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Prolegômenos teosóficos sobre à mecânica celeste 
 

Parece-me conveniente e oportuno começar por lembrar os conceitos sobre a 
analogia existente entre o processo criador ou emanador do Macrocosmo (Cosmogênese) 
e a formação do Microcosmo com o processo criador da Humanidade ou Antropogênese, 
visto como a Lei que rege o nascimento ou origem e o  desenvolvimento de tudo quanto 
se contem no que é manifestado tem de ser a mesma, quer se trate do Universo, de um 
Sistema Solar, de uma Cadeia Planetária, do Homem ou de um simples átomo, porque as 
forças que atuam bem assim a substância sobre a qual agem, não podem deixar de ser, 
iguais. 

Há um único Princípio animador e vivificante, Causa Primária de toda vibração –  
Brahma Nirguna, como dizem os orientais – que se envolve de matéria cada vez mais 
densa para lograr as experiências de que necessita, pois a Evolução é infinita e atinge, 
portanto, até a própria origem de tudo quanto é manifestado. 

A Causa Primária se polariza, dando lugar ao que, no estado atual de nossos 
conhecimentos, poderíamos chamar de corrente alternativa de que se derivar todas as 
vibrações, todo esse estado vibratório que é a causa de tudo quanto é vida, na dinâmica 
universal oriunda das 2 Forças primordiais a que damos os nomes de centrífuga e 
centrípeta, das quais deriva a 3a ou equilibrante, resultante da ação recíproca das 2 
outras. Vontade é a Força Centrífuga, ou Criadora do Mundo divino; Atividade é a Força 
centrípeta, Destruidora ou Transformadora do Mundo infernal (ou Inferior) ; Sabedoria é a 
Equilibrante ou, Conservadora do Mundo humano, correspondendo às 3 primeiras 
emanações do Logos.  

É porisso que os filósofos orientais, se referem sempre às 3 Forças como 
representantes dos 3 Logos, em relação  com as 3 gunas ou qualidades de Matéria, 
donde tudo exsurge ao se lhe alterar o equilíbrio, emanando os 7 tatvas como vibrações 
através dos diversos planos da Natureza, mostrando que as Leis da Unidade, do Ternário 
e do Setenário constituem a verdadeira chave de todos os conhecimentos. 

Os leitores estão fartos de conhecer estes argumentos, a que me reporto para 
entrar na matéria que me proponho expor, reconhecendo a escabrosidade do terreno a 
palmilhar, conducente à contradição com certas asserções, nas quais o vulgo não permite 
que se toque irreverentemente. 

Sob o título "Ignorância ou.... ingenuidade" o exemplar da Revista Dhâranâ 
correspondente aos nos 67 a 69, de Julho a Setembro de 1931, trouxe interessante artigo 
do Prof. H. J. S., que se inicia com as seguintes palavras: 

"A cada passo aparece um conspícuo membro da  chamada "Ciência Oficial" que 
pensa ser o mundo inteiro composto de pessoas completamente alheias ao que se passa 
em seu derredor, para não dizer que vivem parasitariamente à custa dos valores de 
outrem. Tocar de leve que seja no complexo organismo científico que tais doutos 
membros veneram como indeformável e insubstituível é tarefa temerária, quaisquer que 
sejam os argumentos lógicos aduzidos, principalmente se é atingida a parte referente ao 
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que é chamado de ciência exata". Neste campo mesmo das investigações, os problemas 
muitas vezes são na prática assaz complexos e tal complexidade, não permitindo, na 
generalidade dos casos um cálculo rigoroso para sua perfeita resolução, conduz ao 
estabelecimento de aproximações por meio de coeficientes numéricos variáveis cuja 
escolha é puramente experimental, dentro dos limites de nossas observações sensoriais. 

As filosofias prestam-se, pela linguagem simbólica que as exprime, a 
interpretações variadas, que cada Religião reduz obstinadamente á sua feição. Que dizer, 
então, da linguagem sagrada dos Livros que guardam ciosamente a tradição arcaica, o 
conhecimento perdido das épocas pré-históricas, as descrições de humanidades que 
pertenceram às raças anteriores que habitaram a Lemúria e a Atlântida, assim como as 
predições sobre as raças futuras e sobre os continentes que serão por elas habitados? 
Entre nós, ocidentais, tudo isso é escarnecido, quando não é taxado de invencionismo 
que não merece, sequer, a atenção do cientista enfatuado e seguro de ter alcançado toda 
a sabedoria necessária e suficiente para sempre. Dizer a essa gente que tudo que nos 
cerca no mundo formal é mera ilusão dos sentidos e torna necessário a cada um de nós 
elevar-se sobre este plano ilusório para penetrar nas fímbrias da Realidade, equivale a 
dar de si atestado de insanidade mental, pois não querem admitir que tudo se transforma 
a cada momento e que provas, mesmo materiais, podem ser dadas a esse respeito. 

Para que recorrer, todavia, a tais experimentações, se o mental inferior do 
mecanismo cerebral jamais lhes permitirá admiti-las e, muito menos, compreendê-las fora 
de seu âmbito estreito e presunçoso? Dizer a essa gente pretensiosa que nada sabe 
dentro de seus conhecimentos universitários, pode, também, ser considerado presunção 
de nossa parte, porquanto é inegável que, dentro de certas leis cósmicas, já foram 
descobertas pelo cálculo matemático alguns astros antes de serem focalizados pelos 
telescópios, e rigorosas  predições já foram feitas, com aproximação de segundos, do 
momento exato dos eclipses.  

Não devemos, pois, julgar por semelhantes indícios e, quando assim nos 
exprimimos, incluimo-nos no mesmo estado de ignorância diante da verdadeira ciência 
filosófica, que abrange o mundo arúpico ou informal e exige preparação toda particular do 
indivíduo, longa, paciente, de completa renúncia, de difícil atinência, de modo a tornar 
apto, a quem assim se encarrega de inquirir a aridez dos textos simbólicos relativos, a 
obter por intuição, antes que por dedução, conhecimentos exatos sobre tudo quanto nos 
afeta os órgãos sensoriais reduzidos de numero, e de acuidade. A Ciência que se pode 
chamar sagrada tem de permanecer oculta por enquanto, e ficar fora da profanação dos 
que só admitem o que esteja de acordo com suas tendências egoístas e  teorias 
consideradas axiomáticas. 

O teósofo estudioso tem, porém, obrigação de penetrar no terreno que 
chamaríamos pitagórico, referente à Geometria e à Mecânica, da Sabedoria Iniciática das 
Idades, cuja linguagem universal, ligada aos fenômenos da Natureza, é de origem 
remotíssima mas mergulhada em olvido. 

Da Escola de Alexandria provieram os principais conhecimentos constitutivos da 
Ciência ocidental, de que resultaram os ensinamentos conhecidos por mistérios órficos e 
eleusinos, ou, ainda; neoplatônicos com Amônio Sacas e seu sucessor Plotino, verdadeiro 
filatélico ou amante da Verdade, cujo espírito critico criou a dialética; donde surgiu a 
Ciência da Super-Ação, abrangendo todos os conhecimentos humanos na face da terra, e 
destruindo errôneas e desvirtuadas concepções integrantes do edifício mental, 
característico do puro ocidentalismo científico. 

Veio, pois, de Alexandria, nos primeiros séculos da nossa era atual, a concepção 
do imortal filósofo grego Euclides, criador da célebre escola fundada na Magárida, ou 
Mégara da geografia antiga, situada entre Atenas e Corinto, da qual surgiu a geometria 
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comum, chamada "plana e no espaço", por ele reduzida a pequeno número de postulados 
axiomáticos, noções fundamentais demonstráveis por si mesmas. 

Taís postulados, confirmados, na prática, em tudo quanto concerne às 
observações restritas a que podem atingir nossas limitadas capacidades sensoriais, não 
sofreram contestação a princípio, até que surgiram idéias mais elevadas, que admitiram a 
possibilidade de exceções às regras então admitidas "in totum", sugerindo a hipótese de 
postulados mais amplos e generalizados, ditos não – euclidianos, é a criação de uma 
geometria um tanto complicada para as mentes comuns, apresentada sob o nome 
pomposo de "Geometria Esfero-logarítmica". 

Nos princípios do século XIX, a sábia e imaginativa cerebração do astrônomo é 
matemático Gauss, quase simultaneamente com as não menos geniais mentalidades dos 
grandes matemáticos Rieman e Lobatchevsky, apresentaram concepções novas de 
ordem geométrica é julgaram ter resolvido o problema com a apresentação da Pan-
geometria, Hiper-geometria ou, mais simplesmente, Geometria não-euclidiana, tornando 
logicamente admissível sua exatidão dentro do hiper-espaço, ou seja, o Espaço mais 
elevado que este tridimensional em que estamos ambientados. Essa noção, nenhum 
matemático tem a menor dificuldade de admiti-la, dentro do conhecimento da geometria 
analítica, já que não existem razões bastante impedientes da concepção de extensões 
espaciais de ordem superior às  tridimensionais. A idéia da quarta dimensão já se tornou 
mesmo trivial, ao alcance da inteligência vulgar, embora os problemas a ela concernentes 
não estejam ainda dentro dos limites acessíveis à experimentação física, mas pertençam 
unicamente a cogitações de ordem filosófica, dada a grande imperfeição de nossas 
percepções gerais, a começar pelo fato do nosso órgão visual ser incapaz de observar, 
naturalmente, muita coisa existente de fato. 

Antes de Galileu ter devassado o mundo estelar com seu primeiro telescópio, o 
homem não fazia senão uma idéia muito falsa das maravilhas siderais, que ainda lhe 
encobrem a maior parte dos segredos. 

Se o homem não dispusesse, também do microscópio, que obtém ampliações de 
100.000 e mais vezes sobre as dimensões naturais, maximé dos novos modelos munidos 
de células fotoelétricas e ampliadores eletrônicos, que habilitam o cientista a ver é, quiçá, 
a ouvir grande número de formas imperceptíveis da vida, certamente lhes negaria a 
existência, cuja utilidade, entretanto, é Inconcussa, pois é graças a essa maravilhosa 
organização oculta que a vida humana se torna possível na superfície da Terra. 

Não será possível que apareça o descobridor de um estranho macroscópio que, 
ampliando a função do telescópio, permita observar os seres que coexistem conosco, 
ainda invisíveis para as nossas faculdades óticas? 

Não existem, ainda assim, clarividentes capazes de observar o que é Invisível para 
o homem comum? Não será possível que o homem evolua aponto de observar, o que se 
passa no referido hiper-espaço, no Espaço imediatamente superior ao nosso, ou o da 4a  
dimensão? 

Alguns comentadores criteriosos já chegaram a admitir, porém, a possibilidade de 
experimentação no domínio da 4a dimensão do espaço, tomando em consideração atos 
realizáveis, posto que relegados por muitos para o campo do ilusionismo, da mágica 
prestidigitadora e até da feitiçaria, como sejam a materialização e desmaterialização de 
objetos, a retirada do que se contenha em caixas hermeticamente fechadas e  fenômenos 
outros, de ocorrência, por assim dizer, cotidiana, mas inexplicáveis ainda para o vulgo é, 
por este considerados milagrosos ou sobrenaturais. 

É justo que seja feito um esforço digno e honesto de pesquisar o que é chamado 
vulgarmente de sobrenatural, mas que só merece a denominação, de supra-sensível por 
se achar além das atuais percepções sensoriais da generalidade humana onde, aliás, se 
encontram personalidades capazes de entrar na apreciação de algumas manifestações 
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de tal natureza cujas afirmações, não devemos pôr em duvida, dado o conceito em que 
são tidas. 

Não é justo, porém, que sé atribulam tais manifestações a mera fraude, sem 
provas bastantes, nem tampouco que se lhe dê a estapafúrdia autoria do Diabo, isto é, de 
uma Potência vestida com as roupagens da Ciência e capaz de contrariar a Lei. 

A hipótese de quatro é mais dimensões, admissíveis para o que sé convencionou 
chamar de Hiper-espaço, tem sofrido discussões analíticas entre os sábios 
contemporâneos, que estudam os Universos, segundo os preceitos de uma Mecânica 
Celeste cujos limites acabam por entrar em contato com as idéias filosóficas da Ciência-
Religião ou Sabedoria Iniciática das Idades, compreendida esta dentro do simbolismo 
literário sob que é exposta. Essa Mecânica celeste esta de acordo com as leis relativistas, 
pois admite que as elipses orbitais dos. planetas giram, por sua vez, em torno de outros 
pontos siderais, conforme foi observado em relação ao deslocamento secular do periélio, 
de Mercúrio, em que os cálculos audaciosos de Einstein precederam a verificação pela 
observação direta.  

 Essa nova Mecânica Celeste, pode dizer-se, começou com o ato, considerado 
então herético, do célebre astrônomo Galileu, na época inquisitorial, de contestar a 
hipótese canônica durante muitos séculos admitida, relativa à imobilidade de nosso globo 
planetário, concebido até como superfície plana, a ponto de terem afirmado muito 
ingenuamente certos solícitos sacerdotes católicos, escalados para fazerem exploração 
geográfica nesse sentido, que haviam chegado ao ponto de bater a cabeça na cúpula 
celeste, nas proximidades do horizonte em que as duas superfícies se tocavam. É 
passível, presentemente, de entrar em confronto analógico, com os ensinamentos 
arcaicos das Teogonias védicas, que se referem aos movimentos giratórios de todos os 
sistemas solares do conjunto material dos Universos, baseados na proposição geral de 
que não existe um só ponto fixo em toda a infinita extensão espacial. 

Já se chegou à conclusão de que o nosso sistema solar, por exemplo, gira em 
torno de um ponto já assinalado nas cercanias da constelação das Plêiades, constitutivo 
do signo zodiacal de Taurus, com uma trajetória hiperelipsoidal, tendo, como maior 
diâmetro equatorial, a região prodigiosa da Via Láctea. Aliás, essa concepção não é tão 
original como possa parecer à primeira vista: Mário Roso de Luna, em seu esplêndido 
livro "Hacia la gnosis", cujo sugestivo titulo já é suficiente para demonstrar que nele se 
procura o Conhecimento, nos diz que "os botocudos e outras tribos do  interior do Brasil, 
quando adoram o Sol, não se referem ao astro material que nos ilumina e  que é a vida da 
própria Vida, mas ao Grande Espírito que o anima, assim como a todos os astros grandes 
e pequenos, e, ao prestarem tal culto, dirigem-se à constelação das Plêiades, recordando, 
assim, a maneira de proceder de seus antepassados nos templos astronômicos de 
Cuzco, que demonstravam tomar esse grupo de estrelas por centro de todo o nosso 
sistema universal, ou, como dizem muitos, nossa família sideral, nela incluída a Via 
Láctea, ou Galáxia, com seus 80 a 100 milhões de estrelas e as inumeráveis nebulosas 
que completam tão prodigioso mecanismo celeste. 

Todo esse conjunto, por sua vez, admite-se que tenha outro movimento rotatório 
em torno de mais um ponto misterioso do Espaço ilimitado, teoria admirável e em perfeito 
acordo com os conceitos orientais da existência dos 3 Sóis – físico, psíquico e espiritual –  
os quais são oriundos ou subsidiários da Origem Trina e Primordial da Manifestação, cujo 
Centro é o chamado Sol Oculto. 

Segundo as concepções obedientes a estes princípios, o Sol físico é o Centro da 
gravitação da Cadeia terrestre, sem que ao termo "gravitação", no caso, caiba o 
significado específico de atração propriamente dita. De modo análogo, outro SOL é o 
centro de gravitação do sistema solar, formado de 7 cadeias planetárias. Outro Sol mais 
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espiritualizado passa a ser o centro de gravitação do nosso Universo, constituído de 7 
sistemas solares. 

Cada Sol é considerado, na realidade, um vórtice de atividade. A Primeira 
Manifestação da Substância Primordial produz, então, o Sol Oculto, do qual se irradiam os 
demais, e cujo reflexo, em qualquer dos Universos construídos dessa Substância, 
constitui o Sol Espiritual, que, em sânscrito, recebe o nome de Ishvara, ou Senhor de um 
Universo, ou, ainda, a Consciência Suprema, o Espírito Cósmico de 7 sistemas solares. 

É pois, compreensível que em cada sistema solar o Sol Espiritual ou o 1o Aspecto 
do Sol, se reflita no respectivo centro de gravitação, constituído pelo 2o Aspecto do Sol, 
que, no caso especial do sistema a que pertencemos, é representado objetivamente pelo 
disco solar, transmissor de todas as radiações de que carecem as Cadeias planetárias, 
gravidas do 3 o Aspecto do chamado Sol Físico. 

(O esquema abaixo melhor exprime o texto). 
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O Sol visível não é o verdadeiro corpo central de nosso sistema, mas, simples 
ilusão ótica, não é mais que sua imagem refletida, segundo afirmaram grandes Adeptos 
em resposta a arguições que Lhes foram feitas por cientistas estudiosos dessa matéria, 
consoante o texto de cartas de Mestres de Sabedoria aos teósofos Hume e Sinnet. 

Houve, por acaso, algum astrônomo ou simples matemático que se ocupasse do 
que deve ocorrer com o nosso planeta em relação às Forças oriundas do outro foco da 
trajetória elíptica, durante a qual, em seu movimento de translação, ora se aproxima, ora 
se afasta do Sol visível? 

Se a Terra sofresse, apenas, o efeito gravitante do astro central do nosso sistema, 
não seria lógico que desaparecessem os fenômenos de apogeu e perigeu e que o seu 
movimento fosse unicamente circular, como pretendia, aliás, a antiga astronomia, antes 
de Hiparco ter feito a hipótese dos epiciclos, modificada por Kepler, que estabeleceu o 
movimento elíptico, colocando o Sol num dos focos? 

Não é licito supor que, no outro foco da elipse, se encontra um segundo centro de 
gravitação, embora invisível no campo sideral, por emitir vibrações imperceptíveis à nossa 
retina? Não dizem alguns cabalistas que ó visível é a imagem, a projeção geométrica 
infradimensional do invisível? 

Entre ocultistas há quem afirme que, lá nó segundo foco, se encontra outro Sol, 
denominado "Sol Negro" por ser invisível e julgado em eclipse permanente pela 
interceptação dó disco " lunar, embora também percorra aparentemente a zona zodiacal, 
de modo análogo ao visível. 

Inúmeras conjeturas têm sido feitas a respeito, inclusive a que se refere à chamada 
"luz zodiacal", que, na pura atmosfera das zonas tropicais, precede ou sucede sempre à 
luz solar, conforme seja observada antes da aurora ou depois do crepúsculo vespertino. 

O nosso globo terrestre, que faz parte do grupo dós planetas considerados 
inferiores, com a diversidade e complexidade de seus múltiplos movimentos, recebe, 
incontestavelmente, ações gravitantes de outros centros, alem das do Sol visível, em 
torno do qual gira, em 365 dias, 6 horas e mais uma pequena fração de hora, donde 
resulta que o calendário seja reformado de tempos em tempos. 

Aliás, quando me refiro a "Centros de gravitação", não quero concluir, como deixei 
antever em alusão anterior, que sejam centros de sistemas rotatórios obedientes à 
chamada lei newtoniana, embora considerada de atração universal pois, em relação a 
está, é possível admitir análogo critério comparativo com o que se passa entre a 
geometria euclidiana e á hiper-geometria, sendo aquela um caro particular ou mera 
projeção desta.  

É sabido que, mesmo dentro dos limites de nosso sistema solar, os astrônomos já 
notaram, em certos movimentos planetários, algumas anomalias incompatíveis com a 
exatidão da lei newtoniana de gravitação, apesar dás muitas teorias tendentes a explicar 
essas exceções à regra estabelecida pára á atração em caráter de universalidade. 
Nenhuma delas pode ser considerada satisfatória, como muito sabiamente expôs, em 
carta ao eminente polígrafo Roso de Luna, seu amigo, o célebre aviador matemático e 
engenheiro militar espanhol Emílio Herrera, conforme se lê na interessantíssima obra de 
nosso saudoso consócio "El Libro que mata a Ia muerte". 

Seja dito de passagem que a carta lhe foi dirigida a propósito da descoberta, feita 
por aquele incansável teósofo, dá última estrela temporária aparecida entre as 
constelações do hemisfério boreal, Águia e Serpentário, fato que pôs em evidência a 
conduta indecorosa do então Chefe do Observatório Astronômico de Madrid, cujo nome 
nem merece ser lembrado, omitindo a importante observação astronômica no anuário do 
mesmo Observatório, relativo ao ano de 1918. Procedimento imperdoável inspiraram-no 
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unicamente divergências filosóficas e sobretudo religiosas, o que demonstra a 
mesquinhez e a incapacidade moral daquele cientista. 

A descoberta se deu na madrugada  de 8 pára 9 de junho de 1918, dias antes que 
se fizesse a mesma observação em qualquer outro Observatório do Mundo,  primazia 
muito honrosa pára aquele ilustre Irmão, que como é sabido, ocupou, em vida física, o no 
7 do nosso quadro social.  

Diga-se, também, que esse procedimento do chefe do Observatório correu parelha 
com o do Ministro da Instrução Pública de Espanha, que, em pleno Parlamento, declarou 
que o Estado não deixaria de recompensar o trabalho do Sr. Roso de Luna, suas 
descobertas e seus livros, para em seguida deixar no esquecimento tão justo propósito, 
por motivos políticos, os mesmos cuja vilania tem infelicitado as nações. 

Mas voltemos ao assunto desta palestra, para não resvalarmos ao terreno da 
apreciação de organizações sociais retrógradas, de mentalidades incultas e egoístas, que 
não conhecem o que seja renúncia em favor do interesse para a humanidade, para que 
se possam elevar acima de si mesmas, de sua vida rastejante de curtos horizontes. 

O homem de Ciência tem a presunção de conhecer toda a Lei que abrange o que 
chama de Criação dos Mundos e que os mantém em equilíbrio dinâmico, desde que 
Newton julgou ter descoberto á relação constante que rege os fenômenos da gravitação 
universal, aliás, não provada matematicamente, conforme afirmou Henri Poincaré em 
memorável conferência. Até no domínio da própria Matemática, o ilustre sábio francês 
mostra, assim, que vivemos num mundo confuso de convenções e hipóteses, que 
procuramos tornar irredutíveis para nos satisfazermos inteiramente com elas. 

Não obstante a opinião de tão acatado luminar da Ciência de nossos dias, e apesar 
de descobertas extraordinárias feitas por pacientes pesquisadores, no domínio da 
evolução cósmica e sobre a origem da Matéria e das Forças do Universo que vieram 
contestar o valor absoluto dado a determinadas leis consideradas até então, como 
fundamentais, embora repousando em experiências não realizadas e talvez mesmo 
irrealizáveis, não foi ainda suficientemente abalada a fé depositada em algumas leis 
consideradas definitivas e inalteráveis. 

A própria Mecânica racional clássica considerada como base de todas as Ciências 
e capaz de explicar á existência do Universo apenas pela noção geral do movimento, não 
conseguiu ainda definir razoavelmente á natureza das Forças que o produzem ou que a 
ele se opõem, mesmo porque a Matéria física, dentro da própria lei eletrônica já 
consagrada, tem movimento mas não gola de vida própria, possui energia, mas não 
contem em si sentimento. 

A insuficiência da Mecânica clássica tem sido demonstrada, à medida que entra 
em franco progresso a Físico-química, e daí surgirem sistemas diversos de mecânica, 
como, por exemplo, a mecânica de Hertz e a chamada "mecânica energética", cada um 
dos quais considera absurdos os outros, alguns chegando mesmo a invocar o cálculo das 
probabilidades e a estabelecer equações cada vez mais complicadas, chamadas até de 
"incerteza", porque escapam ma realidade a verificações rigorosas. 

A Ciência tem sido pois iconoclasta de si mesma, a de hoje sendo a negação da de 
ontem, como provavelmente a do futuro será, por sua vez, a negação da presente, 
porque, afinal de contas, tudo se baseia em hipóteses. 

Newton, o gênio do XIX Século, como Einstein o é do Século XX, afirmou a 
existência do vácuo interplanetário e interestelar, definindo o Sol como uma massa 
incandescente em formação, para transformar-se em futuro planeta. 

Lembro-me de certa conversa que tive, há tempos, em casa de um parente meu, 
com um conspícuo pastor protestante, que se serviu  dessa concepção newtoniana como 
mais uma prova de veracidade do texto bíblico sobre a Cosmogênese. Refere-se este à 
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aparição do Sol apenas no quarto dia da Criação, como um dos luzeiros do Firmamento, e 
tal concepção, em seu modo de ver, demonstrava que, a Terra é mais antiga do que o 
Sol, por já ter passado do estado estelar ao planetário, que só futuramente será atingido 
pelo "grande luzeiro", que, segundo o texto bíblico, apenas "preside ao dia", enquanto 
"outro mais pequeno" preside a noite. 

Deixemos, porém, as interpretações do texto bíblico para o campo da exegese 
sagrada. 

Kepler, cujas leis sobre o movimento foram ampliadas por Newton, disse, por sua 
vez, ser o Sol um Corpo físico, dotado de Alma consciente. Desse modo, dentro das 
hipóteses em que se baseia todo o arcabouço da presumida Ciência oficial, não se 
encontram senão outras hipóteses, muitas vezes discordantes, dentre as quais é lícito 
citar a formulada por Kant e desenvolvida por Laplace, na sua "Exposição do Sistema do 
Mundo", sobre a formação dos mundos – ainda hoje geralmente aceita – em que ele 
analisa os movimentos aparentes dos corpos celestes, para referir-se a seus pretensos 
movimentos reais, de acordo com os quais trata então das leis de movimento e da teoria 
da gravidade universal. 

Para o verdadeiro teósofo e ocultista, a concepção é diferente, porque ele não 
estuda, apenas, os efeitos observados, mas procura remontar à origem das coisas, ao 
Nômeno, às Causas dos fenômenos, chegando à concepção da origem unitária de todas 
as Forças, a qual, desconhecida em sua essência, se apresenta, todavia, no conjunto da 
manifestação, com tríplice aspecto. 

É o Logos platônico, construtor dos universos, que, em sua manifestação ativa, se 
encontra em tudo quanto existe, seja nas formas mais radiosas do plano cósmico, se já  
nas mais insignificantes representações dos diversos estados da matéria, de tal maneira, 
que, se, em momento inopinado, a potência criadora do Logos deixasse de existir na 
ínfima essência de um simples átomo, este se desintegraria imediatamente e com ele 
desapareceria súbita e completamente todo o mundo material. É dentro dessa ordem de 
idéias, ao mesmo tempo simples e profunda, que se apresenta, então, o esquema, não da 
Criação, mas da Emanação relativa às manifestações sucessivas dos Universos, dos 
sistemas solares e cadeias planetárias, até chegar, em última analise, à cadeia  terrestre, 
manifestações todas obedientes à escala setenária a que tudo está sujeito em a Natureza 
consoante a lei chamada da Harmonia. 

A evolução da cadeia terrestre processa-se em 7 estágios, em cada um dos quais 
nosso planeta apresenta estrutura análoga á que é objeto da teoria de Laplace até atingir 
o máximo de densidade, tornando-se, depois, cada vez mals sutil, até voltar aos 
elementos primordiais que lhe plasmaram a forma globular. 

De conformidade com, os preceitos analógicos da velha fórmula hermética, o 
processo criador do Macrocosmo deve ser o mesmo para o Microscomo e, destarte, 
chega-se à conclusão de que as aglomerações estelares ou universos, os sistemas 
solares, os planetas, as moléculas, os átomos e os elétrons por fim, são fenômenos da 
mesma ordem. Assim, os elétrons no interior dos átomos devem mover-se segundo 
orbitas semelhantes às do mundo astronômico, obedecendo tudo a uma só Lei, que tanto 
impulsiona a mecânica celeste como a intratômica, tanto deve reger a vida nos mundos 
da forma como nos mundos arúpicos, ou sem forma, Lei a que já houve quem desse o 
nome de Lei da Simetria, da qual a da gravitação poderá ser considerada uma expressão 
parcial. 

Existem, incontestavelmente, forças que aglomeram as partículas constitutivas da 
matéria física, cuja natureza não é conhecida da Ciência, posto que lhes dê os nomes de 
coesão e afinidade, e cuja ação pode ser modificada e até anulada por efeito de agentes 
físicos como o calor, á reação química e o eletromagnetismo, de acordo com observações 
cotidianas conforme à teoria atômica da constituição da matéria. 
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  A identidade de constituição, que chamaremos física e química, de todos os 
Seres, provém da ação dás vidas infinitesimais que agregam ou desagregam as formas, 
no grande trabalho de transformação de todos os instantes, como criadores e 
destruidores obedientes às leis que denominaremos cármicas e cósmicas.  

Os que têm o hábito de ler a Doutrina Secreta encontram aí importantes 
considerações a respeito da Gravitação, algumas até de caráter sarcástico, que deram 
lugar a acerbas críticas à monumental Obra. 

Entre outros exemplos, cita HPB esses "corpos siderais de longa cabeleira e que 
são pouco respeitosos com a lei de gravitação, de que não fazem o menor caso, e alude 
muito particularmente ao cometa de 1811, que tinha uma cauda de 120 milhões de milhas 
de comprimento e 25 milhões de milhas de diâmetro, em sua parte mais alongada, 
enquanto que o diâmetro do núcleo central media 127.000 milhas, isto é, mais de dez 
vezes a da Terra. Não obstante, diz HPB que esse astro vagabundo passou 
garbosamente pelas proximidades da Terra, sem lhe afetar os movimentos e nem mesmo 
alterar de um só segundo a duração de um dia ou de um ano, o que não deveria suceder 
certamente se sobre ela tivesse exercido ou dela recebido qualquer, ação gravitante. 

Convenhamos que não é possível que o estranho fenômeno tivesse ocorrido da 
maneira por que é relatado, pois ainda admitindo que o efeito gravitante universal não 
ocorre exatamente de acordo com as leis de Newton, nem por isso é concebível que se 
deixe absolutamente de fazer sentir, como no caso aludido. 

Assim, o que foi registado no estudo sideral acessível aos astrônomos daquele 
tempo deve ser considerado verdadeira miragem, à maneira das muitas que afetam o 
nosso campo de observação cósmica, sabido como é, entre teósofos pelo menos, que se 
dão a tais elucubrações, que efeitos aberrantes e perspectivas aparentes de um corpo 
luminoso distanciadíssimo de nosso planeta se podem projetar opticamente no vasto 
panorama de nosso sistema físico, sem que a mecânica celeste, ensinada em nosso meio 
ocidental, consiga explicar satisfatoriamente sua trajetória e suas cambiantes de luz. 

Seria, em resumo, o que em linguagem oriental se poderia chamar de aparência 
maiávica ou ilusória, produzida, talvez, por alguma "Mayashakti", ou Força à mercê de leis 
desconhecidas, de modo análogo ao que já foi dito sobre a figura refletida do verdadeiro 
Sol na imagem que nos é visível. 

Deve haver, porém, em a Natureza, a realização objetiva de uma lei universal com 
seus ciclos revolutivos análogos, que abranja tudo quanto existe, desde as simples às 
mais elevadas vibrações nos mundos da Manifestação. 

É por essa Lei Una que sabemos, como teósofos, que o Hálito Supremo vibra 
sobre a Matéria Primordial para fazer surgir a forma na Primeira Manifestação obediente à 
Primeira Consciência á que se confere a denominação de Sol Oculto, correspondente ao 
chamado Ponto Laya de Gravitação universal, ou Seja, a Unidade em torno da qual se 
move tudo que é manifestado e finito, no Espaço Ilimitado conforme as teorias formuladas 
por Platão, Aristóteles, Pitágoras e outros, muito mais razoáveis que as da moderna 
Astronomia. 

Sabemos todos que fazemos parte de um sistema solar e os que o ignoravam 
ficaram com o conhecimento de  que este gira em torno de uma Consciência cósmica, o 
Maha-Ishvara, como centro de gravitação de um sistema formado de 7 Sistemas Solares. 

Um centro relativo, como reflexo dos antecedentes, forma então o Ishvara da 
Cadeia planetária, cuja ação fica dependendo de tal reflexo. Do mesmo modo, no interior 
de cada planeta existe o Centro de irradiação constituído pela Consciência a que se dá o 
nome de Espírito Planetário, sobre o qual age analogicamente o Ishvara, que, portanto, 
atua através de 7 Consciências Planetárias, cada uma das quais, podendo ser 
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considerada uma Célula Universal, passa por 7 transformações, que constituem, 
propriamente, 7 Vidas do Espírito Planetário. 

Desde a primeira Vida se deve encontrar o conhecimento de todas essas 
transformações, calculado analogicamente segundo os mesmos métodos pelos quais é 
resolvida a questão,  de nosso tempo na Terra, isto é, conforme seus movimentos 
rotatórios. São Porém, ciclos ocultos sobre os quais os grandes Adeptos guardam o maior 
sigilo, porque deles podem ser deduzidos conhecimentos de Leis que regem Cadeias e 
Sistemas, a ponto de seus conhecedores se tornarem senhores de extraordinários 
poderes, capazes de trazerem graves prejuízos à evolução da humanidade. 

Tratando dos 4 Centros de Manifestação Cósmica, aos quais se dá o nome 
genérico de Sóis, precisamos saber que, na Terra tais Centros imperecíveis se refletem 
nos 4 pontos cardeais conhecidos, donde se originam os fenômenos electromagnéticos 
cujas causas são desconhecidas da Ciência. Não são bastante satisfatórias as hipóteses 
destinadas a explicá-los, embora para os ocultistas não sejam mais que reflexos da 
manifestação da Energia oriunda dos 2 Centros polares. 

As manifestações relacionadas com o equador terrestre formam, somadas às 
provindas das direções polares, verdadeira Cruz de energias; essa simples forma 
geométrica linear é representativa de todos planetas, que, :por sua vez, são centros de 
energia animados por Inteligências Superiores. 

A Cruz é, portanto,  o símbolo das energias emanadas dos 4 Sois, formando as 4 
correntes que, na qualidade de irradiações eletromagnéticas, exercem função 
preponderante em nossa vida física e se refletem nos fenômenos meteorológicos, 
climatéricos, etc. 

Sob o ponto de vista cosmogônico, o planeta que habitamos, talvez por ser o 4o do 
sistema a que pertencemos, no seu 4o ciclo de vida é, pois, a representação de um 
Quaternário, que pode ser também considerado a expressão metafísica da Unidade 
Primordial com seus 3 Aspectos Superiores de Manifestação. 

Falam os ocultistas em 4 alicerces ou centros cósmicos imperecíveis, donde 
irrompem turbilhões de energia que comandam os movimentos dos inúmeros corpos 
celestes, formando a. Cruz demarcadora dos 4 pontos Siderais, correspondentes às 4 
Altas Potestades, os quais os Rabinos costumam descrever como adequados aos Santos 
Animais imortalizados na Esfinge. Coincidem estes com os da visão de Ezequiel, 
segundo, reza o Livro canônico apocalíptico de João Evangelista, e também podem ser 
identificados aos Lipikas, Senhores da Luz e do Poder, ou Escribas, que nos Livros das 
Vidas imprimem todas as ações nobres em letras de ouro. 

Encontrando-se essas 4 Consciências Universais nos braços da cruz, torna-se ela 
o emblema dos chamados 4 Elementos, aos quais os ocultistas fazem referências 
alegóricas, quando dizem que "Fohat",  depois de ter aglomerado a poeira cósmica, 
cava no Espaço, em 4 Pontos, os Centros imperecíveis donde irrompem turbilhões de 
energia, que produzem ,todas as Forçasimpulsoras dos mundos e limitam a zona 
intransponível da Esfera total, limitante da Matéria  condicionada. É no hiperespaço real 
dos relativistas a 4 dimensões, no Oceano sem limites do Espaço sideral, que se 
encontram esses 4 Centros por onde a Energia Universal faz brotar todas as Forças que 
impelem os Mundos e limitam,  afinal , a zona intransponível, a que os Lipikas dão o 
nome de Círculo "Não se passa", limite entre o condicionado e o incondicionado. 

A esses 4 Centros se ligam os Maha-Rajas, que se manifestam em todas as 
formas existentes, constituindo o que, em linguagem teosófica, é chamado 
Tetragrâmaton, símbolo, também, dos Sois cabalísticos já referidos, de que advém todo o 
poder.  
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Referem-se, outrossim, do ponto de vista da Antropogênese, às 4 Jerarquias 
criadoras, chamadas rúpicas ou formais, sendo que a quarta é constituída pelas Mônadas  
humanas ou Jivas, enquanto as outras 3, relacionando-se com a vida humana, se acham 
investidas da missão compassiva de guiar humanidade, afim de lhe ser facilitado e 
acelerado o trabalho evolutivo. Essas Jerarquias ou Ordens Criadoras, consoante se lê no 
2 o Vol. da "Doutrina Secreta", em referência ao grande mistério que liga o homem à Terra 
que habita, referem-se analogicamente às 4 formações geológicas e às 4 Forças da 
Natureza que regem todo nosso sistema. Da ação destas resulta, para nosso mundo, um 
ritmo alternativo, como, já dissemos, obediente, por assim dizer, a dois impulsos, um dos 
quais se submete à Força Centrífuga, que produz um efeito de dilatação, enquanto da 
Força Centrípeta emanam Energias tendentes à contração. Na parte equatorial, digamos 
assim, manifesta-se ação de ambos os Princípios de efeitos opostos, constituindo a Força 
equilibrante. 

A Terra recebe o influxo dessas energias siderais, polarizando-se por sua vez. 
Com efeito, os fluídos que dela emanam e se integram em seu aura – a atmosfera – são 
captados por seus dois pólos magnéticos, ou sejam as extremidades de seu eixo de 
rotação. É como se fossem emanações catódicas provenientes dessa misteriosa ampola 
constituída pelas entranhas terrestres, onde se produzem certamente formidáveis 
desintegrações, sob o influxo das arquipotentes irradiações do Sol físico. Este, de seu 
lado, se harmoniza à pulsação ritmíca do Astro dirigente da própria Terra, verdadeiro 
coração do Sistema que, com suas sístoles e diástoles, impulsiona o que se poderia 
chamar sistema circulatório do mundo. 

O fato é que os ensinamentos teosóficos, contidos na "Doutrina Secreta" e 
apresentados ao publico na segunda metade do século 19, vão sendo confirmados em 
pleno século 20, no domínio da Astronomia, graças á descobertas cientificas que se vão 
acumulando e confundindo cada vez mais os astrônomos presumidos do século 18. 

Os astrônomos do 18o século consideravam ainda o Universo um vasto mecanismo 
perfeito e acabado, apenas existente desde uns 8.000 anos, e destinado a um movimento 
uniforme eterno, sem levarem em conta as leis de progresso e decrepitude referentes a 
tudo quanto existe na Natureza, as quais não pode fazer exceção à evolução cósmica. 
Esse fato já ficou demonstrado, principalmente depois que observações espectroscópicas 
deram a prova de uma série de transformações no mundo sideral.   

O 1o volume da "Doutrina Secreta" fala-nos, mesmo em linguagem figurada de 
lutas entre germens de mundos, atraindo-se mutuamente, devorados os mais fracos pelos 
mais fortes, que procuram obter depois de inumeráveis idades, um lugar no Espaço, em 
que passam a descrever suas trajetórias. 

É verdade que os astrônomos daqueles tempos também admitiam a imutabilidade 
do eixo imaginário de rotação de nosso planeta e ver-se-íam, muito embaraçados nos 
dias presentes para admitirem. o movimento processional dos  equinócios, coincidentes 
com os ensinamentos do Ocultismo a esse respeito, e o da variação gradual do ângulo de 
inclinação da eclítica sobre o equador celeste. 

Como esta, outras asserções serão confirmadas sucessivamente no que se refere 
à sublime Mecânica celeste, 'tal como a encara a Teosofia, e, mais reduzidamente, no 
que afeta este minúsculo globo que habitamos. Dele podemos dizer, segundo os textos 
teosóficos, que se aproxima de uma época muito critica de sua vida, sendo, como é, 
verdadeiro Ser vivo, de conformidade, aliás, com o célebre astrônomo alemão Kepler, nos 
princípios do 17 o século. Um grande adepto afirmou que, não obstante as medidas 
geodésicas feitas com escrúpulo e exatidão compatíveis com os meios ao alcance do 
homem atual, ninguém conhece, de fato, a forma da Terra, pois, até o presente, só foi 
examinada, por assim dizer, sua parte superficial, que chamaríamos de epiderme. 
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Há, por assim dizer, antropomorfização do nosso planeta, atribuindo-lhe as 
características de ser consciente neste plano de manifestação, mostra que ele possui 
duas funções bem distintas, à maneira do que sucede ao homem, ou sejam o cérebro e o 
cerebelo, aquele ligado à razão e à faculdade consciente, este ao subconsciente ou 
instinto. 

De feito, a Terra possui, analogamente, o cérebro na sua parte intima consciente, 
representada, perante á humanidade, pela Fraternidade Branca, ao passo que o cerebelo 
se expressa nas transformações biológicas e na grande fauna dos elementais, que dão 
lugar à elaboração das produções materiais. 

Autores modernos admitem, como os teósofos, que á Terra seja um Ser 
organizado, tal como se lê na "Índia Secreta", livra cuja leitura é muito recomendada. Do 
mesmo modo, a "Geologia moderna" de  Wagner, a "Vida pela Terra" de Levingne, os 
trabalhos de Wells, e algumas produções de Conan Doyle, como, por exemplo, seu conto 
de ficção "O mundo perdido", em que ele diz ter provocado manifestações de 
sensibilidade no organismo terrestre – são demonstrações da mesma tese.  

A Terra, como já dissemos, recebendo o influxo das energias siderais, polariza-se 
e, destarte, separa também as duas qualidades da própria atividade, ficando bem 
definidas, em relação à Humanidade, as influências do que se houve por bem chamar 
Fraternidade Branca e Fraternidade Negra, aquela imortalizando-se no Bem, está no Mal. 

Desta última não se podem, sem grande esforço, libertar os que querem seguir a 
direção do Bem, deliberada e conscientemente, diante da insídia dos intermediários da 
Fraternidade Negra, de seus trabalhos pérfidos, como os que presenciamos nas lutas em 
que está empenhada a humanidade em toda a extensão do globo. 

Na qualidade de Ser vivo, de modo análogo ao homem, possui á Terra 7 Centros 
de Forças que hão de ser algum dia localizados pelos grandes sábias, com suas 
correspondências na própria superfície, em posições geográficas compatíveis com a Lei. 

Assim é, por exemplo, que já foi aprazado o continente de Puskara, nome que em 
sânscrito significa "Flor de loto", ao nível da América do Sul, para servir de palco à futura 
Civilização ibero-americana, que encerrará o atual ciclo ariano, preparando a sementeira 
da finalização da Ronda. As coordenadas que lhe são correspondentes não podiam 
deixar de assinalar a zona de pleno coração brasileiro. 

Decorre daí, para todos os que, de ima maneira ou de outra, se acham ligados a 
está nossa Pátria privilegiada, a "ânsia de conduzir-se de acordo com os mais nobres 
ideais, dando à parte espiritual da vida a preponderância que deve ter; de inscrever-se 
geometricamente no círculo limitado pela Lei de Dharma, ou do Dever, que vem 
assentando os marcos iluminativos da verdadeira. Civilização, através de eras refulgentes 
percorridas pela vereda propiciatória da Iniciação; de vir possivelmente até nos, os que 
vivem na interminável ondulação das incertezas, afim de que aqui possam encontrar, 
certamente, elementos persuasórios para suas vacilações, e se sobreponham à lei do 
menor esforço que os mantém na ilusão de seus estreitos ambientes, esmagando-os e 
dominando-os. 

Chegamos, com grande gáudio dos prezados leitores ,ao fim deste despretensioso 
estudo, no qual ficou comprimido o muito que há por dizer sobre o assunto no pouco que 
consegui transmitir. Muito longe ficou, de certo, de esmiuçar os largos e eruditos 
conceitos que podia conter. Espero, que os que tiveram a paciência de prestar-lhe 
atenção lhe compreendam a alta importância e possam encontrar argumentos mais 
sólidos e concludentes em favor desta tese. Não sendo eu, embora, astrônomo, 
matemático ou sábio, mas simples engenheiro, e valendo-me apenas de cogitações de 
ordem  teosófica, propus-me, apresenta-lo perante vós, cultos leitores, despertando, 
talvez, em alguns esta preciosa colaboradora, a  Curiosidade, que os levará facilmente ao 
raciocínio sobre a verdadeira interpretação do acima exposto. Não perderão, assim, mais 
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tempo na defesa de alguns princípios sobre os quais tem repousado comodamente a 
Ciência oficial, se bem que se vão tornando obsoletos. Somente uma minoria aferrada ao 
empirismo e à intangibilidade dogmática, não permite que sejam alterados, e não se 
apercebe de que o nosso Mental necessita, cada vez mais, de Luz e de sadio equilíbrio, 
de modo a soerguer, aos poucos o manto que encobre a pura Verdade. 

EDUARDO CÍCERO DE FARIA 

----------------------- 
Desejar a Verdade é aspirar à Divindade, sobretudo quando a Verdade toca o que 

concerne aos Deuses. Este desejo é ima admissão as coisas santas; concita-nos a 
procurar conhecê-las e nos dirige, assim, á uma atividade mais santificante que qualquer 
purificação ou função sacerdotal. 

PLUTARCO – Ísis e Osíris – 2. 

------------------------- 
Dirijo-te estas palavras, ó Tat, afim de que sejas iniciado em nome do Deus 

Superior. Se as compreenderes, o que é invisível para a maioria dos mortais ser-te-á da 
maior evidência. 

Hermés Trimegisto – Discurso a seu filho Tat. 

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

 
Considerações Sobre o Cálculo Astrológico 

 
Por ARCTURUS 

 

"Principio caelum ac terras camposque liquentes Lucentemque 
globum lunae Titaniaque ostra Spiritus intus alit, totamque infusa per 
artus Mens agitat molem et magno se corpore miscet. Inde hominum 
pecudumque genus vitacque volantum Et quae marmoreo fert 
'monstra sub aequore pontua. Igneus est ollis vigor et caelestis origo 

Seminibus, quantum non noxia corpora tardant Terrenique hebetant 
artus moribundaque membro; Hinc metuunt cupiuntque, dolent 
gaudentque, nec auras Dispiciunt elausae tenebris et carcere caeco." 
AENEIS - Livro VI, 724. 1 

 

Antiguidade histórica da Astrologia Desde a mais remota antiguidade, o 
maravilhoso espetáculo de uma noite cheia de estrelas sempre empolgou a Humanidade. 
Não faltam os testemunhos dos documentos, os achados dos arqueólogos, para atestar 
esse interesse pelo conhecimento das leis que regem os movimentos dos astros. Há 
provas irrefutáveis de que os antigos egípcios, caldeus, persas, andus, para não citar ou-
tros, eram possuidores da ciência que lhes ensinava a conhecer as estrelas e os planetas; 
a adorar o Sol e a Lua; a prever fastígios e glorias dias sombrios e nefastos. 

                                                        
1 "No princípio, o Espírito anima em sua essência o céu, a terra, e os mares, o orbe luminoso da Lua e os astros gigantescos: a mente 
cósmica faz vibrar toda a matéria, nela se infundindo e com ela, se unindo indissoluvelmente, Daí surgiu a vida dos homens, dos 
animais da terra, das aves e dos monstros que habitam sob a marmórea superfície dos mares. Todos os setes possuem numa 
essência ígnea, origem celeste das coisas vivas, que os corpos densos obumbram e os efêmeros órgãos humanas deturpam. Daí lhes 
vêm o medo , a cobiça, a dor e o prazer, porque as almas enclausuradas nas densas trevas do cárcere não se apercebem da mansão 
luminosa dos céus". 

Virgílio – Eneida  - Livro VI, vers. 724 e seguintes. 
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Mais que o simples estudo dos movimentos relativos do orbe sideral – hoje objeto 
da moderna mecânica celeste – procuravam os grandes do passado entender a 
linguagem muda e simbólica do firmamento, concluindo, dos infinitos modos pelos quais 
se combinam as ações dos astros, as influências que se faziam sentir, como resultante, 
sobre o Homem. 

Segundo 'a tradição conservada pela Teosofia, os fundamentos desse conhe-
cimento prodigioso tem. raízes em épocas tão enormemente afastadas de nossos dias, 
que delas não há memória histórica. Somente os detentores da Ciência Viva e Eterna, 
transmitida sempre do mesmo modo de mestre a discípulo, sabem os segredos 
verdadeiros da Astrologia, e periodicamente a fazem reviver, cada vez mais pujante e 
bela, dando aos homens ensejo de melhor se conhecerem e ao mundo sensível e 
hiperfísico que os rodeia. Desse tronco plantado no seio do Infinito- - símbolo da Árvore 
da Vida – brotam, através dos tempos, as ciências humanas, positivas ou místicas, todos 
os aspectos da arte, da filosofia e da religiosidade. 

A Astrologia, modernamente, foi substituída pela Astronomia, que estuda apenas 
os movimentos relativos dos astros, não procurando estabelecer as correlações entre 
essas posições e a vida do homem, dos povos e da própria Terra. Nos dias que correm, 
porém, uma nova ciência, a Astrofísica, calcada nos preceitos modernos da física e da 
química, já investiga as influências dos outros astros sobre a Terra e cedo chegará a 
conclusões idênticas às dos antigos astrólogos.  

 

Possibilidade "científica" da Astrologia  
Conhecida a influência de determinado astro, constelação ou zona particular da 

esfera celeste, por meio da transmissão direta do conhecimento (tese espiritualista) ou 
pelas conclusões a que leva à análise da enorme massa de dados e observações 
colhidas através dos tempos (tese materialista), pode ser estabelecido um corpo de 
doutrina, perfeitamente racional e lógico, que determine as relações entre as causas e os 
efeitos correspondentes, seja qual for o ponto de vista em que se coloque o homem, 
desde que sé trate de um pesquisador honesto, equilibrado e dotado de razoável base de 
cultura cientifica. Não que está última seja indispensável à compreensão teórica e geral 
dos fenômenos que resultam das ações dos astros, mas porque os problemas de ordem 
prática a resolver, para que se possa chegar a certas conclusões, não dispensam o co-
nhecimento de alguns aspectos da ciência, principalmente da matemática elementar, 
comparável, no caso, à ferramenta que habilita o artífice à execução de sua obra. O 
escultor, sem o escopro é o buril, não consegue objetivar as formas da estátua que seu 
gênio de artista já tem criadas na mente e na alma. 

Do exposto, pode concluir-se que, uma vez estabelecidas ás relações entre as 
múltiplas posições relativas dos astros é os efeitos que determinam sobre os homens, 
considerados isoladamente ou em conjunto, é possível, conhecendo-se uma configuração 
celeste qualquer, definida no espaço pelo instante presente, passado ou futuro de sua 
ocorrência, dizer-se com precisão que fenômenos aconteceram ou acontecerão e o lógico 
encadeamento de novos fenômenos, encausados àquele tomado como ponto de partida. 
Daí a viabilidade da astromancia, ou à previsão de acontecimentos baseada no estudo de 
posições futuras dos astros. Ora, essas posições são sempre determináveis dentro de 
largos limites de tempo, pois são conhecidas, nesse intervalo, com bastante precisão, as 
leis dos movimentos de estrelas e planetas por intermédio da mecânica celeste. 

Mesmo dentro do ponto de vista estritamente materialista, sem fazer apelo a 
nenhuma força ou conhecimento hiperfísico, é forçoso se conclua pela honestidade é 
possibilidade científica da astrologia, baseada, como é, na observação multimilenar de 
duas ordens de fenômenos que sé correspondem univocamente: a posição dos astros é 
as respectivas influências sobre os homens. 
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Aos negadores da astrologia ficará apenas, de pé, uma questão: existirá, 
realmente, essa correlação perfeita entre uma ordem de fenômenos e a outra? 

Não bastando o relato minucioso e comprovado dos muitos milhares de casos 
observados – para não falarmos nas notabilíssimas profecias de Nostradamus, calcadas 
na Astrologia, e ainda hoje de palpitante atualidade  2  , cumprindo-se com espantosa é 
rigorosa precisão – cabe ao cético observar por si, para se convencer por seus próprios 
olhos. É claro que o negativista, que se abstiver, também, de observar honestamente, não 
merece mesmo que se perca o tempo em argumentar e oferecer esclarecimentos. Ao 
ignorante nem Brama convence, dizem, com razão, os textos sagrados da literatura 
indiana. 

 

O problema da determinação das configurações astrológicas 
Com o que dissemos anteriormente, pretendemos ter exposto os dois aspectos 

distintos, porém complementares da astrologia: a determinação das posições dos 
planetas. constelações (ou melhor, das zonas do zodíaco chamadas signos zodiacais) e a 
significação das combinações dessas posições, que é a interpretação.  

Ocupar-nos-emos, no presente estudo, apenas da parte  relativa ao levantamento 
da configuração do céu, para uma região qualquer da Terra e num instante determinado.  

Esse problema é de ordem puramente matemática e todo indivíduo, que tenha os 
conhecimentos elementares ministrados num curso de humanidades, poderá resolvê-lo 
com facilidade, mormente se dispuser das tabelas que contêm resolvidas as equações 
resultantes dos dados. 

Dão os astrólogos excepcional importância aos signos do Zodíaco, conhecidos 
pelos mesmos nomes atribuídos às doze constelações existentes na faixa zodiacal. Os 
signos estão dispostos em uma zona da esfera celeste, limitada por dois paralelos à 
Eclítica,  afastados cerca de 18º , contados sobre um círculo meridiano qualquer que 
passe pelos golos da Eclítica, e têm cada um, a extensão correspondente a 30°, medidos 
sobre a Eclítica, que é um círculo máximo inclinado, em média, de 23º  26’ 48", 12  3  
sobre o Equador Celeste e constitui a trajetória do movimento aparente do Sol. O Equador 
Celeste e a Eclítica, círculos máximos de uma mesma esfera, cortam-se forçosamente em 
dois pontos, que se chamam Equinócios, passando á linha que os une pelo centro da 
esfera. Esses pontos, de tão grame importância, são assim denominados porque quando 
o Sol os atravessa, o dia e a noite são iguais. 

Outro fenômeno de grande relevância para a astrologia é o movimento de 
precessão dos equinócios, avaliado pelos astrônomos em 50", 2660 (valor médio 
calculado pelo Observatório do Rio de Janeiro para 1943) e que consiste, no recuo 
sistemático de cerca de 1º  de arco por ano, sobre a Eclítica, do ponto equinocial de 
primavera (para o hemisfério Norte), denominado, porisso, de Ponto Vernal (de ver, veris 
–  primavera) e representado, comumente, pela letra grega gama  4  , cuja configuração é 
semelhante ao símbolo usado para designar o signo de Áries.  O início deste signo, em 
determinada época da historia dos homens, coincidiu com o ponto Vernal e com o início 
da constelação do mesmo nome, hoje fora do signo correspondente. Atualmente, o ponto 
Vernar acha-se nos últimos graus da constelação de Piscis, ao passo que a constelação 
de Áries está no signo de Taurus. 

Feitas essas considerações preliminares, passemos à determinação geométrica 
dos elementos de importância para a astrologia. O mais importante deles é o Ascendente 
                                                        
2 Ernest Izgur, em seu recente livro "Assim falaram os profetas", faz um impressionante apanhado das profecias de Nostradamus e de 
outros profetas menos conhecidos. 
3 Anuário do Observatório Nacional, para 1943, pág. ,13. 
4 Neste breve estudo adotamos a letra correspondente latina G, para facilidade tipográfica. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  115 a 118 – Janeiro a Dezembro de 1943 – Ano XVII 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 

 
 

16

(simbolizado por Asc.) ou Horóscopo, também chamado Casa 1 ou Ângulo do Oriente. Tal 
ponto é definido geometricamente pela intersecção da Eclítica com o Horizonte do logar 
do nascimento 5 . O outro ponto de intersecção da Eclitica com o Horizonte, 
diametralmente oposto ao primeiro, é a Casa VII ou Ângulo do Ocidente. O Ascendente é, 
porém, aquele que se levanta acima do Horizonte do lugar, considerando-se o sentido do 
movimento da esfera celeste. 

Outro ponto de grande importância, é o Meio do Céu (simbolizado por M. C.) ou 
Casa X, definido pela intercessão da Eclítica com o meridiano do lugar, na parte 
compreendida entre o Asc. e a Casa VII, partindo do primeiro para a segunda. O ponto 
diametralmente oposto à Casa X é a Casa IV, ou Fundo do Céu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do exame da figura 1, verifica-se imediatamente a possibilidade do problema, pois 
os dois triângulos esféricos GAB e ACD são retângulos, respectivamente, em B e C, 
conhecendo-se do primeiro o ângulo i de inclinação ido Equador celeste sobre a Eclítica e 
o arco GB, igual à ascensão reta do lugar assinalado por Z, e do segundo o arco AC, 
                                                        
5 O local representado por Z (definido pela latitude e longitude terrestre), a hora, dia, mês e ano do nascimento são os elementos que 
caracterizam astrologicamente o indivíduo, com suas tendências, capacidades, etc. 
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representado por h, que é a declinação do ponto C, igual, por sua yez, ao complemento 
da latitude terrestre de Z (90°-1), mais ou menos o arco d, distância, em graus, sobre o 
meridiano de Z. do Equador à Eclitica, e o ângulo diedro T, calculado no primeiro 
triângulo. 

A ascensão reta do lugar Z é facilmente calculável por meio das efemérides anuais 
publicadas pelos principais Observatórios do mundo. Em nosso caso, empregamos de 
preferência o Anuário do Observatório do Rio de Janeiro, que nos dá o Tempo sideral, 
para meia-noite (0 h.) de Greenwich, para todos os dias do ano 6  . Esse Tempo sideral, 
somado à hora civil  7  do nascimento (contado de 0 a 24), é a ascensão reta do lugar, 
expressa em horas, minutos e segundos de tempo, que podem ser facilmente convertidos 
em graus, minutos e segundos de arco. 

Com esses elementos e por intermédio das formulas trigonométricas que resolvem 
os triângulos GAB e ACD, calculam-se os arcos a e b. O arco a é a longitude celeste do 
M. C. e a soma dois arcos a e b é a longitude celeste do Ascendente. 

Em algumas tábuas astrológicas, como, por exemplo, as de Raphael, o elemento 
de entrada nas tabelas é a própria hora calculada pela soma da hora sideral e da hora 
civil (chamada por Raphael de "Sideral Time"), não havendo necessidade da conversão 
em unidades de arco.  

Analisando o problema em conjunto, vemos que esses elementos a e b variam com 
l, latitude do lugar Z, e com GB, ascensão reta do mesmo lugar. As tábuas comuns são 
calculadas para as latitudes das várias cidades do Globo, e geralmente dão os elementos 
de 0° a 60°, de grau em grau, o que obriga à interpolação linear para a obtenção dos 
valores intermediários.  

Conforme o quadrante, a começar do ponto G, os arcos têm de sofrer correções, 
pois, para as linhas correspondentes aos arcos maiores de 90°, os sinais das mesmas 
variam, acarretando modificações no valor Idos arcos. O sinal algébrico do arco d também 
é suscetível de alteração, segundo o quadrante e, o hemisfério (Norte ou Sul), porque ora 
o Equador está acima da Eclítica, ora é esta que está acima daquele, como no caso da 
figura 1. 

A seguinte tabela, onde as letras acentuadas indicam o valor dos arcos e ângulos 
do primeiro quadrante (os que se acham nas tábuas trigonométricas diretamente) devem 
ser corrigidos do acordo com os elementos dispostos nas colunas encimadas pelas 
indicações NORTE e SUL. 

Das tábuas que conhecemos, as de Raphael coincidem exatamente com os 
valores encontrados pelo cálculo trigonométrico, para o M. C. e o Asc. Convém notar que, 
sendo essas tábuas feitas apenas para certas latitudes, é necessário interpolar para os 
valores intermediários, bem como para a hora exata, que só excepcionalmente se 
encontra diretamente na tábua. 

Outra observação importante é a questão do hemisfério: as tábuas de Raphael são 
construídas para o hemisfério Norte (o que vale dizer que são as soluções das equações 
trigonométricas apresentadas, apenas, para as latitudes do Norte); tratando-se de um 
lugar de latitude Sul, como acontece à maioria dos casos no Brasil, excetuadas as poucas 
cidades da Amazônia que ficam acima do Equador, é necessário somar 12 horas ao 
resultado encontrado para a hora (correspondente à ascensão reta) e tomar os arcos 
acrescidos de 180°, o que equivale, nas tabelas, a tomar o signo oposto, porque essas 
tábuas, em vez dois arcos de 0° a 360°, dão os valores dos arcos fracionadamente de 0° 
a 30°, com a indicação do signo correspondente. Não há diferença nenhuma no caso, se 
atentarmos para o conceito de signo, acima apresentado. 
                                                        
6 Tábuas do Sol, coluna "Tempo Sideral", págs. 28 e 37 do Anuário do Observatório do Rio de Janeiro, para 1943. 
7 A hora civil é dada pelo meridiano de Greenwich e contada a partir de 0 hora (meia-noite). 
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O problema das "casas" astrológicas  

Calculados, como dissemos acima, os Pontos M. C. e Asc., resta determinar outra 
série de pontos: as casas astrológicas. Modernamente, os astrólogos dividem o ângulo 
Asc. MC em três partes iguais e identificam esses ângulos às Casas, o que não 
corresponde à realidade dos fatos nem à definição de Casa astrológica. 

As casas são divisões da Eclítica (e, portanto, do Zodíaco) determinadas pelos 
Meridianos que se afastam do do meio do céu de 30° e 60° (Casas XI e XII), e pelos 
planos de Horizonte que correspondem a essas novas posições (Casas II e III) . Já vimos, 
anteriormente, como são definidas as Casas I, IV, VII e X; falta-nos ver as Casas V, VI, 
VIII e IX. Estas últimas são diametralmente opostas, respectivamente, às Casas XI, XII, II 
e III, o que facilita o problema, pois é bastante calcularmos as Casas II, III, XI e XII. 

O cálculo dessas Casas se faz de modo idêntico ao das Casas I e X. Apenas 
temos que calcular as novas posições dos pontos análogos ao ponto C da figura 1, que 
chamaremos de J e K. Para as casas XI e II (Figura 2) temos a considerar um novo 
meridiano, afastado de 30° do primeiro, e o ponto U de intercessão desse meridiano com 
o plano que passa velo zênite do lugar e pelo Ascendente (Casa I), normalmente ao 
Horizonte de Z, plano esse que podemos denominar de Zenital; o ponto J dista de 90° do 
ponto U, contados sobre o novo meridiano. O arco UB' é denominado de latitude da casa 
XI e é igual ao arco JN. 
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Para calcularmos o arco JN, consideremos o triângulo CJN, sendo N o Polo Norte, 
onde concorrem, portanto, os meridianos de Z e Y; se pelo ponto J imaginarmos um plano 
perpendicular ao plano do meridiano NJU e que venha a passar pelo ponto C, girando em 
torno da tangente em J ao paralelo que por aí passa, temos formado um triângulo esférico 
CJN, com um ângulo diedro reto em J, um diedro de 30° em N e um arco CN igual à 
latitude terrestre de Z. Com esses elementos podemos calcular facilmente o arco NJ, 
igual à latitude da Casa XI. 

Achada essa latitude, estamos com o problema posto nas mesmas condições do 
anterior, bastando fazer os cálculos com a nova ascensão reta (igual à anterior acrescida 
de 30º ) e calcular o arco A’J com o arco d’ e a nova latitude (a da Casa XI). 
Analogamente, portanto, determinamos o arco GA’ igual a b’, que é a extremidade da 
Casa XI, e o arco A’D’ igual a b’, que, somado ao anterior, dá a extremidade da Casa II. 

Para as Casas XII e III, calculamos a nova latitude, a da Casa XII, considerando o 
triângulo CNK, reto em K e com o ângulo em N igual a 60°; esse novo valor e o arco d" 
servem para calcular o arco A”K; ficam determinadas, portanto, os arcos GA” igual a”, 
extremidade da Casa XII, que, somado ao arco A”D”, dá a cúspide da Casa III. 
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Emprego do método das "Ascensões oblíquas" combinado 
com as tábuas de Raphael 

O método acima descrito, que chegou a  nosso conhecimento por meio de um 
estudo inédito oferecido a  Sociedade Teosófica Brasileira pelo autor, o nosso prezado 
Irmão e muito amigo Professor Raymundo de Burlet, é o chamado método das ascensões 
oblíquas, o único que traduz realmente os fatos, tais como se passam. Todos os outros 
métodos são aproximações, mais ou menos rigorosas. As tábuas de Raphael dão, para 
certas latitudes (as das principais cidades do Globo), em função da hora sideral do 
nascimento (sideral time), que é a ascensão reta da Casa X, os graus dos signos onde 
começam as Casas X, XI, XII, Asc., II e III, ou, em linguagem astrológica, as cúspides 
dessas casas. verificamos que os valores encontrados para a Casa X e o Asc. são os 
mesmos que os calculados trigonometricamente, diferindo, porém, os valores dados para 
as outras Casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na interessante obra de Mme. BRETEAU  8 , página 180, há uma tabela  que fornece a 
"altura das casas" (latitude), quando se conhece a latitude do lugar. Observamos que os 
dados contidos nessas tabela são os que se obtêm calculando as latitudes das Casas, 
como mais acima expusemos. 

 

 
 

                                                        
8 "Astrologie", M. Breteau. 

QUADRANTES

1  QUADRANTEO

2  QUADRANTEO

3  QUADRANTEO

4  QUADRANTEO
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TABELA I

S’

S’

S’

S’

S’

S’

S’

S’

S’

S’

S’

S’

S

S

S

S

S

S

S

S

0º<GB<90º

90º<GB<180º

180º<GB<270º

270º<GB<360º



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  115 a 118 – Janeiro a Dezembro de 1943 – Ano XVII 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 

 
 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essas duas observações sugeriram-nos uma nova aplicação das tábuas de 
Raphael, não mais usando a latitude do lugar, mas empregando, para o cálculo das 
Casas XI e II, a latitude fornecida pela tabela de Mme. Breteau para as mesmas. Quanto 
ao elemento de entrada, a hora sideral, é necessário tomá-Ia acrescida de duas horas, o 
que equivale ao acréscimo de 300 que fizemos na ascensão reta da Casa X, ao 
resolvermos trigonometricamente o problema. 

Com relação às Casas XII e III, tomamos a latitude correspondente (Breteau) nas 
tábuas de Raphael e entramos com a hora sideral aumentada de quatro horas, ou 60°, tal 
como no cálculo dos triângulos esféricos. 

Verificamos, então, que há perfeita identidade nos resultados assim obtidos e os 
fornecidos pelo cálculo trigonométrico. 

Neste trabalho, damos um exemplo do cálculo, para uma ascensão reta de 56° 47' 
e uma latitude de 50° 0' N. 

(Veja exemplo I).  

 

 

 

 

 

 

Hora Sideral
e 

Latitudes
Casas

3  47h m 5  47h m 7  47h m

L X=50º 6’ L XI=46º L XII=31º 

X

Asc.

XI

XII

III

II

29º

27º

28º

25º

23º

6º 13’

EXEMPLO II

Latitude terrestre: 50º 5’

Nota: Os valores dos ângulos foram tomados
          desprezando os minutos, com exceção
          do Asc.

Hora sideral correspondente: 3  47h m
= 56º 47’AR
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Combinando, agora, as tabelas de Breteau e as tábuas, vamos encontrar os 
mesmos resultados, como se pode verificar a seguir no exemplo II. 

Comparando com os valores dados pelas tábuas de Raphael, para a latitude 50° 
05' (Praga) verificamos as seguintes divergências: 

Casa X = 29° de Taurus.  

Casa XI = 7° de Cancer.  

Casa XII = 9° de Leo.  

Asc. = 6° 13' de Virgo.  

Casa II = 27º  de Virgo.  

Casa III = 23° de Libra. 

Essas divergências são bastante notáveis com relação às Casas XI e XII. Com 
efeito, na Casa XI há uma diferença de 10° e na casa XII, de 14°, quase meio signo!  

TÁBUA DAS ”ALTURAS DAS CASAS” - (BRETAU)

Latitudes
graus

Latitudes
graus

Alturas das
casas

III, VI, IX E XII

Alturas das
casas

III, VI, IX E XII

Alturas das
casas

II, V,VIII E XI

Alturas das
casas

II, V,VIII E XI

 1º
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34º
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

 0º  29’
 0   59
 1   29
 1   59
 2   29
 3     0
 3   31
 4     2
 4   32
 5     3
 5   34
 6     5
 6   36
 7     7
 7   38
 8     9
 8    41
 9    13
 9    45
10   18
10   51
11   25
11   58
12   32
13     7
13   42
14   18
14   54
15   30
16     7
46   44
17   21
17   59
  

 0º   51’
 1    43
 2    35
 3    27
 4    19
 5    11
 6     4
 6    57
 7    49
 8    41
 9    33
10   26
11   18
12   11
13    4
13   57
14   50
15   43
16   36
17   30
18   23
19   17
20   11
21    5
21   59
22   53
23   48
24   43
25   38
26   33
27   29
28   25
29   21

18   38’
19   18
19   58
20   39
21   20
22     2
22   45
23   29
24   14
25     0
25   47
26   34
27   22
28   11
29     2
29   54
30   47
31   41
32   37
33   34
34   32
35   32
36   33
37   35
38   39 
39   45
40   53
42     3
43   14
44   27
45   42
47     0
48   20

30   17’
31   14
32   11
33     8
34     5
35     2
36     0
36   58
37   57
38   56
39   55
40   54
41   53
42   53
43   53
44   54
45   55
46   56
47   57
48   59
50     1
51     3
52     5
53     8
54   11
55   14
56   18
57   12
58   25
59   30
60   35
61   40
62   46
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Posto desse modo o problema, julgamos cumprida a tarefa, que nos impuséramos, 
de dar aos leitores de DHÂRANÂ,  aficionados da Astrologia, um meio simples, mas 
exato, do cálculo das Casas astrológicas. 

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

O místico segredo das cerimonias sagradas é uma homenagem à Divindade, da 
qual procura refletir a natureza íntima, que escapa à percepção comum.  

Strabon – Geografia – X. 

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

Não poderás fugir à necessidade; mas podes vencê-la. 

 

 
A UNIDADE BIOLÓGICA 9 

FLAVIO POPPE 

 

A ciência oficial entende, modernamente, que a gigantesca Árvore da Vida ganhou 
raízes nos microscópicos seres unicelulares e, depois, através de mil etapas e peripécias, 
foi tomando corpo e esgalhando-se em espécies cada vez mais complexas, das quais o 
Homem é o resultado supremo. Fomos, na palestra anterior, como que espectadores 
externos desse maravilhoso crescimento a, que o transformismo procura dar sequência 
ininterrupta. Procuremos, agora, observar "por dentro" o mesmo espetáculo. Isto é, em 
vez de focalizarmos a atenção nos grandes lances exteriores da transformação das 
espécies, penetremos nó âmago dos organismos que se transformam, para sabermos, 
em ultima análise, qual o segredo e a mola desse expansionismo vital. Ora, é desde logo 
evidente que, se partimos do unicelular e acabamos no multicelular, a base do processo 
está necessariamente na multiplicação das células, que seriam como que os tijolos 
elementares donde nasceriam as grandes construções. 

Temos, assim, o primeiro problema crucial a resolver: de que maneira se formam e 
se multiplicam as células? Pergunta para a qual só há. duas respostas possíveis;  

1. as células formam-se a partir da matéria inerte, isto é, sem vida;  

2. as células originam-se sempre de uma substância viva preexistente, isto é, de 
células-mães. 

 

O problema da geração expontânea  

A idéia de que a vida podia surgir, por geração expontânea, de substâncias 
orgânicas em decomposição foi aceita, sem contraste, até meados do século passado. O 
fervilhar de vermes, que se via aparecer na matéria, orgânica putrefata, era tido como 
prova do fato. Tão arraigada ficara essa crença, que persistiu mesmo após Redi ter 
demonstrado, no século XVII, que, protegendo a carne com gaze e impedindo o acesso 
às moscas, as larvas não apareciam. Foi preciso que Pasteur, há pouco menos de um 
século, realizasse uma série de experiências simples e indiscutíveis, para que a geração 
expontânea fosse definitivamente posta de lado. Assim, colocando num balão de vidro, 
terminado por um longo tubo em U, uma sopa ou infusão nutritiva altamente putrescível, 
podemos mantê-la em bom estado, desde que a fervamos suficientemente. Se, porém, 
quebrarmos o tubo em U no ponto de contato com o balão, e deixarmos, assim, penetrar 
largamente o ar, a sopa se corromperá dentro em pouco (quadro I).  

 
                                                        
9 Palestra organizada para os discípulos da Rama Kut-Humi. 
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É que, explica Pasteur, a fervura mata os micróbios e seus esporos existentes na 
sopa, e as paredes úmidas do tubo em U retêm os novos micróbios que cheguem da 
atmosfera. Quebrado o tubo, não existe mais nenhum obstáculo e os micróbios do ar 
pululam à vontade. Em vez desse dispositivo, podemos empregar um simples pedaço de 
algodão com o mesmo resultado de reter os micróbios da atmosfera, ou, o que é mais 
interessante, fazer a experiência em ambiente Naturalmente livre de germes, como 
acontece nas altas montanhas. 

Devemos, portanto; responder ao nosso primeiro grande problema com a seguinte 
sentença, que é o grande aforismo da Biologia moderna: 

Toda vida provém de uma vida precedente.  

Em outras palavras, toda célula se origina de uma célula anterior. A Árvore da Vida 
se agiganta, pois, à custa da multiplicação das células iniciais, que formaram os primeiros 
seres existentes. 

Resta, porém, saber por que meios se realizou e se realiza essa multiplicação. 
Antes de o procurarmos, registremos, aqui, flagrante contradição: Negando a geração 
expontânea, a ciência oficial, é, entretanto. obrigada a admitir que, nos primórdios do 
mundo, sob outras condições de meio, a vida surgiu necessariamente da matéria inerte, 
isto é, sem vida. Destarte, a sentença acima só se aplica às condições atuais da Terra, 
pois época houve em que, das trevas insondáveis de um mundo inanimado, surgiu, em 
radiosa explosão de luz, o processo da Vida.  10 

 

A reprodução Assexuada  

A idéia de reprodução vegetal, e, sobretudo, animal está intimamente ligada, na 
mente de todos, à noção de sexo. Para que um animal se reproduza, são precisos dois 
indivíduos, macho e fêmea – eis o que encontramos no mais arraigado de nossas 
observações. 

Vejamos, no quadro I, como se reproduz o protozoário adulto denominado ameba, 
animálculo formado de uma só célula: o núcleo se biparte e, depois, o corpo vai-se 
estrangulando até resultarem duas amebas exatamente iguais à genitora. É claro que 
cada uma das amebas-filhas é capaz de fazer o mesmo, quando atinge certo grau de 
crescimento. Temos, assim, uma progressão geométrica: 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. ... Ora, há 
seres minúsculos, como as bactérias, que são capazes de multiplicar-se por cissiparidade 
com tal rapidez, que, de um único indivíduo, colocado em condições favoráveis, podem 
resultar; em 24 horas, centenas de bilhões de novos indivíduos, segundo progressão 
ininterrupta. (Esquema no quadro I). A cissiparidade se observa, sobretudo, entre os 
animais e vegetais unicelulares, protozoários, bactérias, etc. O tipo seguinte de divisão, 
em  escala crescente de complexidade, é o da divisão múltipla, que se faz através de um 
rosário de divisões binárias (um indivíduo se divide em dois e estes imediatamente se 
dividem em quatro, depois em oito, etc., até certo limite, após o qual os pequeninos 
indivíduos resultantes começam o seu ciclo de vida), ou através da rosácea, como se 
observa com o parasita do impaludismo: aqui, o parasita invade um glóbulo vermelho do 
sangue, cresce e se multiplica, por divisão binária, em certo numero de fragmentos, que 
dispostos simetricamente, formam uma rosácea perfeita. Quando o glóbulo vermelho 

                                                        
10 Conforme vimos no número anterior de "Dhâranâ" a descoberta dos vírus protéicos – proteínas de alto peso molecular passíveis de 
cristalização e, portanto, de estrutura completamente diversa da celular – , veio abalar o aforismo pastoriano de que toda manifestação 
vital tem a célula por unidade necessária e de que a geração expontânea é, assim, irrealizável. Embora, evidentemente, a evidência 
das proteínas infectantes tema, hoje, em plena ordem ao dia – não tire qualquer valor concreto aos trabalhos de Pasteur e a 
Microbiologia, é, porém, claro que veio projetar novas luzes sobre a Biologia Geral e sanar e contradição acima referida, apagando, por 
assim dizer, as fronteiras entre as substancias ditas inertes e as organizadas ou vivas. A concepção teosófica da Vida Una, ou da Vida 
imanente a todos os planos da manifestação cósmica, está perfeitamente de acordo com essas modernas revelações da ciência e nos 
permite prever que novas e surpreendentes "descobertas" estão por vir:..  
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rebenta, cada uma das pétalas é um novo indivíduo, que vai penetrar em outros glóbulos 
vermelhos, e assim sucessivamente (quadro I) . 

Novo passo adiante e topamos com outro tipo de reprodução assexuada, aliás o 
mais espalhado entre as plantas e os animais: a gemulação. Consiste, essencialmente, 
na divisão do indivíduo em duas partes extremamente desiguais, ao contrário do que 
acontece na cissiparidade. Assim, o genitor se mantém através da reprodução, ao invés 
de se bipartir em dois indivíduos idênticos e doravante diferentes dele. É como se o 
animal, tendo acumulado materiais de crescimento além de certo limite espoucasse 
necessariamente em brotos ou gêmulas, que destacando-se, vão crescer e reproduzir 
novos indivíduos semelhantes ao genitor (vide o quadro). Exemplo muito bonito de 
gemulação é o das hidras: do terço Inferior do corpo da hidra surgem excrescências, que 
aumentam e acabam por emitir uma coroa de tentáculos idêntica à da hidra-mãe; as 
novas hidras se destacam e passam a viver independentes...  

Nos animais complexos, como dissemos, a reprodução é sempre sexuada. 
Entretanto, a separação não se faz de um só golpe, pois encontramos inúmeros animais, 
ao longo da série zoológica, que embora se reproduzam, de ordinário; pelo modo sexual, 
apresentam fases de reprodução assexuada. A própria hidra, que nos serviu para 
exemplo de gemulação também se reproduz sexualmente. Do corpo da hidra saem 
pequenas saliências, das quais umas servem para formar óvulos ou células femininas; de 
outras nascem espermatozóides ou células masculinas. Da unido do espermatozóide ao 
óvulo forma-se o ovo, que cresce e dá o embrião; este se destaca sob a forma de 
pequeno quisto, que reproduzirá hidra igual. Entre alguns insetos parasitas, vemos 
combinação muito curiosa dos dois processos: o inseto deixa no corpo da vítima um ovo; 
deste saem, não dois ou quatro, mas centenas de pequeninas massas celulares, que são 
verdadeiras gêmulas formadoras de novos indivíduos adultos. Até no Homem, a rigor se 
opera, por vezes, a reprodução assexuada. Vejamos, por exemplo, dois gêmeos 
homogêneos, isto é, desses tão parecidos que custamos a diferenciar. Nasceram de dois 
ovos como os falsos gêmeos? Não, originaram-se de um único ovo que se bipartiu. De 
um ovo nascem dois indivíduos: eis, sem duvida, uma forma de multiplicação assexuada. 
As irmãs Dionne, por exemplo, é provável se tenham originado de um só ovo dividido em 
cinco partes. Se procuramos, agora, resumir os fatos essenciais relativos à 
reprodução assexuada, poderemos concluir: Na forma mais elementar e direta de 
reprodução dos seres vivos, começamos por um tipo, a, cissiparidade, ent que a 
multiplicação se faz segundo uma série geométrica e de maneira tão simples, que, a 
rigor, dela não resultam novos seres, mas é sempre o mesmo ser que pulula e se 
expande. Na gemulação, surge como que uma força conservadora individual: o ser 
vivo, ao reproduzir-se, não se fragmenta na prole, mas, conservando a indivi-
dualidade, emite brotos capazes de formar novos seres semelhantes. Comparemos 
uma ameba, que se biparte e cuja individualidade se dissolve nas amebas-filhas, com 
uma hidra, de cujo corpo saem brotos capazes de formar novas hidras, sem que a hidra-
mãe seja obrigada a desaparecer. 

É claro – e chamo a atenção dos irmãos para isso – que aí surgiu alguma força 
nova, conservadora da individualidade. Veremos a importância fundamental desse 
fenômeno, quando tratarmos da historia da reprodução ao longo da escala biológica. 

 

A Reprodução Sexuada  

Ora, sendo tão simples e eficiente esse processo de divisão binária, como 
verificamos no exemplo da bactéria, pareceria lógico que a Natureza se devesse 
satisfazer em empregá-lo. Entretanto, o sexo logo aparece e com tal constância, que só 
pode ser explicada pelo seu alto valor. Os primórdios do sexo surgem, vez por outra, nos 
animais e vegetais unicelulares, constituindo o processo conhecido por conjugação. O 
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exemplo dos copromonas, protozoários flagelados, é muito claro (quadro II): temos em 1 
um indivíduo adulto com os respectivos flagelo, núcleo e boca; à esquerda, vemos o 
animálculo dividir-se longitudinalmente em dois novos indivíduos perfeitamente iguais.  

 

Esse é o processo habitual de reprodução. Contudo, um indivíduo de vez em 
quando, entra  em contato com outro, geralmente de fontes não muito aparentadas, e 
funde-se com ele, daí resultando novo indivíduo, que é uma síntese dos dois conjugados, 
como se vê à direita do esquema. É mais do que evidente que, se dois indivíduos se 
unem para formar um só não há multiplicação antes há redução. O mesmo acontece 
quando o ovulo e o espermatozóide se fundem e dão origem ao ovo. Vemos, desde já, 
que o sexo é anti-reprodutivo; em outras palavras, o sexo nada tem a ver,  em essência, 
com a reprodução. Isso há de parecer, à primeira vista, absurdo, mas os fatos biológicos 
falam muito claro. Se de um indivíduo podem nascer dois, quatro, oito, miríades, e, no 
entanto, esse indivíduo se funde a outro para formar um produto solitário, é claro que, do 
ponto de vista estrito da multiplicação, o negócio foi muito mau. Apesar disso, a Natureza 
persiste em fazer esse aparente mau negocio. Por, que? Continuemos a apreciar a 
origem do sexo na escala biológica. Essa fusão de dois indivíduos, a conjugação, que 
aparece ocasionalmente nos seres unicelulares, vai-se tornando, nos animais de maior 
complexidade cada vez mais requintada. Assim, dos seres simples aos complexos, como 
o Homem, há vários tipos intermediários de reprodução, que terminam no 
estabelecimento bem nítido de dois sexos, masculino e feminino. Em certos protozoários 
ciliados, por exemplo, os indivíduos sé reproduzem habitualmente por cissiparidade, mas, 
vez por outra, encostam-se, trocam-se entre si fragmentos dos respectivos núcleos e 
depois se tornam a separar. Nas algas, podemos apreciar a perfeita superposição dos 
dois processos, o assexuado e o sexual: a reprodução se faz por meio de cachos de 
minúsculas células flageladas, que se destacam e vão formar os novos indivíduos; antes, 
porém, se fundem, dois a dois, a células provenientes de outros estoques. A conjugação, 
portanto, reduziu de metade o número de adultos produzidos, mas, o que é importante, 
permitiu a fusão de substância viva de fontes diferentes. Nos seres unicelulares, é claro 
que o indivíduo inteiro toma parte no processo. 

Nos pluricelulares complexos, porém essa função é atribuída a células reprodutivas 
especiais, que se casam para formar novos indivíduos. Essas células casadouras são 
conhecidas genericamente por gametas. Os gametas são, habitualmente, de dois tipos: 
uns, masculinos ou espermatozóides, são pequenos ativos e moveis; outros, femininos ou 
óvulos, são maiores e imóveis, passivos. Entretanto, há todo um rosário de gradações 
nessas diferenças, desde a perfeita igualdade das duas células conjugantes, como vimos 
no exemplo do protozoário copromonas e no das algas, até a completa diferenciação de 
tamanho e de estrutura, à maneira do que se dá no Homem. Destarte, nos primórdios do 
processo sexual, não há, propriamente, macho e fêmea. Em que pese ao aparente 
paradoxo, é lícito dizer que, de início, o processo sexual se faz sem distinção de sexos. 

Recapitulemos as grandes linhas evolutivas da reprodução na serie bio-
lógica:  

1. a simples divisão binária, a cissiparidade, em que o ser vivo se fragmenta 
e desaparece na prole;  

2. a gemulação, em que o indivíduo, sem desaparecer, emite brotos capazes 
de formar novos seres semelhantes;  

3. a conjugação em que o processo reprodutivo deixa, de ser simples 
multiplicação, porquanto o número de filhos possíveis é reduzido à 
metade pela coalescência de dois indivíduos em um só;  
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4. finalmente, a reprodução propriamente sexual, em que o sexo se torna de 
tal modo preponderante, que imprime duas feições completamente 
opostas às células conjugantes, a masculina e a feminina.  

Assim, ao longo da Evolução, os dois processos, originariamente separados e 
antagonistas – a divisão  binária; que multiplica em proporção geométrica, e o sexo, que 
reduz à metade o produto dessa multiplicação – se fundem e se tornam inseparáveis, 
Mas, reiteramos, .por que a Natureza insiste em sacrificar o número para permitir a fusão 
de substância viva de fontes diferentes? Eis todo o profundo mistério do sexo.  11  Mas, a 
simples chave biológica, a que procuramos .usar, nos permite entrever algo de 
extraordinário e grandioso. A doutrina transformista e o fato de que todos os seres vivos 
sejam constituídos de células, cuja estrutura é fundamentalmente idêntica, nos levam a 
aceitar, como necessidade lógica, a idéia de uma substância viva ou protoplasma inicial, 
que se foi diferenciando progressivamente. Partimos, assim, da unidade para a 
multiplicidade, do homogêneo para o heterogêneo, como diria Spencer. 

A princípio. a diferenciação se faz por multiplicação simples em série geométrica e 
com tal rapidez, que, a rigor, não se pode falar de individualidade vegetal ou animal. Uma 
bactéria que completa todo o ciclo de vida em meia hora, exige o tempo estritamente 
necessário para crescer e dividir-se em duas novas bactérias, e assim por diante. 
Isoladamente, ela não constitui nenhum ser vivo novo, mas, apenas, ponto de apoio 
temporário de uma espécie em expansão. A individualidade se confunde, aqui, com a 
espécie . 

Na segunda etapa, porém, vemos aparecer urna forca de conservação 
individual.  

Em fase preparatória, encontramos, ainda, a cissiparidade, mas os organismos, de 
estrutura mais complicada, apresentam um ciclo vital mais lento e não se dividem com a 
rapidez estonteante das bactérias. Isto é, o valor de cada organismo destacado, como 
indivíduo, começa a afirmar-se (copromonas) . Depois, o indivíduo surge francamente em 
posição à espécie. Em vez de fragmentar-se na prole, o animal ou vegetal se limita a 
emitir brotos capazes de desenvolver-se em novos indivíduos . A reprodução, não se faz 
mais aqui, em série geométrica, mas através de soma aritmética. Parece, portanto, que a 
conservação individual condiciona necessariamente o alentecimento da velocidade 
reprodutiva. É quando entra em cena a fusão de dois indivíduos em um só, a conjugação, 
que, sem dúvida alguma é método anti-reprodutivo. Tanto isso é verdade que, nos seres 
primordiais a conjugação só se realiza vez por outra, estabelecendo pequena pausa no 
processo de multiplicação. Postos de lado os pormenores, a impressão geral é a de 
que, à medida que o indivíduo se vai afirmando em oposição à espécie, e a sua 
reprodução se faz mais lenta, o impulso vital dessa espécie se entorpece e exige, 
para se não aniquilar, a coalescência dos indivíduos. 

                                                        
11 Segundo a Doutrina Oculta, a história da reprodução humana repete a das espécies animais, a começar da simples divisão por 
cissiparidade até a reprodução sexual. Na 1a Raça-mãe, da atual 4a Ronda, a reprodução se fez por cissiparidade; na 2a Raça-mãe, 
por gemulação; nos fins da 2a Raça-mãe e começo da 3a, a reprodução se realiza por gemulação, bem como, eventualmente, pela 
fusão de células reprodutoras do mesmo indivíduo, que funcionam como gametas masculino e feminino (hermafroditismo 
intermediário); finalmente, os sexos se separam no final da 3a Raça-mãe. É impossível desconhecer a extraordinária concordância 
entre essa história da reprodução hominal – constante das arcaicas Estâncias de Dzyan -  e a que a Ciência moderna descreve ao 
longo da série animal, de que o Homem seria o último elo. Não pode haver, tampouco, aplicação mais grandiosa da Analógica, 
expressa, no caso, pela chamada lei da patragonia. Assim, do ponto de vista oculto, as Raças Humanas têm passado por todas as 
etapas reprodutivas, que a Biologia moderna encontrou entre os seres vivos. As últimas conquistas da Genética e da Hormonologia 
não fizeram senão corroborar a tradição esotérica, relativa à existência de um período de hermafroditismo intermediário à gemulação e 
à separação dos sexos. Com efeito, sabe-se atualmente que a determinação genética do sexo resulta da ruptura do equilíbrio instável 
entre os genes ou partículas hereditárias no interior dos comossomas, e que, inclusive, essa competição continua durante a vida adulta 
do indivíduo. Por esse modo, se, durante a fase de formação do indivíduo, a competição entre os genes não chega a favorecer 
decisivamente um dos pólos, surgem os estados inter sexuais, com todas as possíveis gerações. Ademais, mesmo na idade adulta, há, 
aparentemente, um conflito entre os fatores estrogênicos (feminilizantes) e androgênicos (masculinizantes) das gônadas ou glândulas 
sexuais; conflito que, em condições normais, é decidido pelo predomínio inconteste de um dos pólos, embora fatores supervenientes 
ainda possam alterar a relação de forças (Edgar Allen: Phisiology of de Ovaries, in Jour, Am. Med. As., 1 de fevereiro de 1941). Em 
verdade, o Homem, mesmo quando de sexo bem definido, é potencialmente andrógino. 
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Ora, exprimamos, matematicamente, o fundamento dos dois processos na 
multiplicação por cissiparidade ou gemulação, temos: 1 que produz 2; na conjugação, 2 
se fundem em 1. Como disse, no primeiro caso partimos da unidade para a multiplicidade; 
no segundo voltarmos da multiplicidade à unidade. Tudo se passa, na série biológica, 
como se o processo de reprodução dos seres vivos descrevesse grande círculo: 
começando da unidade, a substância, viva se multiplicaria e diferenciaria 
progressivamente até alcançar o ponto crítico da curva ascensional, no extremo 
oposto do círculo, após o que se daria a volta ao ponto de partida. A conjugação 
sexual marcaria, justamente, esse limite crítico, Assim, na primeira fase, a 
substância viva se diferenciaria até atingir um ponto de saturação, marcado pela 
força do impulso vital. A partir desse momento, precisaria, sob pena de completa 
degenerescência, de voltar, por integrações sucessivas dos indivíduos, à unidade 
donde partiu, embora – é claro – garantindo a síntese dessas integrações 
anteriores. A degenerescência consistiria, justamente, na perda do esforço 
integrador, na volta ao difuso e homogêneo. 

Eis um mundo fabuloso de sugestões, que ressoam surpreendentemente na 
doutrina oculta... 12 

Mas voltemos a tratar dos pormenores da reprodução sexuada na escala biológica. 
A medida que avançamos dos seres unicelulares, entre os quais o indivíduo inteiro toma 
parte no processo reprodutivo, para os seres pluricelulares complexos, em que apenas 
certas células especializadas se encarregam da reprodução, apreciamos claramente a 
progressiva distinção entre o corpo do ser vivo e as células germinativas ou gametas. Em 
alguns peixes, por exemplo. os espermatozóides e os óvulos são espalhados, em 
                                                        
12 Pareceria que a necessidade de estímulo heterogêneo, garantido pela conjugação, devesse condenar biologicamente, nos animais 
superiores maximé no Homem, o casamento consanguíneo. Não se pode dar isso como regra absoluta. De fato, a conjugação é 
imprescindível à evolução dos seres vivos, porque marca, justamente, o fundamento da reprodução heterogênea, isto é,  a fusão de 
plasmas germinativos de fontes diferentes, sem o que a reprodução passa a constituir simples multiplicação do mesmo ser... Ora, o 
casamento consangüíneo é um caso de reprodução heterogênea. Acontece, apenas, que, nele, diminui proporcionalmente o número 
de combinações possíveis entre as unidades hereditárias (genes). Assim, de uma série de uniões de indivíduos consangüíneos 
resultará número muito menor de tipos hereditários  do que no caso de casamento de indivíduos não aparentados. Se a linhagem é 
boa, os descendentes, tornando-se mais homogêneos, tenderão ao aperfeiçoamento progressivo. Se o não é, os mais caracteres, que 
podiam ter ficado encobertos nos casamentos de não aparentados, vêm à tona. Esse parece ser o pensamento predominante entre os 
biologistas modernos. Vemos, assim, que, para os sociólogos que pretendem aplicar diretamente as leis biológicas ao mundo social – 
erro, aliás, crasso, conforme fez ver Marcel Prenant – o racismo encontraria justificativa na necessidade de expurgar o povo das más 
heranças, sobretudo se esse povo se convence de constituir uma “raça” superior... Entretanto, mesmo do ponto de vista estritamente 
biológico, o racismo é absurdo, porque:  

a. Se é verdade que o casamento consangüíneo de estirpes  homogêneas pode representar um processo de 
aperfeiçoamento, não será provado, de modo algum, que esse aperfeiçoamento continue indefinidamente. Em outras 
palavras, quando e até quando a homogeneização de uma estirpe é biologicamente vantajosa? Ora, os dados 
existentes a respeito são contraditórios. Consoante acentuam os Wells e Huxley, o casamento consangüíneo de irmãos 
traz, via de regra, a degenerescência da estirpe; casos há, porém, em que se dá o contrário como vemos  entre os cães 
S. Bernardo, o gado Jersey e Guernsey, etc. A degradação da prole, no casamento consangüíneo, deve resultar, muitas 
vezes, da libertação de caracteres até então dominados. Mas é impossível afastar a hipótese de que também possa 
derivar – veja-se, por exemplo, o caso de degenerescência, por endogamia, de famílias reais muitas vezes seculares – 
de que também possa derivar, dizíamos, não do abrolhamento de caracteres originariamente existentes no plasma 
germinativo, e, sim, da inadequação das mesmas e limitadas estruturas genéticas às incessantes transformações do 
meio, ao longo dos séculos. Muito recentemente, uma série de importantes trabalhos (Dobzhansky, Turesson, etc. – 
referidos por Dobzhansky) serviu para demonstrar a notável plasticidade que a estrutura genética de uma espécie pode 
apresentar, de acordo com as variações do meio. É assim que a estrutura genética se pode modificar nas populações 
de uma só espécie separadas por alguns quilômetros de distância, ou ainda, dentro da mesma população, segundo as 
estações do ano. É frisante, a respeito, a existência, assinalada por Turesson, de ecotipos nas chamadas micro-raças, 
ou sejam, variações genéticas dentro de pequenas populações, de acordo com o seu habitat (ecotipos florestais, 
alpinos ou montanheses, etc.). Essas modernas aquisições vêm tornar cada vez mais claro que, da antítese ser vivo – 
meio, resultam transformações genéticas, que constituem o fundamento do processo adaptativo da evolução; e que 
esta consoante assinala Dobzhansky, pode ser definida como inter-reação de seleção e mutação, isto é, um processo 
em que o meio, agindo sobre o ser vivo, o modifica, intervindo a seleção para aprovar ou não as somações surgidas; 
esse peneiramento seletivo, por sua vez, constitui uma acumulação de fatores, que acabam por provocar a crise da 
mutação; esta, por fim influencia a triagem seletiva... Por outro lado, o problema não deve ser mais formulado em 
termos de transmissão hereditária de caracteres adquiridos. O que se transmite são estruturas genéticas, mais ou 
menos modeladas pelo meio, que vão determinar a natureza das reações do organismo em determinado habitat. 

b. A evolução biológica é um processo antiético, em que as sínteses sucessivas tendem para uma síntese ideal (ou, como 
diríamos, metafisicamente: tendem a voltar à Unidade), que é a das heterogeneidades adquiridas e aprovadas pela 
experiência, e não a da homogeneidade de linhagem e raças estanques. 
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verdadeiras nuvens, pelo mar. Os espermatozóides nadam ativamente em busca dos 
óvulos, com os quais se unem para formar o ovo, donde sairá o futuro peixe. Nos animais 
superiores, porém, entre eles o Homem, as células sexuais são inseparáveis do corpo. 
Apesar disso persiste total a diferença entre as células do corpo e as sexuais. É como se 
a substância viva, à proporção que vai adquirindo estrutura mais complicada, se 
separasse em duas partes de funções diferentes: uma, destinada a formar o corpo; outra, 
encarregada de reproduzir a espécie. Porisso Weismann, como vimos na outra palestra, 
chama-os, respectivamente, de soma e gérmen, ou plasma germinativo. 

Ora, se atentarmos ao que acontece com as nossas células sexuais, desde que 
nascemos, verificaremos que, numa primeira fase, do nascimento até o inicio da vida 
sexual, se multiplicam por divisão binária. Numa segunda fase, iniciada a vida sexual, as 
células masculinas conjugam-se com as femininas para a formação do ovo. Pois bem, a 
nossa multiplicação baseia-se exclusivamente na primeira fase. A capacidade prolífica do 
Homem é diretamente proporcional à quantidade de espermatozóides e de óvulos de que 
pode dispor, os suais são formados, nos testículos e nos ovários, por simples divisão 
assexuada. A conjugação do espermatozóide e do. óvulo não tem nada a ver, em 
essência com a multiplicação da espécie. Ao contrário, é um processo anti-reprodutivo; 
pois reúne duas células em uma só. Mas nem por isso a importância do sexo deixa de ser 
suprema. 

Como dissemos há pouco, sem conjugação de células de fontes diferentes não é 
concebível a evolução das espécies. Procuremos ver, em termos mais concretos; a causa 
disso. 

 A hereditariedade e sua dialética  

 Podemos afirmar que, em termos objetivos, o grande segredo do sexo está na 
hereditariedade. A hereditariedade não é, bem entendido, fenômeno inicial o constante na 
série biológica. Falar de herança, por exemplo, entre as bactérias, que se multiplicam por 
simples divisão binária, não tem sentido. Porque, a rigor, uma bactéria que se divide e 
desaparece na prole dá origem a número crescente de indivíduos iguais a si. As 
bactérias-filhas são a mesma bactéria-mãe multiplicada segundo uma razão geométrica. 
Não há diferença sensível entre a substância viva de uma e outra; são biologicamente 
homogêneas. Conclui-se, portanto, que, para haver herança, é preciso que pais e filhos 
sejam diferentes. Essa afirmação. pode parecer absurda à primeira vista. Mas, 
perguntamos, é lógico dizer que tais e tais bactérias herdaram suas características de 
uma bacteria-mãe, quando esta desaparece na prole, que é a sua reprodução exata? Não 
é muito mais certo considerar que houve, apenas, multiplicação do mesmo ser? 

Assim, os primórdios da herança vão aparecer quando, à simples multiplicação por 
cissiparidade, se junta a conjugação da matéria viva proveniente de indivíduos diferentes. 
É o caso, por exemplo, dos copromonas, entre os quais, vez por outra, em lugar de 
divisão simples, os referidos flagelados se conjugam dois a dois. Assistimos, aqui, ao 
esboço de dois fenômenos fundamentais., se vão firmar progressivamente, à proporção 
que os organismos ganharem em complexidade; 

1. Os indivíduos provenientes da conjugação são heterogêneos ou diferentes em 
face dos antecessores. Com efeito, da fusão de duas células quaisquer resulta 
um terceiro indivíduo, que, embora seja uma síntese dos dois primeiros, não é, 
em realidade, idêntico a nenhum deles. De modo geral, podemos dizer que o 
filho herda as qualidades dos pais, porem, em verdade, é diferente de ambos. 
Mais ainda, só é possível falar de herança porque, justamente, pais e filhos são 
diferentes entre si. Seria um não-senso concebermos pais e filhos 
biologicamente idênticos, porque, nessas circunstâncias, cairíamos no caso das 
bactérias. Ora, como vimos, apenas por extensão podemos emprestar o 
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atributo paterno ou filial a bactérias que pululam, pois se trata de fato, do 
mesmo ser em multiplicação. 

2. aparecimento da conjugação marca, também, o inicio da divergência entre 
soma e gérmen. Com efeito, na bactéria o corpo ou soma, faz ao mesmo 
tempo, as vezes de gérmen, porquanto é ele que se divide e multiplica. Em 
outras palavras, não há ainda lugar para essa distinção. No caso dos 
copronomas, porem, vemos esboçar-se a separação. Aqueles indivíduos que, 
em vez de continuarem o rosário de divisões binárias, seguem a conjugação, 
funcionam claramente como germe, não em relação a cada indivíduo 
separadamente, mas perante a espécie. Depois, a par e passo que os 
organismos se complicam e que passamos de seres unicelulares aos 
constituídos de milhares, milhões ou miríades de células, a separação se torna 
constante e necessária. No Homem, por exemplo, ao lado do corpo nosso 
conhecido, existe o gérmen escondido nos testículos e ovários, Vai, portanto 
um salto gigantesco entre o que se observa no copronomas e o que vemos no 
Homem. Naquele, as células conjugantes que constituem, por outro lado, 
organismos completos e independentes são indiferenciadas e funcionam como 
germe da espécie. Neste, as células conjugantes são de dois tipos 
fundamentalmente diversos, isto é. o sexo está perfeito e acabado. Ademais, 
funcionam como gérmen do indivíduo, do qual é apenas uma parte. 

Bem compreendidas essas idéias gerais, entremos, agora, num assunto 
fascinante: como, de que maneira o gérmen de um indivíduo lhe garante o papel na 
determinação dos caracteres da prole? Vimos que o gérmen aparece com os primórdios 
do sexo e se cristaliza na típica reprodução sexual. O gérmen é, portanto, praticamente 
inseparável da polaridade masculino-feminino, que se concretiza por meio de células 
reprodutivas de dois tipos diversos, os espermatozóides e os óvulos. Já dissemos, 
também, que, regra geral, os espermatozóides são pequenos, moveis e ativos, ao passo 
que os óvulos são grandes, imóveis e passivos. Não nós interessam minúcias de forma 
referentes ao gérmen de todos os inumeráveis vegetais e animais. Basta saibamos que 
os espermatozóides humanos são constituídos, como, aliás, a maioria dos 
espermatozóides entre os animais complexos, de uma cabeça, de uma peça 
intermediária, espécie de pescoço, e uma cauda propulsora;os óvulos, muitíssimo 
maiores que os espermatozóides, são arredondados e quiescentes. No quadro II temos a 
representação esquemática de como se processa o ciclo reprodutivo no Homem e, de 
modo geral, em todos os seres pluricelulares sexualmente diferenciados.  

 

A união dos sexos se destina a permitir a fusão do espermatozóide com o óvulo. O 
pequenino gameta masculino, extremamente móvel, vai de encontro ao óvulo, em cujo 
interior introduz a cabeça, constituída quase que exclusivamente pelo núcleo cia cérula 
masculina. Ao mesmo tempo, perde a cauda, que desaparece. Os núcleos masculino e 
feminino se fundem e, desde então o óvulo se terá transformado em ovo. Este, por 
divisões binarias sucessivas; vai constituir o futuro organismo adulto, no qual há a 
distinguir dois grupos fundamentais de células: umas, ditas somáticas, formarão 
propriamente o corpo ou soma do indivíduo, do qual dependerá a reprodução; outras, 
denominadas germinativas, representarão o gérmen, masculino ou feminino, desse 
indivíduo, do qual. dependerá a reprodução. 

Ora, desde a formação do ovo até que o animal adulto termine o crescimento e 
comece a vida sexual, as células, tanto somáticas quanto germinativas, se multiplicam 
assexualmente, por divisão binária. Quando o sexo entra em ação, a célula germinativa –  
masculina ou feminina – vai fundir-se com outra de sinal contrário, proveniente de fonte 
individual diversa: daí o ovo, etc. É claro que a capacidade de uma pessoa ter um numero 
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maior ou menor de filhos depende, em essência, da quantidade de células germinativas 
maduras e aptas existentes nas glândulas sexuais, masculina ou femininas. Assim, a 
multiplicação do indivíduo depende, apenas, da multiplicação assexuada, por divisão 
binária, dessas células germinativas. O sexo, reunindo duas células germinativas em uma 
só para produzir o ovo e o indivíduo, é de certo modo: anti-reprodutivo. Evidentemente, se 
nossas células sexuais pudessem, por si sós, reproduzir o organismo adulto, teríamos 
uma prole, pelo menos, duas vezes maior, do que podemos ter. Para que serve, então, o 
sexo, se ele parece um obstáculo à multiplicação do indivíduo? Já dissemos, antes, que 
uma das prováveis funções do sexo é o revigoramento do impulso vital. Mas isso não é 
tudo, nem muito menos é uma regra absoluta. O fundamental é que o sexo é a maneira 
mais poderosa de conquistar, através das combinações genéticas, as diferencia-
ções individuais, que são a base da evolução das espécies. 

Não obstante, a afirmação da existência individual perante a espécie, que atinge o 
apogeu no Homem, só se torna possível pelo sacrifício, no sexo, da individualidade 
biológica. Não há paradoxo. Um filho, com efeito, não é senão uma síntese de caracteres 
paternos e maternos. Pai e mãe sacrificam a individualidade para produzirem novo ser, 
que, formado da substância viva de ambos, é entretanto, diferente deles. Destarte, no 
plano biológico, o movimento evolutivo só é possível à custa de constante troca e fusão 
de caracteres heterogêneos, isto é, pelo sacrifício, na prole, da fisionomia individual. Essa 
é a função biológica do sexo, que marca, no ciclo evolutivo da vida vegetal e animal, o 
ponto oposto e extremo da curva: partindo da substância viva homogênea, a multiplicação 
binária vai conduzindo a graus progressivos de diferenciação e heterogeneidade, até que, 
a certa altura, o impulso evolutivo exige, de vez em quando, a multiplicação seja 
interrompida por um entreato de conjugação de indivíduos diferentes; continuando o 
processo, chega o momento crítico em .que o grau de individualização necessita, para 
subsistir, que a conjugação se faça, não ocasionalmente, mas em todos os atos 
reprodutivos. 

Eis o momento da queda no sexo, instante extraordinário em que o impulso 
evolutivo parece voltar sobre seus passos e começa o retorno a; unidade, mas, o 
que é importante, por caminhos diferentes, pelos caminhos das heterogeneidade 
adquiridas, pela integração, em prodigiosa síntese, de todas as experiências 
passadas.  

Mas vejamos, mais de perto, como se processa essa fusão das substâncias 
paternas e maternas e de que modo age a Natureza para combinar, no filho, as 
qualidades dos progenitores. 

A primeira coisa a. chamar a atenção, no processo sexual, é que, sendo o 
espermatozóide aparentemente tão insignificante diante da magnitude do óvulo, contribua 
na mesma escala para a estrutura hereditária do ovo, de que sairá o novo indivíduo. A 
única explicação possível é a de que não se trata de massa quantitativa, mas qualitativa. 
Em outras palavras, no pequenino núcleo ou "cabeça" do espermatozóide devem estar 
concentrados os fatores, que, unidos aos similares existentes no do óvulo, vão determinar 
a feição do rebento futuro. 

Foi um abade, MENDEL, em 1865, quem pela primeira vez observou, no 
cruzamento de plantas e animais, uma série de fatos impressionantes, para os quais 
arranjou uma explicação ainda hoje incontestável. Antes de se conhecer a verdadeira 
estrutura dos elementos sexuais, pensava-se que o germe masculino ou, para outros, o 
feminino possuía, pré-formados mas infinitamente pequenos, todos os órgãos do 
indivíduo adulto. Assim, o crescimento não era mais do que o aumento progressivo 
desses órgãos, já, completamente formados no germe. Com a teoria celular, verificado 
pelo microscópio, que os germes masculinos e femininos não passavam de simples 
células especializadas, era inevitável pensar não existissem pré-formados os órgãos, 
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constituídos, como são, de células à maneira dos tijolos de um edifício. Assim, o ovo não 
passaria do tijolo inicial, cuja multiplicação garantiria o levantamento do edifício. 

Os biólogos, então, imaginaram, no interior do ovo, a existência de pequeninas 
partículas materiais, que teriam o poder de determinar os caracteres do futuro ser, 
impossibilitando, por exemplo, saísse um pato, de um ovo de galinha ou vice-versa. Essas 
partículas foram denominadas determinantes por Weismann, gêmulas   por Darwin, etc. 
Mendel, porém, teve diante dos próprios olhos a representação dessa idéia teórica. 
Trabalhando no jardim de seu. convento, Mendel observou o seguinte fato fundamental 
(Quadro III): A mirabilis jalapa é uma planta dióica, isto é, possui flores masculinas e 
femininas. Há dessa planta diversas variedades, duas dais quais se distinguem pelas 
flores brancas ou vermelhas. Fertilizando uma flor branca feminina com o pólen de uma 
flor vermelha masculina, Mendel obtinha flores róseas. Fertilizando, entre si, essas flores 
róseas, apareciam, três variedades de flores: brancas, ver orelhas e róseas. Tomando, 
agora, dessas flores vermelhas da segunda geração e fertilizando-as entre si, as flores 
resultantes eram sempre vermelhas. Fazendo o mesmo com duas brancas, obtinham-se, 
apenas, exemplares brancos. Mas, se empregadas flores róseas, a prole compreendia 
flores vermelhas, brancas e róseas. Mendel explicou esses fatos com muita simplicidade, 
e a sua teoria está de acordo, aliás, com as idéias de Weismann, Spencer, Darwin, etc., 
sobre as partículas materiais responsáveis pela hereditariedade. Mendel opinou que, na 
estrutura hereditária das plantas, havia unidades encarregadas de determinar essa ou 
aquela característica do futuro ser. No caso particular da mirabilis jalapa, devia haver 
unidades responsáveis pelo matiz da flor. Assim, imaginando a existência de unidades 
vermelhas nas células sexuais de flores vermelhas femininas, fertilizadas por flores 
masculinas brancas, cujos gametas possuiriam unidades brancas, e claro que resultarão  
sempre flores  róseas (branco + vermelho = róseo). Uma flor, rósea deve possuir, 
portanto, os dois tipos de unidades, a branca e a rósea. E tanto é assim, que, quando 
cruzamos duas flores róseas, podemos ter: branco com branco, dando branco; vermelho 
com vermelho, dando vermelho; e, branco com vermelho, dando róseo. Outro exemplo: 
Se cruzarmos camundongos pretos com albinos, obteremos camundongos cinzentos. 

Cruzando os cinzentos, teremos pretos, albinos e cinzentos. Apesar do aspecto 
sedutor, as idéias de Mendel não prevaleceram na época. O mendelismo, entretanto,  foi 
redescoberto em 1900, com grande sucesso, por, diversos biologistas. Os progressos dos 
conhecimentos biológicos permitiram explicar as aparentes contradições da teoria, e, o 
que é mais, conseguiram mostrar que as unidades hereditárias de Mendel têm uma 
habitação visível: os cromossomas dos núcleos do espermatozóide e do óvulo. Para 
compreendermos bem esse fato, é bom conhecermos melhor esses cromossomas. As 
células sexuais se multiplicam da mesma maneira que as células do corpo: por divisão de 
cada elemento em dois outros perfeitamente iguais. Tratando-se, porem, de células 
complicadas, muito mais complicadas, por exemplo, :do que as bactérias, essa divisão 
não se faz com a mesma rapidez e simplicidade. Antes de se dividir em duas, passa-se, 
no interior da célula e sobretudo do núcleo, uma série de atos preparatórios Examinando 
ao microscópio uma gota de cultura de células de um animal recém-nascido, verificamos 
que, de vez em quando, uma das células observadas, que era capaz de mover-se por 
rastejamento, se imobiliza: vai dividir-se. No núcleo celular, antes um globo claro em cujo 
interior se viam um ou dois corpúsculos buliçosos, agora desaparecidos, desponta um 
enxame de grânulos de cor cinzenta esbatida. Os grânulos se juntam e formam essa 
massa de fios muito finos, compridos ou curtos. Os fios, então, torcem-se e se enroscam, 
tornando-se mais curtos e grossos, como pequenos bastões. Esses bastões são os 
cromossomas. Enquanto isso, surge, em cada polo da célula, superior e inferior, um 
corpúsculo do qual irradiam linhas cinzentas muito finas, à maneira das linhas de força de 
um campo magnético. Esses corpúsculos polares têm, assim, o aspeto de estrelas, cujos 
raios se confundem na linha equatorial da célula, onde está o núcleo. Formados os 
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cromossomas, reabsorvida a membrana nuclear cada um dos bastões vai colocar-se no 
equador da célula, segundo uma das linhas de força. Tudo assim disposto, cada 
cromossoma se divide longitudinalmente em dois, que são atraídos para cima e para 
baixo pelos respectivos centros polares. Então a célula se estrangula e biparte, resultando 
duas novas células, que possuem, isoladamente, o mesmo número de cromossomas da 
célula genitora. Ora, esse número tem a particularidade notável de ser constante na 
espécie. Assim, as células de qualquer homem têm sempre 48 cromossomas, quer se 
trate de células somáticas ou germinativas. Mas há uma diferença fundamental, referente 
às células sexuais. Um óvulo ou espermatozóide, com 48 cromossomas não está ainda 
"maduro" para a união sexual. Para "amadurecer", cada célula sexual torna a dividir-se, 
mas de maneira diferente: em vez dos cromossomas se partirem em dois, distribuem-se 
meio a meio pelos dois centros polares, de modo que, por exemplo, de um 
espermatozóide "verde" de 48 cromossomas resultam dois "maduros" de 24 
cromossomas. Para se tornar apto à união sexual, cada célula germinativa sacrifica, 
por assim dizer, metade dos seus cromossomas. Sabido que nos cromossomas 
estão os atributos latentes do indivíduo, é como se disséssemos que esse 
indivíduo sacrifica metade de suas características. Ora, um óvulo de 24 cromossomas 
mais um espermatozóide com outros 24, temos um ovo de 48 cromossomas, isto é, o 
número particular da espécie humana. 

Atualmente, os biologistas de todo o mundo e, particularmente, os americanos 
mostraram, sem sombra de dúvida, que as unidades hereditárias de Mendel, hoje 
conhecidas por genes, habitam os cromossomas. Há uma mosca, por exemplo, 
drosophila melanogaster, cujos cromossomas foram tão bem estudados, que é possível 
mostrar, ao microscópio, os responsáveis pelo sexo do futuro indivíduo. No quadro III 
vemos representados o quadro cromossômico da drosophila, macho ou fêmea. Vemos 
que há quatro pares de cromossomas perfeitamente iguais na fêmea; no macho, além do 
mesmo anterior, há espermatozóides em que existem três pares nas mesmas condições, 
mas o quarto é formado por dois cromossomas diferentes. Esse quarto par é, justamente, 
o que vai determinar o sexo: na fêmea, convencionou-se dizer que ele é sempre formado 
por X X; no macho, por X X ou X Y, sendo Y o cromossoma diferente, com um pequeno 
gancho na ponta. Ora, quando um espermatozóide XX se encontra com um óvulo, resulta 
um indivíduo do sexo feminino. Quando o espermatozóide fecundante é X Y, o filho será 
do sexo masculino. Vê-se, portanto, que o sexo é determinado pelo macho no ato da 
concepção, pois só o macho dispõe dos dois tipos de cromossomas, X e Y. O que é 
verdade para a drosophila parece ser verdade para os seres vivos em geral, e mesmo no 
Homem foi verificado a existência de 46 cromossomas comuns ou autossomas e mais 
dois sexuais, que, no sexo masculino, podem ser XX ou XY. Há animais em que o 
cromossoma Y se encontra na fêmea, mas o fato é exceção e não vem ao caso. 

Fica, assim, bem compreendido que os caracteres hereditários são transportados, 
em latência, pelos cromossomas: Mas os cromossomas são em número limitado, ao 
passo que as características, as nuanças da individualidade são em número incontável. É 
preciso, pois, admitir que as unidades hereditárias ou genes não são propriamente os 
cromossomas, mas existem dentro desses cromossomas. É a mesma diferença que há 
entre um grânulo diminutíssimo, que só o ultramicroscópio consegue ver, como a partícula 
ou micela coloidal, e os átomos que afirmamos existir no interior dessa partícula, embora 
nunca os tenhamos visto. Do mesmo modo, o cromossoma mal é visível aos mais 
poderosos aumentos e o gene é como o átomo de existência necessária, embora 
invisível. Aliás, os fatos só, fazem confirmar a existência dos genes. No caso das flores, 
por exemplo, é preciso admitir, em cada célula sexual imatura, dois genes responsáveis 
pela cor. Quando a célula se torna "madura", possuirá um gene, cuja cor variará conforme 
a da própria flor: tratando-se de uma flor branca, o gene será sempre branco; vermelho 
será sempre vermelho; rósea, poderá ser branco ou vermelho. Ora, quando se cruza uma 
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flor vermelha com uma branca, a prole terá sempre o matiz róseo. Entretanto, o branco e 
o vermelho não se dissolveram definitivamente no róseo, como duas gotas de tinta, que 
se misturassem. Tanto assim que o cruzamento das flores róseas dá flores brancas e 
vermelhas, ao lado de outras róseas. Quer dizer, os genes brancos e vermelhos mantêm-
se independentes dentro das células sexuais das flores róseas. 

Nem sempre, porem as coisas se passam de maneira tão esquemática. Muitas 
vezes os genes concorrentes à determinação de uma qualidade não têm a mesma 
"força". Nesse caso, diz-se que há dominância: ora o gene mais forte e dito dominante, 
ora é mais fraco e qualificado de dominado ou recessivo. Um exemplo: suponhamos que 
um homem que confunde o vermelho com o verde e vice-versa, isto é, daltônico, se case 
com uma mulher sã. O gene determinante ido daltonismo está localizado no cromossoma 
sexual X dos espermatozóides desse homem. Digamos que do casamento resultou um 
casal: o filho terá sido o resultado da união do cromossoma X da mulher com o 
cromossoma, Y do marido, de modo que, estando o gene maléfico apenas no 
cromossoma X do homem, ele não será daltônico. A filha, porém, nascerá da união do 
cromossoma X feminino ao cromossoma X masculino, onde está o gene daltônico. 
Entretanto, como o cromossoma X da mulher é dominante, a filha não será também 
daltônica. Imaginemos, agora, que essa filha se casa com um homem são e se torna. 
igualmente, mãe de numerosa prole. Ora, o cromossoma X, que continha o gene do 
daltonismo e estava dominando, vai fazer parte de óvulos que, fecundados por 
espermatozóides portadores de Y, dão a fórmula XY,  onde não há dominância isto é, dão 
origem a homens daltônicos. O mesmo se dá, como se sabe, com os hemofílicos: as 
filhas são sempre normais, porém os filhos podem ser normais ou não. 

Estamos, assim, aptos a compreender, em suas linhas gerais, o mecanismo da 
hereditariedade.  Vejamos, agora, uma ultima questão: Como se explica, através desse  
jogo  de genes, a transformação das raças e das espécies? Olhemos para os diagrama 
de Johannsen no quadro III.  

 

Partindo de feijões saídos do mesmo feijoeiro, Johannsen procurou selecionar as 
sementes pelo peso. Assim, tomou as de maior e as de menor peso, com exclusão das 
outras, e plantou-as. Em cada geração obtida, usava igualmente as de maior e as de 
menor peso e, assim, por várias vezes. O resultado foi nulo, como se vê do esquema; isto 
é, os feijões resultantes apresentaram sempre o mesmo peso médio. Retomou a 
experiência partindo, porém, de várias linhagens A, B, C, D, E, provenientes de diversos 
feijoeiros. Plantou ao mesmo tempo e no mesmo terreno feijões de todas essas 
linhagens. Os feijões obtidos reproduziam toda a escala de tamanho existente entre todas 
as linhagens. Plantando, apenas os feijões mais pesados, obteve feijões de peso cada 
vez maior. Por exemplo, usando no começo os feijões do tamanho 8, obtemos todos os 
tamanhos existentes nas três ultimas linhagens, que são as únicas que possuem esse 
tipo. Tomando em seguida, da safra obtida, os de tamanho 9, conseguem-se todos os 
tamanhos das 2 últimas linhagens, com exclusão da terceira, que não atingia aquele 
peso. Assim, por exclusão, chegamos a obter, apenas, feijões da última linhagem, cujo 
maior tamanho é 10. E daí não conseguiremos passar. Por que? Porque, evidentemente, 
o tamanho médio dos feijões é atributo hereditário, ligado a estrutura cromossômica 
definida. A hereditariedade, mola indispensável do plano evolutivo biológico, caracteriza-
se, no entanto, pelo seu caráter conservador. Eis outra conclusão aparentemente 
absurda, digna de ser, meditada. 

Há, com efeito, em cada raça ou espécie, flutuações em torno de um tipo médio, 
que não chegam a mudar a fisionomia, essencial das mesmas. Assim, cada uma das 
linhagens de feijões de Johannsen apresenta diversas gradações de tamanho. Mas a 
existência real dessa linhagem é demonstrada pelo fato de que o plantio dos feijões da 
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mesma estirpe reproduz sempre a escala de tamanhos que lhe é característica. De igual 
maneira, homens brancos dão sempre homens brancos, a não ser que se cruzem com 
homens de outra. cor: isso não impede que haja homens bonitos, passáveis ou 
horrendos, inteligentes ou estúpidos, etc. 

Estamos, aqui, diante de flutuações em torno de um tipo hereditário definida, ou, 
como se diz também, de somações. Há, porem, outro tipo de variação, em que os novos 
caracteres aparecidos são irreversíveis e se transmitem constantemente.  

Os cães bassé podem ser maiores ou menores, com essas ou aquelas pequenas 
diferenças entre si. Entretanto, desde que encurtaram as patas e se tornaram bassé, 
bassé têm sido em todas as gerações. E, claro que aqui não houve, apenas, somação, 
mas, como diz de Vries, mutação que corresponde a nova estrutura cromossômica das 
células sexuais. Quer dizer, foram os próprios genes que se modificaram. Vimos, na 
última palestra, que, para alguns biologistas, essas mutações são expontâneas, 
indetermináveis, ou melhor, como quer Weismann, predeterminadas no plasma 
germinativo da espécie. Se lhes quisermos, porem, compreender de fato a causa, pois 
que há causa para tudo e a casualidade não é senão o seu desconhecimento, então 
teremos de admitir que as mutações surgem de repente como resultado da acumulação 
de efeitos de pequenas influências anteriores. Chegado um momento critico, esses efeitos 
acumulados se transformam no grande fator de transformação dos genes da raça ou da 
espécie, da mesma maneira que, pela ação progressiva de um agente físico, se 
consegue, de repente, a metamorfose cristalina de um corpo.  

Vemos, em conclusão, do ponto de vista íntimo da hereditariedade, o mesmo 
panorama que aprendemos a contemplar do ângulo mais objetivo da  evolução das 
formas vivas. A maravilhosa dialética da Vida repete, em seus recessos mais sutis, as 
mesmas leis que nossos olhos desarmados puderam acompanhar no estudo da 
transformação das  espécies. 

É sempre o mesmo processo de diferenciação a partir da Unidade e é sempre, 
chegado um instante crucial, o início, do retorno à Unidade, por caminhos sempre 
renovados. Se olharmos de fora esse processo de diferenciação, concluiremos que 
a extrema individualização dos seres vivos traz em resultado a exigência, de 
viverem em sociedade, que, afinal, é a trilha verdadeira para que os indivíduos se 
integrem novamente na Unidade; Se contemplarmos o mesmo espetáculo 
interiormente, veremos, como já se disse, que o impulso evolutivo, atingindo o 
ponto extremo da multiplicação diferenciadora, se extinguirá se os indivíduos não 
se sacrificarem pelo sexo, fundindo as próprias substâncias nos filhos, que se tor-
nam, assim a expressão – síntese desse retorno à Unidade. 

Da Vida Una voltamos à Vida Una. Eis, sem dúvida, a grandiosa verdade, que se 
encontra nas entrelinhas da Biologia: a Vida é indivisível. 

------------------- 
DEVA 

FLAVIO POPPE DE FIGUEIREDO 

 

A mão potente do Destino bate à porta! 

Quatro vezes o aviso estrondeia, solene,  

Sobre as ruínas fumegantes da Inglaterra.  

É o Triplo som do Verbo, enfeixando na tônica  

A Vontade Imanente, a lei da evolução! 
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Mas quem deu a estte Povo a Força necessária  

De sobrepor-se à dor imensa do desastre?  

Quem lhe deu esta voz de vigor inaudito  

A exaltar-se na fé sublime da vitória? 

 

É que eles são o Homem. O Homem que resiste  

Ao cego temporal dos homens desvairados. 

O herói solar que vem atravessando os tempos  

Vencedor das paixões do instinto consciente  

Sobranceiro ao furor dos monstro pululados  

Dos resíduos febris que ficaram na estrada,  

longa estrada espiral dos ciclos incessantes... 

 

 
M U N D I 

 
No filme ”Esta é a Inglaterra”, uma orquestra londrina executa, entre os 

escombros dos bombardeios a “Sinfonia do destino”, de Beethoven. 

 

É, que eles são o Homem. O Homem que se ergueu  

Dos membros animais e, olhos postos no alto,  

Entre o fogo da guerra e a podridão, das pestes,  

Entre a angústia da fome e a colheita da morte, 

Luta sem trégua pela glória de ser livre!  

 

Luta sem trégua, luta, arrancando a seu corpo 

A úlcera voraz de infames tiranias.  

Luta sem trégua, luta, e as células religa  

No cimento viril da confraternidade  

Luta sem trégua, luta, e, à proporção que luta, 

Vai-se transfigurando, é o Deva radioso 

  Do mundo do Porvir! 

 

A mão potente do Desuno bate à porta 

O domem vai abri-la, ó homens desvairados,  

E retomar a longa via evolutiva 

Longa estrada espiral de ciclos incessantes!... 
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PALESTRAS TEOSÓFICAS 
(Dedicadas aos candidatos à Escola Iniciática da S. T. B.) 

 

MANOEL TENREIRO CORRÊA 

VIII 
 

DEUSES E DEVAS 

 

"Após muitos anos consagrados ao estudo do mundo 
invisível, e tendo partido da mais absoluta incredulidade, 
cheguei à profunda convicção de estar, esse mundo, povoado 
duma via imensa e diversa que reage sobre o nosso e nele 
intervém em determinadas circunstâncias". 

 MAURICE MAGRE 

 

I 
 

Prosseguindo o estudo que vimos fazendo idos mundos invisíveis e das várias 
entidades que os habitam, falaremos hoje nos deuses e nos devas conhecidos entre os 
ocidentais pelo nome de anjos, filhos de Deus, etc. O termo deva é empregado pelos 
orientais para designar toda a sorte de entidades não humanas agindo nos mundos sutis. 
Nós utilizaremos tal nome no sentido exclusivo de seres pertencentes a evoluções 
distintas e superiores à da humanidade, capazes, portanto, de colaborar conscientemente 
na construção do nosso Universo, obedientes à superior direção dos deuses. 

Para prevenir o leitor contra a sistemática incredulidade, devo lembrar-lhe que em 
todos os tempos houve homens que viram e conviveram com os devas.  

Na Índia não raro os grandes místicos vêm o próprio Krishna; e os santos da igreja 
cristã não deixam de falar nas suas visões onde lhes aparecem os "filhos do céu" e, às 
vezes, o próprio Cristo e a Virgem Maria. Quanto aos espíritas é-lhes familiar a aparição 
de quantas, entidades povoam os mundos sutis.  

Swedenborg convivia com os anjos a quem tratava como amigos muito íntimos. 
Bastava-lhe fechar os olhos e meditar um pouco para que; logo os anjos viessem 
conversar com ele. Muitos incrédulos se riram dos anjos, como se ririam de quem, há 50 
anos, lhes falasse nas maravilhas de T.S.F., para depois de longas experiências se 
convencerem da existência das entidades de que hoje vamos tratar. 

O aparecimento dos devas que no passado era tão comum, tornou-se uma 
exceção derivada doutra exceção que é a da existência de homens suficientemente puros 
para merecerem a honra de tão alta convivência. O leitor que fizer parte dessa minoria, 
nenhuma surpresa terá com a leitura do que se segue.  

 

Planos em que os devas habitam  

Os devas são classificados em várias Ordens, habitando mundos diferentes de 
acordo com seu grau de evolução. A categoria mais baixa é formada pelos Kamadevas 
que têm por veículo mais grosseiro o corpo astral e habitam o plano do mesmo nome. A 
Classe imediata é a dos Rupadevas cujo corpo mais grosseiro é de matéria mental 
inferior, habitando os quatro sub-planos do plano mental. Vêm em seguida os 
Arrupadavas que vivem no mundo mental superior ou causal envoltos em matéria dessa 
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natureza. Acima desta Ordem se acham quatro grandes classes habitando, cada uma, um 
dos quatro planos superiores do nosso Sistema Solar. Para alem e para cima do mais, 
elevado reino deva, se encontram as legiões de Espíritos Planetários. Essa Ordem pode 
ser chamada Cósmica pois é comum a todos os Sistemas. 

Os devas nos aparecem, assim, escalonados em Ordens que, partindo dos 
Kamadevas, atingem o próprio Logos no Seu plano ADI. 

 

Trabalho dos devas   
Ensina-nos a filosofia oculta, que o Universo inteiro é guiado, controlado, animado 

por uma série quase infinita de Seres dotados de uma consciência e de uma inteligência 
tão variável entre eles, como é variável a que se nota entre os homens. São essas 
Entidades, no mundo das manifestações, como que a primeira diferenciação da 
Inteligência Universal, invisível e absoluta, que vibra em cada, átomo e em cada ponto 
infinitesimal do Cosmos. 

Não se acredita em geral na existência dessas Entidades porque nos parece 
impossível a manifestação da vida e da inteligência fora de veículos perfeitamente 
perceptíveis aos nossos sentidos e dotados de certos órgãos considerados como únicos 
capazes da transmitir determinadas faculdades. 

É uma ilusão proveniente da nossa ignorância. A vida e a inteligência enchem o 
Universo e apresentam-se tanto mais intensas quanto reais sutis forem os instrumentos 
de que se servirem para se manifestar. E a natureza tem mais de um meio para realizar o 
mesmo fenômeno. É contra o mais elementar bom senso admitir-se que somente no 
insignificante espaço ocupado pela matéria física, exista a vida e a inteligência e somente 
através de um cérebro tal como o nosso elas se possam manifestar. Ao contrário disso, a 
verdadeira vida e a  verdadeira inteligência tacha-se nesses espaços aparentemente 
vazios que separam os Universos. Aquilo, pois, a que os filósofos ocidentais chamam de 
Natureza Inconsciente, é, na realidade, um conjunto de forças manipuladas por seres 
dotados de maior ou menor inteligência, guiados por outros Seres mais conscientes e 
todos com a missão de construir os mundos das formas e guiar as evoluções que através 
dessas formas se, processam de acordo com a Ideação do Logos Imanifestado. 

Tais Entidades trazem, consigo as experiências colhidas na construção doutros 
Universos e doutros mundos em Manuântaras anteriores. Neles a vida não se achando 
enclausurada em veículos repletos de paixões e desejos físicos, pode expandir-se por 
toda a parte livre do egoísmo que a caracteriza nos mundos da forma densa. 

Sobre a "Inconsciência" da Natureza, diz-nos H. P. B.: "A Natureza, tomada no seu 
sentido abstrato, não pode ser inconsciente, visto ser a emanação da Consciência 
Absoluta e, por conseguinte, um dos seus aspectos no plano das manifestações. Qual o 
homem bastante guiado para recusar aos vegetais e mesmo aos minerais uma 
consciência própria? O máximo que esse homem pode dizer é que tal consciência 
ultrapassa sua compreensão.” 

Diz ainda a Doutrina Secreta, comentando as primeiras Estâncias de Dzian: "Os 
Seres celestes são as multiplicações de Seres Espirituais, a legião de Anjos dos cristãos, 
os Elohins e os Mensageiros, do Pensamento e da Vontade Divina e Universal. São as 
Forças inteligentes que imprimem as Ireis em a Natureza e nela as realizam, ao mesmo 
tempo que obedecem a outras Leis impostas por Poderes vindos de mais alto. Esta 
Jerarquia de Seres Espirituais, através da qual age, a Inteligência Universal, assemelha-
se, na sua organização, a um Exército por cujo intermédio se manifesta o poder 
combativo de uma nação e constituindo de divisões, brigadas, regimentos, companhias 
etc., cada um desses grupos com sua individualidade ou vida distinta, com sua liberdade 
de ação e responsabilidades próprias e limitadas, "mas contida em uma individualidade 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  115 a 118 – Janeiro a Dezembro de 1943 – Ano XVII 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 

 
 

39

maior à qual seus próprios interesses estão subordinados, e cada grupo, finalmente, 
contendo em si mesmo as individualidades menores." 

Na  realidade não se conhecem limites ao trabalho dos devas. Suas atividades vão 
muito além de tudo quanto possamos imaginar. Sua missão principal é cooperar no 
grande Plano do Universo  e isto eles o fazem sem reservas. Daí a perfeita ordem notada 
em todos os departamentos da natureza. As classes mais inferiores obedecem, dum 
modo mais automático e instintivo do que consciente, às ordens das classes superiores, 
mas todos se sentem dirigidos pela Vontade única que penetra todas as coisas. 

Além dessas atividades normais, algumas Ordens ocupam-se ainda de dar 
assistência aos seres que precisam de auxílio; outras se ocupam dos mortos e os guiam 
ao penetrar no mundo astral; outros meditam cuidando de seu próprio desenvolvimento. 
Dos inúmeros serviços prestados pelos devas, alguns dizem respeito aos homens com 
quem entram em contato, principalmente no decorrer de cerimônias religiosas atraídos 
pela melodia dos hinos ou cânticos místicos realizados no decorrer dessas cerimônias. Os 
anjos essim evocados acham-se muito acima dos homens quanto ao desenvolvimento 
espiritual. 

 

A evolução dévica  
Embora a relação que os devas têm com a Terra, sua evolução não se acha 

confinada como a dos homens neste único globo. O  conjunto dos sete mundos duma 
Cadeia é para eles como se fora um só mundo, e sua evolução se realiza num sistema 
grandioso de sete Cadeias ou sejam 49 globos. 

O nível evolucional dos, devas mesmo dos que habitam o plano astral, é superior 
ao dos homens como, o destes, é superior ao dos animais. Tendo sido recrutados em 
humanidades diferentes da nossa, pertencentes ou não ao nosso Sistema, o fim a que a 
sua evolução os conduz será infinitamente superior ao dois homens, destinados e 
alcançam o nível de Adeptos ao concluir-se a última ou sétima Ronda da nossa Cadeia, 
presentemente a meio da quanta Ronda. 

 

Auxílio aos homens   
Não têm os devas das Classes inferiores uma consciência muito nítida da nossa 

existência. As vezes vêm em nosso auxílio como nós iríamos em auxílio de um animal em 
perigo. É igualmente vaga e às vezes inexata entre essas Classes, a concepção dos fatos 
que nos dizem respeito. Em vista disso, e por muito interessante que seja para um 
homem ter por amigo um deva, seu imperfeito conhecimento dos fatos entre os quais a 
(humanidade evolui, aconselha-nos a não levar em grande consideração as observações 
que deles nos venham referentes às atividades de natureza física. 

O mesmo se não pode dizer dos devas pertencentes às Ordens superiores. Seu 
auxílio é sempre precioso. Senhores dum conhecimento muito vasto e que abrange todos 
os planos da natureza, mostram-se sempre dispostos a explicar e a ilustrar tudo quanto 
concerne a um ser humano, desde que, aquele a quem se dirijam, esteja suficientemente 
desenvolvido para os compreender. 

O auxílio dessas Entidades nos é muitas vezes prestado sem que disso tenhamos 
consciência. Intermediários entre os deuses e os homens, os devas auxiliam nossa 
evolução dum modo certamente mais consciente do que o por nós empregado para 
auxiliar a evolução dos animais. Quantos de nós considera ainda, esses nossos irmãos 
inferiores, como seres criados por Deus para nos servirem de alimento.... E ninguém dirá 
que seja este o melhor processo para os guiar no caminho já por nós percorrido em 
épocas muito afastadas. 
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Voltando ao auxílio dos devas, ouçamos o que nos diz Cornélio Agrippa que se 
dedicou ao estudo dos anjos em atividade no mundo. Informa-nos ele que "assim como 
cada país tem sua estrela no céu assim o homem tem uma inteligência que o governa e o 
protege, além duma infinidade  doutros espíritos ou Daimons de sua ordem." Dá Cornélio 
Agrippa a cada homem três anjos da guarda. O primeiro é duma essência elevada e liga-
se à Alma no momento da encarnação ou nascimento. É o ego dos teósofos. O segundo 
anjo da guarda é o Daimon do nascimento que vela sobre a nossa vida material, e o 
terceiro é o Daimon da profissão, que o homem pode trocar quando muda de ofício. 

Outros filósofos se dedicaram ao estudo dos devas, entre eles Lenain que ampliou 
os dados fornecidos por Cornélio Agrippa,  publicando, no começo do século XIX, uma 
obra intitulada "A Ciência Cabalística ou a Arte de conhecer os bons Gênios". Segundo 
este autor, os anjos da guarda podem vir em auxílio dos homens por meio da prece e 
pronunciando-lhes corretamente os nomes. 

Se o leitor sabe os nomes de seus devas protetores, nada lhe custa experimentar. 
Com preces ou sem elas, porém, o auxílio dos devas nunca deixa de se manifestar entre 
os homens. Houve mesmo, em épocas muito, remotas, certas categorias elevadíssimas 
dessas Entidades que encarnaram entre os homens para os dirigir e lhes transmitir os 
conhecimentos de que precisavam para transpor os passos mais difíceis da evolução. 
Vem daí a lenda dos Reis Divinos a que se referem todas as religiões. 

 

As formas dos devas  
Pertencentes a planos da natureza constituídos de matéria mais sutil do que a 

física, os corpos dos devas apresentam-se mais fluídicos do que os nossos, e a 
contextura de seus "Auras" é imensamente menos compacta, o que lhes permite contraí-
los ou dilatá-los muito mais do que a nós. 

A forma contida no "Aura" de um deva é quase sempre a humana, embora mais 
agigantada e definida, apresentando um ar de nobreza que distingue os devas dos 
homens comuns. Sua atitude enérgica e perfeitamente calma denuncia-lhe o irresistível 
poder de que são dotados. Os clarividentes descrevem-nos como criaturas radiantes dum 
colorido extremamente variado, tendo sobre a cabeça um arco-íris, "a face como um sol e 
os pés como pilares de fogo". 

 

A linguagem   

Têm os devas uma linguagem de cores mais expressiva talvez do que a nossa, 
embora menos definida. Alguns empregam tombemos sons musicais como nos 
empregamos as palavras. Para estes, um arpejo é um cumprimento; uma fuga uma 
conversação; uma sinfonia um discurso . Ha também os anjos que vivem entre perfumes 
e é por meio dos aromas que eles se entendem. Uma subdivisão desta categoria 
compreende os anjos do incenso, cujas vibrações os atraem e por areio das quais entre si 
se comunicam. 

Referindo-se às vozes dos devas, dizem os Adeptos assemelharem-se ao 
“profundo mugido das águas". 

 

Formas-pensamentos   
Tal como os homens, também os devas produzem formas-pensamentos, 

apresentando-se no entanto menos concretas do que as nossas. A grande aptidão dos 
devas para generalizar, dá às suas formas-pensamentos amplitudes de difícil 
compreensão para o homem, sem falar nas suas grandiosas concepções que abrangem 
níveis fora do nosso alcance. Muitas vezes, porém, quando, na cooperação do grande 
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Plano do Universo, devem guiar em determinado sentido os povos de uma nação, suas 
formas-pensamentos se tornam, anais claras e concretas, agindo poderosamente nas 
mentes dos homens destinados a servir de guias a seus concidadãos. 

 

II 
 

Os quatro deuses protetores da humanidade  

Pertencentes a uma categoria mais elevada, encontram-se os quatro Grandes 
Seres considerados por todas as religiões como protetores da humanidade. A "Doutrina 
Secreta" designa-os pelas expressões de "globos alados e rodas ardentes" e, na Escritura 
Cristã, Ezequiel os descreve com as mesmas palavras. São ainda conhecidos pelos 
nomes de Regentes da Terra, Anjos dos quatro pontos cardeais, Maharajas, Devarajas, 
etc. Seu domínio se exerce sobre os quatro "elementos": terra; água, ar e fogo. Todos os 
espíritos da natureza e as legiões incontáveis de elementos artificiais são seus agentes 
no trabalho grandioso de que estão incumbidos. 

 

Reguladores do Carma  

Como reguladores do Carma, tem os Devarajas uma relação muito estreita com o 
destino dos homens. Cabe às grandes divindades cármicas do Cosmos, os Lipicas, pesar 
os atos de cada personalidade humana ao terminar sua vida no plano astral, e fornecer o 
molde do duplo etérico correspondente exatamente ao Carma do homem para a sua 
próxima encarnação, mas são os Devarajas quem, como senhores dos "elementos" .com 
que o duplo será formado, combinam as proporções dos elementos empregados de 
maneira a que se atende às intenções dos Lipicas. 

Durante toda a duração de uma vida, eles contrabalançam continuamente as 
mudanças introduzidas nas condições do homem por sua livre vontade e pela daqueles 
que o cercam, de modo a que o Carma possa ser exatamente e com toda a justiça 
realizado. 

 

Referências das Estâncias de Dzian  e comentários da Doutrina Secreta  
Aos quatro Devarajas se refere o seguinte versículo das  Estâncias de Dzian: 

"Fohat dá cinco grandes passos e constrói uma roda alada em cada canto do 
quadrado para os quatro Seres Sagrados e seus exércitos.” 

A “Doutrina Secreta" assim comenta esse versículo das Estâncias:  

“As quatro" "rodas aladas em cada canto" para os quatro Seres Sagrados e seus 
exércitos  (multidões).... são os quatro Maharajas ou Grandes Reis Choans, os Devas que 
presidem os quatro pontos cardeais. São os Regentes ou Anjos. que governam as forças 
cósmicas do Norte, do Sul, do Este e do Oeste, forças que têm cada uma sua especial 
propriedade. Estes Seres estão Lambem Ugados com o Carma, porque este, para 
executar seus decretos, exige agentes físicos e materiais como, por exemplo, os quatro 
ventos a que a própria ciência reconhece influências perniciosas ou benéficas à saúde 
dos homens e de todos os seres vivos em geral."  

 

Outras informações  

O seguinte quadro fornece algumas informações suplementares a respeito dessas 
altíssimas Entidades 
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Nomes    Pontos cardeais  Cor  
Dhritarashtra  Este     Branca  

Virudhaca   Sul    Azul  

Virupaksha   Oeste     Vermelha  

Vaishvarana   Norte    Ouro   

 

Sete e não quatro devem ser os Devarajas, pois sete e não quatro são os pontos 
candiais. Dos outros três, porém, nada se pode dizer.   

 

Os Lipicas  

São os Lipicas entidades divinas encarregadas dos Anais Acáshicos – também 
chamados, erradamente, de Luz Astral – "a grande galeria dos quadros da eternidade", 
onde se imprimem, com absoluta fidelidade, todas as ações e pensamentos do homem 
bem como tudo quanta aconteceu, acontece e acontecerá no Universo manifestado. 
Acham-se, por isso, ligados ao Carma ou Lei da Retribuição e são eles que indicam aos 
Devarajas, senhores dos "elementos", a natureza e proporções da matéria com que deve 
ser construído o duplo etérico destinado a servir de molde ao corpo físico da cada 
homem." 

Traço de união entre a ideação cósmica e os "Construtores do Universo", têm por 
missão impedir que a Lei seja adulterada ou deixem de ser cumpridas suas 
determinações. São eles, como diz Blavatsky, os secretários da Ideação eterna, ou do 
Pensamento divino como quer Platão. 

Estão, pois, os Lipicas, estreitamente ligados aos destinos dos homens, cujas vidas 
se acham impressas nos Anais Acáshicos.  

Eram representados no antigo Egito pelos quarenta Assessores que, nas regiões 
do Amenti, acusavam a Alma diante de Osíris.  

 

III 
Os Sete Logos  

Acima) dos Devarajas e dos Lípícas, encontram-se os chefes supremos das 
Cadeias Planetárias os "Construtores", conhecidos entre os hindus como os sete Filhos 
de Aditi, tendo cada um sua própria casa, isto é, seu próprio planeta. Entre os antigos 
egípcios tinham a designação dos Sete Deuses Misteriosos, dos quais Osíris era o chefe. 
Para os zoroastrianos, foram os Sete Amshaspends com Ormazd à frente; para os 
judeus, os Sete Sefiroth separados da Tríada Suprema; Para os Cristãos e Maometanos 
são eles os Sete, Arcanjos e deles nos falam  as Estâncias de Dzian como "os Sete 
Primordiais, os Sete sopros do Dragão de Sabedoria, produzindo a seu turno, com seus 
sopros giratórios, o  Turbilhão de fogo."  

Todas as religiões os colocaram logo abaixo da Tríade manifestada, como Vice-
reis, por assim dizer, do próprio Logos, governando cada um seu próprio reino no vasto 
império do nosso Sistema Solar. Os teósofos os chamam de Logos Planetários, pois 
sempre foram identificados com os sete planetas sagrados que são seus corpos físicos. 

 

Os veículos dos Logos e sua influência sobre os homens  

Toda a matéria tio Sistema, constituindo os veículos, do Logos Solar, constitui 
igualmente os veículos dos Logos Planetários que são como que centros de força do 
primeiro ou canais por onde Ele derrama Seus poderes. Não há, pois, a mais 
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insignificante partícula de matéria em todo o Sistema que não faça parte de um dos sete 
Logos Planetários.  

Se tomarmos como exemplo a matéria do plano astral, podemos dizer que toda ela 
não só faz parte do corpo astral do Logos, como também de um dos sete Logos 
planetários. E, possuindo o homem um corpo ou veículo astral por intermédio do qual 
manifesta suas emoções, todas as partículas desse corpo pertencem igualmente aos 
veículos astrais dos sete Logos, havendo predominância daquele por cujo intermédio a 
Mônada fez sua aparição na origem das coisas segue-se daí que, qualquer mudança 
psíquica produzida no corpo astral dos Logos planetários, não pode deixar de afetar o 
corpo astral de todos os homens no mundo inteiro, e, mais profundamente, aqueles em 
que houver, preponderância da matéria que exprime o Logos particular em que a 
mudança psíquica se produziu. 

Esclareçamos este importante ponto com um exemplo. Admitindo-se como 
verdadeiro que a influência de Marte afeta a matéria astral relativamente às paixões, 
teremos como resultado que, quando as influências marcianas se tornarem 
particularmente fortes, essas paixões se estimularão e intensificarão em todos os 
homens, e, mais pronunciadamente, naqueles em que houver predominância. da matéria 
astral do Logos marciano. Que uma outra influência planetária intensifique a excitação 
nervosa, e logo veremos as disputas se elevarem mais facilmente e as brigas se 
manifestarem à mais leve provocação. 

Reconhecendo muito embora a profunda influência exercida pelos Logos, não só 
no veículo astral que tomamos como exemplo, mas em todos os demais veículos 
constituintes do homem, isto não nos deve levar ao fatalismo. A Teosofia nos ensina que, 
essas influências, por mais fortes que sejam, não podem de nenhum modo dominar a 
vontade humana. O máximo que podem fazer é facilitar ou entravar, segundo o caso, a 
ação do homem em determinada direção. Os homens verdadeiramente superiores não se 
impressionam com essas influência, porque sabem utilizá-Ia em benefício da sua 
evolução. 

 

Os Logos e o homem  

Parece-nos ter deixado evidenciado que cada homem não passa afinal de uma 
manifestação da Vida-Una, agindo nele todas as Forças emanadas dos Sete Logos, com 
predominância, em cada um, daquele a que está ligado desde o início do Manuântara. 
Esse predomínio, agindo no caráter íntimo de cada homem, se manifesta exteriormente 
na forma do mosto, nas linhas traçadas sobre a fronte, na forma do crânio, na maneira de 
andar, na forma da mão e até no modo como essa mão traça os caracteres da escrita. 

Como exemplo desta verdade, vejamos por hoje a relação dos dedos com os 
Logos planetários ou com seus corpos físicos, os planetas. 

Começando pelo auricular, nós o vemos relacionado com Mercúrio, o Princípio da 
Ciência, da Medicina, do Comércio e também, uma vez que toda a medalha tem seu 
reverso, da arte de roubar. 

Vem em seguida o anular relacionado com Apolo ou o Sol, o Princípio da Arte, da 
glória intelectual e daquilo a que os antigos chamavam boa ou má fortuna. 

O médio, o mais comprido de todos e, por isso, a todos ultrapassando de 
importância, liga-se a Saturno, o Princípio da Fatalidade e de todos os impulsos a vencer. 

Segue-se o indicador que se liga a Júpiter, o Princípio do domínio pessoal, do 
Orgulho e da Ambição. 

Temos finalmente o polegar que caracteriza o próprio homem e, principalmente, o 
poder da sua vontade. Relaciona-se, pela sua base, com Vênus, com os prazeres do 
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Amor e com todas as boas alegrias que a vida física nos pode proporcionar. De posse 
destes dados, pode o leitor, pela simples observação dos dedos de seu amigo, verificar se 
suas tendências são para as coisas do espírito ou para as que satisfaçam seu bem estar 
físico. 

Tomando o grande dedo, Saturno, como centro, teremos de um lado Apolo  e 
Mercúrio indicando os impulsos intelectuais, artísticos e científicos, e do outro, Júpiter e 
Vênus denunciadores das tendências pare as ambições materiais, para a conquista do 
bem estar, acima de tudo. Se, portanto, Apolo ou o dedo anular lhes aparecer mais 
comprido do que Júpiter ou do que o dedo indicador, haverá por parte de seu amigo 
acentuada preferência pelo desenvolvimento espiritual. Se, ao contrário, Júpiter for maior 
do que Apolo, ou o indicador maior do que o anular, a tendência do seu amigo será, sem 
nenhuma dúvida, para a conquista, acima de tudo, dos bens materiais.  

Não nos esqueçamos, porem, do que nos é ensinado pelos astrólogos: "Os astros 
inclinam, nas não obrigam". Sem esta sábia observação, o leitor poderia ser levado a 
formar um juízo errado do seu amigo.  

 
 

A ATRAÇÃO PARA OCULTISMO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
 

Já muitas vezes se tem dito, para que tenhamos necessidade de repeti-lo – e a 
evidência dos fatos se impõe a todo o observador – que, desde o instante em que acorda 
a aspiração para o ocultismo, desaparece do coração do homem a esperança de paz, e 
em nenhuma parte do mundo poderá encontrar repouso e tranquilidade. Será arrastado 
para o deserto árido e desolado da vida, por uma incessante inquietação que o 
atormentará sem para ela encontrar alívio. 

Se, por um lado, seu coração repleto doe paixões e desejos egoístas, o não deixa 
transpor a Porta de Ouro, por outro, também na vida ordinária não pode mais achar paz 
nem repouso. Inevitável será, pois, cair na Magia Negra, acumulando, por isso mesmo, 
um Karma terrível através de múltiplas incarnações. 

Para evitar esse inconveniente, não aspire o homem a nada mais elevado do que 
aquilo que ele se sinta capaz de realizar. 

Que não atire sobre seus ombros um fardo demasiado pesado para as suas forças. 
Sem aspirar a ser um "Mahatma", um "Budha", ou um "grande Santo", limite suas 
aspirações ao estudo da filosofia e da "Ciência da Alma". E, mesmo sem nenhum poder 
sobre-humano, poderá tornar-se um modesto benfeitor da humanidade. 

Do livro "O Verdadeiro Caminho da Iniciação", de Henrique José de Souza (págs. 
185 e 186). 

 

 

 
NOTAS E COMENTÁRIOS 

 
INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO 

 
O Instituto Cultural Brasileiro, – mantido pela Sociedade Teósofica Brasileira, 

fundado a 28 de Agosto de 1941, pelo Irmão . Dr. Souza, Figueiredo, que o dirigiu, até 
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meados de 1942, quando foi substituído pelo Irmão Dr. César do Rêgo Monteiro, entrou 
este ano em um período de grandes realizações. 

A 28 de janeiro, foi convidado, com plenos poderes, para diretor do Instituto 
Cultural Brasileiro, o conhecido educador e prezado Irmão Dr. José Nunes Gouveia, que, 
aceitando a honrosa incumbência, traçou um programa e o pôs mediatamente em, 
prática.  

Do valor do mesmo, servem como atestados os frutos que já estão sendo colhidos, 
apenas com meio mês de aulas. 

A afluência ao Instituto foi, como era de esperar, muito grande. 

A cerimônia de inauguração dos trabalhos neste ano de 1943, realizou-se a 12 de 
abril p. p., da qual, as fotografias reproduzem a assistência e a mesa que presidiu à 
solenidade. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A mesa que presidiu os trabalhos. 

 

Compuseram a mesa, da esquerda para a direita: Dr. Flávio Poppe Figueiredo, D. 
Inez Matthiesen, Dr.José Henrique da Silva Queiroz, Dr. José Gaspar Nunes Gouveia, Dr. 
César do Rêgo Monteiro, D. Domícia Flores, e Dr. Eduardo Cícero Faria, representando a 
S.T.B. Declarando inaugurados os trabalhos no corrente ano, o Sr. Diretor Dr. José Nunes 
Gouveia pronunciou as seguintes palavras: 

Srs. Professores do INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO, Srs. alunos: 

Neste momento, o INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO dá inicio aos seus 
trabalhos no corrente ano de 1943. 

Srs. alunos 

Ontem, como hoje, uma risonha perspectiva se desenha na senda de 
realizações desinteressadas por que tem pugnado a Sociedade Teósofica, Brasileira, 
mantenedora da parte material cio INSTITUTO que vos acolhe. 

Com o fito em elevar o nível mental de todos aqueles que se acobertam sob o seu 
escudo, a, SOCIEDADE TEEOSÓFICA BRASILEIRA mantém o INSTITUTO CULTURAL 
BRASILEIRO, para que, por intermédio deste, possamos derramar as bênçãos de ensino 
por sobre aqueles que as desejam. 

Não há exclusivismos, não há seleção, a não ser a do conhecimento. Quem quer 
que seja, se deseja aprender, se tem vontade de conhecer, que venha até nós! Será com 
a maior satisfação que lhe guiaremos os passos, ou mesmo o ensinaremos a andar no 
domínio da ciência! 

É tarefa a que se não pode recusar todo o idealista o lutar contra a ignorância, 
contra o obscurantismo, qualquer que seja a sua forma, seja de que maneira se 
apresente. 

Queremos, e queremos vivamente, difundir as luzes do conhecimento, entregar a 
cada um o facho da sabedoria com que vai alumiar o caminho da sua vida, nem sempre 
suave e deleitosa.... Queremos, e queremos . vivamente, que todos os que até nós se, 
dirigem, bendigam o momento em que assim o fizeram!... 

Queremos, e queremos vivamente, verem cada um, um cidadão perfeitamente 
integrado no ambiente social, comungando dos verdadeiros ideais, lutando pela verdade, 
ansiando pela paz e justiça para todos os seres!... 
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Queremos, e queremos vivamente, ver em cada um, um brasileiro útil a si, à sua 
família, à sua Pátria, este Brasil adorado, enfeitado pela natureza de tal, forma que nos 
aparece como que um prêmio e unia esperança da futura civilização, que há de florir entre 
as margens do Amazonas e do Prata. 

Temos certeza, e certeza inquebrantável de que tudo conseguiremos, 
apresentando-vos a escada da ciência, e ajudando-vos a, cautelosamente, subir o 
primeiro degrau. 

E, na ciência que devemos procurar matar a nossa sede de saber. É a, ciência que 
deve ser a forma e o objetivo do nosso conhecimento. Se, após, o domínio do seu campo 
se mostrar acanhado demais, se não satisfizer, se o estudante sentir ainda o desejo de 
navegar até mais longe, então é o caso de penetrar pela Filosofia e pelos mais profundos 
estudos !  

Nosso trabalho é desinteressado, queremos colaborar na confecção da vossa 
felicidade . Tudo aqui é grátis, vós não despendereis cousa alguma. Um pagamento, 
entretanto, eu exijo é o pagamento traduzido no estudo, na assiduidade, na pontualidade, 
na boa vontade. 

Esta turma será dividida em duas a dos alunos-regulares e a dos alunos-ouvintes. 
Para efetuar a divisão, será realizada amanhã,  às  20 horas, neste mesmo local, uma 
prova de seleção a que devem comparecer todos os candidatos inscritos. Tanto uns, 
como outros, no entanto, ouvirão as mesmas aulas, e terão o mesmo trato, a mesma 
afeição, o mesmo carinho! 

Tenho fé, tenho mais, tenho a certeza, de que não pode haver obra mais 
duradoura, mais benéfica, mais proveitosa que esta: espalhar aos quatro ventos as 
sementes da ciência, transmitir conhecimentos, exterminar a angústia da ignorância!...  

E para isso, aqui estamos, nós e este douto corpo docente, que vos guiará, prontos 
para continuar com a obra iniciada pelo muito amigo e colega Prof. Dr. Arthur Sousa 
Figueiredo, ex-Diretor desta casa de ensino. 

Necessários não se tornam os encômios, os elogios, para estes professores, que 
me dão a suprema honra de por eles me ver ladeado, pois todos são nomes conhecidos, 
que dispensam os adjetivos, pequenos demais para que a eles se ajustassem!  

Agradeço-lhes, entretanto, o esforço que vão despender em benefício da cultura, 
em benefício da civilização! São exemplos como este que confortam o nosso coração de 
homens que vivem imersos neste mundo afogado em um, lodaçal de sangue e de ódio. 

Estudai, meus caros alunos, pagai os vossos estudos com um carinho e dedicação 
desmedidos! Estudai, manuseai os livros, porque são eles, não só os melhores amigos, 
mas, também, armas, armas que servirão apara a defesa da Pátria. 

É uma forma de combate, o ter o livro debaixo dos olhos, o ter o coração cheio de 
amor à humanidade, o ter a mente voltada para a busca da verdade, do bem e do belo! 

Estudai, meus amigas, estudai com Sinceridade, Tenacidade, e Boa Vontade!  

Sede felizes ! 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Os assistentes na inauguração dos trabalhos. 
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INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS AO CURSO  
ARTIGO 91 

Aos maiores de dezenove anos será permitida a obtenção do certificado de licença 
ginasial. 

O certificado de licença ginasial obtido de conformidade com o regime de exceção 
definido no Título VII do Decreto-lei n.° 4.244, de 9 de Abril de 1942, dará ao seu portador 
os mesmos direitos conferidos ao certificado de licença ginasial obtida em virtude de 
conclusão do Curso de primeiro ciclo. 

 

CURSO ARTIGO 91  

O Curso do artigo 91 será ministrado no Instituto Cultural Brasileiro em dois anos, 
findo os quais o aluno prestará seus exames de licença. 

Terão ingresso no Curso os candidatos que houverem terminado o Curso Primário 
ou possuam conhecimentos equivalentes. 

Duração de 2 anos, com a seguinte seriação: 

1a Série – 1 – Português – 2 – Latim –  3 – Francês – 4 – Inglês – 5 – Matemática –  
6 – História Geral – 7 – História do Brasil – 8 – Geografia Geral – 9 – Geografia do Brasil 
–  10 – Desenho – 11 – Trabalhos manuais. 

2a Série – 1 – Português – 2 – Latim –  3 – Francês – 4 – Inglês – 5 – Matemática –  
6 – História Geral – 7 – História do Brasil – 8 – Geografia Geral – 9 – Geografia do Brasil 
–  10 – Desenho – 11 – Trabalhos manuais – 12 – Ciências. 

Nas duas séries será ministrado ensino de Canto Orfeônico. 

 
MATRÍCULA 

A matricula no referido curso realizou-se de 15 de março a 3 de abril. O período 
letivo estender-se-á de 12 de abril a 30 de novembro. 

Período de férias – 1 de dezembro a 14 de março. 

Descanso – 24 de Junho e 10 de Julho. 

A frequência é obrigatória, sendo desligado o aluno que tiver faltado a 5 aulas sem 
motivo justificado. 

FISCALIZAÇÃO 

O Instituto Cultural Brasileiro, registado sob o número 43, na Secretaria Geral de 
Educação e Cultura, funciona em um turno, misto, das 19 às 22h15 diariamente. 

É fiscalizado pelo Departamento de Educação, por intermédio do Sr. Inspetor 
Professor Rubens Coutinho de Brito. 

O Curso artigo 91, criado este ano, é inteiramente gratuito.  

 

CORPO DOCENTE 

O corpo docente, especializado, está assim constituído 

Inglês: D. Inez Matthiesen.  

Matemática e Desenho: Dr. José Henrique da Silva Queiroz. 

Francês: Dr. César do Rêgo Monteiro. 

Português: Dr. Flavio Poppe Figueiredo. 

Latim: Dr. José Nunes Gouveia.  

Geografia e História: Capitão Alcides da Franca Veloso. 
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LIVROS 

Foram adotados os livras que estivessem de acordo com a ortografia oficial e com 
a Reforma Capanema. 

O Sr. Diretor entrou em contato com as casas editoras e conseguiu um desconto 
de 20% em todos os livros. 

Dessa forma, ficaram os alunos beneficiados coem a economia de vinte por cento. 

Os livros são adquiridos pelo Instituto, em quantidade, que os faz chegar às mãos 
dos alunos com o desconto obtido. 

 

MAIS BENEFÍCIOS  

Conseguiu ainda o Sr. Diretor, para aqueles que residem no subúrbio, um desconto 
ide 50% nas passagens dos trens da Estrada de Ferro Central do Brasil.  

 

ADMISSÃO DOS ALUNOS  

A fim de organizar uma turma o mais homogênea possível, determinou o Sr. Diretor 
que todos aqueles que se matriculassem, se submetessem a uma prova de seleção. Essa 
constaria das seguintes matérias:  

Português e Matemática.  

1a PROVA 

A 1a prova de seleção realizou-se a 13 de abril de 1943, às 20 horas.  

Constou a mesma de Português (um ditado e uma carta) e Matemática (três 
problemas) . Da mesma foi lavrada uma ata, pela Sra. Secretária D. Domícia Flores, 
assinada após, pelos elementos que compuseram a banca:  

Sr. Diretor, Dr. José Nunes Gouveia e os Srs. Professores Drs. José Henrique da 
Silva Queiroz, Flavio Poppe Figueiredo e César do Rêgo Monteiro.  

Por motivo de doença e de manobras, para alguns alunos que são militares ou 
foram convocados, deixam de comparecer à primeira prova de seleção diversos que se 
submeterão a urna segunda prova, a realizar-se no mês de maio, sem, o que não poderão 
continuar matriculados no referido curso. 

 

TURMAS 

Os alunos foram divididos em duas turmas, pelo Sr. Diretor, segundo o grau obtido 
na prova de seleção. 

Os mais aptos integram a turma denominada: alunos regulares; os restantes são 
considerados alunos ouvintes. 

Entretanto, os direitos e deveres são idênticos, tanto para uns como para outros. 

 

FREQUÊNCIA 

Durante o ano letivo de 1943 o Instituto registou uma frequência média ao curso 
artigo 91, de 69,5 alunos, com a média de 90% de presenças (70 alunos diariamente). De 
Junho em diante houve pequeno decréscimo na frequencia, motivado principalmente pelo 
afastamento de vários alunos militares, chamados a outros pontos do País. 
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EXCLUSÕES 

Por ordem do Sr. diretor foram excluídos do Curso, em virtude de terem  faltado a 
cinco aulas consecutivas sem apresentar motivo justo, os seguintes alunos: 

 Carlos Fernandes Pares. 

Genoveva Cristofaro.  

Álvaro de Oliveira Gigante.  

Bento Pires Rosa Filho.  

Waldemar Corrêa de Melo.  

Clodoaldo de Souza Corrêa.  

João Batista da Silva.  

Esio Nunes de Melo.  

 

DOCUMENTAÇÃO 

Cada aluno, para fins de matrícula, deve entregar à secretaria: 

a. certidão de idade; 

b. atestado de sanidade física e mental;  

c. atestado de vacina;  

d. certificado de conclusão de curso Primário (ou demonstração de conhecimentos 
equivalentes, pela prova de seleção); 

e. dois retratos, 3x4, para a ficha individual;  

f. requerimento solicitando inclusão entre os candidatos ao Curso Artigo 91.  

Alguns alunos deixaram de apresentar Certidão de Idade, em virtude da dificuldade 
de aquisição da mesma. Obrigaram-se entretanto a requisita-las, nos locais de 
nascimento, dando entrada nas mesmas na na Secretaria com a maior brevidade.  

 

SECRETARIA 

A Secretaria funciona diariamente dais 18 às 22h30 tendo à frente D. Domícia 
Flores, coadjuvada por D. Pureza Cachau. 

Dhâranâ tem o prazer de registar os louvores tecidos às duas competentes 
auxiliares pelo Sr. Diretor, Dr. José Nunes Gouveia. 

 

ASSISTENTE 

Como assistente do Sr. Professor de Matemática e desenho, Dr. José Henrique ida 
Silva Queiroz, funciona o acadêmico de engenharia, Homero Pinto Caputo. 

 

PROFESSORES CONTRATADOS  

Todos os professores que lecionam no Instituto Cultural Brasileiro são 
especializados nas suas matérias. 

Para que improvisações não fossem feitas, o que geralmente resulta em fracasso 
e, em virtude da impossibilidade de atender a todas as aulas e aos demais afazeres de 
direção, o Sr. diretor contrastou o conhecido professor capitão Alcides da Franca Veloso, 
para ocupar a cadeira de Geografia e História.  

A cadeira de Inglês foi entregue à Sra. Professora D. Inez Matthiesen, educadora 
encanecida no labutar do magistério. 
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Por motivo de moléstia, foi forçado, em meio do ano letivo o Dr. José Nunes 
Gouveia a deixar o cargo de Diretor do Instituto Cultural Brasileiro, passando a exercê-lo o 
Dr. César do Rego Monteiro Filho. 

A S. T. B. deixa aqui consignado os seus sinceros agradecimentos pela 
operosidade, dedicação e proficiência com que o Dr. Gouveia dirigiu o Instituto, que, 
entretanto, continua a mantê-lo em seu corpo docente. Igualmente ao Dr. Rego Monteiro 
são extensivos os mesmos agradecimentos pelos seus esforços em beneficio do Instituto 
Cultural Brasileiro. 

 

COMEMORAÇÃO DE 13 DE MAIO 

A propósito das comemorações do, 13 de Maio, recebeu a S.T.B., da Sociedade 
dos Homens de Cor do Brasil, o seguinte oficio, que transcrevemos abaixo, deixando aqui 
consignados os nossos agradecimentos aquela Instituição: 

"'Exmo. Sr. Dr. José Henrique da Silva Queiroz. 

M.D. Diretor Social da Sociedade Teósofica Brasileira.  

A Comissão abaixo assinada, tendo de comemorar solenemente a data de 13 de 
Maio, que simboliza um dos ideais de liberdade em nossa Pátria com a extinção da 
escravatura, comemoração que constará, de uma sessão cívica, no Salão Nobre do 
Automóvel Club do Brasil, às 19 horas e 30 minutos, em homenagem ao Exmo. Sr. Dr. 
Getúlio Vargas, Benemérito Presidente da República e aos grandes vultos do Brasil, que 
combateram e combatem o preconceito racial, temos a honra de convidar V. Excia. para a 
referida solenidade, apressando-nos de elevar ao seu conhecimento que por aclamação 
foi o nome de V. Excia. escolhido paraninfo da referida solenidade, numa prova da nossa 
simpatia à administração sã, honesta e genuinamente Democrática, orientada pelo dever 
e pelo bem comum que V. Excia. vêm realizando na SOCIEDADE TEOSÓFICA 
BRASILEIRA. 

Temos desde já a certeza plena do assentimento de V. EXcia. para as 
homenagens do dia 13 de Maio, em que iremos festejar, unidos, o Brasil e a Democracia. 

Servimo-nos desse , ensejo para, com os nossos agradecimentos, apresentar a V. 
Excia. os nossos protestas de elevada estima e distinta, consideração. 

Rio de Janeiro, 7 de Maio de 1943.  

A COMISSÃO CENTRAL - Cap. Zacharias J. Santos, Manoel Themistocles 
Albuquerque, Alfredo Justino Moura.  

 

POSTO 15 DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 
 
Ilustração: foto 
Legenda: 

Inauguração do Ambulatório, a 13 de Fevereiro de 1943. 

 

Inaugurado a 24,de Outubro de 1942, apor iniciativa de um grupo de senhoras da 
Sociedade Teosófica Brasileira, o Posto no 15 da Cruz Vermelha Brasileira vem 
desenvolvendo de modo particularmente eficiente o programa que se traçara desde o 
inicio: colaborar sincera, desinteressada e intensamente com o Governo do País no 
esforço de guerra exigido de todos os brasileiros nesta hora grave do momento 
internacional. 

Assim é que já formou urna turma de Voluntárias Socorristas, diplomadas em Abril 
do corrente ano, composta das Senhoras e Senhoritas seguintes: Antonieta Costa, Elita 
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Marinho, Elvira Sampaio, Maria Neves da Silva, Josefa C. da Silva, Dorvalina S. de 
Menezes, Lozita da Costa Marques, Rita de March, Aerosita C. Martins, Ana Maria de 
Andrade, Aulete F. de Abreu, Aurea Gomes de Carvalho, Dinah da Silva Barreiros, Eunice 
Guimarães, Lida Russo, Guadalupe Serqueira, Isadyr de S. Mercier, Maria de Lourdes F. 
Machado, Ruth Ferreira Lime, Wailkiria de Souza, Maria de Moura Neves e Freja S. Jutta 
Kjaer. Foi paraninfo da turma o Dr. Pedro Hugo Martins Junior, tenente-médico do 
Exército, que professou o curso às Voluntárias-Socorristas do Meier. 

 

"O POSTO 15 PRESTA AUXÍLIO AOS NECESSITADOS”  

Transcrevemos abaixo a nota publicada no "Diário de Noticias" de 11-8-943, 
relativa aos auxílios prestados pelo Posto 15 da Cruz Vermelha: 

A Cruz Vermelha Brasileira ampara mais um caso - o 270 

Do Posto 15 da Cruz Vermelha recebemos a seguinte comunicação: 

"Tenho o prazer de comunicar-lhe que, continuando a colaborar com esse 
conceituado jornal a benemérita solução dos "casos dolorosos", o Posto 15 da Cruz 
Vermelha, instalado na Travessa Rio Grande, 26, Meier, acaba de resolver o de número 
270, apesar da grande distância em que mora a família necessitada (Realengo). É assim 
que foram fornecidos mantimentos  essa família e, sobretudo, estamos providenciando a 
internação de uma criança doente que já foi enviada á Fundação Ataulfo de Paiva 
(Serviço de E.C.G.) para todos os exames necessários. Dentro de suas possibilidades, o 
Posto 15 da C.V.B., seguindo a orientação do General Dr. Ivo Soares, seu ilustre 
presidente, está prestando reais serviços à população dos subúrbios, mantendo um 
ambulatório médico onde são atendidos crianças e adultos, e fornecidos alimentos e 
remédios. Sem mais, sirvo-me da oportunidade para reiterar a V. S. a nossa sincera 
admiração pela campanha benfazeja que o DIÁRIO DE NOTÍCIAS vem realizando.  

a) CÉLIA POPPE DE FIGUEIRESO, Chefe do Posto." 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Distribuição dos diplomas aos alunos que concluíram o curso Popular de Socorros 
Urgentes. 

 

Do relatório anual da Chefe do Posto, apresentado às autoridades da Cruz 
Vermelha e aos que contribuem para a sua manutenção, extraímos a serie de atividades 
do Posto 15: 

6 de Novembro de 1942: inauguração do Curso de Socorros de Urgência, sob a 
orientação da enfermeira diplomada da Cruz Vermelha Brasileira, Georgina Coutinho. 

11 de Novembro de 1942: inauguração do Curso de Voluntárias Socorristas pelo 
General Dr. Paula Guimarães, dia Cruz Vermelha, presentes 22 alunas.  

No primeiro domingo (6) de Dezembro de 1942: festival no Cine Paratodos para o 
fim de angariar fundas destinados à organização de um Ambulatório médico-cirúrgico no 
Posto 15. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

Os alunos diplomados no curso Popular de Socorros Urgentes. 
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26 de Janeiro de 1943:.encerramento do Curso Popular de Socorros de Urgência, 
aprovadas 22 alunas, que, por gentileza dos diretores do Instituto Clínico de Madureira, 
tinham feito um proveitoso estágio nessa modelar organização médico-cirúrgica. Duas 
dessas alunas, Helena Barreto e Adriana, de Almeida, foram contratadas para 
continuarem, a servir, como enfermeiras, no mesmo estabelecimento. 

13 de Fevereiro de 1943: inauguração !do Ambulatório do Posto 15 pelo Ermo. Sr. 
Presidente da Comissão Central de Postos ida Cruz Vermelha Brasileira, Major Dr. 
Arnaldo Ferreira. 

29 de Fevereiro de 1943: início do estágio das Voluntárias Socorristas no 
Dispensário do Meier da Assistência Municipal. 

20 de Abril de 1943: exame final das Voluntárias Socorristas, sendo a banca 
constituída pelo representante da Cruz Vermelha Brasileira, General Dr. Paula 
Guimarães, e pelos Drs. Manoel Simões e Pedro Hugo Martins Júnior. 

30 de Junho de 1943:  entrega solene dos Certificados e Distintivas às alunas que 
terminaram o Curso, Popular de Socorros de Urgência, pelo Presidente da Comissão 
Central de Postas, Major Dr. Arnaldo Ferreira. 

17 de Julho de 1943: sessão solene do juramento e entrega de Diplomas das 
Voluntárias Socorristas. 

Movimento do Ambulatório até a data atual: 

Matrículas: – 250.  

Frequência: – 133. 

Consultas mensais: – 162 em média.  

Injeções mensais:– 382 em média.  

Formulas aviadas: – 60 por mês em média. 

Medicamentos fornecidos: – 345 por, mês em média. 

O Posto 15 da Cruz Vermelha Brasileira, mantém, ainda uma Seção de Costura, 
dirigida pela Srta. Heloisa de Assis Duque Estrada, em funcionamento na Agência Singer 
do Meier, apor gentileza de seu gerente, a, qual, até a data presente, já confeccionou 180 
peças diversas, a saber: pijamas, lençóis, fronhas, camisas de doente e camisas de 
operado. 

A Seção  de Socorros Já internou vários doentes nos Hospitais da Municipalidade, 
e vem, fornecendo alimentação a três famílias necessitadas, lactogeneo a duas crianças e 
leite de vaca. a uma.  

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

Ainda sob os auspícios do Posto 15 foi feita pelo Natal uma farta distribuição de roupas, 
mantimentos e brinquedos a cerca de 500 pessoas, na sede do Posto, e a mais de 3.000 
no Instituto Clínico de Madureira. 

 
 

NATAL EM S. LOURENÇO 
 

Corno é de praxe, foi esta data universal condignamente comemorada pela S.T.B., 
enviando para a estância de S. Lourenço, onde se acham os Supremas dirigentes da 
Obra, grande quantidade de roupas e brinquedos para nesse dia serem distribuidor pelas 
crianças pobres da localidade.  

Os clichês abaixo ilustram este acontecimento. 
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Ilustração: fotos 

Legenda: 

Os portadores de cartões vêem chegando para a distribuição de roupas e 
calçados, na  Vila Helena. 

O primeiro grupo de portadores de cartões  para as dádivas de "Papai-Noel". 

A distribuição dos presentes de Natal às crianças de São Lourenço 

 
 

LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DO 
INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO EM SÃO LOURENCO 

 
No domingo de Páscoa, 25 de Abril do corrente ano, foi solenemente lançada em 

São Lourenço a pedra fundamental do Instituto Cultural Brasileiro, instituição de ensino 
gratuito mantida pela S.T.B. a exemplo dos já fundados na capital da República e no 
Pará.  

Transcrevemos, em seguida, um trecho da notícia sobre a cerimonia publicada 
pelo "São Lourenço Jornal", de 2 de Maio de 1943: 

"Conforme foi amplamente anunciado, teve lugar no domingo de Páscoa, próximo 
passado, a solenidade do lançamento da pedra fundamental do edifício onde vai funcionar 
o Instituto Cultural Brasileiro, instituição que ministra, gratuitamente, desde o ensino 
primário até a mais alta cultura, mantido pela Sociedade .Teosófica Brasileira, a exemplo 
dos já por ela fundados na capital da República e em Belém do Pará.  

Não podemos esconder a grande satisfação que nos causou termos  reunido nessa 
ocasião a elite de São Lourenço: o que a cidade possui de mais culto e independente. 

Dado o cunho cívico que teve  a solenidade, pois se trata de uma obra de grande 
alcance, quer, cultural corno espiritual, a ela acorreram. todos aqueles que, acima de 
limitados preconceitos de religião ou de política partidária, hoje posta  á margem pela, 
mão, forte e mente esclarecida de. S. Excia. o Presidente da Republica, preferem ver, 
como este, acima de tudo, a educação física, moral e intelectual do Povo Brasileiro, esse 
mesmo Povo agora chamado à. realidade e responsabilidade de. ração que vai marchar à 
vanguarda do mundo. 

Antes de ter início a solenidade, o Presidente Geral da S. T. B. e Diretor do referido 
Instituto, Prof. Henrique José de Souza, recebeu, na Vila Helena os primeiros que fizeram 
parte de tão seleta assistência, dando com isso uma prova, de consideração e respeito 
para com as mesmas pessoas. 

A seguir, convidou-as a visitar o monumento comemorativo da fundação da obra 
em que a S: T. B. se acha empenhada, que teve lugar nesta cidade, no ano 1921. Depois, 
rumaram todos para o terreno ao lado, onde ia, ter lugar a referida solenidade. 

Coube ao Dr. Euripedes Prazeres – ilustre clínico e uma das figuras mais queridas 
da localidade – cortar a fita que interceptava a entrada no mesmo terreno.  

Depois desse ato inaugural, encaminhou-se o cortejo para o local da solenidade, 
onde o Prof. Henrique J. Souza, deu a devida satisfação aos presentes, da escolha de 
uma hora considerada imprópria por aqueles que não conhecem as leis que regem o 
homem e a Natureza. 
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A seguir, foi aberta a solenidade com o Hino  Nacional, cantado na Presidência 
Geral, e transmitido por um ampliador colocado na varanda superior, sendo acompanhado 
por toda a assistência externa. 

O Presidente fez então a leitura de sua primorosa alocução, sendo, ao  terminar 
aclamado com prolongada salva de palmas. 

Dada apalavra ao engenheiro civil, Dr., Eduardo Cícero de Faria, que foi quem 
secretariou a solenidade procedeu-se à leitura da Ata. 

E começaram as  assinaturas de todos os presentes, inclusive dos membros da S. 
T. B. Já residentes na localidade, e aos demais fique vieram da capital da República para 
assistir a referida solenidade, volvendo alguns no mesmo. dia, e outros, no seguinte. 

Como é de praxe, teve lugar a colocação da, ata e demais objetos dentro da caixa: 
moedas da época jornais do dia, um exemplar também, do último numero  de "A 
Montanha”, os próprios convites da festa, etc. etc. Depois de fechada, a referida caixa, o 
Presidente Geral da S.T.B. e sua digníssima  esposa, como fundadores da Obra em que a 
mesma Sociedade se acha empenhada, conduziram o  precioso arquivo até o respectivo 
lugar; antes cortada a fita auri-verde por S. Excia. o Dr. Antonio Magalhães, digno e 
ilustre Diretor do Ginásio de São Lourenço, além de figura de destaque no Magistério e no 
Foro de Minas Gerais. 

O Dr. Antonio Magalhães, representou ainda o Aero Clube de S. Lourenço, em 
vista de seu ilustre Presidente, o Dr. Ural Prazeres estar ausente da cidade. 

A primeira pá de cimento foi posta pela digno escrivão e tabelião de notas, em São 
Lourenço o Dr. Aparicio Justino Ferreira, como o mais antigo descendente dos fundadores 
da localidade, seguindo-se o  Presidente Geral e sua esposa, Exmo. Sr. Juiz de Direito da 
Comarca doe Resende, o Dr. Orlando Carlos da Silva; o Presidente da Associação 
Comercial de S. Lourenço, o Sr. Antonio Candal, o sargento José Reis, Instrutor do Tiro 
local, por si , e pelo Presidente do mesmo Tiro, o capitalista Sr. Joaquim Dutra; o ilustre 
jornalista e representante da "Vanguarda", em São Lourenço, Sr. Jaime, Cisneiros, 
representando o mesmo jornal, o centro espírita local e S. Excia. o Sr. Juiz de Direito de 
Silvestre Ferraz, o Dr. Pereira Brasil. 

O Dr. Artur de Souza Figueiredo, ilustre clínico nesta localidade, e  prestigioso 
membro da S. T. B. pediu a palavra para fazer a leitura de alguns telegramas e cartas 
recebidos pela Diretoria, começando pelo do Exmo. Sr. Ministro da Educação, o Dr. 
Gustavo Capanema, que teve elogiosas palavras ao longo e valioso trabalho da S. T. B. a 
favor da educação física, moral e intelectual do Povo Brasileiro. Um outro, do Prof. e 
jornalista Sr. Joaquim. Franqueira, figura de destaque nesta privilegiada estância; uma 
carta do Inspetor Técnico-Regional do Departamento de Educação do Estado, o Prof. 
Duntalmo Prazeres, etc. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

1. O Dr. Prazeres, convidado pelo Presidente da S. T. B. acaba de cortar a fita na 
escada que dá acesso ao recinto da solenidade.  

2. O Presidente da S. T. B. dirige a palavra à assistência, abrindo a solenidade.  

3.  Aspecto da assistência durante a solenidade, quando cantado o Hino Nacional. 

4.  O Professor Henrique José de Souza ao pronunciar a alocução.  

5. Leitura da ata do lançamento da pedra fundamental. 

6. O Dr. Arthur de Souza Figueiredo lê as mensagens e telegramas recebidos, 
inclusive os de S. S. Excias., o Governador Valadares e o Ministro Capanema.  
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7. A ata, depois de assinada pelos presentes, é colocada no cofre. 

 

A seguir, foi cantado o Hino social, também do interior da Presidência Geral e 
transmitido pelo alto-falante afim de ser ouvido e acompanhado pela assistência externa. 

Durante a solenidade, que terminou com dois vivas um ao Brasil e outro a São 
Lourenço, tremulava no topo do mastro da Presidência Geral o "auri-verde pendão de 
nossa terra", 

Em seguida a Diretoria convidou a assistência a seguir para o Hotel Jina, onde ia 
ter lugar a exposição dos trabalhos dos professores e alunos do Instituto Cultural 
Brasileiro, quer o da capital, quer o futuro de S. Lourenço (dado o grande numero de 
membros da S. T. B. já residentes em  São Lourenço), não tomando parte o de Belém do 
Pará, por falta de transporte, como é do conhecimento de todos. 

Ao Exmo. Sr. Juiz de Direito da Comarca de Rezende, Dr. Orlando Carlos da Silva, 
coube cortar a fita da entrada para o salão principal do referido hotel, tendo o mesmo feito 
ligeira alocução que terminou com estas palavras: 

"A honra que acabei de receber do Diretor do Instituto Cultural Brasileiro, de cortar 
a fita da exposição de trabalhos dos professores e alunos desse mesmo Instituto, obriga-
me a dizer que, neste momento estão conjugados os esforços do povo mineiro – o 
homem da montanha – com os do fluminense ou homem da planície na maior expressão 
do termo BRASILIDADE”. 

Tais palavras foram cobertas por prolongada salva de palmas.  

Quanto à exposição, alcançou o maior sucesso, do mesmo modo, o leilão, através 
da, alacridade provocada pelas lances e o humorismo do próprio leiloeiro. 

A nota elegante entretanto, da segunda parte do programa, foi o chá, pois, o salão 
alem de apresentar o tom distinto dos alugares onde se reúnem os elementos de 
destaque nas grandes cidades, foi abrilhantado com diversos números de música 
clássica, interpretados pela exímia cantora, Srta. Lucilia de Faria, filha do engenheiro Dr. 
Eduardo Cícero de Faria, acompanhada, ao piano, pela insigne pianista Sra. 
Hermengarda, Bastos, ambas pertencentes ao quadro social da S.T.B. 

Todo o desenrolar dessa patriótica festa, foi filmado pelo hábil fotógrafo Sr. Moacyr 
Costa, proprietário da Loja do Film, que não perdeu nenhuma passagem interessante da 
mesma desde a saída dos assistentes, da Presidência Geral, até a exposição dos 
trabalhos, das telas ela Sra. Iolanda Campelo, etc. etc. 

Quanto à exposição das telas da pintora Iolanda Campello, agradou tanto, que foi 
transferida para o salão de inverno do Hotel Brasil, segundo o expontâneo oferecimento 
feito pelas seus dignos proprietários Sr. João Lage e sua esposa, a Sra. Ida Lage, esta 
uma das patrocinadoras da solenidade. 

Não podemos também deixar de incluir nesta nota as palavras do Sr. Aparicio  
Justino Pereira, digníssimo escrivão e tabelião de notas em S. Lourenço 

"Sou um velho residente na localidade. Nunca tive ocasião de assistir uma festa 
idêntica"! Tais  palavras muito nos desvanecem. E por elas lhe seremos eternamente 
gratos. 

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

Transcrevemos em, seguida os termos da alocução proferida pelo fundador e atual 
Presidente Geral da S.T.B. ao dar início à cerimônia do lançamento da pedra fundamental 
do Instituto Cultural Brasileiro a ser construído em São Lourenço: 

A SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA – no cumprimento de seu vasto 
Programa, “a favor do engrandecimento físico, moral e intelectual de nossa Raça" – Vai 
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realizar na presente hora é data a transcendental e patriótica solenidade do "lançamento 
da pedra fundamental do INSTITUTO CULTUIRAL BRASILEIRO, neste privilegiado rincão 
do Sul de Minas, onde a Obra em que a S. T. B. se acha empenhada, fez o seu espiritual 
e apoteótico Aparecimento. Algo assim,  como se um Novo Sol viesse iluminar a face da 
Terra, no momento em que uma civilização começou a entrar em franca, decadência, pois 
tal fenômeno se deu justamente, SETE anos depois de ter rebentado a  conflagração 
européia de 1914, pródromos daquela que hoje enluta, a bodos os povos dos cinco 
continentes de que é formado o Globo Terrestre.  

Foi, portanto, em 1921 que teve lugar o auspicioso acontecimento da fundação de 
nossa Obra, pois aqui aportando os Dois Principais ARGONAUTAS dessa prodigiosa 
BARCA, mais conhecida pelas 3 iniciais S T B, vinham em busca de um Novo TOSÃO DE 
OURO, ao qual prefiro chamar de "Bastão de Espiritual Comando", que foi encontrado, ou 
melhor; recebido no cume daquela MONTANHA que daqui se vê, e muito antes daquela 
época, era já conhecida pelo expressivo nome de MORRO da ESPERANÇA. Desde 
então, tornou-se a MONTANHA SAGRADA, que vós mesmos começastes a amá-la e 
distingui-la através de tão excelso Nome. 

Não há ninguém, nem força alguma capaz de a destituir desse mesmo título. Seria 
um desafio aos próprios Deuses, à Natureza, enfim, que a construiu como "precioso Altar 
da Nova Civilização", que começa a despontar no horizonte do mundo. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

8 e 9  – Aspectos da Assistência, durante a cerimônia.  

10 -- O Dr. Aparicio Justino, Escrivão e Tabelião de Notas de S. Lourenço, cimenta 
a pedra fundamental.  

11 − O Prof. Henrique José de Souza, ao cimentar, por sua vez, a pedra 
fundamental.  

12  e 13 − Vistas da exposição dós trabalhos, no salão do Hotel Jina. 

 

Seria, ainda, deserdar-vos do maior Tesouro espiritual que possuis, juntamente 
com o material representado na virtude das águas e incomparável clima da cidade a que 
ela serve de magnificente e natural COROA, pois é Ela, de fato, o prodigioso FOCO de 
atração, para o vultoso numero de pessoas que hoje a procuram na feliz esperança de 
encontrar a saúde perdida no ambiente mais do que venenoso das grandes cidades, quer 
material, quer moral, ou psiquicamente falando. 

Quanto ao resto, transcende da quietude mística que envolve a sua natureza, 
exuberante de vida e de alegria, porisso mesmo, completamente, diversa da dos demais 
lugares da Terra. Nesse caso. JARDIM TERRESTRE, PARAÍSO PERDIDO apara 
aqueles que não A conhecem, mas, PARAÍSO CELESTE, para aqueles que a divisaram  
qual Jóia preciosa caída dos céus, no coração de Minas cravada... 

Falemos, entretanto, do Edifício, que dentro em pouco vai enriquecer o patrimônio 
material e cultural da privilegiada estancia que tem o nome de SAO LOURENÇO: 

Dos já fundados e mantidas pela Sociedade Teósofica Brasileira, nos diversos  
Estados da União, inclusive, na Capital, aquele de que hoje se lança a sua Pedra 
Fundamental, é o mais importante por seu Programa de ensino, tão vasto, que lhe dará a 
categoria, no mesmo tempo, de ESCOLA, TEATRO e TEMPLO. 

Procuro explicar-me: 
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Como ESCOLA por ser na Infância onde estão contidas todas as nassas 
esperanças, como também as da PÁTRIA, se representa ela a "Semente da Nova 
Civilização" para a qual foi – como acabastes de ouvir – a Obra fundada nesta cidade. 
Responde por tudo isso, o nosso próprio lema: SPES MESSIS IN SEMINE ou "a 
esperança da colheita está na SEMENTE". 

Oficialmente falando, o INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO, irá dos estudos 
primários e o curso de humanidades, até os de Alta Cultura. 

Teosoficamente falando, cultivará ele a ÉTICA, com o fim de ser melhor 
compreendido pelo vulgo, o verdadeiro sentido da palavra MATERNIDADE. A seguir, o 
estudo comparado das religiões, das filosofias, línguas sábias e quantos métodos, 
conhecidos e desconhecidos possa o mesmo lançar mão para a investigação das leis que 
regem o Homem e o Universo. 

Nesse caso, justamente, é que se transforma em Escola, Teatro e Templo, 
tornando-se comparável aos antigos COLÉGIOS INICIÁTICOS, que produziram SUPER-
HOMENS ou GÊNIOS iguais a PITÁGORAS, PLATÃO, APOLONIO DE TIANA, Confúcio, 
Lao-tsé, Jeoshua Ben Pandira e muitos outros. 

Pitágoras fazia inscrever no Portal de seu Templo: "Aqui não entra fiquem não 
souber música, pintura e matemáticas". 

Sim, porque, na ciência dos SONS das CORES e dos NÚMEROS, estão contidos 
todos os mistérios da Vida. 

Esta é uma eterna Escola, onde, aprendemos a distinguir as coisas, inclusive, a 
melhor maneira de alcançar êxito que também deve ser encarada sob o pomo de vista 
espiritual, ou da Mônada, através de múltiplas experiências – o que se pode chamar de 
"cair e levantar" na estreita Vereda da Vida – até chegar ao máximo de sua Evolução, 
tornando-se, portanto, uma só com a sua origem ou Lugar donde procede.  

Assume a Vida a categoria de Teatro, não só pelos grandes dramas da cultura e da 
inteligência humana, como pelos fatos históricos de espetacular renome. Haja vista, o 
Descobrimento da América por Cristóvão Colombo, valioso Drama ou espiritual 
Testamento, que tem por não menos excelso codicilo, a magnifica APOTEOSE que fez 
Cabral desta Terra de Santa Cruz, a Canaã do mundo Brasil, cujo nome indica que é nele 
onde vivem crepitantes, as BRASAS de Agni, o Fogo Sagrado.  

Que dizer, ainda, da espetacular FUGA de um jovem com 16 anos apenas de 
idade saindo da cidade do Salvador, Estado da Bahia, para Lisboa, capital também do 
País, que ao lado d.e. Espanha, foram muito antes, os Heróis de tão grandes façanhas? 

Mas o final da peça não estava, ainda terminada: rumou o Herói adolescente para 
S. LOURENÇO DE GOA, Índia portuguesa, donde, depois de pequeno estágio, foi ter a 
Ceilão, e daí a Calcutá, capital das Índias inglesas, até alcançar o Norte da Índia... Daí em 
diante, o mistério insondável de sua própria Missão. 

Volve ele, entretanto, para. a cidade do Salvador, no começo do século XX, isto é, 
4 séculos justos depois da "cabralina Façanha"... 

Mas, de permeio a tão preciosos Dramas, pequenos e grandes TRAGÉDIAS se 
desenrolam no "palco cênico" do mundo, nas quais, somos forçados, muitas vezes, a 
passar de simples espectadores a atores ou protagonistas. Dentre as menores, por 
exemplo, Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, sem falar naquelas que a imprensa, 
diariamente nos apresenta, no palco cênico de suas colunas, cuja leitura nos obriga, do 
mesmo modo, a tomar parte nas referidas tragédias, que se diga de passagem quando 
sua descrição é por demais detalhada ou representada, ao vivo, pode conduzir a outras 
tantas tragédias. Sim, o poder da sugestão sobre os "impúberes psíquicos". 
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Dentre as maiores Tragédias, figura a Gólgota. Quem da mesma não foi ator ao 
menos no coração procura revivê-la ou ser parte Integrante... 

E nem por isso, Cristo desceu da cruz, na referida Montanha, porque Prometeu –  
a Humanidade – continua acorrentada no Cáucaso ou cárcere carnal... e o abutre que lhe 
devora as entranhas é a IGNORÂNCIA das coisas divinas. 

Pelo que se vê, as Grandes Missões ou REDENTORAS TRAGÉDIAS, começam e 
terminam nos cimas de sacrossantas Montanhas. 

Cristo entre dois ladrões, Ele mesmo Templo, o Bom Ladrão, a escola, o mau, o 
teatro, a tragédia. Mas os três não podem viver separados. Dí-lo bem alto quantos 
ternários encerra esta mesma Vida na razão musical, de Harmonia Melodia e Ritmo; na 
política e administrativa, Governo, Nação e Povo; na família, Pai, Mãe e Filho ou filhos... E 
assim por diante. 

Como Templo, o Instituto Cultural Brasileiro, desejando consolidar essa FRENTE 
ÚNICA ESPIRITUALISTA pela qual nos vimos batendo desde o inicio da Obra, "afim de 
ser formado um dique tutelar contra as águas invasoras do materialismo bravio", 
transformar-se-á no tradicional Templo DEDICADO AO TEMPLO DE MELQUISEDEQUE; 
o do AMOR distribuído equitativamente por todos tos seres da Terra, como filhos que são 
dos um Pai Comum, ou nascidos da mesma Origem. Razão de suas Portas estarem 
abertas de par em par a todos os credos religiosos. 

Façamos de conta que o mesmo já se elevasse para os teus, na sua majestática 
imponência, e no seu interior estivéssemos diante do Fogo Sagrado. . 

Nesse caso, seria, a mim à quem caberia a Evolução do dia. 

Vou recitá-la: 

Hestia! aos teus pés as Musas rendem Homenagem ao Fogo Sagrado! Por elas, 
este Fogo inextinguível descerá em breve ao fundo das consciências! E então, os homens 
que transpuserem  o Umbral deste Templo, participarão do Imenso Poder que fará da sua 
Vontade, a PEDRA DO LAR, o ALTAR DA PÁTRIA, que, é o teu próprio, ó Hestia! Os 
perfumes nele queimados, elevando em magnificas espirais através das sublimes regiões 
do Espaço, acabarão por alcançar o maior e mais excelso de todos os TRONOS, por ser 
Aquele onde reina, na sua ARMIPOTÊNCIA, embora manifestada,  na sua Tríplice Forma 
de VONTADE, SABEDORIA E ATIVIDADE – o único e Verdadeiro Deus de todas as 
criaturas, por ser, de fato, a sua ORIGEM. 

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

Congratulo-me com todos os presentes, que acorreram, solidária e 
respeitosamente ao nosso convite, para compartilhar desta CEIA FRATERNA E AMIGA, 
porisso mesmo, dando a mais cabal e perfeita demonstração de que representam a 
ELITE cultural e espiritual da querida estância, sejam seus moradores, ou mesmo os que 
para ela foram atraídos, desde que na vida mereciam tão grande privilegio, digamos, 
como preciosa dádiva dos céus, aos homens que sabem cultivar a moral e a inteligência, 
à par dos incondicionais deveres para com a sua Pátria. 

Congratulo-me, também, com as autoridades municipais, estaduais e federais, 
estejam ou não PRESENTES a tão patriótica quão transcendental solenidade. 

Com o próprio Governador do portentoso Estado de MINAS GERAIS, S. Excia. o 
Sr. Dr. Benedito Valadares, e finalmente, com S. Excia. o Sr. Presidente da República dos 
Estados Unidos do BRASIL, o Dr. Getúlio Vargas, o mesmo que dá nome a esta Avenida, 
que já possuiu, também, os de ESPERANÇA E LIBERDADE – onde se realiza uma 
solenidade, que não lança apenas a pedra fundamental de um Edifício escolar, mas o 
glorioso Mamo de uma Era Nova para o IMORTAL BRASIL, para todo o continente 
americano, o mundo em geral. E isso, em complemento aqueloutro de 1921, que "fez de 
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S. Lourenço a capital espiritual do BRASIL. E do BRASIL, "o SANTUÁRIO da iniciação 
moral do gênero humano, a caminho dia sociedade futura". 

Viva o Brasil! Viva S. Lourenço! Que a Paz volte a reinar entre todos os seres da 
Terra! 

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

Terminada a alocução do Presidente Geral da S.T.B. foi lida a ata, do lançamento 
da pedra fundamental pelo Eng.  Dr. Eduardo Cícero de Faria que substituiu nessa função 
o signatário da referida ata, que ase encontrava afônico. É o seguinte o seu teor: 

 

ATA DO LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL 
DO INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO 

Aos vinte e cinco dias do mês de Abril de Mil novecentos quarenta e três, Domingo 
de Páscoa, dia solar e no sexto grau do signo de TAURUS, em pleno ciclo de Vênus, em 
hora, por sua vez, do planeta do dia, como também, dia força sutil da Natureza, que em 
sânscrito se denomina Prithivi e em nosso idioma, Terra, estando também, a Lua no 
quinto dia minguante, reunidas as pessoas abaixo assinadas, autoridades federais, 
estaduais e municipais, vultoso número de membros da S.T.B. – residentes na localidade 
è outros vindos da capital da Republica – representantes ainda da imprensa, do 
magistério, do comercio, do mundo médico, de Associações bancárias, civis e militares e 
grande número de moradores no local, além de aquistas convidados para tão patriótica 
quão espiritual solenidade, e isso no terreno ao lado da VILA HELENA, Presidência Geral 
da SOCIEDADE TEOSÓFICA  BRASILEIRA, foi lançada a pedra fundamental do Edifício 
Do INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO, que representa – como os demais distribuídos 
pelos diversos Estados da União e anexos às suas Ramas, – a maior das realizações do 
vasto Programa que a mesma desenvolve - há longos dezenove anos – a favor da 
educação física, moral e intelectual do POVO BRASILEIRO, com outras palavras, na 
formação da elite precursora. da Nova Civilização, que já começa a fazer seu surto no 
continente americano, e para a qual foi a mesma Sociedade espiritualmente fundada 
nesta privilegiada estancia do Sul de Minas, aos vinte e oito dias do mês de Setembro de 
Mil novecentos vinte e Um, e materialmente, em Niterói, aos dez dias do mês de Agosto 
("Dia de S. Lourenço", segundo o Cristianismo) de Mil novecentos e vinte e quatro, e 
possuindo nesta mesma estância, a sua Sede Espiritual, sita à Avenida Dr. Getúlio 
Vargas, quatrocentos e sessenta e cinco. A Rama Hilarião da Sociedade Teosófica 
Brasileira, com sede em Belém do Pará, já possui, seguindo a orientação traçada pela 
Matriz, o Instituto Cultural Paraense, que compreende o Curso Superior  de Preparatórios 
Osvaldo Cruz, a Escola Operaria Duque de Caxias, a Escola Doméstica Gracilia Baptista 
e o Jardim de Infância Helena. 

A referida Rama da S.T.B. (nome com que é já conhecida a nossa Sociedade, 
dentro e fora do País) de há muito "foi considerada de utilidade pública, pelas benefícios 
prestadas à infância paraense", tendo-lhe sido doado valioso terreno pelo mesmo 
Governo, na principal artéria da cidade, onde está prestes a ser concluída a construção 
do Edifício destinado aos seus varias. ramos de atividade cultural. 

De todos os Institutos, porem, fundados e mantidos pela S.T.B., o mais importante 
é aquele de que .se acaba de lançar a sua Pedra Fundamental, por formar um só corpo 
com a Matriz, se destinar à execução de um programa de estudos mais completo do que 
o dos demais, comparável às Instituições que, no passado histórico do mundo, possuíam 
o nome de COLÉGIOS INIICIÁTICOS, e dos quais saíram Iluminados ou Super-Homens, 
como Pitágoras, Platão, Apolonio de Tiana, Jeosuha Ben Pandira e outros mais. E que se 
diga de passagem, todos esses "Colégios" foram construídos, de preferencia, em lugares 
elevados, colinas, montanhas, etc. A mesma cidade de Roma, como se sabe, foi edificada 
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em cima de SETE COLINAS, portanto, uma das muitas razões do referido COLÉGIO 
iniciático, com o nome de INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ser edificado neste lugar, 
que é também o BERÇO ESPIRITUAL DA OBRA que o fundou e manterá até quando os 
pósteros o quiserem, para HONRA E GLÓRIA DO BRASIL, para HONRA e GLÓRIA de S. 
LOURENÇO, em pleno coração do próspero e hospitaleiro ESTADO DE MINAS GERAIS. 
Enfim, não é demais figurar na presente ATA, a existência do "monumento comemorativo 
à fundação espiritual da Obra, como foi aquele que teve lugar nesta estancia no ano Mil 
novecentos e Vinte e Um, e que se acha erguido, na sua simplicidade de contornos, mas, 
sublime grandeza do seu transcendental sentido, no jardim do prédio contínuo, o da 
Presidência Geral da S.T.B., dada a impossibilidade de, o ser no cume da MONTANHA, 
que daqui se divisa e de há muito possuidora de expressivo nome de MORRO DA 
ESPERANÇA. – Esperança que foi o primeiro dos Três nomes que distinguiram esta 
Avenida, seguido depois de LIBERDADE e GETÚLIO VARGAS, por se tratar de um 
terreno particular, da Fazenda Santa Helena, de todos conhecida na localidade. Na 
mesma razão dos antigos “Colegios Iniciaticos”, não houve uma só Obra ou Missão de 
cunho verdadeiramente espiritual, que não tivesse a sua Origem em uma Montanha, 
chamem-se Merú, Moria, Líbano, Sinal, Gólgota, etc. etc. acompanhando o mesmo 
fenômeno de todos os rios que banhando a superfície do Globo terrestre e desaguando 
nos grandes Oceanos, têm a sua origem no cimo de uma Serra ou Montanha. Obediente 
à praxe estabelecida para todas as solenidades desse gênero, na caixa, ande vai figurar a 
presente ATA, também "constam: moedas da época, um programado cinema local 
convites e outros anúncios referentes à esta solenidade, um numero do “São Lourenço 
Jornal", outro de "O ARAUTO" e o último numero da revista “A Montanha”, esta, além  do 
mais, para fazer jús a tudo quanto se w abou de dizer a respeito das varias religiões do 
mundo, e também como um gesto apoteótico à prodigiosa Serra da Mantiqueira, onde 
repousa a "Cidade Moça", como lhe chamam os seus próprios filhos, e nós outros 
Teósofos, "cidade fantástica ou Jina", devido aos mistérios que ela mesma conserva em 
seu Seio, resguardando-as, ciosamente, das vistas profanas. Certo de que todos os 
presentes anseiam uma Paz imediata e duradoura para o mundo, termino a presente ATA 
por meu próprio punho feita e assinada, desde que me coube o honroso papel de 
secretariar tão distinta solenidade, com os fervorosos votos que tal fato se realize, em 
nome da Lei que a tudo e a todos rege, trazendo também para o BRASIL, a grandeza 
material e espiritual a que faz jús, como Terra da Promissão ou Nova Canaã aberta a 
todos os povos acossados pelos terríveis vendavais de um ciclo agonizante, para o 
alvorecer de um outro portador de melhores dias para o mundo."   

São Lourenço, 25 de Abril de 1943. 

ass.) José Henrique da Silva Queiroz. 

 
RAMA CRUZEIRO DO SUL 

 
Com esse crome simbólico, a Sociedade Teosófica Brasileira conta com mais uma 

Rama, a quinta, fundada na cidade de S. Lourenço, em Minas, a 25 de Dezembro do 
corrente ano, pelos irmãos ali residentes. 

Assistiram à sessão inaugural da Rama, provisoriamente instalada na residência 
partícular do Irmão Dr. Figueiredo, à rua Dr. Ribeiro da Luz, 608, os membros mais 
destacados da sociedade local, entre os quais se notaram o Sr. Orlando B. Almeida, 
representando a Imprensa, o Sr. Antonio M. Negreiros, representando o centro espírita, o 
Sr. Jarbas Ramos, representando o Centro Karma Vidia, do Rio de Janeiro, etc. 

“Dhâranâ" congratula-se com os abnegados membros da S.T.B. que naquele 
rincão privilegiado tomaram sobre seus ombros a missão de difundir as verdades 
teosóficas.  
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A nova Rama, tem por presidente o irmão Dr. Arthur de Souza Figueiredo, por 
secretário o irmão Dr. Ural Prazeres e por tesoureiro o irmão Cte. Cardoso Mayor, 
unanimemente eleitos. Foi designado para Instrutor, o irmão Comte. João.das Mercês 
Vilas Lobos. Reger-se-á pelos seguintes Estatutos aprovados em assembléia geral: 

 

ESTATUTOS DA RAMA CRUZEIRO DO SUL 
5a RAMA DA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 

 

CAPÍTULO I 
 

Denominação, Sede, Fins e Duração  
Art. 1o – Sob a denominação de RAMA CRUZEIRO DO SUL, fica constituída e 

fundada na cidade de São Lourenço, em 25 de Dezembro de 1943, uma sociedade civil, 
de natureza cultural, com sede e foro na mesma cidade e duração por tempo 
indeterminado, que se regerá pelos presentes Estatutos e leis aplicáveis no caso. 

Art. 2o – Para difusão dos conhecimentos teosóficos esta sociedade funcionará 
como 5a Rama da Sociedade Teosófica Brasileira (S. T. B.) sediada, no Rio de Janeiro, 
recebendo dessa a orientação filosófica por escrito ou por intermédio de um Delegado-
Instrutor. 

Art. 3o – A Rama Cruzeiro do Sul, gozará em toda sua plenitude de autonomia 
administrativa e financeira, em dependência, da S.T.B. somente em assuntos. teosóficos 
e espirituais. 

Art. 4o – A Rama Cruzeiro do Sul, tem por fim divulgar a filosofia teosófica de 
carretar menos transcendente, através da imprensa, do livro, de conferências públicas, da 
rádio e outras meios de difusão, mantendo em sua sede uma Escola de Iniciação 
Teosófica (conhecimentos mais transcendentais), com aulas semanais, para uso 
exclusivo de seus associadas. 

§ Único – Além da Escola de Iniciação Teosófica, a que se refere este artigo, a 
Rama manterá cursos de educação integral para crianças e adultos mesmo alheios à 
sociedade, isto, logo que a situação econômica permita.  

 

CAPÍTULO II 
 

Das sócios, sua admissão, direitas e deveres: 

Art. 5o – A Rama Cruzeiro do Sul compõe-se de número indeterminado de sócios, 
divididos em cinco categorias: Fundadores, Efetivos, Correspondentes, Honorários e 
Beneméritos. 

§  1o – São sócios fundadores  todos aqueles que assinarem a Ata de fundação 
da Rama gozando de todos os direitos dos sócios efetivos, sendo-lhes dispensado o 
pagamento da "Jóia". 

§  2o – São sócios efetivos aqueles que, tendo assinado pedido doe inscrição, 
forem aceitos, depois das sindicâncias que se tornarem necessárias e pagarem os 
seguintes emolumentos: Cr$ 10,00 de Jóia, Cr$ 5,00 da carteira de sócio e mais a 
mensalidade de Cr$ 10,00. Somente os sócios efetivos têm o direito de frequentar as 
sessões a que se refere o art.  4o . 

§ 3o – São sócios correspondentes aqueles que, além de seu apoio moral aos 
princípios teosóficos, contribuírem com Cr$ 10,00 de inscrição, Cr$ 5,00 da carteira de 
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sócio e Cr. 50,00 de anuidade, tendo o direito de receber aulas datilografadas e o órgão 
oficial da S.T.B. 

§ 4o – São sócios honorários aqueles que, tendo prestado relevantes Serviços à 
Humanidade, forem julgados merecedores dessa distinção pela diretoria.  

§ 5o – São sócios beneméritos os que prestarem relevantes serviços à causa ou 
contribuírem para o aumento do Patrimônio econômico social, a juízo da diretoria, Ad 
referendum da assembléia geral. 

Art. 6o – São direitos dos sócios: 

a. retirar-se da sociedade quando não concordar com sua doutrina filosófica ou 
orientação espiritualista; 

b. frequentar a sede, suas dependência e receber ensinamento teosóficos e orientação 
espiritualista; 

c. receber a revista "Dhâranâ", órgão oficial de S.T.B. ; 

d.  tomar parte nas assembléias, votar e ser votado.] 

§ Único - Só podem usar dos direitos os sócios quites. 

Art. 7o – São deveres dos sócios: 

a. pagar pontualmente- suas contribuições;  

b. frequentar assiduamente as reuniões de caráter educativo e instrutivo;  

c. praticar os ensinamentos teosóficos; 

d. acatar as .decisões da diretoria.  

Art. 8o – Os menores de 18 anos, igualmente como aos sócios, poderão frequentar 
a sede, com consentimento escrito dos respectivos responsáveis. 

Art. 9o – Os sócios não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações 
contraídas em nome da sociedade. 

 

CAPÍTULO III 

Do patrimônio social: 
Art. 10o – O patrimônio social da Rama Cruzeiro do Sul, será constituído pelos 

seus bens móveis e imóveis. 

§ único – A receita. constará das seguintes verbas: 

a. contribuição das sócios; 

b. donativos de qualquer procedência; 

c. bens de qualquer natureza e rendas fique vierem pertencer á, sociedade.  

Art. 11o – Em caso de dissolução da sociedade, seu patrimônio liquido reverterá 
para a Matriz da S.T.B., com sede em São Lourenço. 

Art. 12o – A Sociedade só poderá ser dissolvida por deliberação de três quartas 
partes das sócios quites.  

Art. 13o – Os bens da sociedade só poderão ser alienados ou gravados, com 
autorização de mais de dois terços dos sócios quites, em assembléia convocada para 
esse fim. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Administração : 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  115 a 118 – Janeiro a Dezembro de 1943 – Ano XVII 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 

 
 

63

Art. 14o – A Rama Cruzeiro do Sul será administrada por uma Diretoria composta 
de Presidente, Secretário e Tesoureiro, que, nas impedimentos menores de sessenta 
dias, se substituem nessa ordem, sendo eleitos por um ano nas segundas quinzenas dos 
meses de Dezembro e empossados à 10 de Janeiro, podendo ser reeleitos. 

Art. 15o – Compete à Diretoria: 

a. os direitos e deveres de administração;  

b. organizar comissões que se constituirão em órgãos da administração; 

c. deliberar  sobre os pedidos de admissão dos sócios;  

d. admitir e dispensar empregados;  

e. reunir-se  quinzenalmente; 

f. autorizar despesas superiores à alçada pelo presidente; 

g. fazer cumprir estes Estatutos, resolvendo os casos omissos;  

h. organizar um Regimento Interno.  

Art. 16o – Compete ao Presidente: 

a. representar a sociedade em Juízo e fora dele;  

b. deliberar em casos urgentes; 

c. rubricar livros e assinar documentos; 

d. autorizar pagamentos até quinhentos cruzeiros; 

e. designar os sócios ou empregados para as diversas seções ou serviços da 
sociedade; 

f. facilitar o desempenho das funções do Delegado Instrutor da S.T.B. do Rio de 
Janeiro;  

g. fazer cumprir o Regimento Interno;  

h. apresentar à Assembléia Geral, relatório anual.  

Art. 17o – Compete ao Secretário: 

a. substituir o presidente em seus impedimentos; 

b. dirigir  os serviços de secretaria, tendo sob sua responsabilidade o arquivo da 
sociedade; 

c. zelar pelos bens da sociedade. biblioteca, etc.; 

d. auxiliar o presidente. 

Art. 18o – Compete ao Tesoureiro:  

a. substituir o secretário em seus Impedimentos;  

b. dirigir os serviços de tesouraria e contabilidade; 

c. ter sob sua responsabilidade os valores da sociedade; 

d. apresentar balancetes, mensais à diretoria, assim como anual para fazer parte 
do relatório do presidente, 

 

CAPÍTULO  V 

Das Assembléias: 

Art. 19o – Haverá, na segunda quinzena do mês de Dezembro de cada ano, 
Assembléia Geral Ordinária, para proceder-se eleição da nova Diretoria tomar 
conhecimento e deliberar sobre o relatório apresentado pelo Presidente e subscrito pelos 
demais diretores cujo mandato termina. 
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Art. 1o – Poderão ser convocadas assembléias extraordinárias, por iniciativa da 
Diretoria ou a pedido de dez (10) sócios quites, só podendo funcionar com dois terços dos 
sócios, em primeira convocação, em segunda com um terço e, em terceira e última 
convocação, com qualquer. número de sócios quites, sendo o intervalo de uma 
convocação para outra, de duas horas. 

§ Único – Se a assembléia reuniu-se a pedido de dez (10) sócios, não poderá 
funcionar com menor número do que esse, mesmo em terceira última convocação. 

 

CAPÍTULO VI 
 

Disposições gerais  e transitórias: 

Art. 21o – A Rama Cruzeiro do Sul não poderá ser desviada de seus fins, nem 
incorporada a outra sociedade, embora preste todo apoio moral àquelas, cujos fins se 
harmonizem com os seus ou que concorram de qualquer modo para a conseução do 
grande Ideal da Fraternidade Humana. 

Art. 22o – De acordo com o  programa e meios de ação da  Sociedade Teosófica 
Brasileira, não são permitidas na sede da  Rama Cruzeiro, do Sul manifestações de 
ordem político-partidárias, por sua ação dissolvente; práticas religiosas, nem 
demonstrações psíquicas, como, ipno-magnetismo, que automatizam a vontade, e, 
portanto, atentam contra a evolução da humanidade, pela anulação do esforço próprio, 
como bem exprimem os termos "sujets", "pacientes" ou "passivos", contraste flagrante da 
fórmula socrática, “Nosce te ipsum” (conhece-te a ti mesmo), que é dentro de si mesmo e 
não fora, que o homem deve buscar a verdade ou a suprema síntese, embora não 
condene a mediunidade espontânea. 

Art. 23o – Os presentes Estatutos, lidos e aprovados por unanimidade em 
assembléia geral de 1o de Janeiro de 1944, conforme consta do respectivo Lvro de Atas, 
começam a vigorar da data da sua aprovação, não podendo ser modificada senão depois 
de um ano. 

São Lourenço, 1o de Janeiro de 1944. 

 
IGNACIO BITTENCOURT 

 
Dhâranâ registra em suas colunas o passamento do ilustre espírita Sr. IGNACIO 

BITENCOURT, homem de elevados dotes morais, entre os quais ressaltava a sua 
bondade infinita, traduzida por um imenso amor ao próximo. Dentro dos princípios da 
religião que professava, não media, esforços para minorar sofrimento alheio e temos a 
certeza de que os seus 81 anos de vida desta existência foram bem vividos. Possa a sua 
alma encontrar, nas regiões para onde se alçou, a explicação definitiva para os 
insondáveis mistérios da Vida e da Morte. 

 
“DHÂRANÂ” 

 
Agravando-se ainda mais as dificuldades para fazer a publicação regular da nossa 

revista, fomos forçados a reunir neste número os 4 correspondentes ao corrente ano. 
Desta irregularidade pedimos desculpas  aos prezados leitores. 

 


