver astral, pode manifestar-se através de um médium a fim de adquirir a 
influência de que precisa para manter sua vitalidade. 

Prolongar sua existência é a única preocupação desses elementares, e isso eles o 
conseguem nutrindo-se como os vampiros da vitalidade dos seres humanos, ou 
influenciando-os para deles obter toda a sorte de oferendas, entre as quais se incluem, 
muitas vezes, sacrifícios sangrentos como ainda hoje acontece entre os que habitam 
certos regiões da Índia e da África. Fazendo-se passar, aos olhos das tribos semi-
selvagens, por deuses ou protetores do povo, cuja fé estimulam com a produção dalguns 
fenômenos psíquicos, os elementares conseguem seu Intuito que se resume em 
prolongar indefinidamente sua existência. 

 

Materialização dos elementares – O pensamento humano, auxiliado pela 
poderosa força da Vontade, pode criar, em torno dos elementares um veículo da matéria 
física, perfeitamente perceptível aos nossos sentidos. Os magos negros atlantes foram 
especialistas neste gênero de criações, e há razões muito fortes para acreditar que vários 
animais ainda hoje existentes, entre os quais talvez se possa incluir o nosso conhecido 
urubu, são produtos desse formidável poder. A terrível deusa indiana Kali cujos adeptos 
se contam por milhares, pode ser incluída entre os elementares desse gênero e dessa 
origem. 

A esse mesmo poder do pensamento humano, devemos atribuir a existência das 
entidades citadas pelas religiões que, de quando em quando, aparecem em lugares 
ermos aos olhos dum vidente e em cuja honra se elevam ermidas mais tarde 
transformadas em catedrais suntuosas, graças à ignorância das multidões sabiamente 
trabalhadas. Tais entidades não passam, na realidade, de elementares criados pelo pelo 
esforço mental de gerações após gerações, e que um esforço mais forte pode materializar 
de modo a tornarem-se perceptíveis a um clarividente. 

 

Influência dos elementares – Do pouco que podemos dizer sobre os 
elementares, fácil nos é imaginar dos seus efeitos na gênese dos sentimentos nacionais 
ou de raça e da influência que podem exercer em todas as nossas concepções. 
Originados dum mesmo povo, eles, tendo um caráter análogo, se unem para formar uma 
espécie de entidade coletiva que deformará nosso pensamento, levando-nos a cada vez 
mais a intensificar. Este fato explica muitos dos fenômenos da consciência das multidões, 
e dele se aproveitam os condutores de povos pára leva-los à pratica dos mais terríveis 
atentados contra a evolução humana. Temos um doloroso exemplo desta influência, em 
certos povos da Europa que, vibrando- de acordo com maléfica entidade por eles criada, 
cada vez mais a reforçam acabando por se transformarem em seus escravos submissos. 
Tais povos, tais coletividades, perderam a faculdade de pensar. Não são mais guiados 
pelo corpo mental, mas pelo das emoções, vibrando analogamente ao elementar formado 
de ódio, falsos preconceitos, de superioridade racional, etc. ininterruptamente reforçados. 
Quando esse elementar se acha suficientemente forte, o povo, incapaz de se conduzir por 
si mesmo, e atender à sua poderosa influência, precisa dum chefe que o guie, o qual logo 
lhe aparece na forma dum Hitler ou dum Mussolini. 

O estudo dos elementares, produto exclusivo dos nossos pensamentos e das 
nossas paixões, nos mostra quão grande deve ser o cuidado do homem ao por em ação 
essas faculdades. Sabendo que eles não são apenas uma realidade, mas uma corça 
extremamente poderosa capaz de se objetivar até mesmo nos mundos das formas mais 
grosseiras, mal avisado andará aquele que as emprega descuidadamente ou com 
intenções de ordem inferior. 
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Com o nome de elementares, mais ou menos repletos de energia, constantemente 
cruzam o espaço nossos pensamentos bons e maus, e dada a concepção unitária que 
devemos fazer da humanidade, eles fatalmente influenciarão nossos semelhantes 
orientando-os na prática de suas ações. 

Tais elementares, quando de caráter destrutivo, tornam-se até mesmo causadores 
de catástrofes no plano físico, originando convulsões naturais, tempestades, tremores de 
terra, inundações, etc. Da nossa atividade mental e psíquica, construtora de elementares, 
derivam igualmente as revoluções sociais, as guerras, os crimes mais pavorosos e até as 
doenças. 

O conhecimento de tão formidável poder, convenceria o homem de não existir 
nenhum caso em que dele se não pudesse servir em beneficio de seus semelhantes, pois 
óbvio será dizer que os elementares tanto podem ser anjos como demônios, a serviço do 
bem como do mal, agentes da felicidade ou da desgraça. 

 

Larvas atrais – Entre os "elementares" de que acabamos de falar, se destaca uma 
classe constituída pelos pensamentos e mesmo pelas palavras irrefletidas e cuja energia 
não é suficientemente poderosa para originar um verdadeiro "elementar". 

Simples germens de vida, as "larvas astrais" nos cercam por toda a parte prontas a 
manifestar-se, constituindo meio favorável para a sua exteriorização todas as formas 
organizadas cuja vitalidade tenha sido de qualquer modo diminuída ou atenuada, e neste 
caso se encontram as células dos cadáveres em decomposição, do sangue saído dum 
ferimento e, principalmente do mênstruo e do esperma. Daí se pode facilmente imaginar a 
quantidade pavorosa de "larvas astrais" constantemente engendradas pelo homem que, 
ainda hoje, para robustecer seu organismo, bebe o sangue dos animais! Além dos 
cemitérios é matadouros, onde as "larvas" polulam aos milhares e aos milhões, 
consideram muitos ocultistas, centros igualmente infecciosos e produtores dessas 
perniciosas entidades. os laboratórios onde os microbiologistas cultivam toda a espécie 
de micróbios e soros com que pretendem debelar todas as moléstias. 

Acham os ocultistas, tendo á frente o próprio Paracelso, não serem os micróbios, e 
sim as "larvas astrais", a causa de quantas doenças físicas e mentais afligem o homem. 
Eles vão ainda mais longe: consideram as larvas como capazes de levar o homem à 
prática dos mais repugnantes vícios, inclusive o do comércio carnal com certos 
"elementares da natureza." São as "larvas", criadas pelo sangue dum homem 
assassinado, que atormentam o assassino e o levam a confessar seu crime tangido por 
aquilo a que chamamos remorso. Uma vez descarregada sua consciência deixa de ser 
perseguido pelos remorsos, simplesmente porque deixa de criar com o pensamento 
novas "larvas". Quem isto escreve teve conhecimento da morte duma árvore na cidade do 
Salvador, por sobre seu tronco se ter derramado o sangue dum indivíduo junto a ela 
assassinado. 

Concorre para que as larvas invadam o corpo humano e façam dos homens seres 
moral e fisicamente doentios, tudo quanto lhes deprima a vontade ou de qualquer modo 
os enfraqueça, tal como o exercício da mediunidade, os narcóticos, os anestésicos, o uso 
do álcool, do fumo, etc. 

São de Paracelso as seguintes palavras: "Uma pessoa sã e pura não pode ser 
atingida pelas larvas que só agem naqueles que lhes dão guarida no seu mental. Um 
espírito são é como uma cidadela na qual nada penetra sem sua autorização". 

Não têm as "larvas" uma forma determinada, nem devem ser confundidas com os 
micróbios conhecidos dos nossos médicos e carinhosamente cultivados em os nossos 
laboratórios. Os micróbios, com que a medicina apavora, a humanidade, suplantando 
neste particular as próprias religiões com seus infernos, não são a causa fundamental e 
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única das enfermidades. São as "larvas astrais", que, animando os micróbios, lhes dão a 
virulência com que agem no corpo humano, tornando-se, assim, a causa principal de 
quantas moléstias nos afligem. 

Mas, sendo ás "larvas astrais", exatamente como os "elementares", criações da 
mente humana, consequências fatais de nossas ações, escusado nos será concluir pela 
necessidade que temos em melhor conhecer os segredos da natureza, e o quanto é 
importante para o homem dirigir seus pensamentos para o bem, a fim de formar em torno 
de si um ambiente onde essas entidades maléficas não possam proliferar . 

E, apesar de o interessante assunto que hoje ventilamos ter sido apenas 
levemente aflorado, o espaço, que é concedido às nossas Palestras. obriga-nos a deixá-lo 
para outra ocasião onde será tratado mais profundamente. 

 
"A LUTA ENTRE DUAS FORÇAS" 

 

A propósito da atual situação do mundo, quando mais necessária se torna a união 
de todas as consciências e de todos os espíritos, a fim de que os ideais humanos e os 
interesses supremos dá cultura não pereçam, vitimados pelas forças nazistas, queremos 
salientar aqui o artigo publicado pela Sra. Leontina Licínio Cardoso, em o número de. 30 
de agosto último do "Diário de Notícias". 

E fazemo-lo porque, muito embora católica, a autora do referido trabalho faz um 
chamado a todas ás doutrinas espiritualistas, para a união sagrada contra os inimigos da 
evolução humana. São do seu trabalho, intitulado "A luta entre duas forças", os trechos 
que, data vênia, transcrevemos a seguir: 

"De um lado estão os que negam a existência de Deus e seus ditames para se 
fazerem adorar como criadores de uma mística sem nenhum fundamento espiritual ou 
moral; os que lutam contra a Igreja e proíbem todas as correntes do pensamento que 
possam estar em desacordo com a doutrina que inventaram; os que impedem os vôos dá 
imaginação criadora e sufocam os mais nobres impulsos do coração; os que tiram da 
família o amor e fazem a mulher descer do seu pedestal de propulsora  dos mais belos 
ideais para coagi-la a ser, unicamente, uma reprodutora da espécie humana. 

De outro lado, ficam os paladinos da liberdade, desse dom inestimável concedido 
por Deus ao homem quando, respeitando a vontade do ser por ele criado, deu-lhe o 
direito de escolher o seu destino na Eternidade. São estes os defensores da Igreja e de 
todas as doutrinas espiritualistas que possam ditar normas justas e eqüitativas à conduta 
dos homens. São estes os que nobilitam a família, educam a criança, dão à mulher ensejo 
para ser colaboradora do homem no lar, na sociedade ou nos destinos da Pátria. São 
estes os que procuram os "valores individuais", sem distinção de sexo, os que incentivam 
as descobertas científicas, as concepções do pensamento, o progresso dás artes; são 
estes os que sabem reconhecer e respeitar a "aristocracia dás, aptidões", os que apoiam 
ás iniciativas onde quer que as encontrem, os que reconhecem ao homem atributos de 
ser racional." (Os grifos são nossos). 

 
O NOVO EMBLEMA DA S.T.B. 

 

Por H. J. SOUZA 

"DURA LEX, SED LEX". 
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Ilustração: desenho do emblema da S.T. B. 

 

Três ciclos evolucionais bem definidos teve a Sociedade Teosófica Brasileira, no 
decorrer destes seus dezoito anos de existência material, incluindo o que agora se inicia 
sob os melhores auspícios, ou seja o terceiro. E acompanhando tais ciclos os respectivos 
emblemas, embora que dois, apenas, os nomes que a própria Lei – que a tudo e a todos 
rege, Lei divina ou Dharma – lhe exigiu neste mesmo período, senão para todo o resto de 
sua vida, pouco importa o tempo.  14 

No primeiro ciclo, ou seja, de 10 de agosto de 1924 a 8 de maio de 1928, possuiu 
ela o nome DHÂRANÂ, por estar ainda sob a égide do Oriente ou aquele que lhe serviu 
de iniciador nos quatro primeiros anos de existência. Sim, Dhâranâ, rebento novo, mas 
vitalizado pela uberdade do Tronco donde nasceu, veio do Oriente "para preparar 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". 

Foi, pois, seu emblema ou símbolo, o hexágono ou "Selo de Salomão", formado 
por dois triângulos entrelaçados, representando o Macrocosmo e o Microcosmo (o grande 
e o pequeno mundos), a própria Divindade manifestada no Tempo e no Espaço. O 
triângulo branco, de vértice para cima, é o Espírito (o fogo), e o preto, de vértice para 
baixo, a Matéria (a Água), ou seja, o Pai-Mãe cósmico revelando a Unidade criadora, o 
Deus das Religiões correntes. 

As três linhas de cada triângulo, simbolizam a tríplice natureza ou composição 
daquilo que eles representam, e a cruz de fogo  15 , a energia criadora, o trabalho 
incessante da natureza que, em turbilhão, vai criando os universos. 

A Eternidade, representada na serpente que morde a própria cauda, é o círculo 
que não tem principio nem fim, é dentro do qual se realiza a grande Obra da Criação, 
onde os Universos crescem, evoluem e se transformam. 

A letra D no centro do hexágono, inicial da palavra Dhâranâ, sob a égide do 
Oriente, como se disse naquele tempo – já pregava a Paz, o Amor e a Justiça entre os 
povos da América, os quais servirão de espiritual exemplo aos demais povos do mundo. 

Como se sabe, todo o período de Dhâranâ foi envolvido pelos mais 
desconcertantes fenômenos de ordem psicomental, qual aconteceu a outras Instituições 
dessa natureza, com papel espiritual de suma importância para o mundo, sim falar na vida 
dos Grandes Iluminados, dentre eles Jesus (Jeoshua Bem Pandira), que ao deixar de 
realizá-los o abandonara a plebe ignara, ficando-lhe apenas os apóstolos, mesmo, assim, 
dentre estes um Judas para o atraiçoar, aparte o que de iniciática possui semelhante 
"traição". 

                                                        
14 Quatro serão tais ciclos, pouco importa sua existência ou objetivação na face da Terra, acompanhando o compasso quaternário, 
que ao próprio mundo dirige: 4 idades ou ciclos universais (Idade de ferro, de bronze, de prata  e de ouro), 4 Bases lunares, 4 marés, 4 
momentos respiratórios (expirar, conservar o ar nos pulmões, expirar e conservá-lo  fora), 4 idades da vida humana (infância, juventude 
ou adolescência, maturidade e velhice) , donde os 4 animais da Esfinge e seu lema: Saber, ousar, querer, calar; 4 estações 
climatéricas, etc., etc. 
15 Vide descrição do velho símbolo desta Sociedade, quando ainda possuidora do nome Dhâranâ, em seu primeiro número, ou seja o 
de agosto a dezembro de 1925. Quanto à Cruz de  Fogo, é a mesma Swástica, que o vulgo confunde com a SOVÁSTICA do maior 
monstro da atualidade, mais conhecido como Adolf Hitler, que não podia deixar  como estamos fartos de dizer há longos anos, 
inclusive em nossas irradiações dos domingos, pela Rádio Cruzeiro do Sul – de escolher a involucional ou maléfica em vez da 
evolucional ou benéfica, como são os primeiros a reconhecer os jainos e budistas do Oriente. Em nosso livro O Verdadeiro Caminho da 
Iniciação, tratamos do assunto com a maior largueza possível afrontando sempre a fúria dos inimigos da Lei, as chamadas com muita 
propriedade, forças do Mal. A própria Igreja adotou sempre a Swástica, como prova a existência de uma delas, em Roma, no, cadeira 
de S. Ambrosio.  Nas capas e túnicas de seus Santos, inclusive a do Santo-mártir Luciano (vide a página 15 da obra eclesiástica Les 
Saints) são vistas diversas. Os arqueólogos por sua vez, encontram, a cada passo, várias dessas cruzes procedentes da Atlântida. 
Hitler não fez mais do que copiar um velho símbolo iniciático; mas, fora da Lei como vive, ele escolheu justamente a contrária:  a 
Sovástica, em vez da Svástica, isto é, a de movimento invertido, como acusa o próprio pêndulo na já aclamada ciência da Radiestesia. 
Quanto ao do facismo, também já lhe demos seu verdadeiro nome: pavilhão dos antigos piratas, ou seja um farrapo negro, sujo, 
imundo, trazendo no centro uma caveira e duas tíbias. É também empregado sem o farrapo, nos grandes tóxicos (como na soda 
cáustica, por exemplo) e nos lugares onde se corre perigo de morte. Confere. 
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Dhâranâ, por sua vez, passou pelas mesmas dores, pelos mesmos martírios. 

O segundo ciclo de nossa Instituição, como Escola de iniciação física, moral e 
intelectual, começou a 10 de maio de 1928 e findara em 25 de dezembro de 1940, ao 
nascer de um ciclo preparatório para dar entrada positiva no terceiro, como prova a 
suspensão de novos ingressantes nas suas fileiras, durante todo esse período  16 
conforme dizíamos a 13 de maio do corrente ano. 

Em resumo, o emblema hoje adotado (exatamente no começo do ciclo 3o) é aquele 
mesmo ex-libris, que de há tempos a esta parte o vem usando na sua capa a revista 
"Dhâranâ" e destinado, também, à nossa Biblioteca de Cultura Teosófica, como foi 
anunciado no número 105 desta revista. 

Enquanto possuíam os outros o cunho esotérico do macro e do microcosmo, o 
atual é a expressão mais sublime de nosso espiritual Movimento para todo o continente 
americano, senão para o mundo inteiro de após a guerra, desencadeada pelo, "monstros" 
de um ciclo em franca decadência 17  . 

Circundado de Louro – planta consagrada a Apolo – um Braço vigoroso sustém a 
Espada do conhecimento. que é, ao mesmo tempo, a Cruz dos mártires o pesado 
madeiro de todos os aqueles que se dão em holocausto pela humana Causa, e que, as 
mais das vezes, nem são reconhecidos, antes, dolorosamente ultrajados e perseguidos. 
Cruz é Espada sobre a qual aparece um Coração em chamas, abrasado pelo imaculado 
Amor universal, o Santo Espírito, a Sabedoria integral de um período evolutivo (como é 
aquele da aparição da STB no mundo) . A própria Roda de Samsara das tradições 
indianas, "Roda dos nascimentos e das mortes", esta representada na Coroa de louros. 
Louros, lauréis, glórias que servem de recompensa a. todas as Vitórias; porisso que, não 
representa a roda esmagadora, mas a Vitória sobre os grilhões terrenos, a férrea cadeia 
transmutada em oiro. A régia Coroa de Sete Pontas, com sobrepujar os louros, faz 
lembrar os Sete Anjos ou Espíritos de Presença, diante do Trono eterno; cabalístico valor 
da Lei setenária a reger o Cosmos manifestado. No seio dos Lauréis, empunhada pelo 
Herói – o "Misterioso Cavaleiro" de todas as lendas iniciáticas – a Espada de dois gumes 
envia aos "quatro ventos" – segundo a expressão popular – ou às quatro direções 
cardeais, por entre martírios sim conta, a SABEDORIA ETERNA, de que é o verdadeiro 
Símbolo. Giros, Copas, Paus e Espadas, conservados através dos antigos Boêmios e 
deturpados nos baralhos de hoje, são as quatro profundas Verdades, os quatro "Mundos 
cabalísticos, transmitidos aos pósteros pelos quatro simbólicos Animais da Esfinge e 
sintetizados na austera rigidez dás linhas da Pirâmide.  

Mas, os tempos são chegados. Dos misteriosos Arcanos do passado deve surgir o 
resplandente Sol da verdade. Das terras abençoadas e fecundas da América erguer-se-á 
o "Povo prometido", que trará para o mundo ressequido e torturado pelos "monstros 
infernais" e consequentes cataclismos físicos e morais, a Luz radiosa da Bonança. Luz 
que os Sábios Livros representam na figura da Mulher Vitoriosa, a LAURENTA ou 
Laureada, como na lâmina 22 do sagrado Taro. Nome esse que está intimamente ligado 

                                                        
16 Vide nosso artigo VIDA NOVA, publicado em o número 111 desta revista, onde vinha o aviso desse período preparatório e 
consequente proibição de novos ingressantes, e que começõu a vigorar, justamente, com a entrada do novo ciclo. 

Quanto à descrição do emblema adotado pela Sociedade Teosófica Brasileira, neste segundo ciclo, encontra-se a mesma em diversos 
números desta revista, principalmente do trimestre de janeiro a março de 1930, por sinal, que dando a razão de ser de colocarmos no 
centro, e não em cima, a Palavra Sagrada, como fazem todas as Sociedades Teosóficas e espiritualistas existentes no mundo. Inútil é 
dizer que, acompanhando a evolução de tão excelsa Obra, seus Estatutos eram devidamente modificados, no seu sentido, nas 
exigências dessa mesma Obra, e, nunca, nas diretrizes por ela adotadas desde o seu começo, como lhe exigia a Lei que a tudo e a 
todos rege. Nesse caso, tais estatutos e emblemas eram imediatamente  registrados em cartório, para que vivêssemos sempre dentro 
das leis do país, na razão do dai a César o que é de César (o poder temporal) e a Deus (o espiritual) o que é de Deus. 
17 Para os que não acompanham todo o desenrolar de nossa Obra, chamamos a atenção, ao menos, para os três últimos números 
desta revista e, especialmente, para aquele que foi dedicado ao Pan-americanismo, e publicado, precisamente, no dia em que os 
Chanceleres de todos os países do mesmo Continente reuniam no Rio de Janeiro, para fazer jus ao nosso próprio dito, de que “é ela a 
capital espiritual do mundo”. No referido número, colaboraram os Srs. Representantes diplomáticos americanos, acreditados junto ao 
Governo. 
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ao de LOURENÇO, sob cuja égide sE erguera a Sociedade Teosófica Brasileira. Sim, no 
cume da sagrada Montanha situada na estância sul-mineira : SÃO LOURENÇO. 

O Brasil acaba de declarar guerra Alemanha e à Itália, devido aos insultuosos e 
covardes afundamentos, dentro de suas próprias águas, de cinco navios de sua pacífica e 
construtiva fraca, alguns deles repletos de passageiros. Senhoras, crianças, civis e 
soldados foram cruelmente massacrados pelas forças do Mal. 

Nós que até hoje pregamos e praticamos a Paz, entre todos os seres da terra, e 
sempre perseguidos, maltratados, inclusive dentro de nosso Templo, pelos inimigos da 
Lei e da Justiça 18 , nos levantamos com a própria Pátria, em nome dessa mesma Lei, 
lesas mesma, Justiça, empunhando o nosso movo e incomparável símbolo. 

"Luta em primeiro lugar pelos do teu" sangue e da tua raça", já dizia Gautama, o 
Buda, por saber, muito bem, que ninguém nasce nesta ou naquela Família, nesta ou 
naquela Pátria, sem um motivo justificável: aquele que, em sânscrito tem o nome de 
Skhandas, e em nosso idioma, tendências. Com outras palavras mais profundas: devido 
ao Carma individual, que acaba por se transformar em coletivo e, muitas vezes, em 
universal. 

Gênios ou Jinas (Teósofos, sábios, etc.), continuaremos empunhando a Espada do 
Conhecimento. Guerreiros, heróis ou Kshattryias, empunharemos aquela que a nossa 
Pátria nos colocar nas mãos, para que a defendamos até a última gota do nosso sangue, 
como outrora, "entre solares e lunares, no campo de Kurukshetra, o nobre Arjuna, 
instigado pelo Espírito de Verdade manifestado como Krishna". 

Sabíamos muito bem – desde o início da Obra em que estamos empenhados – que 
o "terreno onde estávamos lançando a prodigiosa semente da Nova Civilização, seria 
banhado com o nosso suor, as nossas lágrimas, o nosso sangue acompanhando os de 
todos os brasileiros dignos desse nome. E nem por isto esmorecemos; ao contrário, 
marchamos impávidos, Bandeira ou símbolo da Pátria – o mais precioso da terra – 
estreitado no coração. Coração que tantas vezes sangrou. Coração que outras tantas 
sangrará, inclusive pelo BRASIL, pelo mundo inteiro sangrando... GUERRA, sim, para que 
a Paz volte a reinar no mundo. Viva o BRASIL, "Santuário da Iniciação do Gênero 
Humano, a Caminho cia Saciedade Futura". 

------------------- 
Uma idéia fixa é um obstáculo que principia por embaraçar e termina por impedir a 

circulação das outras idéias. 

D. ALBERTO BRAMÃO 

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

A paixão pode produzir os mais contraditórios efeitos. As vezes converte em louco 
o homem mais sensato; outras, torna atilados os mais completos imbecis... 

LA ROCHEFOUCAULD 

 
                                                        
18 Há mais de cinco anos, em plena sessão pública, deu entrada em nosso Templo um inimigo de nossa Obra. Esperou que a sessão 
terminasse para vir tomar-nos satisfações, ou melhor, ameaçar-nos. Não era a primeira vez que o fazia, pois anos antes publicara um 
folheto, mais do que indecente, onde nos injuriava e aos brasileiros. Chamando-o de mago negro e espião nazista, pusemo-lo fora do 
Templo, como Jeoshua aos vendilhões, àqueles que negociavam dentro da Casa de seu Pai. Quis fazer-se de valente, mas vários 
assistentes o levaram até à porta, dando-lhe a lição que merecia. Hoje, seria muito fácil; outrora, era bem difícil... 

Não encontrando nenhum jornal que quisesse dar ouvidos aos seus latidos, escreveu novo folheto, onde nos difama, e mais do que 
isso, ao Brasil. Tal como o famoso Krum Heller, de quem muitos brasileiros se fizeram discípulos, prosélitos quase todos da falsa 
Rosacruz, que até hoje persiste na capital da República e em outras dos seus Estados, era de fato um espião nazista, um 5a coluna, 
como são chamados os “escravos do Nazismo, os alcaiotes do degenerado Hitler, o número 666 ou a Besta apocalíptica”. A S.T.B. 
possui um desses exemplares, na esperança de um dia poder encontrar – como agora acontece – ocasião propícia para o mesmo 
servir de documento, se não bastasse o vultoso número que ele, Augusto Riehl, ousou espalhar entre indivíduos e associações, aos 
quais julgava ser da mesma camarilha, isto é, traidores, espiões, covardes, assassinos, ladrões... um só termo bastaria para exprimir 
estes e tantos outros – NAZISTA! 
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UMA GRANDE POETISA 
 

PIZARRO LOUREIRO 
 

Na figura de D. Gracília Bittencourt Batista, completando a, sua forte 
personalidade, tão magnificamente estudada pelos Irmãos Dr. Eduardo Cícero de Faria e 
Capitão Médico C. Pimenta de Melo, há ainda um grande aspecto a considerar, uma 
faceta digna da nossa atenção, pois revela, ao lado da cultura de sua inteligência, do 
dinamismo de sua atividade criadora de valores espirituais, das excelências do seu 
caráter e do seu coração, a coexistência do poeta, a sensibilidade, ora lírica, ora 
dramática, ora romântica dos rapsodos das emoções quotidianas, dos cromos bucólicos, 
das endeixas sentimentais, dos versos, por vezes, duros e expressivos como o bronze. 
Com as asas da imaginação, ela voou pelos céus da inspiração e, não raro, atingiu o seu 
verso altitudes quase divinas. 

A sua pequena produção poética traduz estados d'alma diferentes e nos diz que ia 
Irmã Gracilia só fazia versos quando estes brotavam de uma comoção sensorial ou 
emocional, tal corno a chuva brota das perturbações atmosféricas. Neles, nada há que 
denuncie ternário de versos magnificentes, a que, burilando a forma, desgasta a essência. 
A poesia era-lhe espontânea, fluía em ritmos e imagens, com a simplicidade, a frescura e 
a beleza de um claro fio de água, saltando a borbulhar do ventre pétreo da montanha. Às 
vezes, eles assumem o perfil nervoso da tormenta, a música solene e grave das 
cachoeiras e a grandeza sincopada das ebulições vulcânicas. É quando o poeta desce 
da. pura emoção contemplativa para a complexa sensação das realidades humanas, para 
o drama espiritual da indagação das verdades imarcescíveis, para a luta entre o perecível 
e o imperecível, para a sede abrasadora de infinito daqueles que venceram o transitório 
da forma física e aspiram à liberdade, à fuga desta prisão que é a terra. 

Nesse momento, o poeta e o filósofo se dão as mãos e plasmam, no quadro a  
amargura da vida sem rumo, o desespero do pensamento querendo penetrar os segredos 
do destino humano, a tortura do ser ilimitado e, contingente em Cace do infinito e do 
eterno. 

A Irmã Gracilia foi uma grande poetisa. Sê-lo-ia maior ainda se à grande arte dos 
deuses pudesse oferecer aquelas horas do seu apostolado espiritual, dedicadas à luta 
intensa que viveu para superar o :seu passado e vencer o drama de seu destino. Mas a 
sua própria vida foi um admirável, um brilhante, um autêntico poema. Poema de 
sofrimentos, de lutas, de anseios, de triunfos e de glórias que não morrem, porque o 
espirito é o que vivifica e a eternidade é o preço de seu sacrifício e de sua redenção. 

Na sua poesia há de tudo: desde o cromo à Rimbaud, o setissilabo à Vicente de 
Carvalho, a quadra à Antônio Correia de Oliveira ou a Adelmar Tanares, até à poesia-
pensamento de um Gauthier ou de um Raimundo Correia. Jamais nos seus versos, 
encontramos a nota do ceticismo ou da negação. As tintas de sua palheta têm a 
suavidade das cores claras, e ainda mesmo nos motrnentos de meditação filosófica, 
propensos naturalmente às notas carregadas, a Irmã Gracilia não utilizou o negro do luto, 
que é o sinônimo pictórico da morte. Ela prefere o tema simples, harmonioso e, não raro, 
o sentido da maternidade domina a sua inspiração completamente, proporcionando-nos 
versos admiráveis como estes da poesia "Ser Mãe": 

Ser mãe é cantar chorando,  

é sorrir por entre dores, 

é ter n'alma, vicejando,  
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mais espinhos do que flores !  

 

É murmurar assustada: 

o que será da florzinha  

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 benção, de paz, de amor.  

 

É aflita pedir baixinho 

à estrela que, longe brilha:  

– Iluminai o caminho 

por onde vai minha filha! 

 

E, sob o mesmo trema, estas outras quadras intituladas "Versos de doente" e 
dedicadas à sua filha: 

 

De flores senti saudade,  

e tu partiste ligeira,  

sorrindo, na claridade  

dessa tu'alma brejeira. 

 

Breve – meu quarto tristonho –  

Doce perfume o inundou. 

E um ramalhete de flores 

junto a mim, lindo, pousou.  

 

Flor num quarto de doente.  

Que cousa, deliciosa!  

Senti-me bem, de repente,  

sinto-me até venturosa.  

 

Vejo rosas opalinas, 

uma camélia vermelha,  

que rubra chaga semelha;  

violetas roxas tão finas!  

 

Todas elas repousando  
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numa jarra de cristal, 

se inclinam, como acalmando  

as vibrações do meu mal! 

 

 Silêncio! Cessem as dores! 

– Minh'alma sonhos rendilha,  

por entre o aroma das flores  

trazidas por minha filha. 

 

Quanta beleza, quanto sentimento, quanta ternura, quanta suavidade e quanto 
amor encerram essas quadras, inspiradas pelo mais puro amor materno! Em língua 
portuguesa, poucos versos tenho lido que possam igualar, em beleza sentimental e em 
expressão poética, a essas duas pequenas obras primas, verdadeiras astilhas luminosas 
de uma alma imaculada pelo clarão maternal, de um coração sangrando rubis poéticos 
pela força do amor. 

E, ainda sob o mesmo tema, estas quadras dedicadas a um  anjinho morto a quem, 
levam, outros anjinhos para o Campo Santo. Tenho certeza, tal a expressão viva de 
solidariedade materna, tal o sentimento com que a Irmã Gracilia animou estas quadras, 
que mãe alguma poderá le-Ias ou ouvi-las sem que lhe pulse o coração ou se filhe 
umedeçam os olhos. 

 

CANTARES 

(À passagem de um enterro) 

 

O caixãozinho passava 

tão branco, mas tão branquinho!  

Que, de longe, se pensava 

que fora feito de arminho.  

 

Seguiam-no só crianças  

com muitas e lindas flores,  

como um bando de esperanças  

levando um ninho de amores.  

 

E o pobre anjinho encerrado  

naquele cofre de neve, 

lá se ia balouçando 

tão pequenino, tão leve! 

 

Ó mãe que o chorais saudosa  

vos acompanho os pesares.  

A minha musa, amorosa 

põe luto nos seus CANTARES...  
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Agora desejo mostrar-vos uma entra expressão do gênio poético da saudosa Irmã 
Gracilia. Nos versos da Eterna Luta pulsa a grandeza de um pensamento filosófico 
profundo, a que ela deu a expressão do contraste entre as ânsias do coqueiro que quer 
galgar o céu, e o coração que quer alcançar a  Plenitude do Infinito. Dessa comparação, a 
poetisa tirou efeitos magistrais, plasmando em carne poética o anseio vão das cousas e 
dos seres, em face do imutável, mas reafirmando, também, que, apesar de tudo, a 
perseverança e a grande alavanca do nosso espírito. 

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

Dá-me estranha impressão esse coqueiro esguio  

que se desenha em negro sobre o céu da noite –  

No alto, a cabeleira esparsa, " em desafio,  

geme do irado vento, ao desmedido açoite...  

 

Sobre o caule, em anéis que a altura vai vencendo,  

a copa esguedelhada, em convulsões no ar, 

as palmas, num vaivém constante, vai rompendo,  

no sonho vão de um dia aos céus poder chegar. 

 

A copa aberta ao vento, enorme aranha imita,  

ao próprio fio segura à terra de onde sai,  

ansiosa a perscrutar a abóbada infinita, 

onde fulgindo imensa, a Via Láctea vai.  

 

Fantástica visão, soturna, se agitando, 

ao ver moscas de luz no ar – são as estrelas –  

a monstruosa aranha aflita, bracejando, 

quer, gulosa na teia, pelo céu colhê-las... 

 

Na vida, um coração eu sei, que é condenado,  

como o coqueiro triste, a desejar em vão. 

Na luta que não cessa, ansioso, amargurado,  

vibra aos golpes da sorte o triste coração ! 

 

Debalde heis de tentar a posse do impossível,  

ó palmeira isolada, ó coração tristonho !  

Miragem sedutora e sempre inatingível 

é a fantasia azul do mais amado sonho! 

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

E o coqueiro persiste a bracejar na altura,  

persiste o coração no sonho favorito,  

embora esteja longe a posse da ventura 
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e longe embora seja a, curva do infinito! 

 

Para terminar, a poesia Quem somos, dedicada aos alunos da Liga de Bondade 
Helena, da Rama Hilarião, que a Irmã Gracilia fundou em Betem ao Pará. Nela, a poetisa 
estereotipa a sua fé na obra o que dedicou o seu espírito, o seu coração e a sua vida, a 
flama de seu patriotismo e a certeza indestrutível da grandeza e do futuro do Brasil. Estes 
versos constituem a concreção, na concha da poesia, da pérola esplêndida e única da 
S.T.B., que, sob a direção manúsica dos Gêmeos Espirituais, vai forjando, no presente, 
com o espírito e o coração, a raça que há de gozar da futura idade de ouro, nossa melhor 
recompensa e nossa mais bela esperança.  

 

Quem somos? Somos centelhas 

da Suprema e Eterna luz, 

que, pelo espaço infinito,  

mundos e, estrelas conduz.  

 

Somos elos da cadeia 

que liga os astros à flor, 

a pedra, aos seres, a Deus,  

cadeia imensa de amor! 

 

Para nós, a morte é vida,  

em outro estado, a subir,  

resoluta e esclarecida,  

pela escarpa do porvir.  

 

Somos sementes da Raça  

da bondade paladina, 

que há de florir, brava e forte,  

nesta América latina. 

 

Raça de heróis, povo altivo,  

de mente sã, corpo são,  

que há de viver, gloriosa,  

no seio desta Nação.  

 

Cantando o amor que sentimos 

 por esta terra sem par, 

aos poucos vamos formando  

em cada peito um altar.  

 

Ó Pátria minha adorada!  
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Trazes um nome gentil, 

que é entusiasmo, que é flama, 

– Teu nome é fogo, é BRASIL!  

 

Este é o hino de quem foi, apesar de sua forma feminina, um dos Condestáveis da 
nossa excelsa batalha e que, na sucessão das eternidades, alcançou a vitória da 
redenção e a glória da imortalidade. 

 

 
 
SÃO THOMÉ DAS LETRAS 
 

MÚMIAS E OSSADAS  
L. P. D.  

  
 Ao desfolharmos este capítulo da série de estudos que vimos fazendo, desde 
Fevereiro de 1940, iniciados com a publicação em o número 103 de DHÂRANÂ do artigo 
que deu nome a esta seção, de autoria do Presidente Geral da S.T.B., somos levados a 
considerar, no presente trabalho, do ponto de vista teosófico, os fatos já apontados em 
outros capítulos e relacionados com o encontro de corpos secos 19  verdadeiras múmias, 
na região sul-mineira de Conceição do Rio Verde. 

 A existência de corpos secos em interior de cavernas não constitui novidade para 
os teósofos, bastando lembrar o que a respeito nos diz Roso de Luna, em sua prodigiosa 
obra “De Sevilla al Yucatan”, de onde reproduzimos, no número 105 desta Revista, 
interessante gravura. 20 

 A narração feita ao Presidente da S.T.B. pelo nosso amigo Eugenio Junqueira, 
homem afeiçoado a expedições venatórias, e a quem não falta a curiosidade natural de 
pesquisar as coisas extraordinárias, é digna de todo o crédito, contanto a S.T.B., assim, o 
permita a situação do país  21 , organizar uma caravana especial, da qual, se possível, 
fará parte o referido caçador sanlourenceano, a fim de prosseguir nas investigações 
relativas à famosa galeria das múmias, de Conceição do Rio Verde. 

 

MUMIFICAÇÃO DOS CORPOS 

Uma pergunta assaltará, por certo, o espírito do investigador, mormente se não for 
teósofo: Por que mumificar corpos? 

Procuremos na história a resposta. Os egípcios praticavam o embalsamento 
obrigatório, isto é, davam a quase todos os cadáveres o tratamento necessário à 
mumificação, o que equivalia a preservar os corpos da putrescência. E quando dizemos a 
quase todos os cadáveres é porque, no começo, somente os faraós tinham esse direito; a 
seguir, certos membros da corte, chefes militares, etc. até que alcançou as famílias de 
maior importância entre o povo. E quanto a escravos que foram enterrados com os seus 
senhores, juntamente com roupas, alimentos, etc. por falsa tradição religiosa adotada em 

                                                        
19 Ver o no 103 de DHÂRANÂ. 
20 "De sevilla al Yucatan", edição de "Vida y Ciencia", 1916, pág. 329. 
21 O estado de guerra atual impedindo que os irmãos ria S.T.B. se ausentem da capital, não só pela possibilidade de serem 
reclamados seus serviços à Pátria, de um momento para outro, bem como pelos embargos decorrentes dessa mesma emergência –  
tal o da criação de um Posto da Cruz Vermelha, o de no 15, no Meier – obrigou-nos a adiar essa nova expedição ao sul de Minas. 
Quando isto for possível, portanto, será feito um trabalho à parte, porque, no pressente número, damos como terminada a seção 
dedicada, a S. Thomé das Letras. 
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certas dinastias decadentes, acontecia o mesmo. Vejamos o que nos diz Heródoto a 
respeito da mumificação dos corpos:  22 

“LXXXVI. No Egito exsitem certos indivíduos que as leis do país encarregaram dos 
embalsamentos e que didso fazem profissão. Quando se lhes apresenta o corpo de um 
morto, eles mostram aos portadores diversos modelos de madeira, pintados ao natural. O 
mais interessante no caso é o que eles dizem, mas sou forçado a não citar no presente 
escrito. Trazem, então, um segundo – inferior ao primeiro – , por isso mesmo de menor 
preço. Este não agradando aos membros da família do morto, vem um terceiro modelo, 
de mais baixo preço ainda. Qualquer deles que seja aceito pelos parentes, devem estes 
retirarem-se, para que se proceda ao complicado e interessante embalsamento. 

Em primeiro lugar, retiram os miolos pelas narinas, servindo-se, ao mesmo tempo, 
de um instrumento curvo na extremidade e de drogas introduzidas na cabeça. Em 
seguida, fazem uma incisão nas costas com uma pedra cortante da Etiópia; por tal 
abertura retiram os intestinos, lavando-os com uma infusão de folha de palmeira; depois, 
são passados por folhas aromáticas trituradas; a seguir, enchem o ventre com mirra pura 
triturada, canela e outros perfumes, exceto o incenso; depois o corpo é recosido. 
Terminados esses processos, salgam o corpo, cobrindo-o com natrum   23 , durante 
oitenta dias. Não é permitido -ao corpo ficar por mais tempo nessas condições. 
Transcorridos os oitenta dias, lavam novamente o corpo, envolvendo-o inteiramente por 
meio de faixas de fazenda de algodão, servindo-se de uma cola especial. Os parentes 
vêm, então, buscar o corpo; um estojo de madeira, obedecendo à forma do corpo 
(sarcófago) é mandado fazer para nele ser colocada a múmia, a qual é levada para uma 
sala destinada a tal fim; o sarcófago é posto de pé, encostado à parede. Esta é a forma 
mais cara de se embalsamar os mortos". 

 

Ilustração: foto de quadro 

Legenda: 

 CENA DA EVOCAÇÂO DOS PODERES PROTETORES DA ALMA NA VIAGEM 
QUE DEVERIA EMPREENDER PELOS MUNDOS DO AMENTI SEGUNDO O LIVRO DA 
MORADA OCULTA. – O mundo de Amenti não é outro senão o próprio mundo dos Jinas 
ou de DUAT. Convém salientar que semelhante evocação é a de post-mortem, porque a 
lniciática era dada em vida ao neófito ou discípulo, não necessitando este de outros 
processos suplementares. – Em todas as épocas, e ainda hoje, os desdobramentos 
astrais têm a propriedade, alem do mais, de dar àqueles que o praticam a capacidade de 
se dirigirem sozinhos, no referido mundo, seja em vida ou mesmo depois de mortos. De 
fato, o Astral se lhes torna conhecido, não acontecendo o mesma fenômeno aos que o 
realizam pela primeira vez, ou os que deste mundo partem sem saber para onde vão nem 
o lugar que os espera! O mundo de Duat é algo assim como um reverso da medalha para 
aqueles que vivem em corpos físicos. Razão de ter ele uma dupla forma ou estado de 
consciência: lugar para vivos ou Imortais; lugar para mortos, conscientes do seu estado, o 
que é bem diverso do cone sombrio da Lua onde as almas, no purgatório terreno, ao 
                                                        
22 "Histoire d'Herodote – Traduction de Laicher, revue et corrigée par Emilie Passoneaux", Edição Carpentier & Cia. Livro LXXXVI, 
págs. 155/156. 
23 Nesta revista, trimestre Janeiro a Março de 1930 artigo do Presidente da STB Prof. Henrique J. de Souza, intitulado O Futuro 
imediato do mundo, encontra-se o seguinte: 

O nitro era fornecido aos egípcios pelos fenícios". Por esse motivo, segundo a opinião do Prol. Schewennagen, outra não foi a razão 
do nome de um riacho perto de certa gruta salitrosa no município de Tiangú na Serra de Ibiapaba, no Ceará, riacho este que tem no 
inverno água salitrosa ora, e cujo nome, é Niterói ou “rio de salitre". Na Bahia também existe o rio Salitre, cujo primitivo nome foi 
Niterói. 

O salitre é chamado em grego "nitron", e em lantim, "nitrum". O dicionário tupi diz: "Nitinga, contraído de niter-tinga, significa segundo 
Anchieta, "um sal fonte que produz manchas na pele da gente". Daí deduz-se que na língua tupi, “niter" significa o salitre em 
estalagitos, formados pela distilação artificial nas paredes das grutas (por isso que em algumas se dá a natural mumificação de corpos 
que ali tenham ficado, dizemos hoje) . E "nite-tinga" ou nitinga, o salitre branco, purificado pela lavagem em ebulição, etc.". 
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mesmo tempo lunar, vivem às tontas, sem saber onde se acham segundo o vox-populi, 
quando se refere a alguém que não sabe o que faz: "viver como a mãe de S. Pedro – nem 
bem no céu; nem bem na Terra". 

 

Nos capítulos seguintes, trata o historiador dos outros dois processos que, sendo 
mais simples, atingiam o mesmo objetivo: evitar a putrefação do cadáver, mumificando-o. 
Os corpos assim preparados e metidos nos respectivos sarcófagos ficavam, então, 
prontos para enfrentar o desfilar dos sculos. Quando se tratava de um personagem real, 
um faraó, sumo-sacerdote, hierofante, etc.. era de uso erigir-se um templo-túmulo  24 onde 
repousavam os restos do grande dignatário, segundo no-lo apontam as tradições e os 
estudos especulativos dos modernos egiptólogos. 

 

O LIVRO DA MORADA OCULTA 

Havia, no entanto, razões muito sérias para que os egípcios assim procedessem. O 
Ritual Funerário descrito no Livro dos Mortos, traduzido por P. Pierret, é mais que a 
descrição de um simples ritual: é o repositório de verdades iniciáticas, narrando o 
processo por que passava o discípulo aceito ao galgar os primeiros degraus do Adeptado. 
H. Durville, referindo-se aos fragmentos de papiros, encontrados nos hipogeus egípcios e 
ciosamente conservados nos Museus do Louvre e de Turim, pelo menos até época bem 
recente, e que serviram de base à reconstituição e tradução do conhecido Livro dos 
Mortos, observa que o sentido real do título do documento tanto pode ser o Livro oculto da 
Morada, como o Livro da Morada oculta. Durville julga mais acertada a primeira versão, 
enquanto, nós outros, a segunda, porque não é o livro, propriamente dito, que e o oculto, 
e sim, a morada. Ademais, todo o conteúdo do livro se refere às experiências do discípulo 
em provas, nesse "misterioso mundo dos mortos", o Amenti, o Astral, ou mundo das 
almas,  divina região inferior", tantas e tantas vezes exaltada no decorrer das descrições, 
e que outro não é, ainda, senão o próprio tabernáculo, onde "vivem os mortos e reinam os 
deuses" – o Mundo-Jina, também chamado de Duat. Razão pela qual intitula-se o mesmo: 
Livro dos Mortos. 

O corpo sutil das emoções, ligado ao físico pelo duplo – o Linga-sharira dos 
orientais – necessita de um substractum mais denso para que, no mundo dos mortos, não 
fique adstrito a colher efeitos, como acontece ao comum dos homens, mas seja capaz de 
agir, continuando a realizar experiências,  numa palavra, tornando-se imortal, pois o 
duplo, como sabem os sábios, é constituído de matéria física  muito sutilizada, inatingida, 
até hoje, pela ciência positiva.  25   É a matéria que, além da já conhecida estruturação 
atômica, cujas partículas elétricas,  atualmente indivisíveis para a ciência dos homens, 
ainda detém a investida dos sábios modernos, ansiosos de penetrar no recesso 
misterioso das forças naturais, que envolvem o mundo e cie que são a própria essência. 

 

Ilustração: foto de quadro 

                                                        
24 Em outros artigos do mesmo Presidente dia STB, afirma este que, "a Pedra da Gávea foi, em tempos passados da história, templo 
e túmulo". Como templo, dedicado a BADEZIR (Baal-zir ou zil, Baal-chivo, que no final de contas se relaciona com todos os caprinos, 
na razãoo de Kumara, e até, do signo Capricórnio, etc... Do mesmo modo que, Baal-zir ou sil, muito se assemelha ao bem nosso 
termo: BRASIL). Como túmulo a Yetbaal ("o deus-branco", em fenício), primogênito do primeiro, pois que o nosso Champollion 
brasileiro, que foi Bernardo Ramos ao invés de dizer Yetbaal Tiro fenício primogênito de Badezir, diz: Badezir Tiro fenício primogênito 
de Yetbaal, ao traduzir a famosa frase, que muitos até hoje teimam em julgar que "se trata de ranhuras nas rocha, devidas às chuvas, 
tempo, etc." . 
25 Em "De Sevilla al Yucatan", às páginas 303, etc. encontramos o seguinte tópico, quando o autor narra a história do Príncipe das 
Ilhas Negras: 

"E assim falando, fez o príncipe um movimento deixando ver uma espécie de cadeia fluídica, espécie de fio condutor de corrente 
elétrica, .verdadeiro condão umbilical que, partindo de seu ventre, penetrava peto muro vizinho indo, sem dúvida, unir-se na câmara 
imediata, debaixo do leito onde jazia o seu cadáver". 
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Legenda:  

O desprendimento da alma, segundo o descreviam os egípcios em seus ritos. 

 

MUMIFICAÇÃO NATURAL 

As múmias conservando o receptáculo físico retinham o duplo e, desse modo, 
imortalizavam o ente desaparecido do rol dos vivos, embora que vivos continuassem no 
mundo dos jinas.   

Euclides da Cunha, em "Os Sertões"   26  , descreve-nos uma cena em que foi por 
ele observado um fenômeno bizarro e digno de nota: 

“Percorrendo certa vez, nos fins de Setembro, as cercanias de Canudos, fugindo à 
monotonia de um canhoneio frouxo de tiros espaçado, e soturnos, encontramos no descer 
de uma encosta, um anfiteatro irregular, onde as colinas ase dispunham circulando um 
vale único. Pequenos arbustos, icoseiros virentes em tufos intermeados de palmatórias de 
flores rutilantes, davam ao lugar a aparência exata de algum velho jardim em abandono. 
Ao lado uma árvore única, uma quixabeira alta, sobraçando a vegetação franzina. 

O sol poente desatava, longa, a sua sombra pelo chão e protegido por ela – braços 
largamente abertos, face volvida para os céus, um soldado descansava. 

Descansava... havia três meses.  

Morrera no assalto de 18 de Julho. A coronha da Manulicher estrondada, o cinturão 
e o boné jogados a uma banda, e a farda em tiras, diziam que sucumbira em luta corpo a 
corpo com adversário possante. Caíra, certo, derreando-se à violenta pancada que lhe 
sulcara a fronte, manchada de uma escara preta. E ao enterrar-se, dias depois, os 
mortos, não fora percebido. Não compartira, por isso, a vala comum de menos de um 
côvado de fundo, em que eram jogados, formando pela última vez juntos, os 
companheiros abatidos na batalha. O destino que o removera do lar desprotegido fizera-
lhe, afinal, uma concessão: livrara-o da promiscuidade lúgubre de um. fosso repugnante; 
e deixara-o ali três meses – braços largamente abertos, rosto voltado para os céus, para 
os sóis ardentes, para os luares claros, para as estrelas fulgurantes... 

E estava intato. Murchara apenas. Mumificara conservando os traços fisionômicos, 
de modo a incutir a ilusão exata de um lutador cansado, retemperando-se em tranquilo 
sono, a sombra daquela árvore benfazeja. Nem um verme – o mais vulgar dos trágicos 
analistas da matéria – lhe maculara os tecidos. Volvia ao turbilhão da vida sem 
decomposição repugnante, numa exaustão imperceptível. Era um aparelho revelando de 
modo absoluto, mas sugestivo, a secura extrema dos ares". 

Nesta passagem do imortal escritor patrício, vemos os fatores naturais, embora de 
caráter excepcional, tomarem o lugar da alquimia dos egípcios e da magia natural dos 
jinas. Os primeiros, com resinas, óleos e drogas, preservavam o corpo físico da 
putrefação. Nas cavernas do México e das Canárias, a que acima nos referimos, citadas 
por M. Roso de Luna  27 , bem assim, com toda a certeza, nas visitadas pelo denotado ca-
                                                        
26 6a Edição, correta, pág. 29/30. Editora  Francisco Aves. 
27 "De Sevilla al Yucatan", cap. XIII, notadamente nas páginas 400 e 401. 

Aproveitamos esta anotação para dizer o seguinte: 

“Na cidade de Castelo, no Espírito Santo, existe uma gruta chamada do “Limoeiro”, que “além de possuir diversas prateleiras – indício 
certo de antiga biblioteca jina, dizemos nós – também se enfileiram, nas suas profundidades, diversos “corpos secos” como chama o 
sertanejo a semelhante achado, ou sejam “múmias” pouco importa se por processos naturais ou artificiais. 

O Prefeito do lugar, Dr. Mário Lima, com quem tivemos ocasião de conversar em S. Lourenço, quando da sua estação de cura há perto 
de dois anos, fez-nos ver, além do mais, que nos enviaria um folheto de sua autoria onde estuda, não só a referida gruta, como outras 
da mesma região”. 

Dizem, também, as lendas espiritosantenses, que em certa caverna existe na serra, os poucos que aí penetraram, jamais voltaram à 
face da terra. E que houve um, que tendo combinado o aviso de puxar três vezes pela corda, quando tivesse terminado a pesquisa, tal 
fato se deu, porém, ao chegar a ponta da corda em cima, trazia uma laçada completamente diferente da que fora dada, e também sem 
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çador Eugenio, os corpos mumificam-se por meios naturais, no interior de grutas e 
galerias, onde a ação das forças da natureza se faz sentir em toda a plenitude, do mesmo 
modo que nas cercanias de Canudos, no sertão baiano. 

Não falemos em corpos encontrados perfeitos nas campas, quer pela ação 
prolongada de certos medicamentos, quer pela natureza calcária dos terrenos e muitas 
outras razões, que à primeira vista se tornam injustificadas. a ponto de darem o valor da 
santidade aos donos afastados desses corpos naturalmente mumificados. 

Como é natural, o processo de mumificação, usado no Egito, a princípio, com fins 
iniciáticos, com o tempo se foi degradando, transformando-se em simples rito, não raro 
objeto de ostentação e de comércio, como ainda hoje, digamos de passagem, é explorado 
pelas religiões correntes. Melhor é que se tomasse por exemplo o higiênico e metafísico 
processo da cremação adotado na Índia, o qual, além do mais, resolveria o problema do 
espaço. Cheios de temores e de indulgências religiosas, outros países também do 
Ocidente vão, pouco a pouco, adotando o processo. 

Na verdade, porém, os fenômenos ainda hoje se passam do mesmo modo, sem 
necessidade de múmias e ritos funerários dessa natureza, pois a Evolução da Mônada 
não podendo ser feita sem a manifestação através de veículos, se processa de maneira 
análoga, embora não idêntica, de vez que, cada ciclo evolucional da Humanidade, por 
expressar etapa distinta da marcha da Evolução, tem características próprias e métodos 
adequados à realização dos mesmos fins. 

Do que acima ficou dito, bem poderíamos concluir que, na terra, morrem 
lentamente os homens, e no mundo dos jinas vivem os pseudo mortos: – este o grande 
arcano, sempre mantido em rigoroso segredo, e do qual se deixava apenas transparecer 
nos textos, como no Livro dos Mortos, pequena faceta por onde o perscrutador olhar do 
iniciado se infiltrava para conhecer, de visu, o profundo mistério do mundo dos jinas. 

Roso de Luna, na obra que tantas vezes já citamos, às paginas 246, etc., faz uma 
insinuação interessante ao estampar uma fotografia, aqui reproduzida com a mesma e 
reveladora legenda. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Sepulcro de vivos. 

 

AS OSSADAS 

Não pretendemos, neste breve estudo, focalizar o significado das ossadas como 
elemento arqueológico; existem, a respeito, tratados da autoria dos mais proeminentes 
sábios. Da mesma questão mas do "duplo ponto de vista teosófico e arqueológico, tratou 
o Presidente da STB, no no 109 desta revista, parafraseando o capítulo XXII da obra 
máxima de Roso de Luna – "El libro que mata a Ia muerte o libro de los jinas". Reporte-se, 
pois, o leitor a semelhante trabalho, cujo título: Valiosa contribuição a S. Thomé das 
Letras, diz bem do que ele representa. 

Limitar-nos-emos a tecer comentários  ligeiros e despretenciosos sobre a 
importância que, no Tibete e em certas regiões da Índia, os adeptos dos ritos tântricos 
emprestavam aos ossos. 

                                                                                                                                                                                        
o corpo, como logo foi notado pela leveza da corda, enquanto de cima o puxavam. E logo manifestam a suposição de que alguém em baixo, 
assim procedendo, quis dar aviso de que o visitante se achava em lugar seguro...” 
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Ao publicar em Dhâranâ   28  o último livro de Roso de Luna, "O Tibete e a 
Teosofia", teve a STB oportunidade de reproduzir a fotografia de um mago negro vestido 
duma túnica de ossos, e outra da Sra. Alexandra David-Neel – autora de Místicos e 
Magos do Tibete – usando um colar de 108 rodelas de ossos – além do mais, uma 
medida canônica, ou seja a quarta parte do numero 432 que serve de padrão aos ciclos 
em que repartida a vida universal, etc., etc. – provenientes, dizíamos, de outros tantos 
crânios humanos, e trazendo à cinta o famoso "kangling" feito de um fêmur. Esta 
verdadeira trombeta tem o poder de evocar os elementais da natureza, atraindo-os para 
junto de quem a faz vibrar, segundo os ritos tântricos; do mesmo modo que o têm, os 
tamborins feitos com a pele de certos lamas ou sacerdotes do lamaismo (budismo 
tibetano), que em vida possuíam grandes poderes psíquicos. 

Os estudiosos da Teosofia sabem que as forças sutis da natureza se digam, ,por 
sua mesma essência, aos princípios humanos: assim, com o físico se relacionam os 
elementais da terra (gnomos, etc.); com o duplo, os da água (ondinas, sereias, etc.); com 
o astral, os do fogo (salamandras); com o mental concreto, os do ar (silfos, sílfides,  etc.) . 
No entanto, dada a própria constituição do corpo físico, encontramos ainda, além da 
influência predominante do elemento terra (pritivi), a ação dos demais elementos. Nos 
ossos ação dos sentimos, portanto, em toda a plenitude, o magnetismo da terra (terra aí 
considerada como principio sutil e não como o simples agregado rochoso da crosta de 
nosso planeta) , por ser a matéria mais densa do corpo físico; à massa muscular, tendões 
e nervos, vem juntar-se a influenciado elemento água, do mesmo modo que a essência 
ígnea se manifesta no sangue, e assim por diante. Desse modo, as partes constituintes 
do físico, que recebem a influência marcada da "terra", servem de sustentáculo aos 
demais elementos sutis que entram na organização da criatura humana. Por esta razão 
os ossos têm o poder extraordinário de armazenar o magnetismo natural das coisas da 
terra. Por isso, atendem eles (os gnomos, por exemplo), com toda presteza, ao toque 
emitido por uma trompa de osso humano, maximé por ser feita de um fêmur, região 
inferior do corpo, cuja vibração vem impregnada do pesado fluido terreno, fazendo-se 
acompanhar de toda a coorte de demônios, larvas astrais, elementários (restos de 
homens e animais que vivem imersos nessa região mais densa de nosso globo. 

 

Ilustração: desenho 

Legenda: 

Ossadas encontradas num túmulo pré-dinástico (segundo J. de Morgan 
“Recherches sur les origines de l’Egypte , II, figs. 464-468). 

  

O "CHOD" 

A Sra. David-Neel no livro "With mystics and magicians in Thibet", tratando do mito 
do "chod" ou "tchend", cuja descrição e comentários foram publicados no número 95/96 
de Dhâranâ, o que nos dispensa de tornar a relatá-los, diz: 29  

"Finally, he must learn to handle, according to rule, the bell, the dorjee, end the 
magic dagger (phurba), to beat rhithmically a kind of small drum (damaru) and to blow a 
trumpet made of a HUMAN FEMUR (kangling)." 

E mais adiante: 

"The celebrant BLOWS his BONE TRUMPET, calling the hungry demons to the 
feast he intends to lay before them. He imagines that a feminine deity wich esoterically 
personifieis his head and stands before him, sword In hand". 
                                                        
28 Pág. 16 dos números 91/94 e 699 dos 95/98. 
29 Edição de “Penguin Books”, Londres, páginas 140 e 141. 
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Conhecendo essas tradições, os celebrantes de ritos procuram revestir-se de 
ossos, afim de se impregnarem deste terrível magnetismo que eles têm o poder de atrair. 
Está claro que tais ritos são necromânticos, como aquele outro em que o adepto negro se 
(mete nas entranhas, ainda quentes, de um bovino, ritualisticamente sacrificado, para lhe 
absorver todo o poder vital, ou no interior de certas arvores mágicas, às quais retiram o 
cerne, vestindo-se com a casca e banhando-se na seiva poderosa e vivificante, que 
poreja do vegetal sacrificado. 

 

O MUNDO JINA 

Em estudos anteriores, nesta revista, já se tratou reiteradamente de grutas, 
hipogeus, cavernas, galerias subterrâneas, etc. Neles, ficou insinuada a hipótese de que 
tais lugares, essencialmente jinas, isto é, .pertencentes aos "divinos reinos inferiores" da 
Terra – o Orco, citado tantas vezes por Virgílio etc., a Agarta, ainda, como de público 
falou Saint-Yves – eram habitados por seres de duas categorias, uns propriamente jinas e 
outros "jinas-homens ou semi-jinas". Quer isso dizer que, os primeiros constituem a 
população própria dessas regiões – inclusive os Todes, guardiãs das "montanhas 
sagradas”, palavra aquela que também faz lembrar a de "totens", como animais, por sua 
vez, sagrados, e até o indígena "tabu", lugar vedado a profanos, etc., etc. – e os demais 
são oriundos das mesmas paragens, porem trocadas na face da terra por crianças 
predestinadas. A troca é feita sem quemhaja lugar para desconfiança, pois a parecença 
entre o jina autêntico e a criança substituída é absoluta. Mistérios do Amenti, diria um 
egípcio dos tempos faraônicos... Talvez por isso ou em obediência a tradições antigas, o 
roubo de crianças pelos ciganos, muitas vezes colocando um outro do clã no lugar do 
roubado. E isso, pela certeza que têm da origem e missão do que deve, por exemplo, 
dirigir os destinos de um pequeno reino, inclusive da Boêmia aos ciganos (donde os 
termos “boêmios”, que dá aos ciganos ou gitanos, tziganos, dzingaros ou (zíngaros), etc. 
Diversos filmes e romances, conhecemos que são calcados nas referidas lendas.  

Com a evolução da Humanidade, os centros jinas vão mudando de lugar, 
acompanhando a trajetória das raças e civilizações. Os antigos centros, ainda por muito 
tempo vitalizados, servem de morada a seres superiores (tanto Jinas, estes, como 
semelhantes regiões), que, embora sem o direito de penetrar na sagrada pátria dos Jinas 
Maiores, a mesma Agarta, o Orco etc. , têm no entanto, o de usufruir-Ihes os mágicos, 
para não dizer, excelsos eflúvios, deixados por seus antigos donos. Em volta dessas 
localidades se reúnem os monges, erigem-se os mosteiros e as fraternidades aparecem. 
Com o tempo, corrompem-se os costumes, adulteram-se os ritos e o que foi, no passado, 
a glória da Evolução, torna-se, no presente, o sombrio lastro do Mal – que, apesar seu 
continua evolvendo, arrastado pelo movimento incoercível da Lei. Encontramos, então, as 
cavernas, hoje meras cavidades nas rochas, algumas vezes contendo ossadas que 
serviram à realização de sacrifícios e ritos bárbaros e a uma série de práticas 
abomináveis que não vale a pena citar... Não falemos, porém, nos que se deixaram ali 
ficar, mui propositadamente, tomando-as por túmulo. 

E assim, sobre o ignoto passado vem cair o denso véu do mistério... 

 

II 

LENDAS E TRADIÇÕES 

Onde quer que se manifestem as Forças Espirituais de nosso Planeta, ai deixam 
vestígios indeléveis, ora gravando em rochas, com misteriosa tinta vermelha, inscrições 
que nem mesmo a, mão sacrílega dos exploradores desonestos consegue apagar, pois, 
ressurgem da pedra mutilada, como se o autor, cioso de conservar a tradição, timbrasse 
em restaurá-las; ora, deixando no "folclore", lendas que se perpetuam de geração em 
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geração, piedosamente conservadas pelos habitantes, instrumentos fiéis, mas quase 
sempre ingênuos, da transcendente Vontade da Lei. 

 

O PORANDUBA AMAZONENSE E O MUNDO JINA 
Barbosa Rodrigues 30 por exemplo, que estudou profundamente as tradições 

amazônicas, diz-nos na lenda dos Murunkús do Rio Tapajós, intitulada "O princípio do 
Mundo" (Aruira Iupurungaua), depois de narrar as primeiras aventuras dos principais 
protagonistas da história: 

"Passava seu pai outro dia por aquele buraco, quando viu seu filho sair dele. O pai 
pegou num pau e bateu no filho. O filho lhe disse: 

– Não me batas, porque no buraco da terra eu achei muita gente, mais que boa, e 
eles vêm trabalhar para nós. 

O pai deixou-o e não o bateu mais.  

Arredondou uma coisinha e atirou no chão, que então cresceu transformada em 
algodão. O algodoeiro logo cresceu e floresceu, dando depois algodão. 

Caru apanhou o algodão e fez uma corda, amarrou Rairu e meteu-o no buraco do 
tatu. 

Contam que pela corda e do buraco subiu muita gente feia, depois também subiu 
muita gente bonita; dizem que, então a corda arrebentou e o resto da gente bonita caiu no 
buraco .  

Rairu subiu com a gente bonita." 

A alusão ao mundo jina é por demais clara para necessitar de comentários. Assim, 
nessa lenda, ficou perpetuada à tradição dos mundos subterrâneos, habitados por 
"gentes del otro mundo", como diria o genial Roso de Luna. 31  

 

A LENDA DE S. THOMÉ 

No no 104 desta revista, já tivemos ocasião de narrar o que o nosso ilustre Irmão 
Dr. Ural Prazeres, em Março de 1940, ouviu do Sr. Pedro José Martins, recentemente 
falecido, sobre a lenda da fundação da Vila de S. Thomé das Letras. Ninguém melhor, 
pois, do que esse venerando e saudoso residente da "cidade-jina", para fornecer o que de 
mais verídico e precioso possui a sua história. O Dr. Ural Prazeres, como chefe da 
primeira expedição realizada pela STB, teve ocasião de examinar, em casa do referido 
narrador, vários álbuns contendo fotografias de antigos residentes na localidade, 
inclusive, as do Barão de Alfenas e do Visconde de Caldas  32  além de outras 
lembranças, que não veio ao caso citar no presente estudo. 

                                                        
30 Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vol. XVI, fascículo no 2, 1886/1887, poranduba amazonense (Kochiymauara 
porandub), impresso na Tipografia de G. Leuzinger & Filho, Rio de Janeiro, 1890 – página 251. 
31 Vide em O Mistério dos Incas, número 106 desta revista, o que se diz a respeito da procedência dos incas, inclusive, o mistério das 
Três Cavernas ou embocaduras chamadas: Maras, Sutic e Ceapac, donde surgiram diversos príncipes e guerreiros, que reuniram em 
seu redor, consideráveis forças, sem contar as duas tribos saídas das embocaduras Maras e Tampas. 
32 Segundo o Sr. Idolgino Ferreira, também entendido nos assuntos que se relacionam com a História de S. Thomé, e a carta que 
ultimamente nos dirigiu, penquenas retificações devem ser feitas à primeira narração, não, dizemos não, por falta de conhecimentos 
gerais do primeiro informante, Sr. Pedro José Martins, também nosso amigo, por sinal que, “não desejando morrer sem rever o Dr. Ural 
Prazeres, etc.” mas, devido a um mal entendido de nossa parte, principalmente na revisão. Inúmeros afazeres pesam sobre os nossos 
ombros, inclusive agora, com o Instituto Cultural Brasileiro, o Posto 15 da Cruz Vermelha, etc. no Meier, o curso por correspondência, 
onde se acham alistadas inúmeras pessoas. Tudo isso e muito mais ainda pode concorrer para pequenas falhas, todas elas, portanto, 
mais do que desculpáveis. 

Diz, por exemplo, o Sr. Idolgino Ferreira, que o “retrato a óleo existente na Igreja é do Barão de Alfenas, e não do Visconde de Caldas. 
Que o nome do primeiro é Gabriel Francisco Junqueira, e não Gabriel de Andrade Junqueira. 

Que o pintor foi João Batista da Trindade, natural de S. João d”El Rei, Estado de Minas, e não o de nome Natividade, quem pintou a 
mesma igreja”. Ora, Trindade para Natividade não vai grande diferença. 
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Quem teve ocasião de acompanhar a leitura de todos os numeras de Dhâranâ 
desde aquela época até hoje, devia ter visto que na referida lenda não falta a misteriosa 
caverna, onde o escravo fugitivo, da fazenda, se ocultara, e onde também lhe aparece 
misterioso Ser, que o aconselha a voltar ao serviço do seu senhor, além da imagem, 
posteriormente aparecida, segundo a opinião "religiosa" dos habitantes daquela 
localidade sul-mineira. 

O que podemos afirmar, corroborando o que ali, em anotações, deixamos apenas 
insinuado, é que o famoso Thomé é o mesmo Sumé de que falavam os indígenas,  
primogênito de Manco-Capac, o Manu dos incas. Porisso, conservando a tradição, 
ficaram, na localidade, destinada a se tornar poderoso núcleo de irradiação espiritual, 
vários e autênticos Guardiães Jinas (ou semi-jinas, se o quiserem), como aquele célebre 
Chico Taquara, cujo, nome era Francisco Gonçalves, citado por nosso prezado irmão Dr. 
Ural Prazeres, no relatório publicado no referido número desta revista. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

UM DOS VERDADEIROS HABITANTES DO MUNDO DE DUAT, – o animal por ele 
montado é o totem do lugar, talhado em pedra. Trata-se do verraco ou, antes, o javali, o 
porco do mato, etc. Como os demais totens, representa a SABEDORIA DIVINA através 
de um avatara relacionado com este ou aquele lugar do mundo, digamos, alcançado pela 
evolução da Mônada, isto é, para onde o Manu, seja ele qual for, conduziu o seu povo. –  
Quando se diz que Gautama, o Buda morreu de "indigestão de carne de porco" – ,o que 
os sacerdotes das religiões contrárias costumam levar para o ridículo – faz-se uma 
alegoria à Ciência Eterna ou Sabedoria Divina, pois que, de fato em sua época, 
representando a mesma na Terra, a deu em demasia, a poucos talvez que dela 
compartilharam, porque, na maioria dos casos, a grande massa, inclusive sacerdotes, 
prefere fazer mau uso da carne. Assim é que preferem, vendê-la a bom preço, mesmo 
sem serem os seus donos ou senhores.  

 

Não nos podemos furtar ao desejo de reproduzir, no presente estudo, a fotografia 
com que Roso de Luna ilustra o capítulo II da segunda parte do "De Sevilla al Yucatan", 
pagina 212, também já publicada nos números 89/90 e 110 desta revista. Trata-se de Jina 
autêntico, como o famoso Chico Taquara; único homem, que, no dizer dos velhos 
habitantes de S. Thomé das Letras, enveredava pelais cavernas do lugar, como "se 
estivesse em sua própria casa", e "a seu gado, prendia dentro de um círculo mágico 
traçado no chão". 

Esse personagem era, podíamos dizer, um descendente, ou melhor, um "tulku" de 
Sumé, o filho do manu incaico, tomando conta de seu povo, terreno e subterrâneo . 

                                                                                                                                                                                        
“Quanto à fundação do arraial, foi feita por Gabriel F. Junqueira, no ano de 1875”. 

Devemos, no entanto, notar aqui, que o retrato do Sr. Barão de Alfenas traz o nome do pintor Nicolau Fachinetti, como anotamos 
quando da primeira excursão à referida “cidade-jina”. 

Do mesmo modo, ao fazer aquele nosso prezado amigo; a retificação de que o “Barão de Alfenas, foi o enterrado na Igreja, e não o 
visconde de Caldas”, não havia razão, porquanto é visível o epitáfio do segundo como se pode verificar na fotografia por nós 
estampada no primeiro capítulo da Seção dedicada a S. Thomé das Letras. É, portanto, o lugar onde o mesmo se acha enterrado. 

Quanto à sua afirmação de que “o escravo não levou nenhuma carta ao seu senhor, quando o misterioso Ser o aconselhou a que 
voltasse novamente ao serviço daquele”, discorda por completo da primitiva narração, como da de todos os cientistas que visitaram a 
cidade de S. Thomé das Letras, buscando decifrar as misteriosas inscrições gravadas na rocha, junto à qual foi construída a igreja. 

Preferimos não fazer nenhum comentário nesse sentido. 

Somos, porém, muito gratos ao prezado amigo Sr. Idolgino Ferreira pelos seus espontâneos informes, inclusive, sobre o misterioso ser, 
que se chamou Francisco Gonçalves de Goes, vulgo “Chico Taquara”, a época mais ou menos do seu nascimento e morte, etc. 
Voltaremos a falar sobre o assunto, na CONCLUSÃO, pois esta aparece agora, como uma espécie de “codicilo a tão valioso 
Testamento”. Sim, devido uma nova e proveitosa excursão levada a efeito no mês de Outubro p. passado. 
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E é dessa maneira que as lendas vão eternizando as tradições referentes a tais 
assuntos, ora falando do próprio mundo subterrâneo, ora falando de seus habitantes e 
costumes, como tivemos oportunidade de apontar nas linhas acima. 

 

AS CAVERNAS DE S. LOURENÇO 

Existe a leste da Índia, no pais de Nepal, uma garganta, que tem o nome de 
"Maya-Deva", isto é, "a deusa ilusão". E isso, porque, embora se trate de magnifica 
estrada lisa, que vai ter a Lhassa, capital do Tibete, ninguém ousa palmilhá-la... vendo 
espessas florestas, atalhos agrestes, gigantescas rochas caídas do Himalaia, etc. 
Preferem o longo e penoso caminho do Norte da Índia, tocando em diversas cidades, indo 
ter a .Ladak, depois, a Gartock, etc. para, em seguida, voltar, costeando o portentoso 
gigante de granito com os seus perigosos desfiladeiros sempre cobertos de neve e 
açoitados por terríveis vendavais, que só podem suportá-los os "super-homens, os 
nadjorpas tibetanos, praticantes, por sua vez, do "Tumo"   33  . 

S. Lourenço, estância hidro-mineral sul-mineira, tão conhecida, tão procurada pelas 
virtudes de suas águas e clima, tombem possui os seus mistérios. Nem podia deixar de 
ser assim, se foi nela onde em 1921 se fundou, espiritualmente, a Obra em que a STB 
está empenhada. Montanha, totem todes, Jinas, tudo ela possui, como a Nilguiria, ao sul 
da Índia, como Srinagar, Ladak, Gartock, ao Norte, para não dizer, desde logo, em todas 
as regiões sagradas do Globo. 

Sim, aquela "Maya-Deva", ou antes, "Maya-Vada", a que nos referimos 
anteriormente, seja budista., ou não, lança o seu misterioso véu sobre a "cidade-jina sul-
mineira". E assim, muitas coisas aí se passam que o vulgo não percebe, mesmo os mais 
antigos residentes na localidade. Fato idêntico tem  lugar em S. Thomé das Letras . 

Vale a pena, pois, relembrar, quando procuramos terminar esta série de estudos 
sobre a localidade antes referida, curiosa história semelhante às atribuídas ao famoso 
Chico Taquara, que nos foi narrada pelo caçador Eugenio Junqueira e publicadas no no 
103 desta revista, artigo do Presidente Geral da STB: 

"Em Setembro de 1921, dava eu caça a diversos caitetús, quando estes 
procuraram ocultar-se em misteriosa caverna onde eu mesmo me aventurei a penetrar... 
O que vi em tal lugar, ainda hoje me faz arrepiar os cabelos (por ser secreta esta parte, 
procuramos não repeti-la) . Atracado com um desses ferozes animais, acabei por matá-
lo... Estava em uma grande sala, onde havia um altar de pedra nos fundos... 34 

                                                        
33 Vide o capítulo XXXIX de O Tibete e a Teosofia, nos 91 e 92 desta revista, o qual é dedicado ao “Tumo” ou seja “a arte mágica de 
provocar natural calor no corpo”, ou antes, “a manifestação de Kundalini, nos seus mais elevados graus de calor”, etc. 
34 Hoje, porém, podemos dar alguns esclarecimentos sobre o que lá se passou, segundo a narração do Caçador Eugenio: Sobre o 
referido altar, estava o maior dos animais, “um velho caitetú, que, segundo as lendas sertanejas, quando nessa idade, se tornam 
verdadeiros JAVALIS. Um dos queforam perseguidos, “falava-lhe em língua estranha, enquanto o mais velho, o Chefe, respondia com 
acenos de cabeça”, etc. Uma verdadeira assembléia composta de “totens” da localidade... O resto, como se disse no texto, é proibido 
revelar. 

Diremos apenas, que o mistério dos “totens” se acha estreitamente ligado ao dos signos zodiacais – como representação das 
Jerarquias Criadoras – e ambos, com o dos “avataras”, ou manifestações da Divindade na Terra, em certos ciclos em que é repartida a 
vida universal; do mesmo modo que, na “descida das mônadas pelo chamado itinerário de Io” (de que fala, por exemplo, Ésquilo, no 
seu Prometeu encadeado), a vinda dos próprios Manus à frente de seu povo, o que tanto vale dizer a escolha das sementes 
privilegiadas, feita pelos mesmos, entre os eleitos (ou a elite) da civilização anterior para a formação da posterior, qual aconteceu, por 
exemplo, há 850.000 anos, com a levada a efeito pelo Manu Vaisvávata, na sub-raça semítica da raça atlante, as sementes da 5a raça 
(a Ária) conduzindo-as para a Terra Sagrada, etc. 

E como o “mistério das Montanhas Sagradas” também se firme nos mesmos princípios (Todes, Totens ou animais sagrados, etc.), 
essa é a razão de se falar em “sistemas geográficos”, onde determinada região, cidade, etc., possui em seu redor, sete outras cidades 
ou regiões imitando o que tanto se passa no céu – um sistema planetário – como no sei da terra – “cidades agartinas”, com seus 
templos e outros mistérios... 

Porisso, ainda, que a evolução total da ronda de sete raças-mães, cada uma seja com as respectivas sete sub-raças, ramos e famílias 
(todas dirigidas por maiores ou menores Manus), através delas evolui a Mônada, e cada qual desenvolve um estado de consciência 
diferente, isto é, do menor ao maior ou mínimo ao máximo. 
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E tudo isso vi, por ter acendido uma lanterna a querosene, e por sinal deixei, no 
interior da caverna, uma garrafa pelo meio do mesmo liquido e valioso canivete que me 
ofereceu um amigo..." 

"A nossa estupefação chegou ao auge, diz o autor do referido artigo, não pela 
descoberta da caverna que nos era conhecida... mas, pela coincidência, ou antes, 
CAUSALIDADE de semelhante revelação, por se tratar do mês e ano que, pela primeira 
vez recebemos ORDEM (conselho, melhor dito) de visitar S. LOURENÇO. Bem em frente 
ao lugar onde se passava o fato referido pelo nosso amigo "caçador", estávamos nos 
hospedados, ou seja, a  Pensão S. Benedito", cujo velho casarão ainda existe... e o temos 
visitado nas várias vezes que a Lei exige a nossa presença no abençoado rincão em que 
tão excelsa Obra nasceu!... Sim, naquela mesma Pensão onde se deram os mais 
desconcertantes fenômenos, que ainda hoje fazem parte das sanlourenceanas 
tradições..." 

E assim, ao findar ele a sua misteriosa narrativa, logo se firmou na mente dos 
presentes (hospedes, naquele momento, da Vila Helena, como Presidência Geral da STB 
o desejo de visitar a "caverna-jina" (hoje uma espécie de morada do "totem" da 
localidade) , existente na montanha fronteiriça ao "Bairro Carioca", o que foi levado a 
efeito dias depois com o auxilio do mesmo Guia, 

Inútil dizer que a garrafa contendo querosene lá estava no salão do altar de pedra, 
a que vai ter estreita passagem, existente logo após a entrada da "caverna", onde, por 
sua vez, sem temores nem vacilações, penetraram três membros da Obra", etc.. etc. 

 

A FUTURA HISTÓRIA DE S. THOMÉ DAS LETRAS 

Para concluirmos Vista despretensiosa compilação de fatos e referências aos 
assuntos aqui discutidos, em obediência ao programa previamente traçado, devíamos 
ocupar-nos da História do arraial de S. Thomé das Letras, aliás conhecida de todos, e por 
isso mesmo, desnecessária ao nosso objetivo. Além do que já foi dito em estudos 
anteriores sobre o assunto, fomos informados de que a Vila possui atualmente cerca de 
600 habitantes, tendo sido fundada, no ano de 1875 por Gabriel F. Junqueira, e se acha 
sob à jurisdição da Comarca de Baependi. 

A quietude do povo hospitaleiro de S. Tomé, a simplicidade de sua vida, moldada 
pela natureza rude e estranha, não lhe permite uma "história" no sentido vulgar da 
palavra. Se quiséssemos, porém, falar da "história real", história que passa por fantasia 
aos olhos dos que não possuem, pelo menos em desenvolvimento, os sentidos 
espirituais, nem um grosso tratado seria bastante. .A STB conhecedora dos fatos e 
tradições que ligam entre si os homens, povos e continentes, que explicam os mais 
estranhos e desconcertantes fenômenos sociais, étnicos, arqueológicos, etc., procura, 
relatando-os de maneira velada e sumária – como aliás, é aquela com que se iniciam os 
homens – despertar no íntimo de seus leitores o gosto por estudos dessa natureza. 
                                                                                                                                                                                        
A cada passo se ouve falar, nas escrituras sagradas, de que “o ser humano caminha para a Meta desejada”, isto é, o Fim dessa 
mesma evolução. Com outras palavras, “volvendo ao Lugar donde partiu a Mônada, o que está claramente indicado no dito de S. 
Agostinho, ao afirmar que, “viemos da Divindade e para Ela havemos de ir”, etc.  E também, como estamos fartos de dizer, encoberto 
na “Parábola do Filho Pródigo que volta à Casa Paterna” e não, a interpretação banal, grosseira, que lhe dão as religiões correntes. 
Mesmo porque, a Bíblia – como todas as escrituras sagradas, é para se “ler ou interpretar através do Espírito que vivifica, e não, da 
letra que mata”. 

E para provar que os ritos egípcios, em nada diferem dos Hindus, fazemos aqui notar, por exemplo, o que ensina o Manu: “Segundo as 
regras dos textos revelados o homem nasce a primeira vez, da mãe natural; na segunda, quando se liga, em torno de seu corpo, o 
cinturão das ervas de Munga (o nascimento para o sexo, para a vida animal, etc.) e a terceira, logo que se inicia nos ritos de um 
sacrifício Sruta” (isto é, se torna um Adepto, ou Iniciado. Donde o termo “Dwija”, duas vezes nascido, não contando a primeira vez ou a 
natural, etc.). No Egito, o seguinte: “O adolescente logo que atinge a idade da puberdade (dos 15 para os 16 anos, por sinal que a 
idade reclamada a JHS para ir ao Norte da Índia, etc.) submete-se ele a certos ritos, onde o mais frequente consiste na “morte 
aparente” (o de não se aperceber do que se passa em seu redor; viver em outro estado de consciência; no Oriente, ou melhor, no 
sânscrito, “estado de Paranispana”) seguida de um novo nascimento (o sexual ou animal). O fundamento dessa prática, é ainda, a de 
fazer sair a alma do mancebo (um desdobramento astral) para o corpo de “seu totem”. O adolescente morre, enquanto o Homem 
ressuscita, não mais, na vida animal ou sexual, mas, na do Iniciado”. 
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Assim, por si sós, talvez, busquem o conhecimento de semelhantes Verdades Superiores, 
guiados peta Grande Luz que ilumina o Caminho da MISSÃO Y" que abrange a todo o 
continente americano, mas que serve de égide a todos os povos da Terra. 

S. Thomé das Letras é um dos lugares Jinas do Brasil, ligado diretamente ao 
centro irradiador de Espiritualidade para toda a face terrena, no presente momento 
evolucional da Humanidade. Serve de Sol central desse geográfico sistema, composto de 
"sete cidades", aquela onde a Obra nasceu: S. LOURENCO. 

Porisso, já o dissemos antes, suas inscrições representam um roteiro traçado pela 
mão de verdadeiros Homens-deuses, apontando o "Pico do Leão". essa famosa 
montanha que, à semelhança de todos os cumes sagrados, deixará à posteridade a 
própria e verdadeira história, ainda hoje desconhecida dos homens. Aparecerá, então, 
como "Santuário de Iniciação", no futuro – talvez mais próximo do que se possa imaginar 
–  da mesma maneira que, no passado o foram, no reconhecimento universal, os de 
Eleusis, Samotracia, Helicarnassio, Tebas e bantos outros. 

E chegará o dia – quebradas as pedras brutas e as matas virgens que encobrem 
tamanhos mistérios – de surgirem por toda parte de nossa privilegiada Terra, os 
suntuosos Templos naturais, marcos gloriosos, Faróis espirituais, que hão de guiar as 
humanidades futuras durante milênios sem conta até a consumação dos tempos... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A caverna a que se refere a narração, tendo à entrada o pavilhão da Obra em que 
a STB se acha empenhada. Vê-se, também, na fotografia, o Irmão Sebastião Vieira Vidal, 
Mordomo da Matriz. 

 

Não tivesse também o Brasil a conformação geográfica da "cabeça de um Leão"... 

E quanto ao resto, apresentamos aos nossos ilustres leitores, o codicilo de tão 
excelso Testamento, com o simples, mas expressivo titulo: 

 

FINIS CORONAT OPUS 

Estando em S. Lourenço diversos membros da STB, que fizeram parte da comitiva 
que trouxe o seu presidente e Exma. família, do Rio para a cidade que serve de "centro 
espiritual do Sistema", que abrange, entre outras, a localidade de São Thomé das Letras, 
resolveram – de comum acordo com o referido presidente – que fosse realizada mais uma 
excursão à querida "cidade-jina", além do mais, para servir de Conclusão aos estudos, 
que por tanto, tempo e através de uma Seção que lhe era dedicada, foram feitos por esta 
revista. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

À direita: O Eng. Eduardo Cícero de Faria, em companhia do Com: Vila Lobos, 
posam para um dos fotógrafos da comitiva, junto à tabuleta da estação de Conceição do 
Rio Verde. Essa mesma cidade, em cujos arredores – segundo sabemos – existe uma 
gruta chamada dos corpos secos por haver no seu interior diversos corpos naturalmente 
mumificados, como soe acontecer naquela outra gruta mexicana, publicada 103 desta 
revista.  
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À esquerda: Os excursionistas em companhia do agente da estação de Três 
Corações, que tão bons serviços lhes prestou, posam junto ao automóvel que deveria 
conduzi-los à cidade-jina de S. Tomé das Letras. 

 

Além disso, tendo completado a Obra em que a SBT se acha empenhada, vinte e 
um anos de existência - verdadeiros direitos de "espiritual maioridade", qual acontece aos 
indivíduos, na sua emancipação civil - foi esse fato mais um motivo para que os referidos 
membros da STB, ou sejam o Eng. civil Eduardo Cícero de Faria, Com. João das Mercês 
Vila Lobos e senhora e o conhecido industrial Sr. José Solaira quisessem iniciar desse 
modo, uma outra fase de "Labor", ou ciclo III da Obra, no seu penoso "Caminho de 
espinhos", em busca da Meta desejada. Ciclo, além do mais, que obriga os seus dois 
fundadores a fixar definitiva residência em S. Lourenço, como Berço dessa mesma Obra –  
senão, deles próprios, desde que se queira conceber o que é oculto ou velado, como algo 
possível de ser desvendado a olhos profanos... o que nos obriga, mais uma vez, a 
lembrar a frase franco-maçônica, composta de sete letras, extraída da palavra alquímica 
VITRIOL, ou seja: VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OMNIA 
LAPIDEM. 

Sim, Berço espiritual para a Obra. Berço e túmulo para os Gêmeos de todas as 
épocas, como provam os dois túmulos que os mesmos possuem, um junto ao outro, no 
cemitério da localidade, olhando bem de frente a Montanha Sagrada. Foi, pois, 
encorajada por semelhantes sentimentos, que a referida caravana quis dar mais essa 
prova de admiração pela vetusta cidade-jina, já exaltada por poetas e etnólogos, sempre 
orientados por quem, unicamente, pode dar a palavra de ordem em tais assuntos, em 
tudo quanto tem sido publicado. a tal respeito, nesta revista. 

E assim, no trem da manhã de 23 de Outubro p.p. os quatro referidos membros 
seguiram para S. Thomé, caminho a Três Corações, sendo que ao passar o trem por 
Conceição do Rio Verde, dois deles fizeram questão de tirar uma pose junto à tabuleta da 
estação, como lembrança da sua passagem por uma das privilegiadas "localidades que 
fazem parte do mencionado sistema". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Fachada, de uma casa de S. Thomé das Letras, construída segundo os métodos 
apontados no texto e em outros estudos feitos por esta revista. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

 Em cima:  

À esquerda: A gruta ao lado da Igreja, onde estão as Inscrições e onde as lendas 
afirmam ter aparecido a imagem de S. Thomé. – Já tivemos ocasião de dizer, com o fez o 
Barão Homem de Melo, “que as religiões se apropriam desses lugares para explorar a 
crença dos seus fiéis, sem ligarem a menor importância ao que elas possuam de científico 
e muito menos de esotérico, ou oculto”.  À direita:  A Sra. D. Ema Vila Lobos aponta para 
as inscrições, até hoje indecifráveis, pois, só agora vêm elas de ser reveladas, em que 
pese a opinião dos que se julgam mais intuídos do que nós, teósofos, que não nos 
deixamos levar apenas pela chamada ciência oficial. 

 Em baixo: 
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À esquerda: A Sra. D. Ema Vila Lobos aponta ainda a misteriosa letra que se 
assemelha ao Aleph hebreu, indicador dos termos origem, começo, etc., que tanto se 
aplica à Divindade (Osíris, Zeus, etc.), por ser justamente a primeira do referido alfabeto 
(primeiro arcano maior) como a início ou ponto de partida, seja ele qual for. No caso 
vertente por exemplo, um marco natural (rocha), onde as inscrições assinalam um roteiro, 
escrito em linguagem compreensível apenas a Iniciados serve, pois, de início, de ponto de 
partida para se chegar a determinado lugar que é justamente o Pico do Leão, onde se 
firmava uma Fraternidade ou Colégio Iniciático, espécie assim de convento ou mosteiro, 
como usam hoje as religiões ocidentais, ou mesmo no Oriente (Índia, Tibete, Mongólia, 
etc.) através de vários nomes, porém sempre lugar de retiro espiritual de aprendizagem 
ou iniciação. Haja vista as famosas lamaserias (tradução para o português) budistas, na 
razão de Lama, sacerdote, Lamaismo, budismo, derivados do antigo Shamanismo (com 
vista aos Shamanos do deserto de Gobi) que, entrando em decadência; para muitos, 
passou a chamar-se Camanismo ou Cananismo, "religião de Can”, da raça negra, mas, 
em verdade, Baixa Magia ou Magia Negra. (Vide "O Tibete e a Teosofia", publicado nesta 
revista, de autoria de Roso de Luna e H. J. Souza). Servem muda de testemunho, às 
nossas teosóficas afirmativas as pedras móveis, falantes ou de comunicação à distância, 
que em S. Thomé se contam às dezenas (vide o no 110 desta revista.)  

À direita: O Dr. Eduardo Cícero de Faria e a Sra. D. Ema Vila Lobos, tendo 
galgado a rocha onde se acha as inscrições – por meio de uma escada trazida por um 
pequeno da localidade – posam para um dos fotógrafos da comitiva. 

 

Quatro corações pulsando em uníssono, foram ter – como se disse anteriormente – 
a Três Corações, associando estes aos seus na formação de um afetivo Setenário, em 
busca da região que tão de perto toca o Coração amantíssimo do Dirigente da Obra: S. 
Thomé das Letras. 

Em pouco mais de hora e meia, foi atingida a meta da excursão, ou seja a cidade 
curiosa pela sua estranha vetustez, que alcança épocas anteriores à pré-história colombo-
cabralina, mais ou menos devassadas por conscienciosos historiadores; cidade erigida à 
beira de um abismo, com perto de 150 metros de altitude, num meio calcário em que 
sobressai o mármore variado em lajedos estratificados, em sedimentos planos, mais ou 
menos horizontais, com os quais, em superposição, constroem-se os embasamentos das 
casas, muitas delas igualmente cobertas por Lages da mesma natureza, conforme os 
substanciosos documentos fotográficos já publicados por esta revista, e outros que foram 
agora trazidos por tão proveitosa excursão. 

Dentre eles, por exemplo, aquele onde figuram três membros da comitiva à entrada 
da celebre gruta, por cima da qual se acham as curiosas inscrições, que têm confundido 
até hoje os mais conspícuos estudiosos do assunto, sejam nacionais ou estrangeiros. 

A população patriarcal do lugar, jovial e hospitaleira, é paradoxalmente pobre, no 
meio de tanta magnificência marmórea, cuja exploração industrial não é aconselhável, 
para não afetar as tradições multimilenares daquela cidade que deveria ficar sob as vistas 
protetoras do Governo, como "verdadeiro museu nacional", tal como foi, muito 
acertadamente, feito com a monumental cidade de Ouro Preto. 

Na entrada do misterioso hipogeu, a cujo respeito correm estranhas lendas e 
tradições, já debatidas por estudiosos do assunto, houve quem fizesse ligeira 
concentração mental "a favor da Paz", cujas vibrações – é de esperar – tivessem tido 
benéfica repercussão, auxiliadas, como foram depois , pelo valioso concurso de pessoas 
do próprio lugar, que a caravana procurou associar, embora cada qual a seu modo, 
naquele espiritual Abrigo. Abrigo que a Providência velou com um véu tão espesso, que o 
tornou quase impenetrável, até que a STB, em tempo oportuno, procurou erguer-lhe uma 
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simples Ponta, de acordo com o estado de consciência compatível com a fase evolutiva 
alcançada pela Humanidade. 

Em S. Thomé das Letras – que antes devera chamar-se "Sumé das Pedras" 35   –  
em cujo âmago se encontra vivo o Fogo que tudo purifica e ilumina, ou seja Agni, a que 
se reduzem todas as energias, e que é a expressão evidente do Verbo Solar, que deve 
dominar todas as entidades lunares que, em estado latente, se ocultam geralmente em 
cavernas, conforme estudos interessantes feitos por mitólogos e ocultistas, em S. Thomé 
das Leras, repetimos, encontra-se uma população que, em seus tranquilos semblantes 
parece conservar a tradicional expressão dos contemporâneos de sua primitiva 
construção. 

É gente que justifica sempre os conceitos que dela temos feito, desde as primeiras 
visitas que nos levaram á sua aproximação, e é ,deste modo que a consideramos digna e 
capaz de auxiliar os nossos elevados desígnios. Algo assim como se lhe quiséssemos 
chamar, seguindo ao incomparável Teósofo espanhol Roso de Luna, de Gentes del otro 
mundo. 

Entre tais pessoas não podemos deixar de mencionar as da família do Sr. Joaquim 
Peixoto, prestimoso agente do Correio local e de destacar, sobremaneira, o Sr. Idolgino 
Ferreira, que tendo ocupado elevados cargos administrativos, como sub-Prefeito, 
Vereador, Delegado, etc., visto como, segundo sua própria afirmação, "só não exerceu a 
função de Juiz", vive agora patriarcalmente da gerencia de uma fazenda de sua 
propriedade, nas cercanias daquela cidade. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

OS TRADICIONAIS "PASSOS" EXISTENTES EM S. THOMÉ DAS LETRAS – 
Fotografias tiradas na primeira excursão da STB a S. Thomé, feita pelos Drs. Ural 
Prazeres e Ildebrando Panzera, e que figuram, hoje, na conclusão deste trabalho como 
uma homenagem aos dignos hospitaleiros habitantes da querida cidade-jina. – Passos, 
via-crucis, "caminho ao Gólgota", ao CRUZEIRO (que só desta vez houve quem tivesse a 
magnífica idéia de fotografá-lo com tudo quanto no mesmo se acha escrito), ele certo 
modo e esotericamente falando, "passos, caminho, roteiro etc.." que conduzem ao Pico 
do Leão, que alem de possuir várias Interpretações sagradas, é o signo zodiacal do SOL, 
por sua vez, expressão da Divindade, chame-se Osíris, Zeus, Deus, o nome que lhe 
quiserem dar. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

À esquerda: O Casal Vila Lobos ao lado de uma pilha de lajes, extraídas pelas 
mãos gananciosas de uma firma comercial, que hoje explora aquilo que a natureza 
poupou, afim de que os homens pudessem ler a sua própria história passada. Ao fundo, o 
famoso Pico do Leão.  

À direita: A Sra. D. Ema Vila Lobos sentada numa dessas pilhas, vendo-se à sua 
direita um dos nossos Irmãos. – Tal como se vem fazendo em Lagoa Santa – da qual se 
tem apresentado os mais valiosos trabalhos existentes em diversos Museus do mundo, 
inclusive o homens fóssil de Lund – a destruição se manifesta em S. Thomé das Letras de 
modo inqualificável. Por toda a parte, as mesmas pilhas de lajes. E isso, segundo dizer, "é 
                                                        
35 Já dissemos e também, o Barão de melo, que “Sumé foi auxiliar do Manu inca Manco-Capac, sendo que nós outros, chegamos 
mais longe ao afirmarmos que Sumé foi o primogênito do referido Manu vindo ambos ter às abençoadas plagas que tornariam um dia o 
nome de BRASIL. 
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feito a favor do “Santo", o qual, diga-se de passagem, ma sua condição esfingética, não 
podia fazer semelhante pedido... Serve pois, o Santo de escudo ou defesa do criminoso 
gesto de uma firma comercial com rótulo religioso. Nos jornais de S. Lourenço, as Pedras 
de S. Thomé já, são anunciadas para "pisos, ladrilhamento de áreas, cômodo, ruas de 
jardins". Do ,mesmo modo que "muito empregadas”, também, pelo seu ineditismo e 
beleza, como revestimento para fachada de prédios". 

 

Foi, ainda, o Sr. Idolgino Ferreira – como se viu no decorrer do capitulo anterior –   
quem nos forneceu, por meio de uma carta – algumas instruções a respeito da História 
profana de S. Thomé das Letras. Sim, porque a oculta, a esotérica, os milênios que 
pesam sobre a "cidade-fóssil", são os primeiros à encobri-la. A STB, entretanto, como 
única, teve a veleidade, para não dizer, a coragem bastante para erguer uma ponta do 
véu – como foi dito anteriormente – com que a mesma se máscara, pois que, na 
atualidade não é possível desvendar ao mundo profano mais do que ele merece, como 
prova o mau uso que faz das suas próprias descobertas... 

Não fosse a STB a fiel detentora dos sublimes Mistérios que envolvem a própria 
vida humana, para não dizer desde logo, "o centro de irradiação espiritual para toda a 
face da Terra"! 

"Francisco Gonçalves de Goes, vulgo "Chico Taquara", continua o Sr. Idolgino 
Ferreira, nasceu em 1842, mais ou menos, e faleceu entre 1916 e 1917", o que vem 
provar que mesmo um dos seus melhores amigos não tem absoluta certeza das datas do 
seu nascimento e, morte, o que se diga de passagem, é muito natural para quem, como 
"Chico Taquara" tinha uma vida cercada de mistérios. Sabe ele, entretanto, "que o mesmo 
era filho de José Gonçalves de Coes e de Ana Junqueira de Jesus, e que nasceu (?) no 
lugar denominado Cainana, arrabalde de S. Tomé das Letras. "Quanto ao retrato que nos 
emprestou para tirarmos uma quase impossível cópia, dado o fato da mesma estar 
bastante apagada, foi por ele tirado em 1907". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Dr. Eduardo Cícero de Faria, em atitude meditativa, à entrada da misteriosa 
gruta. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

À esquerda: Grupo de excursionistas e pessoas da localidade ao lado do 
automóvel.  

À direita: os excursionistas sentados no muro que fica em frente à Matriz. 

 

Amigo íntimo e confidente do famoso ''Chico Taquara" repetimos, o Sr. Idolgino 
Ferreira afirmou-nos, ainda, "ser perfeita a reprodução que fizemos da velha e quase 
apagada fotografia que nos emprestou, afim de tirarmos a que se encontra neste 
capítulo". 

Idênticas palavras tiveram outras pessoas da localidade, que conheceram o  
misterioso Jina, ao qual já tivemos ocasião de chamar de "fiel guardião dos mistérios que 
envolvem a cidade de S. Thomé das Letras", além de compará-lo de certo modo – com o 
famoso caçador Eugenio Junqueira, (do ramo dos Junqueira, que figura ainda, por toda a 
parte do Estado de Minas), por sua vez, conhecedor nos seus menores detalhes, da 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ no  113 – 114 – Julho a Dezembro de 1942 – Ano XVII 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 
 

 50

história de S. Lourenço, onde até hoje reside, embora que. senhor também de quase 
todos os recantos sertanejos do Brasil. Como prova disto, agora mesmo, acaba de chegar 
de uma das suas arriscadissimas caçadas, distando de S. Lourenço 1.025 quilômetros, ou 
sejam, mais de 170 léguas, passando pela ultima cidade de Minas, de nome Paracatú e 
indo atingir, com os seus companheiros, o barranco formado entre os rios Urucuia e 
Carinhanha, fronteira do Estado de Goiás com o da Bahia. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:: 

Os excursionistas posando ao lado da família do agente postal de S. Thomé das 
Letras. 

 

Ilustração: desenho 

Legenda: 

Um desenho reproduzido de uma antiga fotografia do misterioso Chico Taquara 
tirada no ano de 1907, pelo Sr. Idolgino Ferreira. 

 

De S. Lourenço ao Rio, de charrete, foi viagem fácil para ele, quando não havia 
ainda a estrada aberta pelas mãos do progresso, que o Governo atual vem mantendo por 
toda a parte do Brasil, com o valioso e sacrificial concurso de nosso glorioso Exército. 

De vida um tanto parecida com a do famoso Chico Taquara, o Sr. Eugenio é o 
único nessas redondezas, que não teme penetrar em profundas e sombrias cavernas –  
cheias de enigmas e surpresas... – dando batida a ferozes caitetús, lutando corpo a corpo 
com a temível sussuarana, sufocando – com seu pulso de ferro – o lobo traiçoeiro das 
montanhas, ou mesmo, o jacaré, que ele vai buscar no fundo do rio, para atirá-lo, por 
brincadeira, como aconteceu certa vez, dentro de uma canoa, dentre eles, o Dr. Ural 
Prazeres. Sem falar em outro maior desses anfíbios, que figura ainda no jardim zoológico 
da cidade bandeirante, para onde o mesmo  o levou auxiliado por seus companheiros de 
pescaria. Seu nome Eugenio faz jús ao termo "gênio ou jina", acrescido do Eu ou "ego". 

Não podemos deixar de aludir aos comentários que ouvimos sobre os benéficos 
efeitos locais da propaganda iniciada pela STB, À cuja conta atribuem, por exemplo, a 
existência atual de oito aparelhos de rádio em funcionamento diário, e acima de tudo, o 
progresso promissor derivado da inauguração, em expectativa, para o próximo dia 15 de 
Novembro, da rodovia para Baependi, sendo que, justamente na véspera da chegada da 
caravana, houve na cidadela uma justificada festividade por se terem encontrado as duas 
turmas que estão abrindo a estrada em sentidos opostos. 

Possa, realmente, esse surto de progresso material favorecer meritoriamente á 
digna população, proporcionando-lhe mais uma via necessária à sua vida comercial, sem 
que venha, entretanto, mutilar a sua original perfeição, para que não se diga que a atual 
civilização não compreendeu o seu verdadeiro significado e fez sangrar o coração de 
seus filhos no meio dos palos desiguais do Cruzeiro, que se alça no seu ápice, tendo 
esculpidos em seu embasamento as protetoras e iniciáticas letras: J H S. 

E a caravana volta a TRES CORAÇÕES, no mesmo automóvel, em cuja cidade é 
obrigada a dormir em um dos seus hotéis, afim de tomar, na manhã seguinte, o trem que 
devia conduzi-la de novo a S. LOURENÇO. 

"Céu de anil"! Três aviões singravam o espaço no momento justo em que a 
caravana descia na plataforma de S. Lourenço. À frente de tão simbólico Triângulo, ia o 
Diretor e Instrutor-Chefe do Aero-clube de S. Lourenço, o ilustre e intrépido aviador, Dr. 
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Ural Prazeres. Por "lei de Causalidade" – numa apoteose aérea das mais significativas – 
nos céus, o Alpha de um esforço comum e abençoado, pois foi o referido aviador quem a 
Primeira excursão da STB a S. Thomé das Letras – na Terra, Omega ou parte final desse 
mesmo esforço, expresso em humano QUATERNÁRIO, como se fora a Divina Tríade 
Superior sobrepujando o inferior Quaternário, na excelsa formação do evolucional 
SETENÁRIO, através do qual realiza a MÔNADA IMPERECÍVEL, a sua espiritual 
VITÓRIA. 

E assim termina a Seção dedicada a S. Thomé das Letras: 

S. Lourenço, 28 de Novembro de 1942. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

 

Em cima. À esquerda: Cruzeiro erguido diante da Matriz. À direita: O pé do 
Cruzeiro com as três iniciais J H S e outras palavras e símbolos elucidativos de sua 
construção terminados com os dois monogramas – J R M e J M J. Não tendo encontrado 
quem nos fornecesse o verdadeiro significado dos referidos monogramas, pensamos que 
seja: JESUS REI e MONARCA, para o primeiro, e JESUS MARIA JOSÉ, para o segundo.  

Em baixo: Em frente à estação de Três Corações, os excursionistas aguardam a 
chegada do trem, que os reconduzirá a S. Lourenço. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

Em cima. À esquerda: o Sr. Eugenio Junqueira à porta de sua casa. À direita: A 
caveira, que se vê nas mãos do pequeno Antonio, caçula do caçador Engenio, pertence a 
uma onça encontrada morta e abraçada com o tamanduá que lhe deu combate. Tal 
encontro se deu no Município de  Paracatú, no Estado de Minas.  

Ao centro. À esquerda: A caveira da mesura onça vista de perto: À direita: Uma 
vista do Rio Verde, de onde o mesmo retira a areia que vende para as construções da 
localidade.  

Em baixo. À esquerda: Veado campeiro, abatido pela matilha do caçador Eugenio, 
no mesmo município mineiro. À direita: Uma anta morta, no rio da Prata no referido 
município. (Vide nota no final deste artigo).  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O famoso caçador Eugenio, tendo à direita seu filho José, que herdou do pai a 
honradez e a coragem, e à esquerda, o de nome Otávio, sustendo dois dos mais 
irrequietos cães da valiosa matilha cujos espécimes de raça americana são vendidos a 
bom preço, devido a sua raridade e beleza. – Pai e filhos serviram de guias na famosa 
caça ao veado, da qual fez parte S. Excia. o Sr. Presidente da República, Dr. Getúlio 
Vargas, pois que a mesma foi realizada em sua honra, na penúltima vez que visitou a 
incomparável estância de S. Lourenço.  

 

NOTA – Com a devida ressalva teosófica, devemos dizer que, servindo-mos 
dessas gravuras, estarmos apenas ilustrando a, parte deste capítulo que fala de um 
homem honrado, digno, trabalhador e heróico, que possui um vultoso número de amigos, 
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não só na localidade, como em todos os Estados do Brasil por onde tem passado, e que 
não vive de caçadas, como se possa pensar, mas de vários ramos de comércio a que se 
dedica. E a prova do que vimos de dizer está em que, mostrando-nos uma riquíssima 
espingarda que lhe foi oferecida, há mais de 48 anos, por seu amigo, o Dr. Artur Gomes 
Jardim sub-diretor da Biblioteca de S. Paulo, (espingarda que custou a, bagatela de 3 mil 
cruzeiros), teve estas palavras: "Hoje em dia não faço mais uso de espingarda, e creio 
que, nesta redondeza, ninguém o faz. 

Quando temos de enfrentar as feras fazemo-lo, apenas, com a nassa coragem e os 
nossos cachorros. No mais, apenas treinamento de cães". 

Que dizer, no entanto, dos que se dedicam ao criminoso esporte do "Tiro nos Pombos"? 
Da maneira pouca humanitária cota que certas Prefeituras matam os cães vadios? Isto 
poderia ser evitado, taxando-se com pesados impostos a posse desses animais, além do 
mais, para evitar que, passando fome na casa de seus donos, venham para a rua em 
busca de alimentos... E também para que muita gente fina, que prefere criar cães de luxo, 
em bercinhos com cortinado e lacinhos de fita, (azul ou cor de rosa acompanhando o 
gosto da dona, procurem criar crianças pobres, filhas dos chamados, com impropriedade, 
deserdados da sorte, pois ninguém sofre sem razão na Terra, pouco importa se nesta ou 
em outras vidas passadas, sem falarmos na infiel descrença a respeito da Lei que a tudo 
e a todos rege, nas suas sábias e excelsas manifestações: Reencarnação e Carma. 

Não falemos, também, da falta de higiene e desconhecimento do mal que lhe 
possa atingir, revelado por muita, gente habituada a beijar o focinho desses mesmos, 
cães, o cavalo que ganhou o Grande Prêmio, o biquinho do papagaio, e de tantos outros 
animais, todos eles portadores de perigosas moléstias que foram transmitidas ao homem: 
a cabra, o beri-beri; o elefante, a, elefantíase; o cão, a uretrite, na sua forma purulenta, 
etc. etc. 

O mundo civilizado afirma ter alcançado o máximo de sua evolução (não se deve 
confundir progresso com evolução). No entanto, os homens, agora mesmo, vivem a 
matar-se estupidamente, destruindo cidades abertas; templos e obras de ante, que 
representam séculos e séculos de .progresso. Feras mais perigosas que as das selvas, 
do que as que vivem no seu habitat ou vêm atacar o homem nas estradas, para que 
hajam caçadores que lhes dêem batidas – são as que, em forma humana, provocam 
semelhantes morticínios. Monstros ou feras, tanto vale. Mas, seu fim está próximo. Sim, 
porque, destruídas tais feras e seus respectivos habitats, começará o mundo a viver no 
campo liso de sua futura Evolução, deixando, a selva negra, ou de Avidya (da ignorância) 
em que vive, qual jung frau germânico da ferocidade hitlerista, para que a Paz, o Amos o 
a Justiça possam reinar sobre a Terra. Enquanto isso, continuará vigorando o lema 
adotado desde o começo de nossa Obra SPES MESSIS IN SEMME (a esperança da 
colheita está, na semente), por ser justamente o daqueles que, sem temores nem 
restrições, trabalham desde aquela época, para que no mundo se dê tão auspicioso 
acontecimento. 

-------------------- 
O  que prefere jazer-se temer a fazer-se amar, deve temer todos aqueles que o 

não amem. 

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

Quando se diz a um homem: "Conhece-te a ti próprio" não é unicamente para lhe 
rebaixar o orgulho, é também para lhe falar saber o que ele vale. 

CÍCERO 
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A Oferenda Florestal aos Mortos 
C. ROSEIRAL 

Existe em quase todas as nações civilizadas o piedoso e poético costume, embora 
prejudicial, tanto aos vivos como aos mortos, no que diz respeito à sua evolução, da 
oferenda floreal no Dia de Finados e nas datas em que desapareceram da arena da vida 
os parentes e os amigos. 

Na França e na Itália, essa velha tradição alcança o máximo da exigência religiosa. 
Já tivemos ocasião de dizer que templo e cemitério sempre viveram juntos. E a prova 
é que as famílias mais abastadas preferiam enterrar seus mortos nas igrejas. Assim, nes-
ses dois países, multidão imensa invade as necrópoles, coberta de luto, sobraçando 
ramalhetes de flores quando não enormes coroas. E logo, com o maior respeito e carinho, 
põem-se a limpar e ornar tantos os ricos mausoléus como as humildes sepulturas. 
Cobrem-nas de mimosas violetas, de eriçados crisântemos; de rosas e cravos 
multicolores, sendo que de todas, a mais procurada, é a sempre-viva como símbolo 
vegetal de eterna recordação daquele ou daqueles com os quais conviveram durante um 
certo período de sua cometária passagem pelo mais que tempestuoso horizonte da vida... 

Em tais datas, portanto, as necrópoles se transformam, num duplo sentimento de 
dor e de alegria, de luto e festividade, em imenso jardim coberto de flores. Flores, no 
entanto, não foram para muitos daqueles que em tais lugares recebem tão carinhosa 
homenagem, as misérias que praticaram na vida. E assim, se todos, eles estivessem 
presentes em tais lugares, ao invés de gratidão aos seus parentes e amigos, suplicar-
lhes-iam, com maior devoção ainda, que não procurassem evocar, por semelhante meio, 
uma vida desperdiçada inutilmente, para não dizer criminosamente... E as campas, os 
mausoléus e as sepulturas cobertas de flores resplandeceriam sob a magia dos raios 
solares, respingados com o orvalho de suas lágrimas, cristalizações anímicas caídas 
sobre as folhas em branco das suas vidas. 

Desde a mais remota antiguidade os homens procuram associar ao luto 
determinadas plantas. Os egípcios ornavam as suas múmias com folhas de papiro, 
gramínea que ainda hoje é encontrada nas margens do Nilo e que servia, outrora, para a 
fabricação de uma espécie de papel destinado a receber a escritura. Por isso mesmo o 
seu nome: papiros egípcios, onde, depois de tantos séculos decorridos, se pode ler a vida 
de certos mortos ilustres, principalmente dos reis ou faraós, alguns deles tidos como 
deuses. Nesses papiros a ciência tem descoberto maravilhas tão grandes que não pode 
deixar de ficar admirada de, já naquela época, serem conhecidos métodos só agora 
descobertos por uma civilização que se Julga superior às anteriores. 

Quando se tratava de grandes personagens, cingiam-lhe a fronte com círculos ou 
coroas de ápio silvestre, ou então, com folhas de loto azul que, além do mais, é símbolo 
de alta iniciação e, portanto, de dignidade celeste... Outras vezes, alem dessas flores, 
ofereciam aos manes de seus parentes saborosos, frutos ou valiosas sementes, 
colocando-os nos sarcófagos. Não faz muito tempo, os profanadores de túmulos, 
chamados egiptólogos pela ciência profana, encontraram, em vários túmulos que datam 
da décima sétima dinastia (1500 a 1600 anos a. C.) inúmeros e bem conservados 
exemplares de granadas, tremoços, lentilhas e ervilhas e não pequena quantidade de 
grãos de trigo, aveia e cevada. 

Entre os gregos e os romanos, a sombria e persistente silhueta de cipreste se 
destacava, em filas cerradas, como que montando guarda ao extenso lençol de mármore 
formado por um aluvião de túmulos. Seus ramos chegavam, muitas vezes, a se 
entrelaçarem mutuamente, dando a impressão de perfeitas abóbadas vegetais, quando 
não o simbólico sentido de que, em tal lugar, e com tão extremoso quão fraternal 
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amplexo, todas as classes estão niveladas. No dizer de André Theurlet, a vida não é um 
dom, é um empréstimo. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Uma árvore secular existente no cemitério da Hale-de-Routat (Eure), França, em 
cujo tronco foi construída uma capela votiva. 

 

Sim, um empréstimo, dizemos nós, que a própria Lei faz à Mônada para que esta 
progrida, chegando ao máximo da sua evolução na Terra e, por isso mesmo, nivelando-se 
com a Origem, com a Unidade donde procede... 

As folhas de cipreste também eram postas sobre as colunas dos átrios ou sobre as 
portas das casas, ao invés das coroas e dos crepes, hoje em uso rio nosso próprio país, 
em sinal de luto. Quanto à madeira, que então era considerada incorruptível, fabricavam 
com ela os caixões mortuários dos ridos helenos e dos patrícios latinos.  

Ainda pode ser visto, no novo cemitério de Atenas, vultoso número de róseos 
loureiros, jasmins e pimenteiras, cujos ramos sombreiam ou servem de zimbório a ricos 
mausoléus. Estes, por sua vez, obra de modernos escultores gregos, dignos discípulos de 
Fídias Praxiteles. 

Em muitas necrópoles ocidentais, e a partir do século VM ou IX, o tejus africano, 
perenemente coberto de folhas e de aspecto menos lúgubre, substitui o cipreste. Este, no 
entanto, figura na maioria das necrópoles, inclusivo em o nosso país. Diga-se de 
passagem, árvore saturnina e das piores, aumentando as maléficas vibrações de 
semelhantes lugares. Bem fazem os hindus, e já alguns países ocidentais, usando fornos 
de cremação. Com isto, defendem o plano estético das cidades, diminuem os cemitérios, 
o que traz grandes resultados higiênicos, e atendem também, sem o saberem aliás, ao 
lado esotérico, pois reduzindo a cinzas o que pertence à Terra concorrem para que a 
alma ou corpo astral possa ir em busca do Espírito, como "Psyché, na fenda mitológica, à 
procura do seu “Bem-amado", Sim, o que ela tanto faz em vida, como depois de transpor 
os umbrais da morte. 

Essa conífera mortuária faz-nos lembrar a curiosa e seguinte lenda:  

Certa vez, o báculo de St. Martin plantado na Abadia de Vertus, em, Champagne, 
transformou-se em magnífico Tejus, sob cuja protetora fronde se acolhiam os fiéis... antes 
de darem entrada no templo. Nunca se ouviu dizer que uma só folha da privilegiada 
árvore se desprendesse do galho. O próprio solo servia de testemunho à tradição, pois se 
conservava sempre limpo. Até os pássaros respeitavam as suas bagas, doces e 
saborosas. Acontece, porem, que inescrupulosos, para não dizer profanadores ingleses 
quando conquistaram o país, não pensaram do mesmo modo. E assim, dois soldados 
trepando na árvore, dela arrancaram vários ramos para formarem um arco triunfal. A 
profanação não tardou em receber o astralizado castigo. Ambos, caindo, tiveram morte 
instantânea. (X) O lendário Tejus de Vertus até hoje se conserva como outrora, segundo o 
afirmam os filhos do lugar. E como esse, outros Tejus seculares existem espalhados por 
diversos lugares da França.. De todos eles o mais notável é aquele que figura na gravura 
que ilustra este artigo, e que nos foi oferecida por pessoa amiga, justamente pela sua 
raridade e exotismo, pois que, desde tempos remotos, traz embutido em seu tronco uma 
linda capela. 

De outras árvores sabemos nos que ocultam também, em seu tronco, misteriosas 
entradas que vão dar a reinos subterrâneos, embora isso, para muitos, não passe de 
fantasia. Nesse caso, árvores, túmulos para vivos apenas... 
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Em certa região da Terra, na quietude mística de um retiro privado, e cercada de 
espessa vegetação, existe lima pequena capela oculta a olhos profanos. Poucos foram os 
que visitaram esse lugar... repleto de mistérios, de entre os quais ressalta a profecia da 
"volta ao mundo, em determinada data de um Ser que representou papel saliente na 
História espiritual da Humanidade, para depois cair no esquecimento". Requiescat in 
pace, corpo mortal! Surge et ambula corpo espiritual! 

Por tudo isso e muito mais, procuremos respeitar os lugares e as coisas 
reconhecidas como sagradas, pouco importa se morada de vivos ou de mortos, ou algo 
que a estes tivesse pertencido. 

E quanto a nós, leitor amigo, as nossas escusas Dor termos apresentado um 
trabalho tão humilde, fraco mesmo, sem as ornamentações das flores de retórica, de 
que só servem os vivos-mortos, na preocupação mais do que infeliz de serem 
agradáveis à gramática, ao invés de auxiliarem aqueles que de fato, como morto-vivos, 
não se preocupam com falsos lauréis, mas apenas alimentam o desejo intenso de 
alcançar os mais elevados degraus da espiritual Escada, em cujo topo se acha. o mágico 
Triângulo da Iniciação. Ele mesmo, excelso Símbolo da Divindade em franca evolução na 
Terra! 

Sic transit gloria mundi! 
 

 (x) -- Na cidade do Salvador existem – Porto dos Tainheiros – enfeitando a orla do 
cais, diversas amendoeiras. Certa vez dois pescadores, em calorosa discussão, 
acabaram por entrar em luta. Um deles, apunhalado em pleno coração, foi tombar junto 
ao tronco de uma dessas árvores, regando-a com o seu sangue. Muitos anos se 
passaram e a conhecida, amendoeira deixou de cobrir-se de folhas. Triste e solitária, vivia 
ela sem ramos e sem frutos. E até os pássaros deixaram de pousar naqueles braços 
mirrados estendidos para os céus, como que a pedir proteção para duas almas que não 
souberam sofrear, num momento de cólera, sentimentos tão vis, por completo alheias ao 
amor que deve existir entre todas as criaturas, elas mesmas, braçadas de flores com que 
a Divindade quis honrar a terra... 

Outro dato mais recente: 

Alguém que residia bem em frente à Vila Helena – Presidência Geral da S. T. B., em S. 
Lourenço – aproveitando a ausência dos seus moradores, saltou o muro e arrancou, 
desapiedamente, os primeiras brotos da Primavera, que serve de arco triunfal, à entrada 
de tão régia morada, Casa de Deus, Presépio armado em honra de Castor e Pollux, 
Helios e Selene, os Gêmeos Espirituais de todas as épocas. Primavera, sim, como 
precioso símbolo da Idade de Ouro (ou da eterna Primavera). Símbolos também tudo o 
mais quanto serve de ornamento ao parque em cujo centro se acua a referida morada.  

De nada adiantou ao intruso, ao profanador do Templo, as admoestações dos 
vizinhos que lhe chamaram a atenção para o gesto mais do que criminoso. Arrancados os 
brotos, vendeu-os ele a quem lhe encomendara trepadeira igual à que figurava no portão 
da Vila Helena. Depois disto, dirigiu-se o indivíduo, despreocupadamente, para o seu 
trabalho de servente de pedreiro no prédio em construção, hoje conhecido como Hotel 
Metrópole. Alguns minutos apenas esteve a receber os tijolos que lhe atiravam de baixo, 
pois despenhou-se do primeiro andar do referido prédio indo bater com a cabeça em uma 
pequena pedra. Dentro em pouco, era cadáver... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Sempre-viva: símbolo vegetal de eterna recordação. 
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Mas, dirão alguns, a Vila Helena, um lugar de excelsas vibrações, pode provocar 
castigos dessa Natureza? Não, absolutamente, não; mas, sim, o que se concebe como 
forças cegas, forças que velam pelos lugares sagrados, que podemos chamar, de 
preferência, Carma, Carma tão grande, tão pesado, que se despenha, como uma 
verdadeira avalanche de pedras, sobre o faltoso. Foi este quem, com suas próprias mãos, 
procurou, sem o saber, por um ato indigno e criminoso contra a Lei Divina, destruir a sua 
própria vida. Choque de retorno, diria, um ocultista. 

 
 

A ORIGEM DAS PIAS DE ÁGUA BENTA 

Nos tempos primitivos da Igreja, os fieis, na intenção de traduzir simbolicamente a 
idéia da pureza com que deviam apresentar-se diante de Deus, criaram o costume de 
colocar no exterior dos templos grandes tanques cheios de água, onde lavavam as mãos 
e os pés antes de entrar no lugar sagrado. Mais tarde, quando as tradições primitivas se 
desnaturaram e esfriaram as idéias religiosas, os tanques perderam as suas dimensões e, 
afim de os pôr ao abrigo das profanações, foram colocados, primeiro debaixo dos pórticos 
e depois no interior das igrejas mas sempre perto porta. Estes tanques, assim reduzidos, 
são as modernas pias de água benta, onde se molha apenas as pontas dos dedos. 

 

SINFONIA DA VIDA 
(A HELIOS, O SOL ETERNO E BENDITO) 

MIKAELIS 

 

CERTA vez cantavam os pássaros, quando o filósofo Pintassilgo formulou esta 
pergunta:  

– Que é a vida ?  

Surpreendidos os pássaros com o novo problema que se lheS apresentava, foi a 
irrequieta Carriça a primeira a trinar docemente: 

– A vida é uma canção. 

Por baixo das árvores, deixando de cavar a terra, grunhiu, a Toupeira: 

– Não, não. A vida é uma luta pela existência nas trevas. 

– A vida, repete alegre e perfumado boto de rosa, nada mais é do que expansão. 
Um abrir de pétalas para acolher a policrômica borboleta. E esta, por sua vez, 
exclama, saltando de flor em flor: 

– A vida é, de fato, um prazer. Mas, de repente, sustendo o vôo, a efêmera das 
asas frágeis, murmura tristemente: a vida não é mais do que um breve dia! ...  

– Nada disso. A vida é, sim, pesado fardo, trabalho sem fim – retruca a dinâmica 
Formiga, que se ocupava em transportar, – por sobre as anfractuosidades do 
terreno – um grão maior do que ela... 

Nesse ínterim, uma Pêga, toda cheia de si, procura zombar da outra, certa da 
inconsistência de sua afirmativa. E luta séria se travaria se pesada chuva, caindo dos 
céus, não murmurasse, suspirando: 

– A vida não é mais do que lágrimas ! 

– Todos vós errais! - gritou dos teus altiva e garbosa águia, que por ali passava.  
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– A vida é Poder e Liberdade!  

Transcorrido o crepúsculo, o Zéfiro noturno fez estremecer a .passarada – já agora 
com a cabeça sob as asas – sussurrando: 

– A vida é um sonho! 

O silêncio e as trevas ocultaram a cena. Somente os reflexos de uma lâmpada, 
através das vidraças de estranha habitação, que ali perto havia.... Noite avançada, e o 
sábio que na mesma residia dobrou o livro que lhe ficava em frente, para dizer: 

– A vida é uma escola! 

Pela madrugada, jovem libertino que volvia para casa, após uma noite inteira de 
orgia, profere, sonolento: 

– A vida é um desejo insatisfeito... 

Veio, porem, a brisa da manhã que, ao acalmar a febre de pequenino ser, segreda 
ao ouvido da Mãe, a embalar o berço: 

– A vida é uma doce esperança, mistério sempre renovado, eterno sacrifício, amor 
infinito!... 

Rósea e estranha luz nacarou o horizonte, tocando com seus tépidos e áureos tons 
as copas das árvores. Em deslumbrante apoteose, a luz foi cada vez mais aumentando, 
até que se fundiu  em luz muito maior, do próprio Sol, do Carro de Apolo, que, arrastado, 
vertiginosamente, por níveos e alados corcéis, cortava de Saturno os seus mágicos anéis. 
E o próprio Zeus, o Júpiter Olímpico, arrancando-lhe das mãos o cetro e a coroa, trazidos 
para a Terra... "como dádivas de Deus". 

Hélios, o Sol eterno e bendito, havia nascido para, o mundo! 

"E no esplendor de sua magia,  

Sobre a Terra derramava...  

Os bens espirituais 

Que dos seus Ele trazia..."  

Foi, então, que se deu o verdadeiro milagre! De cada boca ascendeu aos céus, 
numa harmonia sem fim, a mais excelsa de todas as respostas 

– A vida é uma eterna RESSURREIÇÃO! ... 

 
TEMA PARA UM CONTO 

 
Lembro-me bem: o céu era severo,  

E o ambiente pesado 

Enlanguescia os pobres corpos 

Que, com esperança em suas almas,  

Vinham buscar saúde na casa 

Em que, pelos corredores,  

Mensagens do reino de Yama 

Eram sussurradas... 

Nuvens negras que vos acumulastes no céu  

Em bizarras figuras, 

Que melancolia me causastes naquele dia!  
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Lembro-me que procurei um livro...  

"Cinco semanas em balão"... 

Recordo-me do esquisito perfume  

De suas páginas, 

Que mãos de cera impregnaram,  

E do louro fio de cabelo 

Que entre as folhas encontrei...  

E da nostalgia de alguém 

Que não conheci, 

E que a terra fria tinha acolhido;  

E dos pensamentos de carinho 

E de piedade 

De quem, talvez mal despontasse  

Para a vida! 

E da visão que, adormecido,  

Em palavras dolorosas, 

Me falou de ilusões perdidas  

E em versículos da "Imitação". 

 EUGENIO MARINS  

Sanatório de Palmira, novembro de 1940. 

 
 

MISTERIOSA ÁRVORE 
C. ROSEIRAL 

 

Ilustração: foto de uma árvore 

 

A árvore que a fotografia acima apresenta é uma caneleira, do gênero das 
laurineas, como prova, o seu penetrante perfume. Com espécimes desse gênero está 
ornada quase toda  a Serra da Mantiqueira. 

Esta, porém, na sua exótica figura de crocodilo, nasceu de um velho tronco que 
caiu,  desfalecido, mirrado, sem o menor vestígio de vida, no meio da estrada. Prana –  
qual Príncipe de há muito esperado – veio, beijou a fronte da Bela Adormecida, seu 
corpo frio, morto, despido de flores e de folhagens... E a alma da morta, penetrando-lhe 
no corpo, vida lhe deu, amor também, e tudo mais que lhe faltava. 

E a velha árvore – qual "Fênix ressuscitada de suas próprias cinzas" – Jovem se 
tornou, floresceu, ressuscitou, em seu novo avatara, tulku vegetal..., enfeitando e 
perfumando novamente o campo, a estrada que conduz o viajante feliz à cidade de 
Silvestre Ferraz. Cidade repleta de mistérios, no agridoce e espiritual perfume de suas 
tradições, cidade de duendes, de gênios ou finas – fiéis guardiães de montanhas 
sagradas: Silvestre Ferraz, tu és uma das preciosas cidades do geográfico sistema sul-
mineiro. Como as outras, vives envolvida pelo mágico perfume da caneleira, coroa de 
louros no véu da noiva, que é a Mantiqueira. 
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Árvore da Vida plantada às costas de um crocodilo, cuja cabeça sustem a parte 
mais frondosa. Dos lados, as mãos, as asas desse pássaro-anfíbio, que ornava os 
régios tronos dos faraós egípcios, herdeiros diretos da civilização atlante, com seus reis 
divinos.., Para traz, a cauda... caudal imenso de enorme cachoeira que se despenha de 
mil e oitocentos metros de altura, ou seja do Pico do Papagaio, em sete direções 
diferentes, banhando um geográfico sistema. 

Sim, Árvore da Ressurreição, da Vida e dos Mistérios Arvore genealógica dos 
Kumaras. Árvore que deu origem à própria Humanidade, mas da qual também brotaram 
"as figueiras malditas dos traidores" ... 

Árvore de Natal, onde nasceram os Cristos. Árvore da Cruz, onde os mesmos 
morrem. 

E mais do que nunca, arvores-cruzes se acham por toda a parte do mundo. Sim, 
como diria Junqueiro: 

"Cruzes, cruzes sem fim de cedro ou  de granito  

De topo em topo, de monte em monte e serra em serra,  

Como braços de angustia abraçando o infinito,  

Como punhais de dor apunhalando a  terra". 

 
A Ciência perde de vista as fronteiras da Vida 

 
FLAVIO POPPE 

 

Nos meados do século passado, o genial cristalógrafo Pasteur, exemplo 
assombroso de autodidatismo, trouxe bases aparentemente definitivas ao grande 
aforisma da Biologia contemporânea: "Toda vida provém de uma vida precedente." Em 
outras palavras, toda célula se origina de uma célula anterior. Entretanto, a Ciência foi 
obrigada a admitir que, nos primórdios do mundo, em outras condições de meio, a vida 
surgira necessariamente da matéria inerte. Incorreu, destarte, em fundamental 
contradição, em que pese ao recurso às influências mesológicas. De fato, a explicação 
estabelecida não passou de um arranjo com a revolução pastoriana, que veio abrir, 
realmente, uma era de progressos desusados para a medicina e de ardentes esperanças 
para a humanidade. A contradição permaneceu intacta, porque aceitar a origem da vida 
de um mundo inanimado, em determinada época, e depois negar radicalmente essa 
possibilidade, sob qualquer pretexto, é algo tão ilógico, que só o enorme acervo de 
contribuições positivas da ciência pastoriana podia acomodar ao raciocínio dos homens. 
Ora, já em pleno fastígio da microbiologia se foram observando numerosas doenças, 
certamente infecciosas, cujos agentes nunca puderam ser descobertos nos produtos 
mórbidos, capazes, entretanto, de transmití-Ias. Tais os casos da raiva, da encefalite 
letárgica, da gripe, etc. A explicação natural foi a de que os micróbios responsáveis eram 
pequenos demais para serem vistos ao microscópio. Falou-se, então, em inframicróbios, 
em ultravirus. Recentemente, sensacionais novidades vieram abalar os alicerces mesmos 
da Biologia fundada em Pasteur. Numerosos pesquisadores, à frente o norte-americano 
Stanley, evidenciaram a existência de moléstias infecciosas, cujos agentes eram, 
simplesmente, proteínas de peso molecular muito grande, suscetíveis, em geral, de 
cristalização. Com efeito. esses cristais protéicos transmitiam a moléstia, mesmo em 
doses mínimas, e se multiplicavam abundantemente, podendo determinar a infecção em 
série. Assim, por exemplo, a doença do tabaco (Nicotina) conhecida por mosaico é 
infecciosa, porque é transmitida pela inoculação experimental da seiva da planta doente, 
pelo atrito de uma folha "enferrujada", pela picada de certos insetos, etc. Ora, Stanley 
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isolou do suta do tabaco doente uma proteína, cristalizada em agulhas, cujo peso 
molecular é da ordem de 17 milhões, e que provoca a infecção típica do mosaico mesma 
na quantidade de um centímetro cúbico de uma solução de um para um bilhão. Portanto, 
o mosaico, que era considerado uma doença por vírus, porque nenhum germe visível 
pôde ser isolado da planta atacada, é, de fato, causado por uma proteína cristalizável. 
Esse vírus protéico, capaz, como se viu, de reproduzir o mosaico em doses infinitesimais 
cresce abundantemente no hospedeiro e determina reações imunobiológicas específicas. 
Além disso, ao contrario de tudo o que se conhece relativamente à vida organizada em 
células, pode sofrer quinze vezes o processo físico-químico de cristalizações sem que 
perca as propriedades infectantes. Outros vírus protéicos foram depois descobertos, não 
só em moléstias vegetais, como, o que é importante, animais. Assim, são virus proteicos 
os agentes do mosaico do pepino, do mosaico latente da batata inglesa, da "murcha" do 
tomate, bem como os do papiloma infeccioso do coelho, da encefalomielite dos cavalos e, 
provavelmente, da raiva. Deve ainda supor-se que, em muitas doenças por vírus 
(psitacose, vacina, febre  aftosa, sarcoma das galinhas, etc.), os agentes sejam proteínas 
infectantes. É impossível desconhecer o extraordinário alcance dessas recentes 
descobertas. Não só a ciência aplicada como, sobretudo, a filosofia científica são por elas 
atingidas no próprio cerne. O, número cada vez maior de trabalhos referentes ao assunto, 
as discussões que se começam a travar, prenunciam uma fase crítica, à semelhança 
daquela que marcou à introdução da microbiologfa. É curioso observar que as mesmas 
resistências, que intentaram opor-se à obra de Pasteur, parece se erguerem agora contra 
essa subversão das idéias pastorianas, hoje clássicas. Porque o que antes de tudo 
ressalta, da existência dos vírus protéicos, é a radical negação do aforisma biológico de 
que todo organismo vivo provém de uma célula anterior. Vemos os fenômenos da vida 
manifestarem-se em proteínas cristalizadas de organização muitíssimo diversa da celular, 
que seria o alicerce sine qua non de qualquer atividade vital. Perdem-se de vista as 
fronteiras entre a matéria organizada e a orgânica: esta, considerada sem vida, passa a 
viver. A geração expontânea, que a ciência condenará sem apelação, torna a impor-se 
como evidente probabilidade, e as antigas teorias pré-pastorianas sobre os vírus 
morbídicos, como o levedo de Pestalozzi, que se produziriam em massa no organismo e 
converteriam em idêntico levedo tudo que se lhe misturasse ganham novamente direitos 
de cidade. Diante dos fatos, a reação dos cientistas é, em geral, negativa, isto é, 
procuram conservar intangível a tese pastoriaria, recorrendo a explicações mais ou 
menos artificiosas. Não vale por exemplo, o argumento do que os vírus protéicos só agem 
e se reproduzem em contato com a matéria viva, não sendo, portanto, de origem 
exógena. Por se tratar de germes exógenos comuns não fica excluída a outra 
possibilidade: a de serem agentes infectantes oriundos do próprio organismo doente. 
Assimilar os vírus protéicos a fermentos autocatalíticos e, com isso, procurar arrancar-
lhes a natureza viva, é, sem dúvida, muito menos simples do que admitir que esses 
fermentos sejam bem mais vivos do que se supõe... A perplexidade da ciência pode ser 
avaliada pelas seguintes palavras do famoso microbiologista Levaditi: "Será, então, 
possível que a virulência, a mutação, a multiplicação, a especificidade, o poder antigênico, 
propriedades biológicas, manifestações ditas "vitais", dependam unicamente de um cristal 
nucleoproteico? De minha parte, confesso que, em toda a minha carreira de 
microbiologista, jamais me foi dado enfrentar tamanha subversão das nossas concepções 
clássicas" . 

Ora, afinal de contas, a subversão a que se refere Levaditi é muito menos 
incômoda do que parece. O valor da contribuição de Pasteur e de todos os 
microbiologistas que o seguiram não sofre, com isso, a menor diminuição. As verdades 
parciais, acumuladas pela ciência, nunca se excluirão perante a Verdade eternamente 
renovada e, no entanto, sempre a mesma. É fato pacífico que os micróbios são de 
enorme importância para a ciência médica. Não o é menos porém, que a vida se não 
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restringe exclusivamente à organização celular, tal como a entende a Biologia moderna. 
Porisso mesmo, estas ligeiras notas, numa revista iniciática como "Dhâranâ", se explicam 
pelo que nelas existe de excepcionalmente revelador. A doutrina teosófica encara os 
"novos" fatos com a certeza plena de que a ciência caminhará seguramente para a 
confirmação da verdade essencial de que a vida aso tem limites, porque tudo, em última 
análise, se resume na Vida Una. Todos os reinos da natureza são vivos, embora cada 
qual com características próprias e específicas. Não foi por acaso que a "viva" 
espontaneidade dos elétrons veio marcar mais uma aguda contradição, que a ciência 
determinista conhece, mas deve esquecer por enquanto, nas suas aplicações concretas. 
Fundamentalmente dialética, a doutrina teosófica sabe muito bem do valor relativo das 
leis, que evolvem como tudo mais. Entretanto, por força mesmo dessa relatividade 
absoluta, dia virá em que os horizontes da vida se confundirão, na consciência iluminada 
dos homens, com os do mundo de que fazem parte. Então se compreenderá, sem dúvida, 
porque, segundo a curiosa observação de Jean Rostand, a cristalografia, de que Pasteur 
foi um cultor, veio casar-se tão estranhamente com a bacteriologia, nos dias que correm. 
Sim, os cristais vivem. 

 

 
Jesus e os Três Reis Magos 

PIZARRO 

 

Via, afinal, naquele dia, a luz 

O Setenário humano de uma Cruz,  

O doce Rei da quarta Jerarquia.  

Uma nova semente germinal 

Ia florir, frutificar – Natal! –  

Lançada pelo filho de Maria. 

 

E, na grandeza de um coral vedântico,  

Do coração do mundo ecoou um cântico  

De aleluias, de festas, de esplendores.  

Aqui, alem, em mil Fraternidades,  

Saudado foi, com o hino das idades, 

O grande primogênito das dores.  

 

Guiados por estreia flamejante, 

Em busca do presépio desse infante, 

De bem longe chegaram tres reis magos.  

Vinham render-lhe a cálida homenagem  

De quem já fez também essa viajem,  

Em ciclos que se foram, já tão vagos...  

Vinham trazer ao santo Filho do Homem  

Os poderes que os males não consomem,  

Patrimônio augural de outras esferas;  
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Aquilo que os milênios que lá vão  

Guardaram, com amor, no coração, 

Ou negaram, depois, no fim das eras. 

 

Três tradições, três mundos e três raças.  

O primeiro falou: Venho das graças 

De um mundo que venceu pelo querer  

A força do destino e dominou 

Tudo aquilo que a terra germinou. –  

Com este OURO que luz, dou-te o PODER.  

 

O segundo falou: Vivo há milhões, 

Trago em mim o avatar das tradições,  

E o tempo de meus passos se irradia.  

Ninguém mais do que eu olhou os Céus,  

Ninguém mais do que eu sentiu a Deus. –  

Com o INCENSO te dou SABEDORIA. 

 

E o terceiro falou: Venho da terra  

Que no bojo dos túmulos encerra  

O segredo da vida e da verdade.  

Venci a morte pelo incorruptível 

E o domínio ganhei do invisível. –  

MIRRA te dou, tens a IMORTALIDADE.  

 

E depois de adorarem o Menino,  

Regressaram, com ânimo divino, 

Ao seu antigo e sempiterno seio. –  

Para aguardar, no fundo das centúrias,  

Insensíveis aos anos e às injúrias,  

Aquele que há de vir... e que já veio! 

 

NOTAS E COMENTÁRIOS 

 
HOMENAGEM AO DUQUE DE CAXIAS 

 
A SOLENIDADE REALIZADA PELO INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO, 

NO DIA 25 DE AGOSTO 
 

O Instituto Cultural Brasileiro, que e uma das grandes realizações da Sociedade 
Teosófica Brasileira, no terreno do ensino e da difusão da cultura, cumprindo um dos 
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postulados fundamentais de seu programa de brasilidade, associou-se civicamente às 
homenagens prestadas pela Nação ao imortal e glorioso Duque de Caxias. 

Nesse sentido, fez realizar, no Salão de Honra da S.T.B., uma, solenidade 
comemorativa a 25 de agosto último, dia dedicado à memória do unificador e pacificador 
do Brasil e consagrado ao Soldado Brasileiro. O Salão foi ricamente decorado com 
dísticos, flores e bandeiras, destacando-se, em painel, uma grande Bandeira Brasileira 
acolitada pelas efígies do Duque de Caxias e do Presidente, Getúlio Vargas, surgindo de 
molduras trançadas de louros e de fitas com as cores nacionais. Na parede fronteira, a 
frase célebre de Caxias: Sigam-me os que forem brasileiros! estava grifada por cravos 
coloridos e artisticamente dispostas. Duas grandes corbeilles, em forma de jarra, como 
que montando guarda à bandeira da Pátria, completavam o quadro admirável da 
ornamentação cívica. E dando um toque da elevada função espiritual da S.T.B., no alto da 
parede à esquerda da mesa, um painel gigantesco, em fundo azul com letras douradas, 
ostentava o lema, triunfal da Obra: "BRASIL, SANTUÁRIO DA INICIAÇÃO MORAL DO 
GÊNERO HUMANO À CAMINHO DA SOCIEDADE FUTURA." 

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

As 20h30 já se encontrava o recinto, apesar do mau tempo reinante, literalmente 
tomado por uma grande assistência. Assumindo a presidência, o Dr. Artur de Sousa 
Figueiredo, diretor do Instituto, convidou para fazerem parte da mesa os Srs. Capitão 
Diderot Miranda, representante do fitado Maior do Exército, Dr. José Henrique da Silva 
Queiroz, Dr. Eduardo Cícero de Faria, Dr. César do Rego Monteiro, Cel. Manuel Tenreiro 
e Dr. Pizarro Loureiro, orador oficial da solenidade. 

Aberta a sessão com o Hino Nacional Brasileiro, cantado por todos os presentes, 
foi dado início ao programa literário, organizado pela Professora D. Martha Matthiesen 
Queiroz e a cargo das seguintes alunos do Instituto: Venus dos Santos, Laís Silveira de 
Menezes, Hermogênea dos Santos Sousa e Moacir Castelo Branco, que recitaram versos 
de poetas brasileiros alusivos à figura de Caxias e aos feitos heróicos de nossos 
soldados. A seguir, foi concedida a palavra ao Dr. Pizarro Loureiro, que pronunciou o 
seguinte discurso: 

Minhas Senhoras e meus Senhores: Estamos hoje aqui reunidos para celebrar .a 
memória imortal de um homem que nas doeu a consciência nacional, ima idade perigosa 
da emancipação, que nos ensinou o caminho da paz nacional através da solidariedade de 
todos os brasileiros, que nos legou o espírito da honra e da dignidade militar, base e 
fundamento dia existência da Pátria espiritualmente formada. 

E nos reunimos ainda com a impressão dolorosa dos últimos acontecimentos 
marítimos, com o coração sangrando do bárbaro atentado de que foi vítima o Brasil, 
atacado pelos corsários do crime organizado, que tentam impor ao mundo, numa 
regressão aos séculos nefastos do cesarismo, o regime do chicote político, da grilheta 
espiritual, do tronco ideológico. 

Com o sangue generoso de brasileiros, eles escreveram, no pergaminho negro da 
crueldade humana, a mais vergonhosa página da história contemporânea. Os abutres 
imperiais, famintos de carne geográfica, de vítimas humanas e dos manjares das matérias 
primas, estenderam o seu vôo de morte pelo mundo inteiro, levando o luto a todos os 
lares, a destruição a todos os povos e a desgraça a todas as nações. O seu grasnar 
sinistro tem o ribombo dos canhões, o seu bater d'asas o ruído apavorante das máquinas 
aéreas e a sua sombra por onde passa, nas terras, nos mares e nos ares, deixa atrás de 
si, como um signo maldito, trevas, horrores,. miséria e desolação. Eles querem o 
predomínio de uma raça, e o governo de uma doutrina, alicerçados na escravização aos 
povos, na asfixia da personalidade, na dissolução dos Estados e na morte da liberdade. 
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Ilustração: fotos 

Legenda: 

Em cima - O Presidente da República assina, em 1917, a declaração de guerra do 
Brasil à Alemanha.  

Em baixo - O Presidente Vargas, em memorável reunião ministerial, declara, 25 
anos depois, guerra às potencial totalitárias. 

 

O Brasil, fiel a seus princípios, dentro de sua esplêndida e magnifica tradição 
pacífica, que o fez inscrever na sua Carta Magna o repúdio à conquista como instrumento 
ide política internacional, e o fez regularizar a mais extensa, fronteira do Novo Mundo, 
sem a ameaça dos canhões, não pôde ficar indiferente à avalanche que ameaça 
subverter as mais altas conquistas da cultura humana.. E seguiu, com esse espirito pan-
americano, que é a pedra de toque de uma civilização que alvorece, a sorte e o destino 
do Continente, quando a traição lemuiana, em Pearl Harbor, apunhalou pelas costas os 
Estados Unidos. 

Nenhuma atitude tomamos que não se enquadrasse dentro de nosso 
temperamento jurídico, porque não nos quisemos nivelar ao agressor desalmado. Mas 
este, para quem o direito nada significa, para quem a lealdade é um crime e a honra uma 
covardia, não teve escrúpulos em manchar as suas mãos assassinas com o sangue de 
centenas de brasileiros, de homens, de mulheres e de crianças, que dentro de sua própria 
casa, numa viagem costeira, dormiam tranquilamente nos seus beliches. Na calada da 
noite, como os magos negros, deram o golpe brutal e traiçoeiro. E para que a brutalidade 
ficasse mais completa, com requintes de obra prima do mal, usaram de um sinal a que 
todos os marinheiros atendem, de acordo com o seu código dia honra. O S.O.S. atraiu 
mais vítimas apara a sanha bestial dos banqueteadores de cadáveres. 

No entanto, meus senhores, ao tomarmos a resolução de romper com as nações 
do Eixo, não o fizemos por simples espírito de aventura nem por qualquer interesse 
ocasional. Fizemo-lo cumprindo um compromisso assumido solenemente e solenemente 
ratificado, em Lima, Havana e no Panamá, de que a agressão a um membro da família 
americana seria considerada uma agressão a todos os países da América. Nós não 
assumimos nenhum compromisso guerreiro nem firmamos nenhum pacto ofensivo. 
Limitamo-nos a seguir as nossas tradições e a manter a lealdade ao nosso espírito pan-
americano. Neste concerto continental de nações livres e soberanas, de povos pacíficos e 
trabalhadores, contribuímos com a nassa, modesta parte para a realização desta 
admirável profecia de Bolívar: "A América assim unida poderá chamar-se a rainha das 
nações e a mãe das repúblicas", e tendo presente, tombem, aquela outra sentença do 
Libertador: "A sorte da América reclama imperiosamente o favor de quantas almas 
generosas conhecem o preço da liberdade e se orgulham de defender a justiça". 

Esta Sociedade, marco de redenção plantado nas terras elo Cruzeiro do Sul, pode, 
neste momento, justamente orgulhar-se de ter sido sempre uma fiel e incansável 
vanguardeira do pan-americanismo, porque trem sabido cumprir a missão que lhe foi 
cominada, pelas desígnios insondáveis do Alto. Assim, não apenas pregamos, 
quotidianamente, esse sentimento de solidariedade continental, que deflui de nossos 
intransigentes sentimentos de unidade nacional, tão necessária à defesa do hemisfério, 
como apoiamos objetivamente todas as manifestações desse espírito E uma dias mais 
significativas provas desse nosso ideário demo-la com o número especial de nossa 
revista, não igualado por nenhuma publicação particular ou oficial, número que dedicamos 
ao acontecimento internacional que foi a III Reunião de Consulta dos Chanceleres 
Americanos, realizada nesta capital. 
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Aquele dístico que ali vedes, lema espiritual da S. T. B. : BRASTL, SANTUÁRIO 
DA INICIAÇÃO MORAL DO GÊNERO HUMANO, A CAMINHO DA SOCIEDADE 
FUTURA, diz bem dos gloriosos destinos da nossa obra. Porque a civilização que há, de 
vir, que já está, a caminho, terá por cenário a América, mas o Brasil, eu vos posso 
assegurar, será o seu santuário. Daqui há de sair, no simbolismo do candelabro das três 
chamas, a luz votiva que iluminará a humanidade, então livre dos vírus políticos que a 
consomem nas fogueiras dantescas das hecatombes bélicas, dos imperialismos 
abastardadores, dos consulados escravagistas que se servem da força maléfica, do gênio 
mecânico apara destruir o pensamento, a cultura, o espírito e a liberdade dias nações. 

E assim ter-se-á cumprido a profecia poética, de José Bonifácio, inscrita no bronze 
que imortaliza o descobridor português das terras virgens do Pindorama: 

Qual a palmeira que domina ufana  

Os altos topos da floresta espessa,  

Tal bem presto há de ser no Mundo Novo  

O Brasil bem fadado. 

Mas, senhores, qual foi o objetivo do Eixo, na noite macabra do atentado? Qual foi 
o pensamento que moveu, naquela hora de vergonha para a espécie humana, os inimigas 
da civilização? Foi o de atemorizar-mas, de amedrontar o Brasil. Foi o de fazer com que 
recuássemos de nossos compromissos, como covardes trêmulos, diante da luta e do 
terror. 

Mas, bem se vê que eles não conhecem a nossa gente, não compreendem o 
nosso povo. Viram-no pacífico, entregue ordeiramente ao seu trabalho, seara ódios no 
coração, sem sentimentos de vingança flutuando, como bandeiras vermelhas, sobre a 
imensidão do seu território, competindo fraternalmente, com outros povos tombem 
pacíficos, na arrancada do progresso. Fez-lhes falta um compêndio da História do Brasil. 
Por isso não sabem que, em 4 séculos e meio de existência, nenhum invasor encontrou 
quartel ou trégua até que seu último homem, corrido pelos nossos soldados, deu as 
costas à terra invadida, ao solo sagrado da nossa Pátria. Não sabem que os brasileiros 
preferem a morte à desonra e que, para eles, a vida, é indigna de ser vivida, sem a 
liberdade, que é o alimento diuturno dos verdadeiros homens conscientes e alforriados. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Alguns aspectos da solenidade em Honra de Caxias. 

 

Em vão, porem, será todo o esforço satânico das hostes do mal, toda a sua 
crueldade e barbárie. O povo brasileiro, experimentado em mil pugnas redentoras, sente 
correr nas suas veias o sangue glorioso dos seus heróis coloniais, dos Albuquerques, dos 
Felipe Camarões, dos Henrique Dias. 

Napoleão, depois da campanha peninsular, decretou, para as escolas da França, o 
ensino obrigatório da História de Portugal, dizendo que isso fazia porque ela era uma 
escola de heroísmo. Pois bem, senhores, nós formamos nessa escola o nosso espírito e 
nela aprendemos, com o exemplo de nossos maiores, a sacrificar, pela honra, pela 
inviolabilidade e pela, grandeza da Pátria, a própria vida, efêmera e vulgar em face do 
destino e da eternidade da Nação Brasileira. 

Em pura perda os tiranos arreganharão os dentes e os corvos do Eixo afiarão as 
garras, porque não se pode submeter pelo medo ou pela força uma nação que foi criada 
por uma raça de homens livres, que herdou de sus antepassados o sentimento da 
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liberdade, um povo que tem como seu Nume Tutelar, como expressão gloriosa do seu 
espirito nacional, a figura olímpica do Duque de Caxias, sol esplendente que alimenta a 
terra generosa e fecunda do nosso patriotismo. 

Senhores: 

Só a semente dos homens imortais gera a grandeza dos povos e das civilizações. 
Conduzindo, defendendo ou criando, esses homens escolhidos pelas desígnios de Deus, 
traçam as linhas mestras das Nações, no espaço e no tempo, no mundo físico como no 
mundo espiritual. Não há espírito não há cultura, não há progresso nem evolução para um 
povo que não tem, como forma continente definida, os contornos definidos de um território 
e a concreção perfeita de uma consciência nacional. Essa, é a grande lei histórica que 
!preside à evolução da humanidade, em todos os quadrantes do universo. 

O Brasil não fugiu a essa lei geral ao transformar-se em Estado e Nação. Vultos 
gloriosos enchem as páginas de nossa história, são livros preciosos nas estantes da 
nossa recordação coletiva, pedras angulares dia construção do edifício nacional. 

Independente da coroa portuguesa, o Brasil, graças ao gênio de José Bonifácio, a 
D. Leopoldina, verdadeira, mãe dos brasileiros livres, e de D. Pedro I, transformou-se num 
Império, porque só o trono podia, pela sua majestade, sobrepor-se às paixões 
regionalistas e partidárias. A liberdade do Brasil não podia custar o preço fatal da sua 
destruição. E é esse o grande problema que terão de enfrentar os patriotas. 

Caxias será o herói lendário da unidade do Brasil e da pacificação da família 
brasileira. Ainda Major, comandava ele, na véspera da abdicação, a guarda do Imperador 
Pedro I. A revolta militar lavrava para alem dos portões do palácio imperial. O próprio pai 
de Caxias dirige a rebelião. Ele, porém, não vê a causa do pai nem a paixão política dos 
rebeldes. Vê apenas o Brasil, teme que uma criança de seis anos não seja obstáculo à 
desagregação da Pátria. E fica fiel ao monarca, porque a corôo imperial é a segurança da 
unidade da Nação. Pedro I, no entanto, prefere abdicar, agradece-lhe a lealdade e os 
conselhos militares, porque não deseja derramar sangue brasileiro. Mas Caxias não teme 
pelo sangue brasileiro, porque muito acima dele está a Pátria, porque sem Pátria 
Brasileira não podia haver povo brasileiro. 

E esse foi o sentimento que sempre, durante toda a sua vida, o animou, que o fez 
destruir, no norte, no centro e no sul do país, todos os focos de rebelião, que o 
partidarismo e o regionalismo, pela alquimia das paixões, transformaria em elementos 
desagregadores do Brasil. 

....Caxias é, no dia de hoje, data do seu nascimento, Dia do Soldado, reverenciado 
em todo o território brasileiro. Nas escolas, nas fábricas, no campo, nos laboratórios, nos 
gabinetes e nas casernas, entre hinos festivos ao som dos clarins e ao espoucar das 
salvas, seu nome recebeu a consagração do povo brasileiro, e duplamente porque 
comemoramos tombem o centenário da Revolução de 1842. Poucos homens em nossa 
terra, subiram tão alto na gratidão da Pátria, poucos, como ele, souberam cumprir o dever 
supremo de Chefe ir além da renúncia e do sacrifício, na ânsia patriótica de engrandecer 
o Brasil. 

Evocar a figura desse herói das mais delicadas jornadas da vida nacional, é reviver 
todo um passado que pôs à prova a contextura da nossa raça, a nossa consciência de 
povo e as aspirações mais caras da alma brasileira. No campo de batalha, ao troar dos 
canhões, ou no recesso dos gabinetes, aio meditar sobre os problemas da Nação, Caxias 
foi sempre o mesmo homem de talhe jupiteriano, reto como um varão do Lácio, valente 
como um espartano, com todas as qualidades patrióticas e militares de um Aníbal. 

A ele coube a tarefa ingente, repitamos, de defender a unidade nacional, a missão 
de preservar o patrimônio geográfico-político que herdamos de nossos antepassados. E 
sua espada, limpa da mácula, de uma derrota, não permitiu o esfacelamento dia Pátria, 
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nem que a bota do invasor conspurcasse a soberania nacional. Ao brasileiro vencido, 
estendia a mão patrícia e amiga, porque toda Idéia de vingança estava longe do seu 
coração; ao inimigo derrotado, não lhe arrancava a honra militar. Sucessão de vitórias foi 
a sua vida, porque só o amor da Pátria iluminava o seu gênio e inspirava os seus passos. 

Soldado, na guerra, cidadão, na paz, Caxias enche com seu vulto gigantesco a 
cena histórica do Império. Homem síntese de nossa honra militar, nele se aglutinavam 
todas as virtudes humanas, a lealdade, a bravura, a bondade, a inteligência e o 
patriotismo. Por isso, sua glória resplandece como um sol, é luz perenemente acesa na 
ara augusta da Pátria, a quem, ele tanto dignificou e amou. 

A história recolheu-lhe a auréola, guardou, como relicário sagrado, os florões de 
sua glória imorredoura, apresentando-o aos olhos das gerações como um padrão de 
brasilidade, como um santo do patriotismo, padroeiro de todas as nossas promessas e 
esperanças de povo. 

Nesse espírito de unidade nacional, nesse sentimento patriótico de engrandecer e 
de preservar o Brasil para os destinos que lhe estão reservados desde o começo dos 
mundos, é que a S. T. B., através do Instituto Cultural Brasileiro, da Rama Hilarião de 
Belém do Pará e nas suas classes internas, vai forjando uma juventude forte de corpo e 
de espírito para tomar posse daquilo "que ao Brasil caberá por justa herança". Spes 
messis in semine. A esperança da colheita reside na semente. 

Caxias é, para essa juventude, uma lição perene de patriotismo, urna bandeira e 
um símbolo, porque a sua espada não se enegreceu ao fumo da conquista; ao contrário, 
é luz flamejante, pois todas as vezes que foi desembainhada serviu à unidade da Pátria e 
à defesa do Brasil. 

Glória, pois, a quem tanto amou e serviu a Pátria! 

Honra a quem tanto dignificou e enobreceu o nome brasileiro, como unificador e 
pacificador da Nação! 

Hosana a quem, embora imerso no sono da eternidade de Deus, ainda vela pelo 
Brasil, através do milagre ida evocação do seu nome imortal! 

E, neste momento, quando revidamos à altura da nossa dignidade o vandálico 
atentado da Alemanha e da Itália, cujos césares não hão de escapar ao castigo de tantos 
crimes, que Caxias nos sirva de guia e de protetor, que seu espírito paire sobre a nossa 
terra, e que cada uri de nos ao ouvir a sua voz de comando: "Sigam-me os que forem 
brasileiros! empunhando a espada do seu patriotismo, de pé, fronte erguida e em 
arrancada, mostre ao mundo, diante do inimigo, na defesa de sua honra de povo e de sua 
soberania de Nação, que o brasileiro pode morrer, mas que o Brasil jamais morreu, 
porque é indestrutível e eterno! 

Findo o discurso, que foi muito aplaudido, a solenidade foi encerrada com o Hino 
Nacional Brasileiro. 

O Sr. Capitão Diderot Miranda, que assistiu à solenidade como representante do 
Estado Maior do Exército, visitou demoradamente a sala de aulas da instituição, exarando 
da seguinte forma, no livro de honra do Instituto, as suas impressões: "Tive grande e 
enorme satisfação em conhecer o Instituto Cultural Brasileiro pelos seus alevantados 
propósitos, tão brilhantemente demonstrados na solenidade de hoje.  

Rio 25 de Agosto de 1942.  

(a) Capitão Diderot Miranda." 

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

Respondendo ao convite do Instituto para assistir à solenidade, o Sr. Ministro da 
Guerra, por intermédio do Chefe de seu gabinete, enviou à S. T. B. o seguinte ofício: "Sr. 
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Diretor da Sociedade Teosófica Brasileira. Tenho a honra de comunicar-vos o 
recebimento do ofício de 20 de agosto corrente, pelo qual convidais o Exmo. Sr. Ministro 
da Guerra para assistir às homenagens que serão prestadas a 25 de agosto corrente, 
pelo qual convidais o Exmo. Sr. Ministro da Guerra para assistir às homenagens que 
serão prestadas a 25 deste,  ao Marechal Duque de Caxias – Patrono do Exército. Em 
nome de sua Excia. agradeço-vos muito penhoradamente a gentileza desse convite, 
apresentando-vos, com os meus cordiais cumprimentos, as expressões do meu alto 
apreço.  

(a) Coronel Candido Caldas, Chefe do Gabinete". 

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

Do Dr. Herbert Moses, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, recebeu o 
diretor do Instituto a seguinte comunicação, datada de 24: "Tenho a grata satisfação de 
participar o recebimento da carta datada de 20 do corrente, convidando-me para a sessão 
solene em homenagem ao Duque de Caxias, a realizar-se amanhã, às  20 horas. 
Agradecendo a gentileza dar lembrança, sirvo-me do ensejo ¡para renovar os protestos de 
minha alta estima e elevada consideração.  

(a) Herbert Moses". 

 
PREITO DE JUSTIÇA E DE SAUDADE 

 
A S.T.B. E A MEMÓRIA DA SAUDOSA IRMÃ GRACILIA BITTENCOURT BATISTA 

 
Realizou-se em o Salão Nobre da Sociedade, no dia 8 de agosto, uma reunião 

destinada a celebrar a passagem do 1o mês do passamento da V. Irmã Gracilia 
Bittencourt Batista, fundadora da Rama Hilarião, de Belém do Pará. 

A essa solenidade, dedicada a uma das mais belas vidas realizadoras da nossa 
Obra, compareceram todos os Irmãos da Série D, membros da Diretoria e o General 
Basílio Taborda, irmão da extinta, e várias pessoas de sua família e relações. A mesa, 
sob a presidência do Instrutor, Dr. Castaño Ferreira, ficou assim constituída: General 
Basílio Taborda, Dr. J. H. da Silva Queiroz, Dr. Pizzarro Loureiro, Dr. Levi Panzera, Sr. 
Mário Queiroz e D. Clotilde M. dos Santos. 

Abrindo a sessão, falou o Dr. Castaño Ferreira, que fez o sentido necrológio da 
pranteada extinta, exaltando as suas virtudes espirituais, o seu devotamento à Obra e o 
admirável trabalho por ela realizado com a fundação. da Rama Hilarião, em Bebem do 
Pará, legitimo rebento da S.T. B . , no extremo Norte do país. 

A seguir, o Dr. Eduardo Cícero de Faria traçou as linhas excepcionais de sua 
personalidade, rememorou passagens de sua vida espiritual e de seu dinamismo 
construtivo, saudando-a em nome de todos os Irmãos. O Capitão Cícero Pimenta de 
Melo, depois, em tocante saudação, relembrou os seus heroicos esforços em prol do 
engrandecimento da S. T. B. , a empreitada gloriosa levada a efeito em Belém, com 
devotamento e sacrifício, provas expressivas de seu grande espírito e de seu boníssimo 
coração. Finalizando, o Dr. Pizarro Loureiro, orador oficial da Sociedade, em brilhante 
preito de saudade, exaltou os méritos intelectuais da V. Irmã Gracilia Bittencourt Batista, 
destacando u seu gênio poético. 

A reunião, aberta com o mantram predileto da venerável e saudosa Irmã, foi 
encerrada com o Hino Social da S. T. B . , cantado por todos os Irmãos presentes. 

**************** 
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A STB E O NATAL DOS POBRES 

O Posto no 15 da Cruz Vermelha Brasileira, sob o patrocínio de um grupo de 
senhoras da Sociedade Teosófica Brasileira, fez no dia 24 do corrente mês farta 
distribuição de mantimentos, roupas e brinquedos á pobreza do Meier, proporcionando-
lhe, assim, !um Natal mais alegre e feliz. Durante todo esse dia, enorme multidão manteve 
sempre lotada a sede do Posto, recebendo as suas festas das mãos das senhoras que 
tão dedicada e patrioticamente vêm colaborando com o Brasil, no seu prodigioso esforço 
de guerra.  

 

NOVAS SEÇÔES DE DHÂRANÂ 

Coincidindo com o novo ano de 1943, esta revista vai criar novas e mais amplas 
seções, destinadas a proporcionar. aos seus leitores matéria variada, focando todas as 
atividades humanas fundamentais ao desenvolvimento do espirito e da inteligência. 
Assim, teremos mais as seguintes Seções : Educacional, científica, bibliográfica. 

 

“O MELHOR DIA” 

Publicado na Imprensa de Belém do Pará, transcrevemos, a seguir, o artigo 
intitulado "O MELHOR DIA", da lavra do Irmão Lobato Caldas, pertencente à Rama 
Hilarião, esplêndido rebento da STB, na linda capital do grande Estado Brasileiro do Pará: 

"Circunstância para mim, excepcional, impediu-me, domingo, acompanhar, 
também, em pessoa, meus amigos da Rama Hilarião, nas solenidades ali realizadas em 
comemoração à data de 10 de agosto. 

Para os teosofistas, e eu sou, ainda, menos que um estudante atrasado da 
Sabedoria Iniciática das Idades, nenhuma outra data se lhe pode comparar em 
magnitude. E mesmo profanamente, sendo este, aliás, o aspecto que mais pode 
interessar o leitor, o "10 de agosto" não deixa de ser, de modo real, tangível, uma data da 
Humanidade. 

Depois de Blavatsky revolucionando, golpeando de morte o pretensioso 
dogmatismo científico oficial, dando à vida uma interpretação de vida; depois de Mário 
Roso de Luna, tornando acessível o que se apode saber, lendo, escrevendo ou traçando, 
a Sociedade Teosófica Brasileira tem sido e o é, nestes dezoito amas de existência 
material, a pedra angular do nova edifício da humanidade futura. 

Roosevelt, Eduardo VIII, Gandhi, conhecem-na, e Getúlio Vargas bem lhe pode ter, 
já, medido as alturas. Enfim, é apreciada por todo aquele que, livre, for um homem livre.  

Hitler sabe-a seu maior inimigo, e a, Maçonaria Universal reconheceu-a, desde 
muito antes. 

Trabalhando para o Brasil, privilegiadamente, o Continente muito, já a ela deve. 
Paz, Fraternidade, Justiça, foi em síntese, o texto expresso pela Conferência da Rio de 
Janeiro, mais que qualquer outra. Da terra de Rui, outro grito não ecoaria senão o de 
Justiça. Ideal que será o porvir, mesmo que esse seja como quer parecer a qualquer leitor 
pessimista destes tempos, o pio Jardim das H,9spérides, da lenda sempre emotiva.  

"Spes messis in semine", o lema da S. T. B. é a divisa fulgurante, capaz, por si só, 
de iluminar a mente mais obumbrada. E desde 1921 o Brasil vem colhendo seus 
saborosos frutos. Basta para verificação um pouco da História que todos devem saber. De 
lá para cá nenhum fato deixará de preencher, antes, as páginas da História da Sociedade 
que vem sendo escrita desde tempos imemoriais. 

Quanto ao Estado Novo quero consignar, apenas, que em 1936, quando mais 
conturbado se encontrava o pais pelas paixões políticas, Eduardo Cícero de Faria lançava 
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aos quatro cantos no flagrante do seu livro "O Sexto Sentido", o retrato da carta 
constitucional, de 37, senão muito mais ainda. Quebrávamos, de vez, pelo nosso pensar, 
os laços que porventura ainda nos prendiam ao mundo cultural europeu em estertorosa, 
agonia. 

Há onze anos vicejando no "Pórtico monumental da Amazônia", a Rama Hilarião, 
da Sociedade Teosófica Brasileira, tem, agora, sua sede própria inaugurada, e nós um 
templo, arcadas e colunas não menos simbólicas no umbral majestoso da "Pérola do 
Norte". 

Mantendo o Instituto cultural Paraense que por sina vez superintende uma escola, 
primária, a Escola Doméstica "Gracilia Batista" e o Curso Superior de Preparatórios 
"Osvaldo Cruz", a Rama Hilarião presta, também, entre nós, com seus esforços, em 
caráter que, embora não tenha o falso "brilho das aparências dn poder não menos 
ilusório, outro inestimável serviço ao mundo de amanhã. 

Vê o leitor em tudo que vai dito em nosso comentário de hoje, e muito mais ainda 
veria se fizesse o esforço próprio de investigar, que, mesmo saldando uma dívida com o 
ideal maior de minha vida, bendizendo sempre e cada vez mais ao meu queridíssimo 
mestre professor Henrique José de Sousa, razões de sobra julgo ter encontrado para a 
palestra em que pretendi demonstrar, do modo que achei melhor, pela curiosidade natural 
que possa suscita, que o "10 de agosto" é, de fato, para a Humanidade, o seu – melhor 
dia. 

LOBATO CALDAS. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Grupo de Irmãos da S. T. B., por ocasião da visita levada a efeito em Setembro 
último à cidade de São Lourenço e suas cercanias. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Aspecto da mesa que presidiu à solenidade de encerramento dos cursos do 
Instituto Cultural Brasileiro, realizada simultaneamente com a comemoração do "Dia da 
Bandeira", 19 de Novembro próximo passado. 

 
A S. T. B. E A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 

 
FUNDADO SOB OS AUSPÍCIOS DESTA SOCIEDADE, NO MEIER, 

O POSTO No 15 - O ATO INAUGURAL E AS AUTORIDADES PRESENTES 
 
 

A Sociedade Teosófica Brasileira, colaborando com as forças vivas do país, hoje 
enfrentando, sobranceiramente, uma guerra que lhe foi imposta, de modo estúpido e 
covarde, pelas Nações do Eixo, resolveu reunir os seus esforços ao da Cruz Vermelha 
Brasileira, através um grupo de senhoras pertencentes ao seu quadro social. 

Nesse sentido, de acordo com as autoridades respectivas, fundou o Posto que 
tomou o no 15, e que funciona à Travessa Rio Grande, 26, no populoso subúrbio do 
Meier. A sua direção ficou assim constituída: Presidente: D. Célia Poppe de Figueiredo; 
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Secretário: D. Francisca Miranda Freitas; Tesoureira: D. Domiciana Meier Flores; 
Auxiliares: D. Isabel Beatriz Pimenta de Melo e D. Heloisa Assis Duque Estrada. 

A festa inaugural realizou-se no dia 24 de Outubro, com toda a solenidade, ás 17 
horas. A Mesa, presidida pelo Secretário Geral da Cruz Vermelha Brasileira, Major Dr. 
Artur Alcantara, ficou assim constituida: Tenente-Coronel Manfredo da Silva Marques, 
Comandante do 3o Batalhão da Policia Militar; Tenente Achiles, representando o 
Comandante do Corpo de Bombeiros da Estação Marechal Niemeyer; Professor da 
Armada, Pedro Hugo Martins; Dr. Alves Pedro, diretor do Departamento de Limpeza 
Pública Urbana, Dr. Pedro Hugo Martins Júnior, professor do Curso de Voluntarias-
Socorristas do mesmo posto e D. Célia Poppe de Figueiredo, chefe do Posto 15. 

Fizeram uso da palavra o Secretário Geral da Cruz Vermelha Brasileira, o Dr. 
Pedro Hugo Martins Júnior e D. Celia Poppe de Figueredo, aqueles exaltando o mérito da 
solenidade e a colaboração da S. T. B., esta última explicando as razões patrióticas do 
cometimento e agradecendo a presença das autoridades que ali foram para prestigiar a 
iniciativa. 

As bandas de música do Batalhão de Guardas e do 3o Batalhão da Policia Militar 
abrilhantaram a festa. Finda a solenidade a direção do Posto 15 ofereceu um ótimo 
serviço de bufê a todos os convidados e autoridades presentes. 

 
RAMA  HILARIÃO 

 
MAIS UMA SIGNIFICATIVA DOAÇÃO À RAMA HILARIÃO DE BELÉM DO PARÁ 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Atividades da Rama Hilarião de Belém do Pará, vendo-se ao alto um aspecto de 
sua sede própria, em fase adiantada de construção. 

 

O Prefeito da cidade de Belém do Pará, Dr. Abelardo Condurú, vem de ter um novo 
gesto de solidariedade para com a Rama Hilarião, que abem demonstra o quanto esse 
governante se integrou nas finalidades dessa loja da S. T. B., no extremo norte do país. 

Depois de ter doado à mesma o terreno, onde foi construída a sua sede, o Prefeito 
Abelardo Condurú completou o seu gesto magnifico e fidalgo, presenteando a Rama 
Hilarião com materiais para soalho, forro e esquadrias, que devem ser empregados na 
terminação do referido prédio, materiais esses num valor aproximado de 20 mil cruzeiros. 

A S. T. B. ao tornar público mais essa gentileza do Prefeito Abelardo Condurú, 
cumpre o dever de agradecer-lhe, ressaltando, ao mesmo tempo, o exemplo de um 
homem de governo que sabe reconhecer as obras altruísticas e preocupar-se com o 
desenvolvimento espiritual de seus governados. 

 

 
INSTITUTO CULTURAL PARAENSE 

Comemorando o 18o aniversário da S.T.B., a Rama Hilarião de Belém do Pará 
realizou uma brilhante solenidade – A entrega dos diplomas às alunas da Escola de 
Prendas Domésticas "GRACILIA BATISTA", que terminaram o curso. 
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.A Rama Hilarião, vergôntea da grande árvore espiritual da S.T. B., na linda cidade 
de Belém do Pará, a pérola da norte, comemorou, com extraordinário brilhantismo, o 
transcurso do 18o aniversário da fundação da Sociedade Teosófica Brasileira. Fê-lo 
através do seu Instituto Cultural Paraense, patriótica realização que se destina a colaborar 
aia difusão do ensino e da cultura naquela unidade da Federação Brasileira. A solenidade, 
que se realizou na sede própria do Instituto, em construção, teve uma repercussão 
invulgar, não só pela numerosa assistência que a ela compareceu, como também pela 
entrega das diplomas de habilitação às alunas da Escola de Prendas Domésticas 
"GRACILIA BATISTA", daquele Instituto, que terminaram o seu curso. 

Às 9 horas da manhã, deu o IrMão Dr. Carlos Lucas de Souza início à primeira 
parte do programa comemorativo, com o hino social da S.T.B., que foi cantado pelos 
alunos e membros da Rama. Dando abertura à primeira parte do programa, foi 
representada pelas alunas Venusina Amorim, Levina Souza, Elza Souza, Helena Souza, 
Regina Costa, a comédia "As Faladoras", cujo desempenho arrancou fortes aplausos da 
assistência. A seguir, os alunos Zilfa Amorim, Elza Alves de Souza, Loris Amorim, 
Caracurú Nelio Teixeira, Levina Alves de Souza, Teresa Alves de Souza, Euline Felix 
Ferreira, Noeli Amorim de Souza, Valdomiro Costa, Helena Souza e Eremita Iracema de 
Barros, recitaram, respectivamente, az poesias: Pátria, Mãezinha, Sou Livre, Quadras, 
Milorde, Quadras, Renúncia, Jesus, As Três Esmolas, Quadras e O Credo. 

Iniciando a segunda parte, o Professor Levi Hall fez o panegírico de D. Gracilia 
Batista, a nossa pranteada Irmã, recentemente falecida nesta capital, e fundadora da 
Rama Hilarião de Belém do Pará. O orador traçou, em magníficas e evocativas palavras, 
o perfil dessa brava te intimorata batalhadora da nossa Obra, exaltando o seu apostolado 
espiritual, pontilhado de renúncias e de sacrifícios, que constituem, hoje, a auréola de sua 
vitória. Fez, depois, o elogio da Rama Hilarião, que tanto tem contribuído para o 
desenvolvimento espiritual e cultural do povo paraense, destacando a sua atuação no 
setor educacional e o reconhecimento dos Poderes Públicos. O orador terminou a sua 
oração com um apelo a todas as mulheres e homens de boa vontade para que sigam o 
exemplo da Irmã Gracilia Batista, verdadeira heroína da grande batalha pela redenção 
dos espíritos e que deu urna dignificaste mostra de coragem e de virtude a todas as 
mulheres do Brasil. 

Usou, depois, da palavra o paraninfo da turma, que focalizou o significado da 
solenidade e aconselhou aos seus paraninfados a jamais esquecerem as lições ali 
aprendidas e nunca se desviarem dos caminhos da honra, do trabalho e da dignificação 
espiritual da Pátria. O Irmão Dr. Carlos Lucas de Souza procedeu, em seguida, à entrega 
dos diplomas às alunas da Escola. Finda essa cerimônia, falou a oradora da turma 
diplomada, que enalteceu a obra, que a Rama Hilarião vem realizando e agradeceu o 
privilégio que lhes fora dado com os ensinamentos recebidos fraternalmente na Escola de 
Prendas Domésticas "GRACILIA BATISTA", terminando com a promessa formal de que 
:todas as alunas diplomadas tudo fariam para honrar o nome da magnânima patrona da 
instituição. 

E a solenidade foi encerrada com o Hino Nacional Brasileiro. 

 
AS FESTAS DO NATAL NA STB 

Como é de 'praxe, comemorou-se a passagem dessa data tão querida a toda a 
cristandade, distribuindo, às crianças menos bafejados pela sorte, roupas, brinquedos, 
etc., não só no Posto 15 da Cruz Vermelha situado no Meyer e sob a direção da irmã 
Célia Poppe, como em São Lourenço, onde se acha o Presidente Geral do S T. B. 
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Os clichês que se encontram a seguir, dão unta pálida idéia do que foi essa festa 
na Presidência Geral, em S. Lourenço, cujos portões ficaram abertos das 8 ás 11 horas 
para dar entrada a todos os possuidores de cartões, vários dias antes distribuídos. 

A abundância de ofertas foi felizmente suficiente para que a organizadora da festa, 
D. Helena J. de Souza, pudesse atender até aqueles que, não tendo cartão, bateram às 
portas da Vila Helena. Ela nos incumbe de agradecer a todos quantos com tão boa 
vontade contribuíram para essa obra de fraternidade humana e lhe permitiram levar um 
pouco de alegria ao coração de um tão grande numero de crianças. 

 
O 18o ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO 

DA SOCIEDADE TEOSOFICA BRASILEIRA 
 
Ilustração: foto 

Legenda: 
A solenidade realizada no dia 10 de Agosto e a magnífica audição musical do 

programa comemorativo. 

 

Comemorando a passagem do 18o aniversário da fundação material da Sociedade 
Teosófica Brasileira, a sua direção promoveu uma sessão solene, seguida de uma hora 
de arte musical. 

Às 20h30, com a presença de todos os Irmãos maiores e de todas as nossas 
Séries foi iniciada a sessão pelo Dr. Castaño Ferreira, instrutor geral da obra, tendo ficado 
assim constituída a mesa : Dr. Castaño Ferreira, Dr. J. H. da Silva Queiroz, Dr. Levy 
Panzera,  Dr. Pizarro Loureiro, Coronel Manoel Tenreiro, Sr. Mário Queiroz e a Sra. 
Clotilde Martins Santos.  

O Dr. Castaño Ferreira fez o histórico da Sociedade, ressaltando as suas 
finalidades espirituais e a Missão que lhe cabe realizar no Brasil, ma América e no mundo. 
Assinalou os seus primeiros passos, os sacrifícios e os trabalhos dos primeiros anos, para 
terminar exaltando o grau já hoje atingido pela STB, que vem realizando uma das maiores 
obras espirituais do século. A seguir teve início a hora de arte organizada pela Prof.a. 
Célia Poppe de Figueiredo. Composto de Professores da Orquestra Sinfônica Brasileira, o 
quinteto que se exibiu, na interpretação de peças Clássicas, foi uma novidade para o 
mundo musical brasileiro, pois todos os seus instrumentos eram de sopro. Compunham a 
orquestra os Professores: Antão Soares – clarineta; Moacir Lizerra – flauta; Hans 
Braitinger – Oboé; Marcos Benzaguem – trompa, e José Lage da Rocha – fagote. – Todos 
os números, executados magistralmente, foram aplaudidíssimos pela assistência. 

A solenidade, que fora iniciada com o novo prefixo musical "Santuário do Brasil", 
cantado pelo coral ida Sociedade, foi encerrada cem o Hino Social da STB - "Alvorecer de 
um novo Ciclo", cantado por todos os presentes. 

 
O 21o NIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO ESPIRITUAL 

DA SOCIEDADE TEOSOFICA BRASILEIRA 
 

A sessão solene comemorativa – A inauguração do novo emblema 
da Sociedade –  Os discursos 
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Ilustração: foto 

 

Comemorando a fundação espiritual da STB, realizada pelos Gêmeos Espirituais 
na Montanha Sagrada de S. Lourenço, no dia 28 de Setembro de 1921, há portanto vinte 
e um anos, esta Sociedade fez realizar no dia 28 de Setembro último uma sessão solene, 
que foi precedida pela inauguração do novo emblema da Sociedade Teosófica Brasileira. 

Às 20h30, constituída a mesa pelos Srs.: Dr. Castaño Ferreira, Dr. J.H. S. de 
Queiroz, Dr. Pizarro Loureiro, Dr. Levy Panzera, Coronel Manoel Tenreiro, e Sra. Clotilde 
Martins Santos,  o Instrutor Geral da Obra, retirando a Bandeira do Brasil que encobria o 
novo lema, deu o mesmo como inaugurado. Fez-se, então, ouvir o Corpo Coral da 
Sociedade que cantou o prefixo musical "Santuário do Brasil". 

Sobre o novo emblema, o Dr. Castaño Ferreira fez uma magnífica dissertação, não 
só quanto ao, simbolismo de sua composição, como também quanto a sua importância 
dentro do novo ciclo da Obra em que está empenhada a STB, e de que ele é a 
representação, como escudo d'armas da nova batalha espiritual. Seguiu-se com a palavra 
o Dr. Pizarro Loureiro, orador oficial, que fez um vibrante !discurso sobre as finalidades da 
Sociedade Teosófica Brasileira, ressaltando o seu papel nos dias dramáticos que a 
humanidade está vivendo, em luta contra as hostes do Mal, chefiadas pelo hitlerismo 
destruidor. 

Por último, falou novamente o Dr. Castaño Ferreira, dando uma idéia. panorâmica 
da obra espiritual da STB, idos signos que a dirigem, amparam e estimulam e das razões 
transcendentes da sua fundação em S. Lourenço, em obediência a venhas tradições que 
já assinalavam esse glorioso evento. 

E a sessão foi, em seguida, encerrada, com a execução por todos os Irmãos 
presentes do Hino Social da STB. 

 
PARTIDO DO SUPREMO DIRIGENTE DA 

S. T. B. PARA SÃO LOURENÇO 
 

Com sua venerável família, e acompanhado por alguns dos nossos irmãos, seguiu 
para a sede espiritual da STB no dia 15 de Outubro, o Presidente Geral desta Sociedade, 
Professor Henrique José de Souza, que ali tenciona passar alguns meses. 

Transcrevemos a seguir a mensagem com que ele se despediu de todos os 
membros da STB, lida no dia 18 ao microfone da "Cruzeiro do Sul" pelo nosso 
companheiro Fragoso: 

"Minhas despedidas aos membros da S. T. B. 

Eis-nos, mais uma, vez. a caminho de S. Lourenço, excelso Lugar onde a Obra 
espiritualmente nasceu. Não podia, por isso mesmo, deixar de ser ali a sede do seu 
Governo Supremo, da sua Presidência Geral, desde que os misteriosos Arcanos da 
evolução dessa mesma Obra, acompanhando a mágica ampulheta do tempo, assinalam o 
ano 1933, cuja soma é A CASA DE DEUS.  

Desde o raiar do século XX, quando eu tinha apenas 16 anos – por sinal que 
aquele mesmo ARCANO – que em verdade teve início o meu trabalho, a minha Missão na 
Terra, á parte o desprestígio que tal nome tomou ultimamente na História da Humanidade 
e também na do Néo-Espirituralismo. Quarenta e dois anos justos venho trabalhando pelo 
mundo, com o principal objetivo de firmar no privilegiado Lugar que lhe competia, o 
Santuário ida nossa Obra. Sim, Brasil, "Santuário da Iniciação moral do gênero humano, a 
caminho da sociedade futura." BRASIL cujo nome indica que é nele onde se mantém 
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vivas e crepitantes as BRASAS de AGNI, o Fogo Sagrado. Manusicamente falando, Terra 
da Promissão, Nova Canaã para aqueles que foram e serão ainda atraídos para essa 
mesma Obra. No sentido profano ou exotérico, uma nova Pátria para todos os povos do 
mundo acossadas pelos terríveis vendavais de um ciclo em franca e estertorosa agonia. 

Fogo que se eleva do Coração do Meando para iluminar todo o seu corpo, a 
começar  pelo continente descoberto por Colombo, e que se reafirma – como codicilo de 
tão precioso testamento – nas mãos do cabralino e navegador KUMARA. 

Deixemos de parte a erva daninha que viceja ainda sobre as velhas ruínas dos 
interesse mesquinhos, das convulsões desordenadas, oriundas da pertinaz descrença no 
seu próprio futuro, embora isto constitua a mais reprovável covardia. Vejamos apenas 
todas as nações do privilegiado continente – formando os Arcanos Maiores – como elos 
de uma só e mesma Cadeia de Fraternais anelos, ligadas entre si pelos mais potentes 
laços de espiritualidade e obedientes à Lei que a tudo e a todos rege. 

De fato, Colombo e Cabral não representam apenas um fenômeno histórico, mas a 
maior de todas as realizações cíclicas. Aquele que pensa de modo contrário, e muito pior, 
se insurgir contra o excelso Mistério que envolve a maior de todas as Apoteoses 
humanas, morrerá asfixiado debaixo das avalanches finais de um velho colosso que se 
esboroa de encontro à sua própria senectude, quando poderia sentir-se coroado com os 
vitoriosos lauréis de colosso maior, na florescência da sua esperançosa JUVENTUDE, o 
ciclo que começa a raiar no horizonte do mundo. 

A hora é chegada para os grandes esforços, para os grandes sacrifícios! 

A Espada do Conhecimento forjada no Fogo de Vulcano – transforma-se na 
Espada defensiva da Pátria, na Espada defensiva de todo o continente americano, parra 
que o Berço da Nova Civilização não seja pisado, profanado pelas Hostes do Mal, as 
pútridas sementes que restam de um passado de experiências para a Mônada em 
evolução. 

Nós, que até agora só temos feito uso das magnânimas e construtivas armas da 
Persuasão, da Renúncia e do Sacrifício, teremos que fazer uso daquelas que a Pátria nas 
colocar nas mãos. Sim, para guerrearmos a guerra e, com isso, a Paz poder reinar para 
sempre no Mundo. Lutando pelo Brasil, pelo continente americano, lutando estamos pelo 
mundo inteiro, a favor da Sua dupla felicidade: material e espiritual. Donde a exigência, 
também, dessa FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA peLa qual nos batemos há longos 21 
anos de existência da STB, para não dizer desde o começo do século atual.  

O alvinitente estandarte da Paz Universal tremulará em breve – como síntese de 
todas as bandeiras de nosso continente – na finais sagrada de todas as montanhas, 
chamem-se elas Merú, Himavat, Moria, Golgota, Tabor, Sinai, Cimarron, Manchu-Pichú, 
Roncador ou mesmo LOURENÇO – PRABASHA – DHARMA , para dignificar, mais uma 
vez, as construtivas iniciais L, P e D. 

Não é apenas com as armas fabricadas com as  "pirâmides” de vossas 
experiências adquiridas no Templo, que ides lutar. A Espada se confunde com a Cruz. 
Pois, ao mesmo tempo, Kshatryas ou Guerreiros e Jinas ou sábios, Iluminados, Homens a 
caminho da Perfeição Absoluta. 

O Brasil inteiro ergueu “pirâmides metálicas”, para fabricar as armas com que há 
de expulsar do seu abençoado solo os inimigos da Evolução Humana, os Monstros do 
ciclo agonizante. Trata-se, pois, de uma Guerra Santa e do mais dignificante 
JULGAMENTO. É a Justiça Divina que se manifesta em defesa do Berço da Nova 
Civilização, em defesa do BRASIL, santuário de todo o continente americano. 

Como outrora proclamava o Espírito de Verdade, Eu vos concito – ARJUNAS do 
Exército da Lei – à sua própria defesa, defendendo o Brasil, o Continente Americano. 
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Sede felizes, amando-vos mutuamente, construindo o prodigioso Edifício da Nova 
Civilização. 

 
CONFERÊNCIAS PÚBLICAS  

 Durante estes dois trimestres, de Junho a Dezembro, realizaram-se semanalmente, 
às quintas-feiras, as conferências públicas que constam do programa de difusão cultural 
desta Sociedade, a cargo do Instrutor Geral, Dr. Castaño Ferreira. Toda esta longa série 
de palestras, ouvidas sempre por um grande e seleto auditório, e realizada no Salão do 1o 
andar da sede da Sociedade, tem versado sobre a interpretação dos TAROS dos 
Boêmios, que encerram no seu simbolismo, todas as chaves misteriosas da vida e da 
verdade. 

 
RESPEITO ÀS LIBERDADES INDIVIDUAIS 

 
São do cardeal Suhar, arcebispo de Paris, as seguintes palavras que nós 

entusiasticamente endossamos por estarem de acordo com o ideal pelo qual sempre se 
.bateu a Sociedade Teosófica Brasileira: 

"Os acontecimentos que se estão desenrolando impõem-nas uma lição. É preciso 
que o mundo mude. É preciso que ele tome e dê a si próprio uma nova direção. 
Prosseguir a marcha na via em que nos encontramos, seria caminhar para a, ruína e para 
o caos. Se, apesar dessa lição, muitos espíritos vivem vinda na despreocupação e outros 
parece que nada vêem e resistem à evidência persistindo no erro, é impossível que os 
que refletem não reconheçam a necessidade de uma transformação. Ao materialismo que 
nos invadiu e que nos levou ao ponto em que nos encontramos, devemos opor um 
imenso esforço de espiritualidade. Para evitar o pior, é preciso que o mundo se deixe 
elevar para o ideal e para o espírito e que esse ideal imponha à atividade dos homens  ds 
princípios superiores e a expressão de uma lei de verdade, justiça e caridade. Deve-se 
instaurar no mundo a "comunidade universal" no espirito e no respeito às liberdades 
individuais, e que se faça a solidariedade entre todas as classes, todas as raças e todos 
os povos. É preciso, em uma palavra que passe pelo mundo o sopro da redenção e que 
sob esse sopro o mundo seja renovado." 

Dirigindo-se aios chefes de todas as religiões do mundo, dizia, em seu livro, "O 
Verdadeiro Caminho da Iniciação", publicado em 1940, o Supremo Dirigente da 
Sociedade Teosófica Brasileira: 

“Fazei conosco uma FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA, se quiserdes fugir ao 
negro destino que vos aguarda – tão negro como a Força que não conduz ninguém à sua 
Origem, pois só visa os bens materiais através do Ódio, da Mentira, da Superstição, do 
Fanatismo e do Erro, e da qual fostes até hoje escravos submissos." 

Atender a este apelo será o primeiro passo para tornar uma realidade as belas 
palavras do cardeal Suhar. 

 
NATAL EM SÃO LOURENÇO 

 
Ilustração: fotos 

Legenda: 
Aspectos da multidão que encheu a "Vila Helena" e flagrantes da distribuição de 

roupas, brinquedos e mantimentos efetuada pela S. T. B. em São Lourenço. 
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Ilustração: fotos 

Legenda: 

Papai Noel anuncia a abertura do portão da Presidência Geral da S. T. B. (Vila 
Helena) à multidão que em fila aguarda o começo da distribuição. 

 
ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS 

 
A Sociedade Teosófica Brasileira, dentro do seu programa cultural e obedecendo 

às suas altas finalidades, tem-se preocupado sempre com os estudos históricos e 
arqueológicos, uma vez que essas duas disciplinas enceraram chaves de segredos 
milenares, revelam o prodígio e a grandeza de civilizações j á desaparecidas, dando-nos 
o sentido das admiráveis linhas mestras da filosofia da vida e os meios para 
compreendermos as verdades eternas, que permanecem inscritas, apesar do peso 
destruidor dos séculos, nas ruínas vetustas das metrópoles pré-históricas. Nesse sentido, 
destacam-se os trabalhos, realizados por esta Sociedade em, torno da Pedra da Gávea e, 
principalmente, sobre a lendária povoação de S. Thomé das Letras, situada no Estado de 
Minas Gerais. 

Continuando essa série de estudos, que se estenderão a outras regiões do Brasil e 
da América, a STB vai enviar um dos seus membros no Peru, afim de estudar as ruínas 
célebres de Manchu-Pichú, famosa Metrópole pré-colombiana, que guarda profundos 
mistérios relacionados com uma das maiores civilizações que a Terra já viu. 

 
UMA SESSÃO CINEMATOGFRÁFICA NA STB 

 
Por iniciativa de um grupo de Irmãos, tendo à frente o Dr. Arnaldo Pizarro e o Sr. 

Mata Machado, realizou-se na sede do Instituto Cultural Brasileiro, dependência da STB, 
uma sessão cinematográfica dedicada aos membros da Obra e ao seu Supremo 
Dirigente. 

Apesar das dificuldades de ordem técnica que tal cometimento apresentava, foram 
todas elas vencidas e no dia 13 de Outubro era, levado o filme "O céu que espere", da 
Warner, estrelado pelos atores Robert Montgomery, Claude Rains e Everett Horton. O 
filme, que é uma comédia desempenhada de modo admirável pelos referidos astros de 
Hollywod, foi tirado de um argumento teosófico, sagazmente velado pelo seu autor. A 
sessão constituiu um autêntico êxito e assinalou mais um acontecimento de caráter 
artístico na vida da Sociedade. 

 
A "PIRÂMIDE" DA STB 

 
Ilustração: foto 
Legenda: 

A gravura nos mostra a "pirâmide" metálica levantada na sede da Sociedade 
Teosófica Brasileira pelos seus membros, que desta forma colaboraram na brilhante e 
patriótica campanha do "Diário da Noite". 

Constituída, principalmente, de aluminios e metais leves, foi ela destinada à 
aviação brasileira. Oferta humilde de um grupo de brasileiros, a contribuição da STB foi 
dada como penhor de sua fé na Vitória da causa do Brasil e das Nações Unidas, e da sua 
esperança num mundo de justiça, de paz e de liberdade. 
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A STB contribui, em todos os setores da atividade humana, para a defesa do 
Brasil, que é o "Santuário da Iniciação moral do gênero humano a caminho da sociedade 
futura". 

 
O NOVO EX-LIBRIS DE DHÂRANÂ 

 
Do atual numero em diante Dhâranâ passa a ter um novo ex-libris, que vai na capa 

externa desta revista. 

É a conhecida Lâmpada iniciática repousando sobre uma coleção encadernada de 
Dhâranâ. Seu formato obedece à silhueta de um casco de navio ou Barca, pois que esta 
revista, órgão oficial da S. T. B., documenta o seu papel de Barca da Salvação, quando a 
Humanidade se debate, como nunca, no mar tempestuoso destes dias dramáticos. 
Náufragos salvos serão, pois, todos aqueles que se dedicam à sua leitura. 

O cabo da mesma representa o leme, e a chama, a Vela, no seu duplo sentido de 
vela ou círio, e vela ou pano... Representa ainda o Novo Sol ou ciclo, –  "Barca de Osíris" 
(o sol) navegando no Rio Nilo, como nas tradições egípcias. Essa famosa "Barca-Luz", ou 
do conhecimento, da Iluminação, navega no Mar de Dhâranâ (o livro  onde a lâmpada 
repousa), pois, como seu nome o diz, "é o sumo controle do pensamento, do Mental, 
etc.", como o 6o passo da yoga de Patanjali, 6a pétala, do chacra cardíaco. 

O novo ex-libris corresponde, simbolicamente, ao terceiro ciclo da obra da S. T. B. 

 

UMA EXPLICAÇÃO AOS NOSSOS LEITORES E ASSINANTES 
 

Por motivos independentes da vontade da direção de Dhâranâ, viu-se esta forçada 
a reunir, num só volume, os números correspondentes ao penúltimo e último trimestre do 
ano que finda. Essa falha involuntária está, porém, mais de que sanada com o presente 
número, uma vez que ele reúne material correspondente a dois tomos, e 
escrupulosamente selecionado, proporcionando, assim, a todos os seus leitores leitura 
farta, variada, instrutiva e um esquema geral das atividades da STB. 

 

ATIVIDADES DAS RAMAS 
 

As Ramas da STB, cada uma, com seu programa especial e adequado de ensino, 
vêm realizando, normalmente, e em meio do maior entusiasmo, as aulas respectivas 
sobre conhecimentos básicos da Teosofia e da Ciência. Na Serie A, as aulas têm versado 
sobre a interpretação da ciência à base das chaves teosóficas. Nas Séries B e C, tiveram 
curso regular as anilas sobre Corpo Mental, Corpo Causal respectivamente. 

 
LIVROS E PUBLICAÇÕES RECEBIDAS 

 
"Dissertação e Teses sobre o CARMEN SAECULARE, de Horário", por David José 

Perez (Tese apresentada ao concurso da cátedra de Latim do Colégio Pedro II). 

"Cristificación", (Cultura superior del alma), por R. Swinburne Clymer. Publicação 
da Fraternidad Rosa Cruz en La América del Sur – Santiago. 
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"Fraternidad Rosa Cruz para ta América del Sur", publicação da The Rosicrucian 
Fraternity in Anmerica. Santiago. 

 Revista do Museu de Lima 

"Antero de Quental e a inquietação do Século XIX", de Pizarro Loureiro – Editorial 
Inquérito. Rio. 

 

AGRADECIMENTO 
 

O Supremo Dirigente do S.T.B. e Redator-Chefe de "Dhâranâ", calorosa e 
fraternalmente agradece, a todos os irmãos e demais pessoas, os votos de felicidade 
pessoal e de engrandecimento da Obra em que está empenhado, enviados por motivo da 
passagem do Novo Ano. 

Retribuindo, deseja que o ano de 1943, seja para todos menos fatídico e 
tormentoso do que o de 1942. Seus desejos atingem a humanidade inteira, exausta pelos 
sofrimentos a que a vem submetendo os inimigos da Evolução. 

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

"BRASILIDADE" Chamamos a atenção dos teósofos e de todos quantos se 
interessam pela pré-história brasileira, para a obra da erudita escritora patrícia Da. 
Francisca de Basto Cordeiro, "BRASILIDADE", prestes a sair do prelo em 2a edição 
aumentada. 

 
MICROFONE 

 
A S. T. B. na Rádio Cruzeiro do Sul 

Pelo microfone da Rádio Cruzeiro do Sul Estação PRD 2, do Rio de Janeiro, a S.T. 
B. prosseguiu, durante o último trimestre, com suas irradiações culturais e cívicas, 
realizadas sempre, aOs Domingos, às 13 horas. 

Consideramos, dia a dia, mais vitoriosa a nossa campanha, em defesa do 
patrimônio moral deste nosso Brasil; e agora, mais do que nunca, o nosso ardor 
redobrará, pois se evidencia, a cada momento, a necessidade do cumprimento dos 
deveres, sobre as quais a S. T. B., desde 1924, vem insistindo, de acordo com o quadro 
de compromissos, que espontaneamente assumiu em favor da felicidade e evolução do 
Povo Brasileiro. 

 

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

O ANIVERSÁRIO DA S. T. B.,  NA PRD-2  
No Domingo, 9 de agosto, homenageando a S.T.B. pelo transcurso do seu 18o 

aniversário como associação civil, ocorrido no dia seguinte, dia 10, os nossos pupilos 
Cléa Loureiro Pinto e Júlio César Costeira monopolizaram a nossa hora, realizando um 
programa especial. Bravos! 

Consignamos também a colaboração do pupilo Roberto Marques Gomes, que é 
também aluno do Instituto Cultural Brasileiro, mantido pela S.T.B., o qual atuou 
galhardamente em um dos nossos programas do trimestre. Muito bem, Robertinho. 

******************** 
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FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA A S.T.B., que, desde sua fundação, sempre, 
se bateu pela Frente única Espiritualista, como remédio para sofrimentos da Humanidade, 
lançou vibrante apelo pelo Rádio, nesse sentido, no Domingo, dia 30 de agosto, iniciando 
sistemática campanha. 

Após as palavras do nosso locutor, a menina Cléa Loureiro Pinto leu, a propósito, a 
mensagem dirigida ao povo brasileiro. 

No Domingo seguinte, 6 de setembro, convidamos, por isso, todo o povo do Brasil 
a realizar conosco, qualquer que fosse sua religião, credo ou ponto de vista, uma corrente 
mental diária, às 15 horas, em favor da vitória dos Princípios do Bem, do Belo e da 
Verdade, que sempre defendemos. Sugerimos a todos concentrar sua mente, a essa 
hora, na idéia de um globo azul com a palavra PAX  no centro, em caracteres amarelos, 
pois PAX é um fonema sânscrito que significa "COMUNHÃO DE PENSAMENTO", e a 
nela consubstanciar o mais profundo anseio e grande vontade pelo advento definitivo de 
uma nova era digna e feliz para toda a Humanidade, só possível com a Vitória das nações 
unidas contra a barbárie totalitária. 

Teve grande repercussão o nosso apelo, e dia a dia recebemos manifestações de 
aplauso e adesão à grande Corrente Mental do Povo Brasileiro. 

 

O PROGRAMA DE 27 DE SETEMBRO - Comemorando o 21o aniversário da 
fundação da S.T.B., como entidade espiritualizadora, ocorrido no dia 23 de setembro, no 
programa do dia 27, Domingo, tal como no ano passado, o nosso corpo coral executou, 
na Rádio Cruzeiro do Sul, o cântico, de autoria do Professor Henrique José de Souza, 
Presidente de honra da S.T.B., "Santuário do Brasil", cujas palavras exaltam o presente, e 
evocam o futuro grandioso que cabe ao Brasil construir na curva de sua evolução 
espiritual. A menina Venus Santos" pupila do nosso colégio iniciático, recitou a poesia 
"Ser mãe", de Gracilia Bittencourt Batista, a heroína da S.T.B., falecida recentemente. 

Encerramos esta resenha, consignando os nossos agradecimentos aos Diretores 
da Rádio Cruzeiro do Sul pela boa vontade e colaboração que sempre nos dispensam. 

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

O Departamento de difusão radiofônica da S.T.B. está a cargo do nosso irmão Luis 
Felipe da Rocha Fragoso, a quem os interessados poderão dirigir sua correspondência. 

 

 


