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REI DO MUNDO 

Parte da humanidade não sabe da existência do Rei do Mundo. Nunca ouviu falar 
Dele. Na Terra seu nome é SANAT KUMARA, segundo a Teosofia. Em todos os Planetas 
tem alguém que é responsável pela evolução. São Hierarquias. 

Veja Profecias do Rei do Mundo, nesta revista, página 8 – linha 6.????? 

 

 

AOS NOSSOS LEITORES 
 

DHÂRANÂ inicia, hoje, a publicação , de uma parte especial dedicada a São 
Lourenço e ao IV ciclo da Obra em que está empenhada a Sociedade Teosófica 
Brasileira. Essa parte (especial, conforme fora- anunciada, devia sair em volume próprio, 
dada a importância de que ela se reveste, são só para o espirito da Obra, como também 
porque constitui uma síntese magistral da "Missão X" e um "profundo manancial de 
conhecimentos, até então defesos à consciência e ao mental dos homens.  

Mas, dificuldades de toda a ordem, da mesma espécie que obrigaram DHÂRANÂ a 
interromper temporariamente a sua circulação – dificuldade de papel, encarecimento 
demasiado de matérias-primas tantos outros óbices – impediram a sua publicação em 
volume. 

Isto, porém, em nada diminui a importância do acontecimento. Já que a sua 
seriacão facilitará, não só o trabalho de sua publicação, como determinará um mais 
perfeito equilíbrio das partes em relação ao todo, permitindo, ademais, aos que a lerem e 
acompanharem, intervalos de meditação. e reajustamentos de consciência salutares para 
a compreensão total do seu espirito e das suas solenes finalidades. 

Por outro lado, esse fato deu margem a que, simultaneamente, com a parte 
especial, gozem os leitores também do privilégio de lerem a famosa obra "O Rei do 
Mundo", de René Guénon, interpretada e ajustada, às verdades iniciáticas pelo 
brilhantíssimo espirito do nosso Venerável Mestre, Prof. Henrique José de Souza, 
trabalho que completa as altas finalidades teosóficas e ocultas da parte especial, legítimo 
presente de sabedoria e de verdade brindado à inteligência e ao coração de todos os 
brasileiros e povos do continente. 

E a importância. dessa publicação mais ainda avulta neste momento, quando toda 
a humanidade vê ruir os últimos bastiões da tirania nazista que lançou sobre o mundo, 
neste lustro de carnificina e desgraça, as trevas da brutalidade totalitária, esmagando. 
homens, escravizando povos e destruindo, nações. 

O mundo livre aproxima-se, assim, da tarefa histórica da reconstrução universal, 
são apenas no terreno físico das realizações materiais, mas principalmente no campo 
político e na esfera dos espíritos. 
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Estamos diante de lima restruturação das linhas fundamentais da humanidade, da 
organização deliberada de uma ordem internacional de paz, de liberdade e de justiça. Só 
uma força, porém, será capaz de operar essa transformação necessária ao curso 
evolutivo da cultura e da civilização que teve uma parada forçada com a, ameaça fascista: 
a, solidariedade de todos os povos, não apenas alicerçada nos interesses materiais da 
paz, mas, sobretudo, nos imperativos humanos da fraternidade. Nesse sentido a nova 
série de "Dhâranâ" será como uma lanterna mágica para o coração de todos aqueles que 
querem e desejam realmente devassar o mundo de beleza moral e espiritual que se 
esconde atrás desse vocábulo, símbolo filológico da grande realidade da vida que marcha 
para a. luz do futuro.  

O presente número de DHÂRANÂ não apresenta as suas páginas habituais de 
variada colaboração. Com isto, teve em vista a sua direção superior não quebrar o 
equilíbrio espiritual, indispensável à magnitude do acontecimento cultural e esotérico que 
ele representa e, assim, proporcionar, aos seus leitores uma visão grandiosa de idéias e 
realidades transcendentes, que muito hão de contribuir para despertar consciências, 
alimentar inteligências e, sobretudo, florescer esperanças por sobre a terra batida de 
muitos corações que lutam, nas trevas da ignorância para conquistar a luz eterna, da 
verdade. 
 

& 
 

O REI DO MUNDO  ( ∗∗ ) 
 

RENÉ GUENÓN  

Tradução e comentários  

de H. J. SOUZA 

 

PALAVRAS NECESSÁRIAS 
 

"Não se deve deixar de criticar; o que se deve, porém, é saber criticar. 

De um Iniciado. 

 

Traduzindo e comentando a obra do famoso escritor ocultista René Guenón, 
intitulada Le roi du monde, bem longe estamos de fazer uma crítica idêntica àquela por 
ele empregada na sua obra Le Theosophisme, quando, ridicularizando o messianismo e o 
catolicismo liberal de Besant e Leadbeater, inclui o nome de Helena Petrovna Blavatsky 
(princesa russa da família Fadeef), completamente estranha a essas intromissões indébi-
tas no verdadeiro e independente espírito teosófico, o que se prova com o fato de ter a 
mesma adotado para a sociedade que fundou, em Norte América. (Infelizmente 
transplantada depois para " Adyar, Madras, Índias Inglesas, contrariamente à marcha 
evolucional da Mônada no presente ciclo), o lema do Maharaja de Benares: Satyat nâsti 
paro dharma ("Não há religião superior à Verdade") . Ainda mais, porque, autora das duas 
incomparáveis obras Doutrina Secreta e Ísis sem Véu, demonstrando possuir os mais 
profundos conhecimentos sobre tão transcendentais assuntos não admitiria diferença 
entre Ocultismo e Teosofia, representando esta o Tronco de  todas as religiões, filosofias 
e ciências, ou tudo quanto existe e ainda há de existir no mundo. E assim também o 
                                                        
( ∗∗ ) Repete-se esta Introdução, no presente número, não só a pedido de algumas pessoas ,interessadas na sua leitura, como também, 
para que o começo de tão valiosa obra acompanhe o da Seção especial dedicada a S. Lourenço, pois que, em verdade e 
esotericamente, ambas se completam. 
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entendeu o grande gênio de nosso século, Mário Roso de Luna: "O Teósofo não precisa 
afirmar que é Ocultista, por já o ser em verdade, mas este sim, porque, não sendo 
Teósofo, o mais que pode. dizer, é que cultiva as ciências ocultas". 

Teosofia, palavra grega que quer dizer "Sabedoria divina", com maior propriedade, 
"Sabedoria dos deuses, dos super-homens, Mahatmas, Gênios ou Jinas, também é 
chamada no Oriente, "Sanatana-Dharma, Gupta-Vidya, Brahma-Vâdya, etc. com os vários 
significados de Iluminação, Sabedoria, Conhecimento perfeito, etc. em resumo: Sabedoria 
Iniciática das Idades, pregada por todos os Iluminados sejam, Rama, Moisés, Krishna, 
Budha, Jesus (melhor dito, "Jeoshua Ben Pandira", "o filho do homem", em língua 
aramaica), Platão, Pitágoras, Amônio Sacas, Confúcio, Lao-Tsé,  etc. gradualmente 
desvelada, de acordo com a evolução das diversas épocas do aparecimento dos referidos 
Seres no mundo. 

Como se Sabe, a Maçonaria escocesa conferiu seu mais alto grau a Helena 
Blavatsky, "por haver encontrado excepcionais valores esotéricos (inclusive maçônicos) 
em sua obra Ísis sem Véu (Isis Unwelled) "; grau este, que se não confere a qualquer 
homem ilustre, quanto mais a uma mulher, por não poder ser filiada àquela Instituição. 

O fato de René Guénon desconhecer os inconfundíveis valores intelectuais de 
Helena Blavatsky, é por ter sido ele discípulo de um grande rabino, que o encaminhou de 
preferência para a Cabala, esquecido de que entre ela e a Teosofia não pode haver 
divergência. E assim. descarregou sobre a mesma todo o peso das suas iniciáticas 
predileções, através de uma Critica mordaz, chamando-a de "Impostora". etc., por se ter 
deixado levar como alguns outros. pela conhecida traição do  casal Coulomb vendido. 
como se sabe à Sociedade de Buscas Psíquicas de Londres.  

Os "Judas traidores" de todos os tempos! Pois se até mesmo Jesus, com  treze 
apóstolos apenas encontrou um que o traísse, que dizer da referida Instituição por ela 
fundada e dirigida, com algumas centenas de sócios nas suas fileiras? O mesmo nos 
acontece; o mesmo acontecerá sempre a quantas Instituições dessa natureza se 
apresentem no mundo... 

De fato, René Guénon não soube interpretar as justas razões apresentadas por 
Blavatsky, contra uma grande maioria de judeus fanáticos, e não, contra a raça 
propriamente dita, como por exemplo, a tão mal interpretada "proibição da carne de 
porco", que ë ciência e não religião, pois, conhecidos são os desastrosos efeitos do abuso 
de semelhante carne, inclusive provocando a triquinose, etc. do mesmo modo que, a 
"circuncisão", como ligeira cirurgia aplicada à fimose, anomalia esta que não sendo 
comum a todos os Indivíduos, não há necessidade , de semelhante ritual para com todas 
as crianças do sexo masculino, na referida raça, pouco importa a divergência dos 
métodos. 

Moisés era um Manu e, portanto sabia muito bem como guiar e defender seu povo. 

Perdoe-nos, pois, o ilustre escritor, francês esta nossa teosófica, eclética ou 
sincretista crítica, em defesa de Helena Petrovna Blavatsky, dando preferência às 
homenagens que lhe crestamos como autor de Le roi du monde, Autorité spirituelle et 
Pouvoir temporel, L’erreur Spirite, Ésoterisme de Dante, L'Homine et son devenir selon Ia 
Vedanta, Introduction general à l’étude des Doctrines Hindoues, etc., etc., pois, em 
verdade, é à sua distinta e ilustre personalidade a quem se deve este nosso mais do que 
humilde trabalho. 

No firmamento estelar do mundo ocultista, René Guénon, ao lado do Rev. Pe. Huc, 
autor das maravilhosas obras Dans le Thibet, Dans Ia Tartarie, Dans Ia Chine, valendo-
lhe a primeira, "a expulsão da Igreja Romana e ela Academia Francesa", por ter afirmado 
coisas que certos intolerantes e despeitados ocidentais denominam de "fantasias e 
extravagancias"; inclusive, ter ele mesmo constatado em todas as folhas da tradicional 
Árvore plantada sobre o túmulo do reformador do Budismo tibetano (ou Lamaismo) à qual 
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se deu o nome poético de "Cabeleira de Tsong -Kapa", no Kukunur, a frase sagrada Om 
mani padme hum, que quer dizer: "Salve, ó Jóia preciosa do Loto": a seguir, o famoso 
escritor polaco Ferdinand Ossendowski. cuja obra principal Bêtes, Hommes et Dieux; foi 
traduzida em vários idiomas tal o sucesso mundialmente alcançado, e finalmente, o 
grande místico  francês, Marquês de Rivière, hoje um Adepto no Oriente, cercado de 
discípulos de cuja obras a mais assombrosa em literatura ocultista se intitula A l'Ombre 
files Monastères thibétains, dizíamos, representam uma constelação de imenso fulgor em 
perfeito quaternário erguido às alturas – que diz bem da sua inteligência, mais que isto, 
independência de linguagem, liberdade de pensamento, indiferentismo pelas críticas 
maledicentes, corno portentosas ferramentas de que se servem os grandes Homens da 
História,  para a construção do Edifício humano,  principalmente os Filósofos. 

O quaternário é o número da força. É o ternário completado vala Unidade.  

– É a Unidade rebelde reconciliada com a Trindade Soberana. 

Vemos ai a pedra angular, a pedra cúbica, a pedra filosofal,  porque todos este 
nomes simbólicos significam a mesma coisa. ou seja a pedra fundamental do Templo 
cabalístico. 

Obreiros! Construtores! Maçons! Rosacruzes! Glória ao Sup ∴∴ Arc ∴∴ ao mesmo 
tempo Uno e Trino, cujo régio Lugar onde se assenta, é pedra cúbica também, como 
verdadeira "quadratura do círculo" em movimento no Mundo Divino. 

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

Infelizmente, porém, temos que volver à pseudo-realidade do mundo terreno. E 
então, somos obrigados a entrar em luta com aqueles que, ao invés de trabalharem a 
favor do Humano Edifício, ao contrário, procuram destruí-lo. E com ele, os nossos 
ingentes esforços. 

Sofrem, por sua vez, o choque de retorno da sua reconhecida maldade. E um por 
um vão caindo desfalecidos, inutilizados, no "campo de Kurukshetra", que é o da vida, tal 
como acontece em todas as épocas entre solares e lunares, na razão do passado 
tenebroso da Mônada, repercutindo no seu evolucional presente, para ser alcançado o 
futuro... São os mesmos, por  exemplo, a que se refere o famoso escritor satírico. inglês, 
Swift, ao dizer que: "Ao aparecer um gênio é fácil reconhecê-lo, pela simples razão de 
que todos os imbecis se unem para lhe darem combate". 

Os mesmos, também, que afirmam "a Obra em que a S.T. B . se acha empenhada 
ter sido baseada nos livros a que nos referimos anteriormente", embora que, publicados 
depois da sua fundação, tal plágio ou cópia não fosse possível. Vem a calhar neste lugar, 
as palavras do grande Teósofo Franz Hartmann, quando diz que "a distinção entre o 
homem e o bruto está no direito que cabe ao primeiro, de raciocinar". Assim sendo, tanto 
no caso vertente como em outros muitos, o raciocínio falhou, só restando os brutos. 

São nossas as palavras que se seguem: "Eleva-se o homem na vida e se choca 
com a família. Se se eleva um pouco mais, choca-se com, o povo. Se mais ainda, com a 
nação. E, finalmente, com o mundo inteiro". 

E quanto à mesma Blavastky, a quem defendemos através desta nossa 
despretenciosa crítica, ao chocar-se com os "teosofistas da primeira hora", como eram 
chamados os daquela época, também teve para com eles estas dolorosas palavras:
 "Amontoai pedras, Teósofos. Amontoai-as irmãos e boas irmãs, e lapidai-me até à 
morte, por ter eu querido com a palavra dos Mestres, vos fazer felizes". 

René Guénon, um destes incomparáveis construtores do Edifício Humano, a que 
nos referimos, não podia deixar de ignorar as lutas e os sacrifícios que teve, de sustentar 
a mulher que ele criticou" de modo tão severo quanto injusto. Não leu, também, a 
inconfundível obra do genial polígrafo espanhol Roso de Luna, intitulada "Helena 
Petrovna Blavatsky ou, uma mártir do século XIX" sem o que, discípulo de um grande 
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Mestre  teria agido de modo mais humano, mais condizente com a sua própria jerarquia. 
Melhor do que ninguém, para saber que a Mão da Justiça Divina – que tanto vale pela do 
Karma dos hindus e do Destino dos ocidentais – cedo ou tarde se manifesta contra os 
deturpadores da Verdade, os inimigos da Lei, os "atirados fora do Grande Canal da 
Fraternidade Branca". 

E isso, porque o castigo não deve vir dos homens, por maiores que sejam os seus 
sofrimentos. Não se deve contrariar os desígnios de Deus, das suas Obras, das suas 
missões, mesmo que Elas fracassem. 

A História está sobrecarregada de fatos que vêm confirmar semelhantes palavras. 
Citemos apenas o caso de Jeanne D'Arc, entre os inúmeros que na mesma História 
figuram. 

Não foi a Igreja Romana que julgou e condenou a Virgem de Orleans, mas sim, um 
sacerdote, mau e apóstata. Chamava-se Pierre Cauchon e era bispo de Beauvais. Teve 
morte pela mão de Deus, e. depois de morto, foi excomungado polo papa Calisto IV. Seus 
ossos foram arrancados da terra santa e lançados ao lixo. 

Carlos VII, que abandonou essa nobre virgem (Joana, Jnana, Jana ou Jina) aos 
carrascos, também caiu nas mãos de uma providência vingadora deixou-se morrer de 
fome, temendo ser envenenado por seu próprio filho... O temor é o suplício dos covardes. 
Para evitá-lo, lançam mão de todas as infâmias... 

Jeanne d'Arc Savonarolle, Jean Huss e quantos outros foram queimados em 
inquisitoriais fogueiras, o próprio Jesus crucificado entre dois ladrões... políticamente 
falando, o grande martir republicano, Tiradentes, possuem ainda hoje similares, pouco 
importando os métodos para o "martírio". E por muito tempo o serão ainda, enquanto 
houver homens maus, sem o menor critério de responsabilidade, de respeito a si mesmos 
e ao próximo, cegos, não só à Justica Divina como à Terrena: as duas Conchas da 
evolucional Balança, que regula a própria vida do homem. Em resumo, o equilíbrio 
perfeito entre o Poder Temporal e o Poder Espiritual, na razão do “Dai a César o que é de 
César e a Deus o que é de Deus". 

Já dizia um grande Iniciado oriental: 

"Temei todo aquele que passa a vida inteira apregoando virtudes, preferindo 
criticar os erros dos semelhantes": Errando, corrigitur error, dizemos nós... 

Para terminar e ainda em referência à nossa Instituição: 

Que dizer. dos ensinamentos "para uso exclusivo dos membros mais adiantados 
de nosso Colégio Iniciático". que nem daqui a meio século os homens vulgares terão 
direito a tão magníficos tesouros? Eis a razão principal dos indivíduos de cultura abaixo 
da crítica e sem idoneidade moral alguma para se arrogarem o direito de "atirar a primeira 
pedra", profanarem e desvirtuarem o verdadeiro sentido daquilo que, em todos os tempos 
e por Associações de elite, foi aclamado como: Sabedoria divina ou Teosofia. 

La critique est aisé; et l'art est dificite. 

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

 

CAPITULO I 

A OBRA póstuma de Saint-Yves, d'Alveydre intitulada A Missão da Índia, que foi 
publicada em 1910, contém a descrição de misterioso centro iniciático denominado 
AGARTHA. Acontece, porém, que a maioria dos leitores da referida obra deve ter julgado 
do que as narrações ali contidas não passam de simples fantasia do seu autor, ou uma 
espécie de ficção que não se apoia em coisa alguma de real ou verdadeiro. Com efeito, 
se se quiser interpretar ao pé da letra tudo quanto faz parte das suas diversas passagens, 
examinando-as através das aparências exteriores, é natural que sejam tomadas como 
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inverossímeis. Eu penso que fosse esta a razão principal do seu autor só permitir que ela 
viesse a lume trinta anos depois de a ter escrito. Além disto, até então jamais se ouvira 
falar em toda a Europa na palavra AGARTHA, nem em seu chefe, o Brâhatma, a não ser 
pelo escritor Louis Jacolliot a quem não se pode levar na devida consideração 1 . É de 
prever que, o mesmo tendo ouvido realmente falar de coisas tão estranhas durante a sua 
estada na Índia, no entanto, como é seu costume fazer, as tivesse abordado através das 
maiores fantasias. Mas, eis que um fato inesperado vem mudar por completo a face das 
coisas: o aparecimento do livro Animais, Homens e Deuses  2  onde o seu, autor 
Ferdinand Ossendowski narra as peripécias da  sua acidentada viagem entre 1920 e 
1921, através da Ásia Central, citando, principalmente na última parte, fatos idênticos aos 
já apontados por SaintYves d'Alveydre em A Missão da Índia. E a repercussão que teve o 
novo livro em toda a Europa, auxiliou bastante para quebrar o silêncio que até então se 
mantinham em torno da palavra Agartha e dos diversos mistérios que a envolvem. 

Não faltaram, entretanto, espíritos céticos e maledicentes que acusassem 
Ossendowski de não ter feito outra coisa, senão plagiar Saint-Yves, apresentando como 
prova de semelhante alegação, todas as passagens concordes das duas obras. De fato, é 
grande o número das que, em todos os seus detalhes, possuem uma semelhança 
verdadeiramente espantosa. 

O mesmo Saint Yves afirma diversas coisas que a princípio não podem deixar de 
ser tomadas como inverossímeis, dentre elas, a existência de um mundo subterrâneo que 
estende as suas ramificações por toda a parte, tanto por baixo dos continentes como dos 
oceanos, e através das quais se estabelecem invisíveis comunicações entre todas as 
regiões da terra". Ossendowski, que também faz referida citação, não assume, entretanto, 
responsabilidade alguma pelas suas palavras. Chega a declarar que "não sabe o que 
pensar a respeito", além de afirmar que "tudo isto ouviu de vários personagens que 
encontrou no decorrer da sua viagem". Há também uma passagem muito interessante, 
que é a do "Rei do Mundo representado diante do túmulo do seu antecessor, o mesmo 
que está ligado à misteriosa origem dos Boêmios, que teriam vivido outrora na mesma 
Agharta  3 , além de outros muitos fatos ainda obscuros na própria História da 
Humanidade. 

Saint-Yves afirma ainda, "que há  momentos, durante as celebrações, dos 
"Mistérios cósmicos", em que os viajantes que se acham no deserto, são obrigados a 
parar; do mesmo modo que os animais, pois estes, além de manterem respeitoso silêncio, 
se curvam reverentes como, se estivessem diante de um altar" 4 . Ossendowski, por sua 
vez, afirma "ter assistido á um desses maravilhosos instantes de recolhimento geral". 
Outra coincidência estranha, é a descrição de uma ilha hoje desaparecida, onde viviam 
homens e animais extraordinários. Enquanto Saint-Yves cita o resumo do Périplo de 
Iambule por Diodoro de Sicília, Ossendowski, por sua vez, fala da viagem de um antigo 
budista do Nepal, sendo que ambas essas descrições diferem muito pouco uma da outra. 

Se de fato existem essas duas versões provenientes de fontes tão afastadas uma 
da outra, seria muito interessante fazer-se um estudo comparado entre ambas. 

                                                        
1 Les Fils de Dieu, pp. 236, 263, 267, 272; Le Spiritisme dans le monde, pp. 27 e 28. 
2 O tradutor da referida obra paru o português traduziu Bêtes, Hontmes et Dieux, por Brutos, Homens e Deuses. E isto por não se tratar de um teósofo, 
pois que seu autor, sendo obrigado a fazer semelhante viagem francamente iniciática, não podia deixar de chocar-se com as 3 categorias que sucedem 
às outras duas já percorridas pela Mônada, isto é, mineral e vegetal. Nesse caso, Animais, Homens e Deuses. Quanto a "deuses", no Tibete e na 
Mongólia os Buda-vivos assim são considerados. Dentre eles, o último ou 31o, que recebeu Ossendowski tão condignamente. Finalmente: Bêtes, em 
francês, nunca foi BRUTOS. (N. do tradutor e comentador). 
3 Sobre tal  assunto, cumpre nos dizer que a existência de povos em "tribulação'', de que os Boêmios são um dos exemplos mais 
frisantes, é realmente dos que mais merecem ser estudados com a maior atenção, pelo mistério e obscurantismo de que se acham 
cercados. 
4 O Dr. Arthur Reghini faz observar que tal coisa poderia ter uma certa relação com o timor panicus dos antigos. Reputamos essa 
observação como digna de todo acatamento. 
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Embora que citando todas essas semelhanças na descrição dos dois referidos 
autores, de nenhum modo nos convenceriam que, de fato, tivesse havido, um plágio por 
parte de Ossendowski. Sim, porque, independente das testemunhas que o mesmo nos 
apresenta, sabemos por outras fontes que tais narrações são coisa corrente na Mongólia 
e em toda a Ásia central. E que nas tradições de todos os povos estas e outras 
semelhantes se repetem de modo claro e preciso. Além disto, se Ossendowski tivesse 
copiado em grande parte A Missão da Índia, não vemos razão para ele ter omitido outras 
passagens interessantes, nem modificado a forma de certas palavras, escrevendo, por 
exemplo, Agharti em vez de Agharta, o que vem provar ter ele recebido tais informações 
de fonte mongol, enquanto Saint-Yves, de fonte hindu (pois sabemos que o mesmo 
esteve em contato com dois ilustres hindus) 5  . Não compreendemos, entretanto, como 
tivesse ele designado o chefe da .hierarquia iniciática com o título de "Rei do Mundo", 
quando o mesmo não figura em nenhum lugar da obra de Saint-Yves. Mesmo que se 
quisesse admitir semelhanças entre, as narrações de Ossendowski com as de Saint-
Yves, bastaria dizer que o primeiro cita coisas muito mais interessantes e, portanto, não 
existentes na Missão da Índia e não sendo possível que, ele as inventasse, 
principalmente por se tratar de uma pessoa que vivia mais preocupada com assuntos 
políticos do que  com idéias e doutrinas, ignorando, portanto, tudo quanto diz respeito a 
Esoterismo, além dele mesmo declarar "que se sentia incapaz de compreender o seu 
exato alcance". Tal é, por exemplo, a narração de uma "pedra negra" enviada pelo "Rei 
do Mundo" ao Dalai-lama, depois transportada a Urga, capital da Mongólia, e que 
desapareceu há mais de um século" 6 . Acontece que, em numerosas tradições, as 
"pedras negras" possuem um papel importante, desde a que ser tornou o símbolo de 
Cibele, até a que figura na Kaaba de Meca. Eis aqui um outro exemplo: o Bogdo-Khan ou 
“Buda-vivo", que reside em Urga, conserva, entre outros objetos preciosos, o anel de 
Gengis-Khan, sobre o qual está gravada uma Swástica, e uma placa de cobre levando o 
"selo do Rei do Mundo". Pelo que parece, Ossendowski não pôde examinar de perto, 
senão o primeiro desses dois objetos, por lhe ser difícil imaginar a existência do segundo. 
Não seria mais natural, por exemplo, que ele falasse de uma placa de ouro em vez de  
cobre? 

Todas essas observações preliminares bastam para demonstrar o fim a que nos 
propusemos quando tomamos a de liberação de escrever esta obra, pois não se trata de 
uma polémica de caráter pessoal, mas de um estudo todo particular. E quando citamos 
Ossendowski, do mesmo modo que Saint-Yves d'Alveydre, foi unicamente pelo fato de 
poderem ambos servir de ponto de partida a considerações que nada têm, a ver com o 
que se pudesse pensar quer de um ou de outro, e cujo alcance vai muito além das suas 
individualidades, tanto quanto da nossa, que neste sentido não deve ser tomada, de modo 
algum, como sendo de maior realce. Não queremos, tão pouco, fazer uma "crítica de 
textos", mais ou menos Inútil, porém, fornecer indicações que,segundo pensamos, não 
foram dadas até hoje e que, de certa modo, podem contribuir para a elucidação daquilo 
que o escritor Ossendowski denominou de “o mistério dos mistérios". 

 

COMENTÁRIOS 
Como se viu, foi Saint-Yves d'Alveydre o primeiro escritor europeu que falou da 

AGARTHA. E a seguir, Ferdinand Ossendowski de uma maneira muito mais 
                                                        
5 Os adversários de Ossendowski quiseram explicar o mesmo fato afirmando que tivesse ele manuseado uma tradução russa da 
"Missão da Índia", cuja existência é mais do que problemática, pois que, os próprios herdeiros de Saint-Yves o ignoram por completo. 
Criticaram, ainda, Ossendowski por ter escrito OM, quando Saint-Yves preferiu escrever AUM. Ora, se AUM é, de fato, a representação 
da palavra sagrada decomposta em seus elementos constitutivos, é OM, portanto, a transcrição, correta correspondente à pronúncia 
real, tal como é feita tanto na Índia, como no Tibete e na Mongólia. Este detalhe basta para apreciar a competência de certos 
indivíduos improvisados em críticos. 
6 Ossendowski, que não sabia se se tratava de um aerólito, procura explicar certos fenômenos, como a aparição de caracteres na sua 
superfície, supondo tratar-se de uma espécie de ardósia. 
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desenvolvida, embora que outros, sem se ocuparem de tal nome, o tivessem feito 
indiretamente, falando do oriente, sua vida, seus mistérios, suas tradições, enfim o quanto 
bastasse para preparar o espírito ocidental para receber as futuras revelações ou 
ensinamentos que deveriam chegar ao Ocidente através do aparecimento de um novo 
ciclo civilizador para o mundo. Assuntos, portanto, que embora da maior transcendência, 
não devem ser negados a-priori, ou considerados como "fantasias e extravagâncias" pelo 
fato de não serem conhecidos e reconhecidos pela chamada ciência oficial ou positiva. 
Não deve ela mesma esquecer  que, tudo quanto apresenta hoje como seu, não é mais 
do que uma parcela mínima daquilo que outrora se ensinava nos Colégios Iniciáticos do 
Egito, da Índia, da Caldéia, etc., etc. Assim, por exemplo, a Química de hoje não é mais 
do que uma pobre faceta do precioso diamante conhecido pelo nome de Alquimia; a 
Astronomia, um simples brinquedo diante da Astrologia caldáica, egípcia, etc., para não 
falar na atlante, da qual sobressai um nome pouco conhecido, mas que esplende nas 
velhas escrituras ocultistas como Asura-Maya. Na mesma razão, a Medicina de hoje – 
que, mal se apruma num postulado de reconhecido valor, o substitui por outro mais 
moderno, embora os seus preciosos méritos em certos e determinados setores, à custa 
dos maiores sacrifícios por parte dos seus mais dignos e conspícuos representantes –  
dizíamos, a Medicina de hoje não é mais do que a Medicina Teúrgica de um passado 
glorioso da História, embora que depreciado por escritores de pouco talento; como 
velharias diante das grandes descobertas de nosso século de luzes". O avião, por 
exemplo, tinha por similar, naqueles tempos, a máquina de voar", a que se referem certos 
manuscritos sagrados e é vasto até nas paredes dos túmulos dos faraós de maior fama, 
como por exemplo, no de Amenophis IV, mais conhecido por  Kunaton, cujo aparelho 
tinha capacidade para conduzir perto de oitenta passageiros e era acionado por uma 
substância etérica denominada vril. E que nós faz lembrar o bem nosso termo viril, como 
força, potência, etc., etc. Do mesmo modo que o sânscrito marut ou marutas, 
"elementares ou espíritos da natureza; que fazem mover as máquinas", servisse talvez de 
origem ao termo japonês marú, que, como se sabe, significa vapor. 

Em resumo, o pré-citado fenômeno cíclico, que concorreu para o nascimento da 
S.T.B. no continente americano, pois, que o Brasil é o seu Santuário, tem sido largamente 
desenvolvido em outros artigos, tanto nossos como de ilustres membros da referida 
Instituição, quer nesta revista, quer em conferências públicas. E com muito maior 
propriedade, em nossa obra de critica geral, intitulada O Verdadeiro Caminho da 
Iniciação. 

Trabalho literário de imenso valor, quer como divulgação dos mistérios orientais, 
quer de ensinamentos ocultistas e teosóficos, melhor dito, da Sabedoria Iniciática das 
Idades, como também, do Movimento espiritual em que a S.T.B. está empenhada, é o 
TIBETE E A TEOSOFIA, por sua vez, publicado nesta revista e inspirado na maravilhosa 
obra da Sra. Alexandra David-Neel Místicos e Afagos do Tibete (Magos e não mágicos, 
porque este termo se aplica a prestidigitadores, etc., enquanto o primeiro, aos que 
manejam com a verdadeira Magia ocultista). Seu autor, o eminente polígrafo espanhol, 
Dr. Mário Roso de Luna, não tendo podido completar a referida obra, pede antes de 
morrer à sua família, que envie ao autor destas linhas, os documentos por ele deixados, 
pana uma obra de maior fôlego, embora que a mesma tivesse ficado muito maior ainda do 
que ele desejava, sem falar nas ilustrações que a mesma, de nenhum modo poderia 
possuir, por seu autor jamais ter pensado em semelhante coisa. E assim, em vez de uns 
trinta ou trinta e dois capítulos, possui ela cinqüenta e dois. 

Para conhecimento dos nossos leitores; fazemos ciente que a S.T.B. pretende 
publicar novamente O Tibete e a Teosofia, em edição correta e aumentada, logo seja 
terminado o presente trabalho, além de devidamente ilustrada, desde o primeiro ao último 
capítulo. 
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A existência da Agartha provém da catástrofe atlante. No começo ela não era 
subterrânea. Estreitamente ligada no chamado "País de SHAMBALLAH", muito conhecido 
nas escrituras teosóficas e ocultistas, principalmente entre os verdadeiros 
ROSACRUZES, no entanto, não se deve confundir uma com a outra. Esotericamente 
falando, é como se se dissesse: Agharta é o corpo, Shamballah, a cabeça. 

Ambas são por demais conhecidas dos preclaros Membros da Grande Fra-
ternidade Branca (do Himalaia, outrora); com o nome de Sudha-Dharma-Mandalam 
(Sudha Pureza, Dharma – Lei e Mandalam – Fraternidade, isto é, os Irmãos da Pureza", 
"a Fraternidade, dos Homens Puros, que mantém a Lei no mundo etc.), porém, hoje – 
com o inicio de um novo ciclo para o mundo portadora de um outro nome. De há muito 
vimos apregoando que o "Oriente cedeu o seu espiritual papel ao Ocidente", na razão do 
Ecce Occidente Lux! em substituição ao Ecce Oriente Lux! do grande clarividente 
Emmanuel Swedenborg. 

Com a Agartha também, está relacionada a "Confraria dos Bhante-Jauls, onde se 
realizavam as grandes assembléias a que se referem, tanto Saint-Yves como 
Ossendowski. Do mesmo modo com a Maçonaria dos Tachús Marús, com seus 22 
Templos (ou arcanos maiores), de que também fala o primeiro dos dois referidos 
escritores. 

O termo tibetano e não sânscrito, como pensam alguns, Bhante-Jaul ou Yaul, com 
o significado de "defensores da Lei", Irmãos do Sacrifício", etc. etc. – com as suas duas 
iniciais J e B, faz jús a outros termos da mesma natureza, como por exemplo: o de 
Jokanan ou João Batista (um sacrificado portanto...), e cujo mistério já provém da 
Atlântida ... Na mesma razão, os dois Caminhos da Vedanta, Jnana (Conhecimento, etc.) 
e Bakti (Amor, devoção, etc.) . Belém e Jerusalém, são as duas cidades da vida passional 
ou sacrificial do "cordeiro imolado" no Monte Gólgota ("Agnus Dei quitollis peccata mun-
di")... " E como semelhante tragédia fosse levada, a efeito entre o "bom e o mau ladrão"... 
até mesmo aí se manifesta o grande segredo da MÔNADA em evolução por este planeta 
de dores em que todos somos obrigados a viver para o nosso aperfeiçoamento integral, 
ou dessa mesma "trindade em nós existente" (corpo, alma e espirito, pois que "o homem 
foi feito à semelhança de Deus" e  este é, ao mesmo tempo, Uno e Trino) . Bem poucos 
ignoram que as colunas da Templo de Salomão se chamavam Jakim e Bohaz. E que a 
Maçonaria ainda as conserva até "hoje. Razão bastante para o grande Iniciado que foi 
Cagliostro, como "grão copta da maçonaria egípcia" ter adotado o pseudônimo de José 
Bálsamo, do qual um outro se serviu para perder o referido Adepto. (Leia-se o número 
110 desta revista, onde falamos a seu respeito, de S. Germano e doutros mais) . 

Deixemos, entretanto, para os seguintes capítulos, um estudo mais profundo sobre 
todos esses assuntos, inclusive a confusão existente entre os termos Agartha e 
Shamballah, preferindo transcrever neste lugar – para maior compreensão do termo 
"mundo subterrâneo", e outras coisas mais , a profecia do Rei do Mundo feita em 1890, 
segundo consta da mesma obra de Ossendowski, Animais, Homens e Deuses: 

"O hutuktú de Narabanchi-kuri me contou o que se segue, quando o visitei no seu 
mosteiro, no começo de 1921 (mesmo ano, da fundação espiritual da S.T.B. naquele 
tempo, fazendo jús, à descida da Mônada do Oriente para Ocidente, com o nome 
DHÂRANÂ) "Quando o Rei do Mundo apareceu diante dos lamas (sacerdotes) favoritos 
de Deus, em nosso mosteiro, são decorridos 30 anos ( atualmente 55 anos) , fez uma 
profecia relacionada com os acontecimentos a seguir dentro de cinqüenta  anos: 

“Ei-la:  

− Cada vez mais os homens esquecerão as suas almas, preferindo ocupar-se de 
seus corpos. A maior corrupção reinará sobre a terra. Os homens tornar-se-ão 
semelhantes aos animais ferozes; (os grifos são nossos) envolvidos na sangue de seus 
irmãos. O " Crescente" aniquilar-se-á e seus adeptos cairão em miséria e guerra 
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perpétua. Seus conquistadores serão iluminados pelo sol, mas não se erguerão duas 
vezes; acontecerá a maior das desgraças, que culminará em sérias desmoralizações 
perante os outros povos. As coroas dos reis, grandes e pequenos, cairão: um, dois, três, 
quatro, cinco, seis, sete, oito... Haverá uma guerra terrível entre todas as nações. Os 
oceanos, os rios, a terra... ficarão cobertos de cadáveres... Reinos divididos. Povos 
inteiros morrerão de fome e por doenças e crimes não apontados nos códigos, por nunca 
se terem visto outros iguais... Virão, então, os inimigos de Deus e do Espírito Divino, que 
se acham no homem. Aqueles que escravizam os seus semelhantes... também morrerão. 
Os abandonados, os perseguidos se levantarão em ondas tempestuosas chamando a 
atenção do mundo inteiro... Inúmeros cataclismos se desencadearão. Montanhas 
despidas de tudo quanto nelas existia, se cobrirão de florestas. A terra tremerá... Milhões 
de homens despedaçarão as cadeias da. escravidão e das humilhações... pela fome, a 
doença e a morte. Os velhos caminhos cobrir-se-ão de multidões fugindo de um lugar 
para outro. As maiores e mais belas cidades serão destruídas pelo fogo... O pai revoltar-
se-á, contra o filho, o irmão contra o irmão, a mãe contra a filha. O vício, o crime, a 
destruição do corpo e da alma continuarão a sua rota... As famílias serão divididas... O 
amor e a fidelidade desaparecerão... Em dez mil homens, só um viverá. Mesmo assim, 
louco e sem forças, não encontrando, nem habitação nem alimento. E como os lobos, 
uivará furioso, devorando cadáveres, mordendo suas próprias carnes, desafiando a Deus 
para a luta... Toda a Terra ficará deserta. Deus lhe voltará as costas... Sobre a mesma 
descerá o espesso véu da noite e da morte. 

"Então, enviarei um povo, agora desconhecido que, com mão firme, arrancará as 
más ervas da loucura e do vício e conduzirá àqueles que ficaram fiéis ao Espírito dos 
homens na batalha contra o mal... ELES FUNDARÃO UMA NOVA VIDA SOBRE A 
TERRA PURIFICADA PEIA MORTE DAS NAÇÕES. No qüinquagésimo ano, três grandes 
reinos, apenas, se elevarão e serão felizes durante .setenta e um anos. Em seguida, 
haverá dezoito anos de guerra e destruição... Então, os POVOS DA AGARTHA SAIRÃO 
DAS SUAS CAVERNAS E APARECERÃO NA FACE DA TERRA..." 

Depois de tão assombrosa quão reveladora profecia, só resta dizer aos "céticos e 
maliciosos" de todos os tempos – por mais sábios que se julguem  e sem receio algum de 
cairmos no ridículo e nas, satânicas armadilhas de que se servem os inimigos do Amor, 
da Verdade e da Justiça – que existe, sim, um mundo misterioso que nos fica bem 
próximo... E como se fosse ele o próprio "Coração do Universo" a palpitar nas entranhas " 
da Terra, se reflete na sua superfície, como miríades de olhos, bocas e ouvidos, a 
perscrutarem os atos e os pensamentos, tanto dos homens bons como dos maus... 
"Reverso de medalha do “mundo mayavico ou das ilusões do sentido", no entanto, é ele 
real ou verdadeiro para aqueles que possuem o direito de perceber as coisas com os 
olhos da Alma e do Espírito. O outro, é o mundo, onde, embora sendo o da evolução da 
Mônada, habitam inúmeros "loucos", que imitando o principal personagem do drama 
sakespereano, examinam o seu próprio crânio vazio, na esperança de resolver os 
grandes problemas da vida, sem a .certeza natural dos que palmilham a vanguarda da 
Humanidade, como seus Guias ou Protetores, Adeptos ou Iluminados. To be-or not to be. 
It is the question. 

E são esses mesmos seres da Terra que se julgam tão sábios, que na sua multi-
secular ignorância, inclusive geográfica, se acham perplexos diante das últimas notícias 
comunicadas pela imprensa da "existência de uma montanha mais alta do que o Everest. 
E um vale fértil entre ambas, estendendo-se numa cidade populosa, cercada de campos 
cultivados e inteiramente isolados". E cuja notícia termina: 

"Se isto é verdade ou não, somente o futuro poderá dizer. Concretizar-se-á o 
sonho de milhões de pessoas? Existirá Shangri-La?". 
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Sim, dizemos nós, mas não que seja a "cidade-Jina" que vem de ser revelada ao 
mundo, por aviadores ingleses e americanos, mas um "Horizonte Perdido", que antes 
deveria chamar-se: PARAISO  PERDIDO.  

Lohengrin depois de ser obrigado a revelar seu nome e país a Elsa, instigada esta 
pela feiticeira Ortruda, despede-se do rei e do povo com as seguintes palavras: 

"Em um pais muito distante, oculto por trás de solitários e secretos caminhos, 
existe uma cidade chamada Monte Salvat. Possui um santuário onde se guarda um dos 
maiores tesouros da terra: um cálice de tão maravilhosas virtudes, que aquele que tem o 
privilégio de se defrontar com ele, fica limpo de todos os pecados. Foi trazido à terra pelos 
anjos e cada ano uma pomba de alvura imaculada desce do céu para renovar a precioso 
dom que o mesmo possui chamado SANTO GRAAL. E nós, os seus Cavaleiros, devemos 
servi-lo com a maior lealdade. Meu pai é o chefe de todos eles. Seu nome é PARSIFAL., 
E eu sou  LOHENGRIN". 

O rei ARTUS, por sua vez, quando, mortalmente ferido em uma batalha, procura 
voltar ao País da sua origem, despede-se do seu amigo Bedivere com as seguintes 
palavras: Adeus, meu fiel e valoroso guerreiro! Longo é o caminho a percorrer para atingir 
á "Ilha de AVALON", aquela abençoada região onde não chove, não cai granizo, não 
existe a neve nem sofrimento algum.... . Ao contrário, quando ali chegar ficarei 
imediatamente curado dos graves ferimentos que recebi no campo de batalha... 

Sim, dizemos nós, AGARTHA, BARCA DE SALVAÇÃO, ARCA DE ALIANÇA, onde 
estão "conservados em custódia", os espirituais tesouros de toda a evolução passada, 
presente e até futura da Humanidade!  7 .  

                                                        
7 A palavra ARTUS lida anagramaticamente, SUTRA, é "o fio de ouro", que liga os princípios inferiores aos superiores. 

Quanto ao termo Santo Graal (ou Grial), segundo as tradições, "é a taça ou cálice que serviu na CEIA. E onde José de Arimatéia 
recolheu a água e o sangue que escapavam da chaga aberta no peito de Cristo, pela lança do centurião Longino (nome este que 
também é dado à lança, tanto no grego Logké que se pronuncia lonkê, como no latino lancea ). 

O próprio termo Lohengrin, dentro do mesmo étimo, demonstra a sua qualidade de Rei, guerreiro, etc., embora que, ao 
mesmo tempo, a de sacerdote, como "senhor dos Dois Poderes, etc. Por várias vezes temos dito que o referido termo se decompõe 
em Loban, Chohan, (Sween, Swan, Sloan, etc. que, em vários idiomas é o mesmo "cisne" que serve de simbolismo à lenda, donde 
extraímos o trecho descrito no texto) e Grin ou Jin, Jina, ete.. ou seja: "o Jenio celeste, o Arcanjo, o Dhyan-Chohan, etc. 

Não esquecer, também, que "no céu se manifesta, todos os anos, uma pomba de alvura imaculada para renovar o precioso 
dom que o mesmo cálice possui, ete" Pomha esta, que "representando o Espírito Santo", como o admite o Cristianismo, é a 
manifestação do Terceiro Logos (Pai, Filho e Espírito Santo) . 

Jeanne d'Arc (a Jina da ARCA, da Agartha, etc.) não aparece no mundo, pouco importa a questão "família", para salvar a 
França dos seus inimigos?  E quando é queimada em uma fogueira, ao exalar o último suspiro, não sai da sua boca uma pomba 
branca?  

Esta mesma ave “solta  por Noé para saber se as águas já haviam baixado”? (Noé lido anagramaticameNte, dá o EON 
grego, que significa: "a manifestação da Divindade na Terra". Noé era um ManU à frente de seu povo ou "família"... E basta... ). E "a 
pomba volta à arca, barca ou Agartha, trazendo no bico um ramo de oliveira". Sic illa ad arcam reversa est... Ramo de oliveira, ou 
"ramo racial'', tanto vale. 

Em resumo: todos estes .privilegiados Seres, chamem-se Lohengrin, Artus, Jeanne d'Arc, Colombo e outros mais, não são 
verdadeiros Avis  rara in terris? 

Voltando ao termo Santo Graal, dizem as tradições que, "foi trazida da Armorica para a Grã- Bretanha pelo mesmo José de 
Arimatéia, acompanhado de Nicodemo", os mesmos que ajudaram, o Cristo a levar o pesado madeiro ao Calvário. 

Semelhante termo, no entanto, refere-se ao mesmo tempo, a Taça ou Cálice e o Livro. 

Como "livro", no sentido de "tradição" ou algo que fica escrito na História da Evolução dos seres, na sua marcha triunfal para 
o Divino. 

No Oriente, também se fala no "Cálice do Buda e de um Livro precioso, ambos vindos do Tibete à Índia, pelos ares".b E de 
cuja tradição já nos ocupamos em velho estudo publicado nesta mesma revista. 

Mais velada, ainda, é aquela que se refere a certo "Livro Jina, ao qual se dá o nome de KAMAPA (decomposto em três pa-
lavras – KA-MA-PA) onde se acha escrita, em letras de fogo, todo o percurso desenvolvido pela Mônada – “através do Itinerário de Io 
ou Ísis". E cujo "livro" também tem vindo de etapa em etapa, sobre a cabeça do Manu de determinado "ramo racial"; servindo de pálio... 
Cada uma das referidas etapas ou ciclos percorridos, se, firma em determinada região, que a bem dizer, é a Nova Canaã ou Terra da 
Promissão, donde surgirá a futura raça ou civilização, que acabará por se espalhar por toda a parte do globo.  

Em referência, ainda, aos Cavaleiros da Tavola Redonda, nem todos sabem que valiosa tela existe no hall do castelo de 
Westminster,  na Inglaterra, "como recordação de um fato histórico, e não, "simples fantasia", como possam julgar os 
_que só conhecem a chave mais grosseira , das que devem ser empregadas para a interpretação das coisas que não podem 
ser apresentadas aos homens vulgares – senão encobertas ou veladas... 
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* * * * * * * * * *  

De acordo com o que dissemos na Introdução deste trabalho, "o erudito escritor 
francês René Guénon recebeu uma iniciação mais cabalística, do que propriamente dita, 
ocultista, embora que se manifeste em certos lugares da maravilhosa obra que estarmos 
traduzindo e comentando um verdadeiro "gênio". Por outro lado, se em seu tempo foi 
quem completou o trabalho de Saint-Yves, Ossendowski e outros mais, agora – com a 
entrada do novo ciclo – era a outro a quem pertencia o papel, não apenas de escrever 
livros, mas de dar revelações ou ensinamentos de acordo com o referido ciclo. É, pois, a 
Obra em que a S.T.B. se acha empenhada, ou melhor, a própria Lei que a tudo e a todos 
rege, quem se manifesta desse modo. "Passam os homens e ficam as idéias". Muito 
mais, em se tratando da evolução espiritual desses mesmos homens... Sim, porque, o de 
passar em vez de morrer faz lembrar, além do mais, a afirmação do apóstolo de Patmos: 
"A morte é a maior das mentiras". 

Quanto ao resto, basta o fato de estarmos comentando a sua obra, O Rei do 
Mundo, com a pretensão de um: escultor que quisesse burilar a "obra prima" de um outro, 
para dizer com maior clareara da asserção das nossas anteriores palavras. 

 Um exemplo entre muitos: 

Quando o insigne cabalista, René Guénon, defendendo ele mesmo, Ferdinand 
Ossendowski da injusta acusação "de ter plagiado a de Saint-Yves d'Alveydre", fez ver 
que, de preferência, êle devia ter dito que "a placa com o selo do Rei do Mundo era de 
ouro, e não de cobre", assim se manifestou por julgar que o mesmo Rei do Mundo fosse 
uma representação apenas solar na Terra, quando o é muito mais, de Vênus. Como se 
sabe, cobre é o metal deste planeta, enquanto ouro o é do Sol. 

Existem outras razões de maior transcendência: nas escrituras teosóficas e 
ocultistas se afirma que, "os Senhores de Vênus (Senhores de Compaixão, como também 
são chamados) quando baixaram à Terra para auxiliar os homens, etc., foram portadores 
de três preciosas dádivas: mel, trigo e formiga. Em outros estudos já tivemos ocasião de 
dar os verdadeiros significados de tão estranhas coisas para serem trazidas para o 
mundo humano: Mel, em relação à Sabedoria de que eram eles Portadores ("mel ou 
ambrosia dos deuses". Aquele "maná caído do céu, no deserto", e que fez o povo de 
Israel perguntar a Moisés: Man'hu? "que vem a ser isto?" não no sentido de alimento para 
o corpo, mas, para o espírito. E isto, por ser o mesmo Moisés, o Manu daquele ramo 
racial, em tal época sob o influxo poderoso do Verbo Solar ou Divino. Não esquecer que 
ao voltar ele do Monte Sinai, depois de "ter contemplado a Luz face a face", tal Verbo se 
tornou permanente...); Trigo, como alimento material, "o pão nosso de calda dia"... 
Enquanto a Formiga, animal que destrói o humano esforço (nos campos, nos jardins, 
onde quer que seja...), o Karma, a luta pela vida, na razão do "ganharás o pão com o suor 
de teu rosto". 

Além disso, o Rei do Mundo, é o mesmo Planetário da Ronda, o Manu Primordial, 
como o reconhece o erudito escritor francês, no segundo capítulo do sua maravilhosa 
obra. É conhecido nas escritoras orientais através dos termos Maitri e Maitreya ("Maitri 
não quer dizer apenas "compaixão" como pensa o famoso sanscritista Burnouf, mas se 
decompõe em dois outros termos, que são: MAI de Mayá, "a ilusão dos sentidos", o plano 
acásico ou de Akasha, etc. e TRI ou três, como quem diz não ser Maitri apenas "Senhor 
de compaixão", no mundo físico mas nos TRÊS MUNDOS cabalísticos, pois que o quarto 
pertence ao próprio Trono donde ele procede ou emana. Padrão espiritual ou cânone de 
todos os cânones", pois que aos próprios homens indica que "devem vencer as 3 
qualidades de matéria (ou Gunas), melhor dito, equilibrá-las em si mesmos, na razão, 
.além do mais de corpo, alma e espírito. Os termos Maitri e Maitréia ligados se acham 
estreitamente, ao mistério da letra M, comprovante da hierarquia dos Makaras, ou sejam 
aqueles, que, "na terceira raça-mãe (a lemuriana), concederam aos homens o mental 
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(Manas) e o sexo, pois que antes eram francamente andróginos, mas sem a consciência 
espiritual da sua origem. O mesmo Dr. Marañon, acatadíssimo pele, ciência oficial, 
reconhece "que os primeiros homens eram dessa natureza". A supracitada Jerarquia (dos 
Makaras) tem por expressão cósmica, o signo de Taurus, que, como se sabe, é o de 
Vênus. 

Para confirmar "tal mistério que envolve a letra M", basta dizer que "os Ministros do 
Rei do Mundo na Agartha têm os nomes Mahima e Mahinga (e não Mahatma e Mahinga, 
como quer René Guénon). E sua origem na Atlântida se manifesta através dos nomes Mu-
Ísis e Mu-Iska (Gêmeos espirituais, Sol e Lua, Osíris e Ísis, Hélios e Selene, Castor e 
Pollux, etc., etc.) . Dos dois referidos termos procedem os por demais conhecidos: Moise, 
Moisés, Muiska, Mosca etc., etc.  Manus todos eles de "ramos raciais". 

Melek, "rei" e Maleak, "anjo" ou "enviado", são duas formas de uma só e mesma 
palavra. Ademais, Malaki, "meu enviado" (isto é, "o enviado de Deus" ou "o anjo no qual 
está Deus", Maleak há-Elohim) é o anagrama de Mikael. 

Na mesma razão, Melquisedeque (Melki-Tsedeq) , é o nome sobre o qual se apoia 
a própria função do Rei do Mundo, na, tradição judio-cristã. 

Nos ritos maçônicos egípcios sobressaiam os dois nomes MAISIM-MISRAIM, sendo que 
o de MENFIS, que foi dado à cidade desse nome, representava a coluna central para as 
duas laterais anteriormente apontadas. 

Note-se que todos esses nomes sagrados são escritos com a letra "M", pois, em 
verdade, é ela um símbolo (quer uma só, quer duas entrelaçadas ou invertidas) . 

Haja vista aquele que se encontra bem no centro do docel ou enfeite de madeira 
na pia de água benta de certas igrejas antigas. E cuja explicação, não satisfaz de todo, 
por parte da Igreja, que nem sequer pode supor, que dois M M invertidos, formam o signo 
Aquários, mais do que próprio para o referido lugar. E que o nome de Maria, provindo de 
Mare, o Mar,a Água, etc., ligado se acha, por sua vez, ao de Ísis, que é a Lua, como 
prova o seu aparecimento num lago, respondendo à prece do discípulo, no dia da sua 
iniciação, nos Colégios Iniciáticos do velho Egito. 

E ninguém ignora, que nalgumas imagens de Maria, uma LUA figura debaixo de 
seus pés, enquanto a Maria egípcia (ou Ísis) a trazia em cima da cabeça. 

Na mesma razão, os dois golfinhos que aparecem em certas fontes públicas, em 
relação com o signo de Piscis que, em verdade, é o complemento secreto ou esotérico do 
anteriormente apontado. Examinem-se os signos do zodíaco: eles estão ao lado um do 
outro na razão de Saturno e Júpiter, que são os respectivos planetas. 

Tanto esses dois símbolos, como outros muitos que se encontram em antigas 
igrejas nossas corno no estrangeiro, principalmente em Roma, Paris, etc. do mesmo 
modo que, em fontes públicas e outros lugares, são da autoria de Iniciados maçons e 
rosacruzes, conhecedores dos velhos cânones da Arquitetura, como cabalistas e 
ocultistas de grande valor. 

Até há bem pouco, o mundo artístico de Paris (inclusive, escritores de fama, corno 
Saint-Yves d'Alveydre, Josephin Peladan e outros) conhecia o misterioso homem, ao qual 
se deu o apelido de "o Homem das Catedrais", e que trazia um bastão, reto como as 
canas dos Yoguis da Índia, porém muito maior. Tal apelido lhe foi dado, justamente, por 
viver ele sempre a examinar, dentro e fora, os velhos templos da França... A verdade, 
porém, e que o tal bastão ou vara, trazia as medidas a que anteriormente nos referimos. E 
seu prazer, portanto, era verificar o magnifico trabalho dos seus, antecessores, como ele, 
Iniciados nos Grandes Mistérios. 

Já tivemos ocasião de explicar em outros estudos, o sentido daquele girassol que 
figura no, portal da Cruz dos Militares (à rua Primeiro de Março). Trata-se de um símbolo 
positivamente maçônico, ao mesmo tempo relacionado com o nome CRISTO pois que 
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este, por sua vez, ligado se acha ao mito solar, como prova quando se diz "que o número 
crístico é 608", por ser ele o de um ciclo completo do Sol. 

Não se deve, ainda, esquecer que, além do nome Maria, estão envolvidas, por sua 
vez, na vida do Cristo, Marta e Madalena.... E o Cristo, como se viu, em outros lugares, é 
chamado MAITRI ou MAITREYA nas tradições indianas. 

OS TRÊS REIS que ofereceram preciosas dádivas à Sagrada Famlía, além de 
representarem 3 ramos raciais (branco ou europeu, amarelo, oriental ou asiático e preto 
ou africano), envolvem o mesmo mistério do "Rei do Mundo e seus Dois Ministros" 
(Sabedoria, Vontade e Atividade, etc... ). E as "3 preciosas dádivas", que todos 
conhecem, mas não sabem o seu significado esotérico, são: INCENSO; para o filho ou "a 
manifestação do Espírito Divino"; MIRRA (perfume de Vênus) para a Mãe ou MARIA e 
que também foi medicina antiga empregada nas "parturientes"... Finalmente, OURO, ao 
Pai ou José, de acôrdo com as responsabilidades de todo chefe de família. 

A respeito da Swastika (algo idêntico ao Pramantha ou "objeto de produzir fogo", 
que não só o carpinteiro a representa, como Pai, do mesmo modo que o filho, pois 
segundo a Bíblia, "desde pequeno a construía", e não gire se refira apenas à cruz fálica 
do seu futuro martírio... ), fomos o primeiro à provar a sua diferença para a Sowastika 
(Vide pág. 22 de O Verdadeiro Caminho da Iniciação), pois que a primeira tem os 
ganchos voltados da esquerda para a direita, como é a própria rotação dos planetas em 
torno do sol, símbolo, portanto, evolucional, enquanto a segunda, os tem da direita para a 
esquerda, como involucional. Os jainos e os budistas da índia o consideram "símbolo 
nefasto, portador de desgraças", etc. Hitler, o monstro do fim de um ciclo (ou civilização 
decadente), não podia deixar de escolher a Sovastika, em vez da Swastika. Do mesmo 
modo que Mussolini, a camisa preta com uma caveira branca, verdadeiro "pavilhão dos 
antigos piratas"... E de todo lugar, droga, seja o que for, onde haja perigo de vida. 
Confere... 

Desde a catástrofe atlante e, portanto, o começo da raça ariana, a Swastika figurou 
no pavilhão do Rei do Mundo, melhor dito, como, símbolo do "Governo espiritual do 
Mundo; do mesmo modo que, na série dos Budas-vivos da Mongólia, como sua 
representação outrora, na face da Terra. Na Índia, tal série era representada pelos 
Brahmâtmas. 

O pavilhão era de cor amarela, trazendo no centro a cruz gamada em vermelho. O 
mesmo Buda-vivo usava uma capa amarela e o cinto de cor encarnada. Essas duas cores 
que são as de Sattva e Tamas, porquanto Rajas (a 2a das 3 gunas ou qualidades de 
matéria) azul, era representada na própria religião (o Lamaismo, Budismo tibetano e 
mongol), simbolizam as duas referidas cores, o seguinte: que a matéria superior ou divina 
deve esmagar a inferior oi terrena (enquanto o azul do Akasha, figura no centro). Na 4a 
cidade atlante, onde se achava o govêrno físico, pois que o espiritual estava na "oitava", 
separada das outras sete "por altíssimas muralhas..." tal pavilhão obedecia às mesmas 
côres, porém, em vez da Swastica, era um cavalo alado. Como se sabe, depois de muitos 
séculos decorridos, tal símbolo tomou a forma do "Kalki-avatara (ou "cavalo branco"), 
como o da "redenção humana" (nas escrituras indianas), pois que a Tríade superior 
domina, cavalga os "quatro princípis inferiores", que são os positivamente terrenos. A 
Abissínia (Eritréia) de origem atlante, tem por padroeiro "o cavalo alado", que no sentido 
posterior, religioso, é o mesmo S. Jorge adotado pela Inglaterra, por sua vez, 
reminiscência atlante... Já fizemos notar em outros estudos, que o mesmo termo 
AKDORGE que se dá ao Rei do Mundo, no Tibete, serviu de origem a outros termos da 
mesma, sonância, como por, exemplo, JORGE, GEORGE, etc. 

Dentro, ainda, das mesmas razões de ser "uma placa de cobre e não de ouro; 
onde figura o selo do Rei do Mundo”, pedimos vênia ao escritor René Guénon, para 
lembrar-lhe a conhecida frase cabalística, Quod superius, sicut quod inferius, 
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comprovante da região que separa o divino do terreno. E de cuja raiz AK (Akasha) 
provém, o mesmo termo AKDORGE. Foi em tal razão onde se deu a batalha cósmica, 
entre os Anjos rebeldes e os que ficaram fiéis ao Trono. Os "rebeldes", tendo LUCIFFR 
por chefe. E os defensores da Causa Divina... Mikael ou Miguel. Nem podia deixar de ser 
assim, porquanto, na própria ordem obedecida pelos planetas, inclusive em relacão com 
os dias da semana, (começando pelo domingo, e não, segunda-feira), o Sol é o primeiro, 
e portanto, o mais próximo do Trono. E o seu representante ou anjo protetor, como é 
reconhecido pela própria Astrologia, é Mikael ou Miguel. Este termo, no árabe (e com o 
mesmo significado do hebraico Malaki, do qual já falamos), se decompõe do seguinte 
modo: Mi ou Man quem, aquele, etc. Ka, igual, semelhante, etc. e Allah, Deus. Nesse 
caso, "Aquele que é igual ou semelhante a Deus". A ordem dos planetas, na razão acima 
apontada e, consequentemente, a dos seus anjos tutelares, é a seguinte: Sol (Miguel ou 
Mikael), Lua (Gabriel), Marte (Samael),  Mercúrio (Rafael), Júpiter (Saquiel ou .Grifiel). 
Vênus (Anael) e Saturno (Cassiel). São os mesmos Dhyans-Chohans das tradições 
transhimalaias, os 4mesha-Spenta dos persas (segundo o Zend-Avesta), etc., etc., todos 
êles comi as suas formas ou reflexos sombrios. Quer uns) quer outros, possuem nomes 
que não podem. ser dados, sinão, a disciPulos . adiantados... 

Na mesma palavra grega, MIKAEL, figura o KA ou AK do termo AKASHA, por sinal 
que, no centro, e portanto, na sua tríplice divisão para fazer jús a quanto acabamos de 
dizer. 

Há uma sentença oriental, relacionada com o termo KAKIM, que define, por sua 
vez, quantos mistérios comprovam a "tríplice manifestação da Divindade", e a razão de 
ser do Rei de Mundo, "senhor dos 3 mundos, etc.", conforme Já falamos em outros 
lugares: "Aquele que ultrapassa o AKASHA é fonte de toda riqueza (já se vê, riqueza 
espiritual e não material) ". E razão dos Yoguis, em Padmasana ("posição do Loto") e 
período de Sushumna (respiração central, ou pelas duas narinas, pois que há momentos 
em que a mesma flui, ora por Ida, lunar ou esquerda, ou por Pingala, solar  ou direita... 
pronunciarem as sacramentais palavras (sânscritas) : TAT TWAN ASI, que quer dizer: "Eu 
sou Ele". Eu sou Brahmã, etc., ou melhor. "Um com Ele ou semelhante a Ele", como o é o 
mesmo Mikael, segundo seu significado árabe. Sendo ele, pelo que se viu, um dos mais 
importantes termos que se prende ao mistério da letra "M'', inclusive, Mitra, Maitri, 
Maitréia, etc. 

Quanto ao termo KAKIM, que deu razão de ser aos anteriores ensinamentos, se 
desenvolve em outros três termos, que são: KA-AK-KIM (o AK no centro),  e não em dois 
únicos termos (KA-KIM) como julgam outros Teósofos e Ocultistas de maiores méritos. 

Numa revelação caldáica – que pensamos ser desconhecida para o autor de O Rei 
do Mundo, justamente por não mais existir na face da terra, ou seja a Chamada 
"Revelação dos Dragões", cada um destes representando determinado planeta e se 
expressando de acordo, com o seu iniclático papel o de Vênus, por exemplo, tem as 
seguintes palavras: "Enquanto eu separar o Pai do Filho, a Humanidade será infeliz". Isto 
quer dizer: "que a Mãe, o Akasha, é quem separa o Pai (o divino) do Filho (o terreno).
 Com outras palavras, desde que se examine com maior atenção os signos 
zodiacais: Balança (signo de Vênus) tem por lateralidade esquerda Scorpio (signo de 
Marte), e lateralidade direita, Virgo (signo de Mercúrio) . 

Astrologicamente falando: Pai, Mercúrio; Mãe, Vênus e Filho Marte. Blavatsky, na 
sua Doutrina Secreta faz ver "que um dia os signos zodiacais se transformarão em dez". 
E isto quer dizer que, em chegando a idade dos andróginos perfeitos, que é, em verdade, 
a Satya-Yuga ou Idade de Ouro, com a manifestação do décimo avatara (o "Cavalo 
Branco ou Kalki-avatara") „não há mais razão de ser para os dois referidos signos. Como 
sabem Teósofos e Ocultistas, cada signo representa uma Jerarquia criadora, e portanto, 
com a redenção da Mônada (ou "desaparecimento do sexo...") é natural que duas 
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Jerarquias desapareçam... Infelizmente, não podemos falar com maior clareza, ficando a 
cada um o direito do raciocínio, melhor dito, o da "meditação", pois é através da mesma 
que os homens se iniciam (o Buda meditava debaixo da Arvore de Bodi, cujo termo quer 
dizer: Sabedoria). A própria ciência oficial apresenta seus testes (provas) afim de que os, 
alunos resolvam as questões "por seus próprios esforços" ("Fazei por ti, que eu te ajuda-
rei"... ) . 

Fazemos lembrar entretanto, que o mesmo Akdorge (S. Jorge, etc.) traz uma capa 
encarnada; as várias tradições lhe dão o nome de "guerreiro", de "Chefe das hostes 
celestes", etc., etc. Nesse caso, símbolo ou expressão viva de MARTE (o chamado 
"planeta da guerra", além do mais... por sua cor avermelhada"...), dizíamos, como Filho ou 
"Horus, que deve vingar a morte de seu Pai Osíris, que nele ressuscita depois de Ísis (a 
Mãe) haver encontrado o último dos seus  "14 pedaços", nas tradições egípcias; enquanto 
nas maçônicas, Hiram também ressuscita para vingar a morte de Seu Pai. E a própria 
Natureza, em iniciação mais visível ou objetiva, nos apresenta na vida das abelhas  
depois do heróico sacrifício do vôo nupcial, onde "o zangão, o pai, perde a vida em 
benefício do filho; o que tanto importa dizer, nele ressuscita. Do mesmo modo, na vida 
das plantas, a Valisneria que se desprende do fundo das águas para se unir com o macho 
na superfície, enquanto este, depois de fecundá-la ou premiá-la com o fruto de um amor 
tão heróico quão violento, se despetala ou faz-se em pedaços, como aqueles mesmos de 
Osíris, cujo último foi encontrado no rio Nilo, no ventre de um Peixe... (signo de Piscis, 
com as suas características sexuais, como prova o mesmo "Jesus o ter traçado no chão, 
quando lhe apresentaram a mulher adultera"... ) , dizíamos, indo ter às margens do lago, 
tão precioso cadáver, que a bem dizer, é um "lacrimário de rosas"... Quanto à Valisneria-
Mãe. volve ao "seu, túmulo de cristal", idêntico àquele de Branca de Neve ou da mesma 
Bela Adormecida no Bosque, pois que os próprios contos infantis são um repositório de 
ensinamentos iniciáticos. Não houve, também, neste sublime poema levado a efeito no 
Templo da Natureza, um "príncipe encantador que unindo seus lábios ao da Princesa 
adormecida... a arrancou de tão amargurado letargo?"... As pétalas ou pedaços do 
amante sacrificado, são os próprios avataras do Espírito de Verdade. Pedaços sim, da 
Divindade, que tem como síntese e forma humana na Terra, o misterioso Ser que se 
chama: O REI DO MUNDO. Este mesmo Ser, ainda, que, ao lançar a sua Bênção, princi- 
palmente, no primeiro dia da Lua Nova de cada. Ano, a própria Natureza se curva diante 
do seu poder imenso, das suas excelsitudes enfim, se ele só, é VONTADE, SABEDORIA, 
ATIVIDADE. Donde, o fenômeno a que Ossendowski se refere, em sua obra Animais, 
Homens e Deuses, e a que ele mesmo assistiu no infindável lençol de areia que se 
chama, Deserto de Gobi...  

Foi muito feliz, entretanto, René Guénon quando diz que "a razão de Ossendowski 
ter grafado Agharti em vez, de Agartha, por sua iniciação tibetano-mongol, enquanto a de 
Saint-Yves d'Alveydre, francamente indiana". Mesmo assim, dizemos nós, o termo 
Agartha é muito mais conhecido no Norte do que no Sul da índia, pois que, em tal parte, 
as tradições se conservam mais puras, mais fidedignas. E onde também se acham os 
homens mais cultos de todo o País. Que o diga por exemplo, o conhecido teósofo 
Nicholas Roerich, autor de O Coração de Ásia (El corazon de Asia), pois foi ali onde 
encontrou o precioso manancial que verteu para a sua referida obra, inclusive, quando 
anuncia ao mundo inteiro, por meio de telegramas, "ter, encontrado vestígios da passa-
gem de Jesus pelo referido lugar, embora com os nomes de Iss, Iess, Jess (todos eles, 
como se sabe, relacionados com o primeiro). Do mesmo modo que "o túmulo de sua mãe, 
Maria ou Míriam". Noticias estas que não podiam deixar de abalar algumas convicções 
enraizadas há tantos séculos no mundo cristão, a respeito da vida do profeta. da Galiléia, 
que, diga-se de passagem, é bem diversa da descrita no Novo Testamento. 

Convém saber, entretanto, que o termo AGARTHA também é conhecido, tanto no 
Tibete, como na Mongólia, além de outros derivados, como sejam: Agharti, Asgardi, 
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Asgarda, etc. E entre os lamas perfeitos da Mongólia exterior, como "País de Erdemi", 
cujo último termo também é dado, tanto à região como àquele que a dirige. E que o 
mesmo faz lembrar o de ÉDEN (Jardim, Paraíso terrestre, etc.), nenhuma dúvida resta. 
Quem nos dirá que não serviu tal termo de origem ao bem conhecido (termo) inglês, 
Garden, que quer dizer jardim? E quanto aos, mesmos Asgardi, Agartha, etc. não 
possuem uma sonância quase idêntica ao referido termo inglês? 

Outra passagem da obra de Ossendowski que entusiasmou o autor de O Rei do 
Mundo, é aquela onde o mesmo repete o que aprendeu do grande lama mongol que o 
cientificou de tantas coisas verdeiramente assombrosas, ou seja, a da "representação do 
Rei do Mundo diante do seu antecessor, a qual se acha ligada à origem dos Boêmios". 

De fato, tal povo viveu outrora na Agartha. Mas, por ter atraiçoado o Rei do Mundo 
daquela época ou ciclo, digamos assim, dali foi expulso debaixo da maldição "de te de 
vagar por muitos séculos na face da Terra, até que o último deles fosse salvo".... Nenhum 
estudo .até hoje feito sobre o referido povo, revelou tal coisa; muito menos, em tão 
poucas palavras, como as que acaba de receber o leitor de tão humilde estudo. Muito 
mais admirado, entretanto, ficará quando fizer a leitura de mais longo estudo sobre o 
mesmo assunto a publicar-se nesta revista e iniciado neste número em substituição do 
"Número Especial" que, por motivos alheios a nossa vontade, não pôde ser publicado. 

Como já foi dito, é tal seção dedicada a São Lourenço, ou seja o lugar para onde a 
S.T.B. transferiu, há dois anos, a sua Sede e Foro, pois que tal fato já estava previsto 
desde a sua fundação espiritual, que foi de fato em 1921 no referido lugar. Enquanto o 
material, em Niterói em 1924 ou três anos depois da primeira. Durante o período de 3 
anos, para que a mesma tomasse forma objetiva (ou de uma fundação para outra) os 
mais desconcertantes fenômenos concorreram para firmar os seus alicerces na face da 
terra...  E como tais "fenômenos" (como todos eles), estejam dentro das leis naturais ou da 
Natureza, menos para aqueles que desconhecem outros .assuntos, que não sejam os da 
precaríssima ciência oficial ou positiva, não vemos razão para que os mesmos sejam 
tomados como "fantasias e extravagâncias da S.T.B." sob pena dos mesmos provocados 
por Jesus e outros mais, também o serem ...To be or not to be... 

Quanto ao mistério que paira a respeito da sucessão dos diversos Seres que, em 
determinados ciclos assumem a função de Rei do Mundo (ou Coluna Central, do Governo 
espiritual oculto) numa série numeral em que o mesmo Espírito, de Verdade (o Planetário 
da Ronda, o Manu Primordial, etc.) se manifesta na Terra, não, podemos entrar em 
pormenores... Se para casos de muito menos transcendência, Jesus reclamava dos seus 
discípulos, o Margaritas ante porcos ("Não atireis pérolas aos porcos"), justamente para 
os homens não fazerem mau uso deles, que dizer daquele de que ora nos ocupamos? 
Haja vista, a aviação, e outras descobertas, que em vez de terem uma aplicação condigna 
com a jerarquia a que chegou o homem... no entanto, transformaram-se em instrumentos 
de destruição, miséria, etc. ... 

Nos grandes rituais dos templos da velha Grécia, o sacerdote oficiante vindo até a 
porta, diante da qual se achava a multidão, proferia em voz alta as seguintes palavras: 
ESKATO BEBELOII "Retirem-se os profanos (fora daqui os profanos, etc.) ". 

No caso vertente, não há, porém, como dar melhor interpretação aos termos Vas 
honorabilis, Vas insignis devotionis... que figuram na ladainha de todos os santos... Mas, 
para isso, seria preciso ter em mão o começo do "fio , de Ariadne", que tanto vale dizer, "o 
começo da raça ária" (donde provem o nome da antiga Índia, que, como qualquer homem 
ilustre deve sabê-lo, foi: ARYAVARTHA).  

E é quanto basta... 

& 
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NOTAS E COMENTÁRIOS 
 

"Os Tempos Esperados são Chegados" 
 

Com estas palavras termina René Guénon seu último livro "Le Roi du Monde" que 
em boa hora o redator-chefe de "Dhâranâ" resolveu verter para a nossa língua, 
enriquecendo-o com comentários que muito concorrerão para esclarecer, assunto de tal 
transcendência e jamais tão completamente desvelado aos olhos do mundo profano. 

Fechando com aquelas palavras seu magnífico trabalho – a bem dizer seu canto 
de cisne – René Guénon como que antevia o próximo desencadeamento das forças 
negras que, do centro da Europa, se derramariam indômitas sobre os povos vizinhos e 
ameaçaram transpor os grandes mares para ferir de morte o berço das futuras 
civilizações, cujo advento está garantido pelo próprio Rei do Mundo. 

Palavras idênticas, avisos igualmente proféticos nos foram dados por outros, 
inclusive pelo redator-chefe desta revista quando afirma no seu livro "O Verdadeiro 
Caminho da Iniciação", a página 223: "É obvio dizer que "o fim dos tempos", de que nos 
falam os livros sagrados, está à porta . " 

E alertadas por estas e outras palavras semelhantes, as forças à disposição do Rei 
do Mundo e encarregadas de impedir o retrocesso da humanidade no caminho da 
evolução, se levantaram invencíveis fazendo recuar para o antro donde saíram, as 
potestades comandadas pelo Senhor da Face Negra, rival eterno do resplandecente 
Senhor doa Mundos Agartinos. 

Quanto à existência da Agarta e do Rei do Mundo, da qual algum cético leitor ainda 
pode duvidar – pondo de parte outras referências mais ou menos vagas encontradas em 
livros antigos e modernos ocorre-nos citar o que nos diz Marquês de Rivière na sua obra 
"A l'Ombre des Monastéres thibetains": "Depois de outras coisas muito, interessantes, 
assim fala o velho Lama: "EU SOU, MEU FILHO, O ENVIADO DO REINO DA VIDA; 
NOSSO MOSTEIRO  É O MESMO UNIVERSO DAS 7 PORTAS DE OURO; NOSSO 
PAíS ESTA ACIMA E ABAIXO DA TERRA; NOSSO REINO É O DOS 3 MUNDOS DESTE 
CICLO...". 

Quem souber ler através da letra que mata, encontrará nestas palavras um mundo 
de revelações... e a certeza de "estarem chegados os tempos" em que nos é permitido 
iniciar o contato com conhecimentos muito superiores àqueles que a nossa curta 
inteligência positiva até agora vem julgando como definitivos. 

 

& 

 

"LA INICIACION" E A FUTURA SUB-RAÇA 

 

Por vermos corroboradas e cada vez mais difundidas nossas idéias sobre o futuro 
da América e sobre o verdadeiro papel do descobridor do nosso continente, foi com 
grande satisfação que lemos em "La Iniciacion" de Montevidéu, no seu número 33 de 
janeiro do corrente ano, um belo artigo iniciático sobre esse assunto. Nele, o autor, deixa 
mais ou menos veladamente transparecer a grande verdade que nós há 20 anos vimos 
anunciando, ou seja a de ser no continente americano que deverão florescer as últimas 
duas sub-raças do ciclo ariano, portadoras dos princípios átmico e búdico destinados a 
tornar efetiva a tão sonhada Fraternidade Universal. Sem se aprofundar demasiadamente 
no estudo da personalidade de Cristóvão Colombo, nem por isso o autor deixa de 
classificar, o ilustre navegante, de Grande Iluminado incumbido belo Governo Oculto do 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   123– Janeiro a Março de 1945 – Ano XX 

Redator : Prof. Henrique José de Souza  

Digitadora: Angelina Debesys                                                                                Departamento Lacerda Franco - SP 19

Mundo da Missão de revelar, no momento previsto pela Lei, a existência do Continente 
onde as Mônadas, na sua marcha do Oriente para o Ocidente, devem terminar o atual 
ciclo evolutivo e servirem de sementes para os ciclos futuros. 

Não só sobre Cristóvão Colombo, como sobre Pedro Alvares Cabral – outra 
personalidade igualmente vinda dos mundos Agartinos com missão idêntica – tratou 
substancialmente o redator-chefe de "Dhâranâ" em vários de seus números, 
principalmente no correspondente ao mês de dezembro de 1941 (no 110). 

"La Iniciacion" de Montevidéu, colaborando conosco na difusão de tão 
transcendentes verdades, está concorrendo para solidificar cada vez mais os laços da 
fraternidade que devem unir os povos americanos e destruir os preconceitos de raça, cor 
e religião tão nefastos à evolução humana. Receba "La Iniciacion", por intermédio de 
"Dhâranâ" , as simpáticas e entusiásticas congratulações da Sociedade Teosófica 
Brasileira. 

 
& 

Conferências públicas 

 
Depois de um pequeno período de férias durante a estação calmosa, foram 

reiniciadas as conferências culturais oferecidas ao público, e a cargo do nosso irm5o 
engenheiro civil Eduardo Cícero de Faria, presidente da Rama Mória. 

Dissertando sobre o tema "Capital e Trabalho", demonstrou o conferencista como 
as idéias altruístas, segundo as quais se formularam as leis proletárias com que o Brasil 
se avantaja atualmente às nações mais civilizadas, coincidem com as que foram 
lançadas, muito antes da sua promulgação, no livro por ele , editado em 1936, sob o título 
"Sexto Sentido e outros estudos teosóficos". 

Os últimos exemplares desta obra podem sei adquiridos na sede social ou 
.Departamento Geral da S.T.B. 

 
& 

 

Coordenação de assuntos inter-americanos 

Intercaladas com  as conferências públicas, foram apresentados com grande 
sucesso, ao público e ao corpo docente do Instituto Cultural Brasileiro, sob os auspícios 
da S.T.B. os filmes cinematográficos gentilmente cedidos pela "Coordenação de Assuntos 
Inter-americanos" à qual apresentamos nossos melhores agradecimentos. 

 
& 

"Posto 15"' da Cruz Vermelha 

 
Este Posto, fundado e mantido pela S.T.B., funcionou regularmente durante o 

primeiro trimestre do corrente ano atendendo a todos os necessitados que a ele 
recorreram. 

 
& 
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Atividade das Ramas 

Do cumprimento da sua missão de difundirem entre seus associados os 
conhecimentos teosóficos, e guiá-los no caminho que os deve conduzir à perfeição a que 
todos os homens devem aspirar, se desobrigaram com a habitual regularidade todas as 
Ramas da S.T.B. por intermédio de seus Presidentes e Instrutores. 

 
& 

 

Instituto Cultural  Brasileiro 
Tendo  entrado em férias nos primeiros meses do corrente ano, o Instituto Cultural 

Brasileiro, fundado e mantido regularmente pela S.T. B., reiniciará dentro dos próximos 
dias as suas aulas.  

 

& 

AGENTES DE "DHÂRANÂ" 

São agentes de "Dhâranâ": 

Na Cidade do Salvador, Estado da Bahia, o Sr. Dr. Jaddo Couto Maciel, rua Luiz 
Gama, 18. 

Em Belém, Estado do Pará, o S. Dr. Carlos Lucas de Souza, Praça da República, 
257. 

Em S . Lourenço, Estado de Minas, o  Sr. Antônio Ferreira de Souza. 

Na Cidade de Conquista, Estado da Bahia, o Sr. Cel. Antônio Dantas d'Oliveira . 

Aceitam-se agentes em todas as  localidades do Brasil e do estrangeiro. 
& 

No Rio, "Dhâranâ" é encontrada no Departamento Geral da S. T. B. à rua Buenos 
Aires, 81, 2o andar, telefone no 43-9944, devendo os interessados dirigir-se, pessoalmente 
ou por escrito ao Sr. Bernardino Julião Alves da Silva. No mesmo endereço sé acham à 
venda os últimos números de "Dhâranâ" e o livro "O verdadeiro Caminho da Iniciação" de 
autoria do Presidente da S.T. B.  

& 

AOS NOSSOS ASSINANTES 

 

O custo cada vez mais elevado do material de ,imprensa obriga-nos, muito a. 
contra gosto, a elevar para 10 Cruzeiros o preço de cada número de "Dhâranâ", cujas 
assinaturas anuais passarão a ser desta data em diante: 

Para o Brasil e demais países da Convenção da União Postal: 

AMÉRICA E ESPANHA . . . . . . . Cr$ 35,00  

Para os países da Convenção da União Postal Universal: 

Europa, (exceto Espanha), Ásia, África e Oceania ................Cr$ 40,00 

 

& 

Ilustração: imagem do quadro “Peri e Ceci” 

 
& 
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FALANDO DA RIBALTA 
 

O que ides ler, na sucessão mileumanoitesca desta Seção especial de DHÂRANÂ, 
é algo que transcende o sentido comum, o panorama visual limitado da nossa percepção, 
para projetar-se na placa sensível em que se perpetuam as grandes produções do 
espírito, desse espírito que circula entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível, entre 
o infinito e o finito, e que, participando da essência imortal da vida, ilumina e deslumbra 
com a radiação ofuscante de sucos forças cósmicas e divinas. 

Na ribalta do tempo, ides assistir a uma verdadeira peça teatral, não visionada do 
ângulo acanhado das nossas perspectivas atuais; tenros que lê-la com os nossos olhos, 
vivê-la com o nosso espírito, senti-la com o nosso coração, mas, principalmente, 
compreendê-la com a intuição retrospectiva das nossas mentes, mergulhando nos 
milênios e nos séculos. Porque ela não reflete c limitado e contingente que parecem ser 
os padrões da nossa época, nem interpreta a existência quotidiana dos homens perdidos 
nos vales sombrios do mundo. 

Esta peça encerra aquela mesma essência eterna velada que podemos sentir ou 
pressentir nas tragédias gregas, em que o gênio helênico verteu as verdades iniciáticas 
que fora buscar aos colégios egípcios, ou nos autos da Idade Média, onde o espírito 
medieval, misterioso e imperscrutável, em alegorias alquímicas ou, em dramas da busca 
da eternidade, estampou, com véus fáusticos, as realidades ocultas que dirigem a vida e 
o mundo. 

Coube-me a honra de abrir-lhe o velário. Por que? A mesma pergunta se fazia 
Bernardette, diante das aparições da Senhora que tinha, urrou rosa em cada pé, na já 
hoje, lendária gruta de Lourdes. Fora escolhida para aquele evento. O mesmo posso, eu 
dizer. Razões talvez que se prendem ao mistério de um véu de noiva tecido pela 
prodigiosa Mãe Natureza, através da qual age, brilha e fala o espírito infinito que comanda 
os universos. Razões monádicas, – quem sabe? – decorrentes de minha ascendência 
ibérica e de minha remota origem moura. 

Pouso Alto, que estás ao dado de São, Lourenço, fala por min, neste momento, 
pousa bem alto sobre a mente dos que lêem estas linhas e abre-lhes a consciência para 
que possam perscrutar o insondável e encher as pupilas da alma com o branco 
imaculadamente puro do teu véu reservado para o himeneu encantado do amanhã!!! 

Mas, aqui estou eu a divagar sobre esse mistério que sobrepuja a minha própria 
consciência, ainda embotada pela ignorância das cousas e dos seres.  

Este  trabalho, magistral e magnífico sintetiza experiências milenárias, condensa a 
história dos ciclos da evolução humana, espelha a grandeza deslumbradora da verdade 
que dirige o mundo, do recesso dos senis colégios, dos seus templos e dos seus 
sacrários, verdades de um Krishna, de um Hermes de um Kunaton, de um Buda, de um 
Odin, de um Cristo e de tantos outros seres divinos que aparecem ao fim de cada yuga de 
dor e de decadência, para reflorir; a terra e a humanidade, impulsionando-as para a 
frente, para a sucessão das idades, das culturas e das civilizações, para a meta final de 
cada ronda,  pelos caminhos da integração no próprio Logos. 

Ele vos dará, na medida determinada pelo grau de vossa percepção, um panorama 
do gênesis da grande Obra da evolução, nos seus sucessivos estágios, e vos mostrará, 
como uma graça especial, os seus caminhos atuais, a sua sequência maravilhosa no 
Brasil, pátria de eleição de uma admirável civilização futura, cuja semente foi lançada no 
dia glorioso de 28 de setembro de 1921, na cidade de São Lourenço, centro do sistema 
oculto que presidirá ao surgimento do sétima sub-raça do ciclo ário, pelos Gêmeos 
Espirituais, ungidos na Montanha Sagrada. 
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Por isso mesmo, este trabalho é dedicado pelo seu venerável autor à Missão Y, 
que abrange toda a América, ao quarto ciclo dessa Missão e a São Lourenço, onde ela 
teve origem por desígnio dos deuses que a enunciaram, pela boca dos milênios, com 
palavras de vida eterna, só acessível a eles mesmos, nos seus anataras através dos 
tempos, ou àqueles que, pelos imperativos da roda do Samsara, estão ligados à 
excelsitude da Obra da evolução da Mônada. 

Seu autor não necessita de apresentações, porque os grandes Seres são 
inconfundíveis. Se pelo dedo se conhece o gigante, suas obras nos eximem das 
veleidades de uma apresentação. O mundo espiritualista o conhece de sobra, rendendo-
lhe as homenagens do seu respeito e da sua admiração, porque sabe que ele, entre os 
faustos é as vaidades humanas, pode dizer de si mesmo: Ego sum qui sum! Eu sou quem 
sou.  

E quanto a ter ele procurado apresentar, ao mesmo tempo, dois assombrosos 
trabalhos, tanto esta Seção especial dedicada a São Lourenço, como a tradução e 
comentários a O Rei do Mundo, do famoso escritor francês René Guénon, ele mesmo o 
diz "que ambos os trabalhos se completam", ou melhor, que uma coisa está 
indissoluvelmente ligada à outra. O mistério, enfim, que paira sobre a direção espiritual do 
mundo. 

Tendo o dom codificador dos Manus, sua Missão neste mundo é ensinar, é 
distinguir, é escolher, é levar, como Moisés, através dos desertos da miséria a da 
imperfeição humana, à Canaã espiritual, o seu povo, aqueles que tiveram ouvidos para 
ouvir, olhos para ver e coração para amar.  

Como todas as manifestações humanas de desígnios insondáveis, como todo 
avatara daqueles raios de luz em que se condensa o cosmos e a vida, como todos 
aqueles que trazem missão especial para o mundo, esse homem tem passado por todas 
as provações, tem palmilhado o caminho das sete dores, tem sofrido o apodo dos 
néscios, a calunia dos traidores, tem arcado sobre os seus ombros, como um Atlas 
mitológico, um mundo de sofrimento, de incompreensão e de angústia.  

Aos sete dias de vida, no palacete junto ao Passeio Público, em São Salvador 
então solar de sua família, hoje Palácio do Governo, conhecido como o da Aclamação, é 
atacado de varíola e salvo milagrosamente por um médico homeopata, amigo da família. 
Mais tarde, uma lança de jardim nessa mesma residência quase lhe traspassa o coração, 
deixando-lhe uma cicatriz que ainda hoje pode ser vista, como condecoração do sacrifício.
 Certa feita, e na mesma residência, ainda, cai sobre uma grelha ardente, à guisa 
do martírio de São Lourenço, nome que tanta influência exerce na história de nossa Obra. 
Outra ocasião, despenha-se de um trapézio de cabeça para baixo, chegando ao solo de 
pé. E o mesmo lhe sucede quando na praia do farol da Barra, onde veraneava a sua 
família, certa vez, tomava banho e ao dar um mergulho, viu-se, de repente, preso por um 
dos pés ao fundo do mar. Aluno já do Seminário de Santa Teresa, na mesma cidade, com 
mais dois companheiros, formando uma tríade perfeita devassa, de outra vez, como se 
estivesse na Agartha o mistério de um subterrâneo que, partindo de debaixo do altar-mor 
da Catedral, passando pelo referido lugar, corta toda a cidade, para ir ter fora da barra.  

Tempos depois, residindo no velho palácio arquiepiscopal da Penha, que então se 
alugava às famílias mais nobres da Bahia, foi acometido de paratifo; e quando todos o 
consideravam perdido, aparece um Ser misterioso disfarçado em mendigo, que aconselha 
à zeladora da matriz do mesmo nome, que lhe fica ao lado, as quatro prodigiosas plantas 
que o arrancaram da beira do túmulo. O nome da referida zeladora, era Sofia, que no 
grego quer dizer Sabedoria. 

Não deve ficar esquecido, o fato de quando ainda criança, e possuindo longa e 
basta cabeleira, não mais se conformando com essa exigência materna, foge de casa, vai 
ao Salão Portugal, naquela época, ao lado do Elevador Lacerda, na cidade baixa, onde 
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manda cortá-la junto ao casco, como se fora um bikshú ou sacerdote budista. O nome do 
salão de barbeiro, era uma previsão à sua acidentada viagem futura à Índia, tocando 
primeiro em Portugal. 

Tais cabelos se acham, a parte maior na cabeça de uma imagem do Senhor dos 
Passos, até há bem pouco na Igreja da Sé, pois, como se sabe, foi há tempos demolida; 
outra parte, em imagem idêntica, porém menor, ainda hoje em casa de uma sua parenta, 
imagem esta, que se acha ao lado de N. Sra. das Dores e, finalmente. o restante até há 
bem pouco, em mão da sua madrinha, qual na hora de morrer pede a uma das suas filhas 
para conservá-lo como lembrança daquele a quem tanto estimava. E tal madeixa traz 
ainda a fitinha azul com a qual a sua mãe os atou para oferecer à sua amiga e comadre. 
Todas essas provas iniciáticas, além do mais, põem-no em contato com o mundo sutil dos 
elementais, como sejam: ondinas, silfides, salamandras e gnômos, minúsculos gênios que 
a imaginação dos poetas e a inteligência lendária dos séculos perpétuo, através de contos 
e fantasias universais, com a beleza e a simplicidade das coisas amorosas da criação, 
preparam-no para as grandes provas do futuro, e para iniciar a sua peregrinação às 
fontes orientais da sabedoria e da verdade, recolhendo nelas o fogo sagrado de Agni, que 
irá esplender, depois do circuito histórico das civilizações, nas aras de um novo Templo, 
plantado no Brasil, coração da América, para iluminar os caminhos de uma nova 
Humanidade. 

Passam-se, porém, os anos, seus pais morrem e logo aparecem as grandes 
responsabilidades da vida. Mesmo assim, a sua mente e o seu coração continuam 
voltados para o mundo divino. O número de doentes salvos por suas mãos benfazejas, se 
contam às centenas, além do que de si retirava para socorrer os necessitados.  

Provado por todas as angústias e alanceado por todas as dores – inclusive –  
quando perde a sua fortuna para entrar num novo ciclo de vida – destino igual ao de todos 
aqueles que trazem ao Orbe missão de vida, de fé e de imortalidade – o Professor 
Henrique José de Souza chegou diante do marco indicador da sua atual existência, onde 
não mais devia colaborar nesta revista, nem dar ensinamentos diretos, pois, como 
presidente cultural e diretor espiritual da S.T.B., devia estar já, como os antigos 
hierofantes, dentro dos umbrais gloriosos do templo. Mas, apesar de tudo, ele continua, 
de bom grado, embora à custa de penosos sacrifícios, a descer os degraus desse mesmo 
templo para vir oferecer, como dádiva do seu amor, a todos os leitores de DHÂRANÂ e a 
todos quantos o buscam, os ensinamentos que brotam do seu pensamento e de seu 
coração, em comunhão com os mundos extra e infra terrenos, com a prodigalidade de 
uma perene fonte de água cristalina, água capaz de lavar as almas e purificar as mentes 
E isto o faz repetindo os trechos mais obscuros, na esperança de poder gravar no Eu-
Interno de cada um dos seus leitores, dos seus discípulos, os raios que transcendem do 
Facho luminoso com o, qual se apresenta no limiar do Templo. 

Ao descer, porém, pela última vez, as suas iniciáticas escadas, para trazer aos 
homens esta mensagem especial, este verdadeiro fiat-luz eterno da criação, na qual "o 
que está em cima se funde com o que está em baixo", o divino com o prosaico, o oculto 
com o conhecido, numa síntese estranha pela sua justaposição, grandiosa pela sua 
eloquência, admirável pela sabedoria que encerra, ele o faz gloriosamente, não como um 
canto de cisne, mas como uma sinfonia fantástica que reunisse, na sua gama tonal, na 
sua tessitura melódica ou no seu conjunto orquestral, todas as vozes da vida, que palpita 
nos seres e nas coisas, no microcosmo e no microcosmo, dentro do sonho manuantárico 
da existência universal. 

Depois disto, o Professor Henrique José de Souza se afastará para o seu retiro. Ao 
baixar o pano do último ato desta Seção especial dedicada a São Lourenço, iniciada no 
presente número, ficará conosco um mundo de sabedoria, de beleza e de amor.
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 Acometer-nos-á a saudade dessa viagem através das maravilhas, viagem 
encantada que só se pode fazer uma vez na vida. 

Bem hajam aqueles que a guardarem na visão do pensamento e no cofre 
palpitante do coração, porque terão a glória de participar da marcha do futuro e de 
penetrar os umbrais iluminados dos mundos na imortalidade. 

 Assim seja. 

Que entre hinos e cânticos se levante a cortina. 

PIZARRO LOUREIRO 

& 
 

A RESPEITO DA TELA DEDICADA A PERI E CECI 
 

A magnífica tela que ilustra esta SEÇÃO, seria a capa do número especial 
dedicado a São Lourenço. O leitor poderá, portanto, considerá-la como tal para o trabalho 
que ora se apresenta diante dos seus olhos, pois que, em, verdade, é o mesmo. 

Não há .um só brasileiro digno deste nome, que não tivesse feito a leitura de O 
GUARANI, obra imortal do famoso romancista patrício José de Alencar. Ou assistido, no 
mínimo, a ópera do mesmo nome, por nele ter rido inspirada, e da autoria do genial 
Carlos Gomes, a qual continua sendo divulgada até hoje em diversos países do mundo, 
sempre debaixo dos maiores aplausos, sempre grandiosa, sublime, iniciática...! Ela 
representa o Brasil colonial! O Brasil Império! 

Brasil República! Finalmente, o Brasil de hoje, no grande concerto das nações, 
"uma das suas maiores potências"!  

E nós, que tantas vezes temos interpretado o que de mais iniciático possui o 
referido romance, mais uma vez o fazemos, porém, de modo sintético. Peri foge com Ceci 
do incêndio do castelo de D. Antônio de Maris, obediente à promessa feita – depois de 
batizado segundo o rito cristão – de levá-la a Portugal, "à casa dos seus parentes, e onde 
já se achava D. Diogo de Maris, autor indireto da luta entre os Aimorés e os Guaranis, da 
qual se aproveitam "os aventureiros" para atacar o velho solar dos Marises, na mais cruel 
de todas as Vinganças. 

Trata-se, pois, de uma alegoria que, fazendo pulsar o coração de todos os filhos 
desta Terra grandiosa, no mais entusiástico sentimento de BRASILIDADE, representa "a 
fusão da Mônada ibérica com a autóctone", reproduzindo, de modo romântico, o fato 
histórico entre Diogo Alvares Corrêa com a índia dos seus amores: Catarina Paraguassú. 

Como se sabe, "a nobre filha da Ilha de Itaparica”, que depois de salvam "o Dragão 
filho do mar", ou "o homem do fogo, filho do Trovão'", com ele se casa para iniciar a fusão 
dos dois ramos atlantes fixados, após o tremendo cataclismo, nas margens opostas do 
grande mar.  

Dessa união, nasceram quatro filhas, que se casaram todas formando troncos de 
descendências ilustres e, mais tarde, titulares.   

De fato, das mais nobres na antiga capitania, depois província, e hoje Estado da 
Bahia. Do manúsico casal ibero-amerindio, se origina a ilustre família dos Barões da 
Torre, tão celebres por sua opulência como por seus serviços cívicos. Os restos mortais 
do referido casal descansam no mosteiro de Nossa Sra. da Graça, onde também se acha 
uma tela representando a 'Visão que teve a mesma, Catarina Paraguassú com a Virgem 
Maria". No seu túmulo está  inscrito o seguinte epitáfio: 

"Sepultura de dona Catarina Paraguassú, senhora que foi de esta capitania da Bahia, a qual ela e seu marido, Diogo Alvares 
Corrêa, natural de Vianna, deram aos senhores reis de Portugal; edificou esta capela de Nossa Senhora da Graça e a deu com as 
terras anexas ao patriarca de S. Bento em os anos ale 1582". 
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Pelo que se vê, dessa espiritual união – por Lei exigida – floresceu a privilegiada 
RAÇA, que hoje honra e dignifica essa mesma Terra de Promissão, que é o BRASIL. 

"Brasil, cujo nome indica que é nele onde se mantém vivas e crepitantes as brasas 
de AGNI, o Fogo Sagrado. Brasil, Santuário da Iniciação moral no gênero humano a 
caminho da sociedade futura". 

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

Quanto ao trabalho maravilhoso do conhecido artista e membro das fileiras da 
S.T.B., o Sr. Ramon a Hespanha, que interpreta de modo, inconfundível o final de O 
GUARANI, é como se o leitor se achasse ainda sob a influência da linguagem poética do 
grande "Jina brasileiro", José de Alencar. Ou então, diante da famosa tela que figurava no 
salão nobre do Teatro S. João, em S. Salvador, de um autor, para nós "desconhecido". 

O romancista! O músico! O pinto! Três grandes gênios para a espiritual Apoteose 
dedicada à "Missão Y". Missão em que a S.T.B  está empenhada desde o ano 1921. 
Missão que tem por lema SPES.MESSIS IN SEMINE, ou "a esperança da colheita está na 
SEMENTE". 

Como se sabe, o Teatro S. João teve a mesma sorte do "solar dos Marises": foi 
incendiado. E com ele, a famosa tela diante da qual o autor destas linhas passava horas 
inteiras, num verdadeiro êxtase, a contemplar o grande Mistério que da mesma 
transcendia...  

Quantas vezes, também, quer os leitores do conhecido romance brasileiro, quer os 
que constituem as platéias desde os tempos do mesmo Carlos Gomes regendo a sua 
orquestra, até hoje, com Burle Marx, Toscanini e outros famosos maestros, ouvindo a voz 
do subconsciente; para não dizer, de "seu Eu interno", não procuraram e procuram ainda 
saber se os seus Dois Principais Protagonistas lograram vencer a tempestade que fazia 
dobrar sobre a espinha, o gigantesco "pau Brasil", o jequitibá, a peroba, as árvores mais 
resistentes de nossas florestas...! Do mesmo modo, as águas revoltas do Paraíba, 
"arrastando a palmeira pela torrente impetuosa". "Palmeira que fugia para sumir-se, 
finalmente, no horizonte?"... 

Sobe o pano para começar uma nova peça. De tudo possui ela um pouco: pinturas, 
pássaros, músicas, flores, poesias encanto, magia! No, entanto, leitor amigo, que também 
fazeis parte da sua platéia, mister se faz ter o maior cuidado possível com a "Maya-
budista" de que a mesma se reveste...  

O AUTOR 

 

& 
 

SECÇÃO ESPECIAL DEDICADA. A S. LOURENÇO  
 

HOMENAGEM À MISSÃO Y  
À GUISA DE CREDENCIAIS 

 

Por H. J. SOUZA 

 

“Se a humanidade aceitou algum dia uma verdade para depois 
negá-la obcecadamente, não é retrocesso senão progresso o tornar a 
reconhecê-la e aceitá-la"  
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A. Butlerof (ex-catedrático da Universidade de SãoPetersburgo) . 

 

PERDE-SE na noite dos tempos, a existência da Doutrina Esotérica. Conheciam-
na todos os grandes povos da antiguidade, tanto na Ásia, como na África, Europa, 
América e Oceania, segundo o demonstra à universalidade de seus símbolos, gravados 
em caracteres indeléveis, nos respectivos templos. E quem houver penetrado nas pro-
fundezas dessa Ciência, lerá sempre as mesmas verdades, tanto nos muros de Palenque, 
como nos de Luxor; nos pagodes lavrados na entranha das rachas, na Índia, como nos 
restos ciclópicos de toda a região mediterrânea, e nos colossos da ilha de Páscoa 
reveladores da existência de raças e continentes submersos. 

Os brâmanes da Índia, do mesmo modo que os Ioguis do mesmo País, os 
hierofantes do Egito, os profetas de Israel, os essênios cabalistas, os gnósticos, os 
cristãos, como ainda, todos os filósofos e pensadores, possuíram Doutrinas esotéricas, ou 
melhor, a mesma Sabedoria, Iniciática das Idades. 

O Livro dos Mortos do antigo Egito contém a Doutrina esotérica do Egito; a 
Filosofia Ioga, o Esoterismo da Índia; a Cabala, a dos hebreus. E assim por diante. 

Pela tradição, tem Ela vindo até aos nossos dias, embora com certas lacunas e 
erros, devido a falsas interpretações, .pois, como já dizia o mesmo Jesus, "é por baixo da 
letra que mata, que deve ser descoberto o Espírito que vivifica". 

"Os ensinamentos da Doutrina Arcaica, por sua vez, dizia Blavatsky, tem uma 
origem divina, que se perde na noite dos tempos. E "origem divina" não quer dizer uma 
revelação feita por um Deus antropomorfo, em cima de uma montanha, cercado de raios 
e trovões, mas, segundo o compreendemos, uma  linguagem, e sistema de ciência 
comunicados à Humanidade primitiva, por outra tão adiantada, que parecia divina aos 
olhos da seguinte." 

Diz-se que, no começo, não havia necessidade de Mistérios iniciáticos. O 
conhecimento (Vidya) era propriedade de todos e predominou, universalmente, durante a 
Idade de Ouro ou Satya-Yuga. Segundo o comentário: "os homens não haviam ainda 
praticado o mal, naqueles dias de felicidade e de pureza, por serem justamente de 
natureza mais divina do que terrena. Porém, ao se multiplicarem rapidamente, múltiplas 
também foram as idiossincrasias do corpo e da mente. E o espírito encarnado manifestou-
se em debilidade. Nas mentes menos cultivadas e sãs, enraizaram-se certos exageros 
contrários à natureza e consequentes superstições. Dos desejos e paixões, até então 
desconhecidos, nasceu o egoísmo, pelo qual, abusaram os homens de seu poder e 
sabedoria, até que, finalmente, foi preciso limitar o número dos conhecedores. Assim, 
teve lugar a Iniciação e seus Mistérios". 

Cada povo adotou um sistema religioso de acordo com a sua capacidade 
intelectual e necessidades espirituais. Porém, como os sábios prescindissem do culto e 
das simples formas, restringiram a bem poucos, o verdadeiro conhecimento ("Muitos 
serão os chamados é poucos os escolhidos"). A necessidade de encobrir a Verdade 
(donde o termo "Ísis velada") para resguardá-la de possíveis profanações, fez-se sentir, 
cada vez mais em cada geração e assim se converteu em Mistério. 

Foi ele, então, adotado entre todos os povos e países, procurando-se, ao mesmo 
tempo, evitar qualquer discussão a respeito, permitindo, entretanto, que, nas massas 
profanas, (os "impuberes-psíquicos") fossem introduzidas crenças religiosas exotéricas 
inofensivas, adaptadas, no começo, às inteligências vulgares – como "róseos contos 
infantis" – sem receio de que a fé popular prejudicasse as filosóficas e transcendentais 
verdades, ensinadas nos Santuários Iniciáticos, mesmo porque,não devem cair no 
domínio público ("Margaritas ante porcos" ou "Não atireis pérolas aos porcos”), as 
observações lógicas e científicas dos fenômenos naturais (tidos como "milagres" pelos 
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ignorantes), que conduzem o homem ao conhecimento das eternas Verdades, destinadas 
a aproximá-lo dos umbrais da observação, livre de prejuízos, mais capaz porisso mesmo, 
de melhor distinguir as coisas, não com os olhos físicos, mas sim, com os espirituais. 

Para corroborar com tudo quanto anteriormente ficou dito, citaremos as palavras de 
Blavatsky ao dizer que "o Teósofo não crê em milagres divinos nem diabólicos, nem 
bruxos, nem profetas, nem augúrios, mas tão somente, em Adeptos (Iniciados) capazes 
de realizar fatos de caráter fenomênico a quem julgar "por palavras e atos" (isto é, aos 
que se fizerem dignos de tamanha honra... ). 

E é a razão porque, para os não iniciados nos referidos Mistérios, tais fenômenos 
não são mais do que, "extravagâncias e fantasias". Mas, em verdade, "fatos estranhos" 
para os que com eles jamais se preocuparam. Não se deve negar, seja o que for, sem 
conhecimento de causa... Ou melhor, sem investigação própria.  

São, ainda, de Blavatsky, as seguintes palavras: 

"O estudante de Ocultismo (ou Teosofia) não deve professar religião alguma, 
embora que deva respeitar qualquer opinião ou crença para chegar a ser um Adepto". 

Seu único dogma, como "livre pensador", é o da Fraternidade Universal da 
Humanidade; sem distinção de crença, sexo, casta, cor etc. Seu único e Supremo Mestre, 
o Eu-Interno ou Divino, o Espírito, cuja voz, é, a da Consciência emancipada. 

Quanto à Ciência oficial, tudo quanto julga como seu – do mesmo modo que as 
religiões filosofias, línguas, seja o que for – já pertenceu à Teosofia (ou Ocultismo). Mas, 
infelizmente como  foi dito em outros lugares – se acha hoje completamente adulterado. 

E é assim, que a Astronomia de hoje, e a Astrologia de outrora; a Química, a 
Alquimia; a Medicina, a Magia, teúrgica, etc., etc. 

Em resumo: se no grego tal Sabedoria tem o nome de TEOSOFIA, no Sânscrito 
possui ela outros muitos, chamem-se Sanatana-Dharma, Gupta-Vidya, Brahma-Vidya, 
respectivamente Sabedoria da Lei, Ciência Secreta, Sabedoria divina, Iluminação, 
Conhecimento, etc. O mesmo termo Gnose, não quer  dizer outra coisa, senão, 
Iluminação, Conhecimento Perfeito. Donde, Gnósticos, Iluminados, Sábios, etc. 

Teósofos ou Neo-platônicos, ecléticos ou harmonistas, eram chamados os filósofos 
alexandrinos que, com Amônio Sacas, quiseram deduzir da Gnose, o estudo comparado 
das religiões, normas científicas de conduta. 

O mesmo Amônio Sacas não conseguiu religião alguma concreta, e seus su-
cessores, embora de campos opostos, como Porfirio .(o mosaismo), Jâmblico (a Teurgia 
egípcia) Proclo (o ocidentalismo), Plotino (Gnose cristã), etc., foram chamados "filaleteos" 
ou "amantes da Verdade" sem véu religioso. 

"Ecléticos ou sincretistas", por seu espírito de crítica; "harmonistas", por buscarem 
a Suprema Síntese filosófica: "analogistas", por aplicarem a chave hermética de que, "o 
que está em baixo é como o que está em cima"; e Teósofos, enfim por buscarem para o 
homem vulgar, a Suprema Ciência da SUPERACÃO, que há de fazer dele um rebelde, 
um Titã, um Prometeu, um Herói, um super-homem, enfim, como diria o vulgo, mas em 
verdade, um iluminado. 

Os termos Buda e Cristo não pertencem a nenhum indivíduo, mas representam 
categorias a que podem chegar os homens, porquanto, Buda provem do Bodi sânscrito, 
que quer dizer Sábio, Iluminado, etc. Do mesmo modo que, do ,Bod tibetano, com o 
mesmíssimo significado, como prova ao Tibete se lhe chamar Bod-Yul; ou "País do 
Conhecimento, da Sabedoria Perfeita, etc." Quanto ao de Cristo, provem do Krestus 
grego, que quer dizer: Ungido, Iluminado. 

Só o desconhecimento dessa mesma Sabedoria Eterna, pode levar os prosélitos 
das várias religiões existentes, a se digladiarem mútua e estupidamente como se todas 
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elas não fossem "pálidos raios seus". Ou como disse o grande Teósofo espanhol, Mário 
Roso de Luna, "embaciados espelhos onde A mesma (sabedoria Eterna) se reflete". 

Amônio Sacas foi um grande e eminente filósofo, que viveu em Alexandria, entre o 
segundo e terceiro séculos de nossa era. Foi o fundador da "Escola Neoplatônica dos 
Filaleteos ou "Amantes da Verdade", como foi dito anteriormente. Nasceu de pais cristãos 
e era pobre. Possuía, entretanto, uma bondade tão grande, que o cognominaram, desde 
logo, "Theodidactos", ou "ensinado, (guiado) por Deus, etc." Venerou a tudo quanto de 
bom existia no Cristianismo, porém, rompeu com o mesmo e com suas Igrejas, ainda 
jovem, por não ter encontrado em seu seio, coisa alguma superior às antigas religiões, 
mas apenas, cópias e adulterações suas. 

Seus Mestres foram: Pitágoras e Platão. 

Ensinou ele que "a religião das multidões correu sempre pari-passu com a filosofia, 
e que com esta se foi corrompendo gradualmente, por vício de conceitos, mentiras e 
superstições, puramente humanos. Era necessário, portanto, restituí-Ia à sua original 
pureza, porisso mesmo, expurgando-a da escoria e interpretando-a filosoficamente, pois, 
o propósito de Jesus, foi restabelecer à pua pristina integridade, a Sabedoria de 
antiguidade; reduzir o domínio da superstição que prevalecia no mundo, corrigir os erros 
introduzidos nas diversas religiões e quanto pudesse servir de obstáculo à rápida 
evolução do homem, na sua marcha para o divino". Pelo que se vê, era um verdadeiro 
Teósofo sem deixar, porisso, de ser um cristão, budista, etc. 

Blavatsky, por sua vez, ensinou "que o Teósofo não deve sujeitar-se às opiniões 
alheias, formando ele as suas próprias convicções, de acordo com as regras de 
evidência, que lhe proporciona a ciência a que se dedica, sem atender a encômios de 
fanáticos sonhadores, nem a dogmatismos teológicos. Jesus pregou uma doutrina secreta 
e "secreta" (tanto naquele tempo como hoje) quer dizer: Mistérios de Iniciação, que foram 
repudiados ou alterados pela igreja. 8 
                                                        
8 Referindo-se aos Grandes Iniciados que passam por fundadores das várias religiões existentes no mundo, o grande sábio de nosso 
século, que foi o Dr. Mário Roso de Luna, tem as seguintes palavras: 

"Foram todos Eles Seres superiores que nos deram doutrinas eficazes para que nos redimíssemos por nossos próprios esforços (de 
acordo, dizemos nós, com o "Fazei por ti, que Eu te ajudarei", e não, pagando a outros para que o façam por nós... ). Nenhum 
deles fundou a religião confessional que se lhe atribui. Quem logo fundou todas elas, foi o imperialismo de seus pretensos discípulos 
que, escravos do inerte dogma que criavam, esqueceram que religião não é crença, mas, a dupla ligação de fraternidade entre os 
homens, segundo a sua etimologia latina (religio, religare, religar ou tornar a ligar, etc. etc.) . Nesse caso, imperialismo psíquico, 
sucessor fatal ele todo imperialismo físico. Ao império físico romano, sucedeu o império psíquico papal; ao império. físico espanhol, o 
império psíquico jesuíta. Em Mahoma, os dois Imperialismos apresentaram-se juntos." 

Em outros lugares: 

"Nenhuma das religiões – desde a mais antiga à mais moderna – se fundou em absoluta ficção, nem tão pouco foi objeto exclusivo e 
ad-hoc de uma, revelação feita especialmente para elas Dogmas ulteriores, filhos do interesse sacerdotal ou egoísta, acabaram sem-
pre por destruir a verdade religiosa primordial. E nenhuma doutrina de humano interesse, por mais santificada que esteja pelo hábito, 
pelo tempo ou por seus homens, pode ser comparada, em santidade, com a Religião da Natureza. A Chave da Sabedoria que abre as 
ebúrneas portas que nos impedem o acesso nos ARCANOS dos mais recônditos Santuários, se acha oculta em um Seio Misterioso. E 
esse primitivo Seio não se encontra, propriamente, na face da Terra. E é a razão por que, de tempos em tempos, se faz sentir, ora no 
Oriente, ora no Ocidente, como se fora o próprio Loto nascido no fundo das águas." 

Místico emblema de serenidade búdica, essa prodigiosa e simbólica Planta consta, na sua alegoria, de sete talos. Quatro, sustêm as 
respectivas folhas num plano horizontal, determinado pelo nível das águas; dois mais elevados, sustêm outras duas folhas no ar, as 
quais, formam os dois vértices inferiores de um triângulo, em cujo vértice superior resplandece a Flor Sagrada. 

Não fica aí, ainda, o simbolismo, pois que em si encerra os três corpos do homem: sua raiz corpórea está no fundo do lago; suas folhas 
psíquicas, no seio tranquilo e "lunar" das águas; enquanto que, a sua corola, que é a alma já liberta, e seu perfume, o próprio Espírito, 
são banhados pelos vivificantes raios do Sol. 

E quanto ao fato dos "Mistérios não poderem chegar ao conhecimento do vulgo", coisa que está sabiamente expressa no "Margaritas 
ante porcos", o mesmo Roso de Luna, no seu trabalho intitulado Quando se morre, ao referir-se, não só aos Mestres ou Iniciados. 
como também aos Seres mais evoluídos ainda, (da categoria de Gautama, Jeoshua, Pitágoras e outros), tem as seguintes palavras: 

"Até aos trinta e três anos (é nosso o grifo), a psiques do homem não está formada. É a idade da plena puberdade transcendente. 
Razão de ser também chamada "idade de Cristo" (na Maçonaria, grau 33°, como o mais elevado). 

A minuciosa observação a respeito dos "malogrados", acusa, em tal época, grandes obstáculos na vida. Todos os homens que traem 
missão elevada mas, por qualquer motivo não afinam consigo mesmos, com a sua missão, seu ambiente, caem. Nãoimporta como, po-
rem, morrem. 

Em tal período tiveram semelhante sorte, em nosso próprio país, Larra, Espronceda, Balmes, Gabriel e Galan, além de outros, mortos 
inesperadamente... 
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Voltaire caracterizou em poucas palavras, os benefícios dos Mistérios, ao dizer 
que, "entre o caos das superstições populares, existia uma Instituição que evitou sempre 
a queda do homem na mais degradante animalidade: a dos MISTÉRIOS. "  

E justamente por ser "Mistério", é que não pode chegar ao domínio de todos, mas, 
de uma elite (ou de "eleitos", na razão, repetimos, de "muitos serão os chamados e 
poucos os escolhidos") conduzir a maioria pelo Caminho do Dever, da Honra, do Amor e 
da Justiça até que não seja mais necessária a referida seleção, isto é, quando a 
Humanidade inteira (utopia para os pessimistas de tôdas as épocas) estiver equilibrada 
por tão elevados princípios, que a bem dizer, representam os "eubióticos princípios" com 
que a mesma Humanidade, queira ou não, terá que se regular, sob pena de continuar por 
muitos séculos, ainda, sacudida pelos terríveis vendavais que há tanto tempo servem de 
obstáculo à. sua marcha evolucional para o Divino. E cujos "vendavais" estão muito bem 
simbolizados nos Quatro Cavaleiros do Apocalipse: DOMÍNIO, GUERRA, FOME E 
PESTE. 

E com isso, apresentadas estão as credenciais da SOCIEDADE TEOSÓFICA 
BRASILEIRA, pois, desse modo, poder-se-á melhor compreender a adoção de 
semelhante nome, para os fins á que a mesma se destina: – ESCOLA DE INICIAÇÃO 
FÍSICA, MORAL E INTELECTUAL DO POVO BRASILEIRO. 

                                                                                                                                                                                        
Dir-se-ia que ao chegar alguém a semelhante idade, sabendo o bastante desse grande "Mistério da Vida", porém, não conhecendo o 
essencial daquele seu próprio ciclo de vida, e em seu redor quem o ajude e defenda, sobrecarrega-se, desde logo, de verdadeiras 
legiões de infinitesimais obreiros, aos quais a ciência denomina de bacilos; os proteus, o mesentérico, o septicus, o mirabilis, o ienqueri 
(Yenkeri), o urocéfalos e demais bactérias e micrococos, catalogados por Megnin, em sua obra sobre a Fauna cadavérica." 

O que não deixou, entretanto, transparecer o referido polígrafo espanhol Roso de Luna, nesse trecho tão estranho de sua obra Hacia 
Ia Gnosis – ele mesmo temendo fazer "revelações proibidas” – foi que, os micróbios não são mais do que os corpos físicos –  embora 
que infinitamente pequenos – de outros seres, de origem positivamente astral, aos quais os verdadeiros Ocultistas e Teósofos do 
Oriente, denominam de Devatas. E isto, de acordo – como já temos explicado em nossas aulas de Medicina Oculta – de corpo, alma e 
espírito, segundo á constituição do homem, teoria esta de Plutarco, Paracelso e outros muitos. E como tal doença, micróbios e 
devatas. 

Nenhuma doença pois, mais perigosa do que a astral (se é que todas não o são, em ponto maior ou menor, com repercussão no físico, 
como está apontado em nossa própria teoria), produzida justamente pelo choque ou desequilíbrio entre as responsabilidades para com 
o Divino e as que a própria terra (seus ignaros habitantes, ou os não iniciados nesses mesmos Mistérios), reclamam, principalmente 
dos verdadeiros Iniciados ou Iluminados. 

No seu incomparável e conhecido livro de poesia "EU'", Augusto dos Anjos, "o Jina brasileiro", como o cognominou o mesmo Roso de 
tuna, é ele próprio que procura dissecar a sua figura, mais do que arruinada... por exemplo, na Psicologia de um Vencido: 

"Já o verme – este operário das ruínas –  

Que o sangue podre das carnificinas  

Come, e à vida em geral declara guerra,  

Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 

E há de deixar-me, apenas os cabelos,  

Na frialdade inorgânica da terra!" 

Que poderia dizer de si mesmo – seja em verso ou prosa – quem por causa de sua, missão na terra, tem os intestinos em forma de 
rosário, cada conta um mistério, cada mistério um Glossário? Glossário, sim, de termos arrevesados, mas sinônimos todos eles, de 
sacrifício e martírio! ... 

Espasmos da vida! Espasmos da morte! Vos faucibus haesit! 

Falando dos perigos a que estão expostas os que ultrapassam o permitido na divulgação dos Mistérios, diz H.P.B. o seguinte, na sua 
Doutrina Secreta: 

 "Terrível é, em verdade, o castigo daqueles que transpõem os limites permitidos na divulgação dos segredos revelados. Desde 
Prometeu a Jesus, do maior Adepto ao menor discípulo, todos os reveladores de mistérios tiveram de ser verdadeiros Crestos, 
"homens de dor ou de aflição" e mártires Um grande Mestre teve ocasião de dizer: "Guardai-vos de revelar os mistérios a quem não 
pode compreende-los, por sua pequenez de espírito"! Entre esses, faziam parte os profanos os saduceus e os increos. Todos os 
grandes hierofantes da História foram sacrificados, dentre eles: Gautama, o Buda, Jesus, o Cristo, Zoroastro, Pitágoras, a maior parte 
dos gnósticos. E em nossos próprios dias, vultoso número de Adeptos e Rosacruzes ( sem falar nos que foram queimados nas 
fogueiras inquisitórias, dizemos nós, como: Giordano Bruno, Jean Huss, Savonarole e muitos outros). Todos eles aparecem, quer de 
modo claro, quer de modo alegórico, sofrendo o consequente castigo (cármico) das revelações que fizeram durante a sua vida. É 
embora que o leitor veja nisso uma pura coincidência, o ocultista vê na morte de cada "Mestre" um símbolo, uma alegoria repleta de 
significados. Onde quer que seja, encontramos na História que "ao tomar o compromisso um Mensageiro maior ou menor, Iniciado ou 
neófito, de ensinar alguma verdade até então oculta, foi crucificado física ou moralmente. Isto é, pelo ridículo provocado por cretinos de 
toda espécie, despeitados, invejosos, covardes e ignorantes. Tal é, em resumo, a terrível lei oculta que aguarda a todos estes seres 
aos quais nos referimos". 

Isto vem confirmar a opinião do famoso escritor. satírico inglês, Swift, ao dizer: "Quando aparece um gênio, é fácil reconhece-lo, pela 
simples razão de que todos os imbecis se unem para lhe darem combate". 
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& 
"É dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica  destinada a 

realizar a concórdia universal, por ser filha das dores e das esperanças de toda a 
humanidade".  

Palavras do famoso etnólogo mexicano José Vasconcelos. 

 

& 
"O País de Pinzon, Cabral, Lepe e Souza, por sua maior vizinhança com Europa e 

África; por sua mescla de raças e por inúmeras outras razões, demonstra excepcionais 
características, que nos dão o direito de dizer que, seus futuros destinos são semelhantes 
aos de NORTE AMÉRICA; que em cultura, no litoral, nada fica a dever à Europa; do 
mesmo modo que, em belezas naturais e espiritualidade, faz lembrar o berço do povo 
ário, a Índia, como se, no desenrolar dessa nobre raça – Ásia à Europa e desta à América 
– coubesse ao BRASIL a glória de ser o Remate e Epílogo daquele grande povo, com 
uma civilização fluvial e costeira igual a de todos os grandes rios chamados Ganges, Indo, 
Oxas, Iaxarte, Nilo, Tigre e Eufrates, Danúbio, Ródano, Reno, Mississipi, etc. cada um 
deles legando ao humano futuro, um florão da sua Coroa... Não resta a menor dúvida que 
as Bacias do Amazonas e do Prata, com o decorrer dos tempos, selarão em suas ribeiras, 
os DESTINOS DO MUNDO". 

Conferências teosóficas na América do Sul - Roso de Luna 

 

& 
Da América irradiará pelo globo o verbo consciente da PAZ. Sentimentos nobres, 

aos clarões da Razão iluminados, reunirão povos em finalidade única. E sobre as ruínas 
materiais da força bruta pairará o direito, apoiado no Direito. (Dhâranâ, no 25, de 1928). 

 

& 
 

I 
Um pouco de Iniciação 

 
"É verdade, é certo, é real que,  o que está em, baixo é como o que 
está em cima. E o que está em cima é como o que está em baixo, 
para realização das maravilhas da Causa única".   

TÁBUA DA ESMERALDA HERMÉS. " 

 

SIM, É VERDADE (em princípio), é certo (em teoria), é real (de fato, em aplicação) 
que, o que está em baixo (o mundo físico e material) é como o que está em cima (análogo 
e proporcional ao mundo divino) . E a que está em cima, como o que está em baixo (re-
ciprocidade complementar) para realização das maravilhas da Causa única (Lei Suprema, 
em virtude da qual se aperfeiçoam as harmonias da Criação Universal na sua Unidade). 

"Expressão máxima da Vontade Divina" – como foi chamada em tidas as épocas –  
inclusive na atual – a obra grandiosa em que a S.T.B. está empenhada, provém da Causa 
única ou "Lei Suprema", a que se refere Hermés na sua Tábua da Esmeralda.  
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Eternidades sem conta pesam, pois, sobre a sua indestrutível Existência. Razão de 
ter sido aclamada nos construtivos tempos de DHÂRANÂ, ou logo que tomou forma 
objetiva na Terra, do seguinte modo: 

"Dhâranâ, do pedestal onde te achas erguida, não há forças capazes de te 
apear"... 

E tempos depois: 

"Salve, Dhâranâ! rebento novo, mas vitalizado pela uberdade do Tronco 
Gigantesco donde nasceste. Vieste do oriente, como uma Rama extensa, florescer as 
mentes dos Filhos deste País Grandioso, que tiveram a dita de ouvir o cantar mavioso da 
Ave Canora, que lhes segreda internamente: AMOR A TODOS OS SERES. 

Os teus triunfos já são cantados em melodiosas estrofes, no Grande Concerto 
Universal, da CADEIA SETENÁRIA, porque Tu, excelsa Potência criada pelos teus 
próprios esforços, começaste a dar crescimento nas tuas frágeis hastes, às folhagens 
verdejantes, onde amarelados frutos serão colhidos por todos aqueles que se acham 
famintos e perdidos na negra Floresta da Vida.  

E assim, com as cores do Pavilhão da Pátria de teus Filhos, também Tu, Dhâranâ, 
terás o Teu Hino glorioso, cantado pelos Querubins que adejam em torno da Silhueta, 
majestosa do Supremo Instrutor do mundo". 9 

                                                        
9 Esta Mensagem vinda para Dhâranâ, deseja a mesma Sociedade Teosófica Brasileira, pois que, no seu começo, sob a égide ainda 
do Oriente, não podia deixar de possuir um nome sânscrito, foi traduzida do tibetano para o nosso idioma. 

Dhâranâ, como sexto passo , da Yoga de Patanjali, quer dizer: "a intensa e perfeita concentração da mente em determinado objeto In-
terno, com abstração completa do mundo dos sentidos". Em síntese: o sumo controle do Pensamento. 

Quanto ao termo "Instrutor do Mundo", do final da valiosa Mensagem, se refere –  nas escrituras ocultistas e teosóficas – ao “Dirigente 
Espiritual de nosso Globo ou planeta". Com outras palavras: "o Planetário da Ronda". Nas tradições transhimalaias, tem vários Nomes, 
dentre eles: Erdemi, Maitréia, AKDORGE, etc. 

É, ao mesmo tempo, "o Chefe dos Exércitos celestes". O mesmo Arcanjo Miguel, da Igreja (no grego, Mikael, no árabe, Mikail, ou 
antes, Mirrail, segundo a sua pronúncia, e com o significado: "Aquele que é como Deus, ou semelhante , a Deus". Mas, em verdade, 
dizemos nós, Aquele que O representa na Terra). 

Seus dois outros símbolos, respondem por, tudo mais quanto quiséssemos dizer: "A porta do Paraíso Terrestre (a própria Terra), não 
permitindo a entrada da primeira parelha-humana". E também, com a Balança, onde são atesados os bons atos e pensamentos dos 
homens, em uma concha, e na outra, suas faltas, crimes, etc. 

Em verdade, "A porta do paraíso", não, para entrar nenhuma parelha, ao contrário, "não sair", enquanto a evolução da Mônada não 
tiver alcançado o Fim, a Meta, etc.  

Todos esses famosos "Cavaleiros em busca de sua dama", na Igreja, por exemplo, S. Jorge, que salva a princesa à porta do seu palá-
cio, no momento justo em que o dragão ia devorá-la, copia fiel do Perseu e Andrômeda mitológico; dos próprios contos Infantis, 
novelas, como aquela famosa de Cervantes, com o nome de Don Quixote, que não é apenas uma crítica à antiga Cavalaria, como 
pensam muitos, mas também, à maioria dos homens, que, em vez de buscar a VERDADEIRA SABEDORIA (a Divina Sabedoria ou 
Teosofia, Sanatana-Dharma, Gupta-Vidya, etc..), preferem a .enganadora, a falsa, representada nas futilidades da vida (paixões ou 
sentimentos inferiores), que não passam, de fato, "de moinhos de vento" e "fantásticos" "rebanhos de ovelhas". E a prova que a 
famosa Dulcinéa de Toboso, a dama procurada pelo "Cavaleiro da Triste Figura" (como o são todos aqueles já referidos), não era mais 
do que uma "simples camponêsa", dizíamos, não passam de alegorias, delicadas ou grosseiras, do tradicional "Cavaleiro das Idades", 
para não dizer, desde logo, comprovadas reminiscências das velhas iniciações atlantes. 

A legendária Dama ou princesa, ora acorrentada na porta do seu palácio, ora adormecida pelo encanto de uma fada perversa (ou 
maga negra), quase sempre guardada por um dragão feroz, a qual acaba sendo salva por um Cavaleiro ou Guerreiro, vindo de longín-
quas paragens (o Mundo Jina, de Duat, a própria Agarta, Shamballah, etc.), é a mesma Humanidade, que deve ser salva um dia (ou 
redimida de suas culpas), pois, embora os Salvadores se repitam tantas vezes quantas seja o valor cabalístico, ou antes, avátarico de 
tamanho mistério... tal salvação deve ser feita "por esforços próprios", na razão do "Fazei por ti, que Eu te ajudarei", como o ensinou o 
grande Iniciado, que lol Jeoshua Ben Pandira (o Jesus bíblico), cujo nome em arameu, tem o seguinte significado em nosso idioma: "O 
Filho do homem", por ser nascido de pais humanos, mas, em essência, "o Filho de Deus". E isso, por se ter feito um com Ele. Os 
Ioguis ou Iniciados costumam pronunciar nos seu momentos de êxtase, ou, quando praticando a Ioga, alcançam  o seu mais alto grau 
ou "passo", a seguinte frase: TAT TWAN ASI, ou seja: "Eu sou Ele, Eu sou Brahmã, etc. 

Outro símbolo  da Humanidade prisioneira das férreas cadelas da Ignorância, etc. é o mítico Prometeu acorrentado ao Cáucaso (ou 
cárcere carnal), à espera, de Epimeteu libertador (ou Salvador). Um abutre lhe devora as entranhas (o abutre, como se disse, a 
Ignorância das coisas divinas, por serem estas as únicas capazes da referida salvação). 

Nos contos infantis, vemos Branca de Neve e os sete anões (que se deve dizer, gnomos gênios, jinas, tal como já tivemos ocasião de 
explicar em um estudo com esse mesmo título, publicado nesta revista), a Bela adormecida no Bosque, etc., todas elas à espera do 
mesmo "cavaleiro ou guerreiro", que vem de longe para salvá-las. 

Tudo isso e muito mais ainda, procuramos desenvolver (de modo iniciático) em nossa obra O Verdadeiro Caminho da Iniciação, 
inclusive, as diversas profecias que anunciam a vinda do Salvador, isto é, o Síntese, o Planetário da Ronda, do qual, todos os outros 
não passam de manifestações parciais, e não totais, de acordo com a própria evolução espiritual da Humanidade. 

Diz H. P. Blavatsky; na sua Doutrina Secreta: 
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Obra querida dos Deuses – pois que representas, como foi dito anteriormente, "a 
expressão máxima da Vontade Divina" – não há forças humanas que te possam abalar os 
alicerces, quanto mais levar à ruína, à destruição, ao aniquilamento. 

Sim, é do mundo a voz que sempre Te repele. Voz do despeito, do orgulho, da 
vaidade, da traição, da covardia e da inveja, filhos da ignorância  e  da maldade. 

Ameaças vãs daqueles que, em si mesmos descrendo, aos Deuses jamais poderá 
alcançar o seu infantil desafio. Maldição, entretanto, palavra única estampada nas folhas 
em branco das suas sempre inúteis existências: maldição de mãe, na hora da morte, 
maldição que já provém do berço, maldição de toda gente, do lugar por onde passam 
deixando impregnado o veneno mortal da sua presença! 

Tempo nem baixos valores sobram aos Deuses para medir forças  com vis mortais 
e dos piores! 

A Evolução é feita através de montões de cadáveres, de ruína de nações que, se 
desfazem, para que outras se ergam das suas cinzas: destruição de Bastilhas, pouco 
importa quais sejam, desde que regimes ou formas de governo completamente opostas 
aos ditames da Lei que a tudo e a todos rege... Opostas ou em contradição, sim, às que 
foram adotadas pelos "Reis Divinos" e, posteriormente, por Aqueles que recebiam 
educação, ou melhor, iniciação adequada, para dirigirem povos. Porisso mesmo, 
senhores dos Grandes Mistérios da Vida, inclusive os conhecimentos eubióticos capazes 
de concorrer para a Paz e a Felicidade dos que estavam sob a sua guarda ou tutela. 

                                                                                                                                                                                        
"Desde o rishi indiano até Virgílio e de Zoroastro à última sibila (inclusive a de Cumes), todos, sem exceção alguma – desde o começo 
ata 5a raça (a ária, da qual estancos na 5a sub-raça, caminho para a 6a), profetizaram; cantaram e prometeram a volta cíclica da Virgem 
(astrologicamente falando, o signo de Virgo ou Virgem); é o nascimento de uma criança divina, que faria renascer a "Idade de Ouro 
ou Satya-Yuga" sobre a  terra. Logo que as práticas da Lei estiverem na ocasião precisa de terminar o ciclo da Kali-Yuga ("Idade 
negra", em que ainda estamos), um do Aspecto do Ser Divino que existe em virtude de sua Própria natureza espiritual, na pessoa de 
Brahmã, e que é o Começo e Fim, descerá sobre a Terra. Ele nascerá na Família de Vishnu-Jasha (família, raça, ramo, etc.), como um 
“iminente Filho de Shamballah, e Senhor dos "Oito Poderes do Iogui" (justamente no Oitavo, quando o logui pronuncia a referida frase 
Tal Twan Asi, etc.) Por seu imenso poder, destruirá ele todos aqueles, cujo mental é votado à iniquidade. Então, a Justiça se fará na 
Terra e os que viverem até o fim da Kali-Yuga, despertarão com o mental tão transparente (ou puro) como o cristal. (Foi dessa 
paisagem donde as religiões ocidentais, copiaram o Dia de Juízo). 

No final de nossa raça, diz-se – pelo sofrimento e provas – as pessoas tornar-se-ão mais espiritualizadas. A clarividência será uma 
faculdade geral. Os homens assim transformados pela virtude dessa época particular, constituirão, de certo modo, as SEMENTES dos 
seres humanos, os Shitas, ou sobreviventes de futuro cataclismo e darão uma outra Raça que, estando mais de acordo com as Leis 
universais, usufruirá das premissas da Satya-Yuga, (Idade de Ouro ou da Pureza). 

Diz-se, com efeito, que "logo que o Sol, a Lua, e os asterismos (os Tiskya); do mesmo modo que o planeta Júpiter se encontrarem na 
mesma casa, a Idade de Ouro reaparecerá (Vishnú-Purana, IV, XXIV, 220). 

E como semelhante conjunção não tivesse tido ainda lugar, vem provar que o verdadeiro ou sintético Salvador do Mundo, (o Planetário 
da Ronda, como foi apontado em outros lugares, Maitréia, Akdorge, etc.) não fez a sua total manifestação ou avatara, corno se diz nos 
livros sagrados. Mesmo porque, a referida Idade de Ouro, está muito longe ainda dos nossos dias.  

Em resumo, tal Ser é reconhecido sob vários termos, nas diversas línguas adotadas no mundo e escrituras sagradas, mas sempre de-
baixo do conceito UNO-TRINO, como por exemplo: Logos, "Fazedor" ou Verbo, filho do Fogo e da Água primordiais. Do mesmo modo 
que, "Dragão de Sabedoria (Agatho-Daemón), e Sutra (ou "FIO") da Aurea-Luz; o Resplandecente Augoeldes; o Manifestado por si 
mesmo; o Maha-Chohan ou Síntese, ("oitavo", portanto) dos outros Sete Dhyanis:, Cósmicos; o Ancião Morador de Pú-to ou da "Ilha 
Sagrada e Imperecível", dos budistas tibetanos; a Alma Universal, só compreensível pela intuitiva e mística percepção de Budhi ou da 
Sabedoria dos ófitas, basilianos e gnósticos alexandrinos; a Humana Serpente sem braços, crucificada no TAU ou Cruz do Universo, 
dos templários, maçons e rosacruzes; a dupla Astral dos cabalistas ou Pater Omnipotens Aether dos gregos; ou então, o Conubis; o 
Hermes Trimegisto, o Mercúrio celeste, o grande MAITRÉIA-BUDHA, "primeiro dos Nascidos e último dos que hão de morrer", o futuro 
limite Bodhisatva da Sétima e ultima das Raças humanas deste ciclo ou Ronda; finalmente, o Proteo, Proto-eo ou Ego, "o Primeiro 
nascido", e que toma as Formas em a Natureza, segundo os mesmos sábios gregos. 

Este Kwan-Shi-Yin, dos chineses, o mesmo Avalokiteswara hindu é, pois, o "Grande Prometido das Idades". 

"Prometeu  (a Humanidade) acorrentado no Cáucaso ou "cárcere carnal", não espera por Epimeteu libertador, na Tragédia de Ésquilo? 

Sim, mas é preciso que o ser humano, também de tríplice forma (corpo, aluna e espírito), se faça Um com e como Ele (Uno-Trino), 
para que, de fato, o mesmo apareça, em integral, equilibrante e andrógina manifestação, do ciclo, Idade, etc. em que tudo e todos 
serão dessa mesma natureza, inclusive o Globo terrestre, como estamos fartos de dizer. Donde o termo,  Satya-Yuga, Idade de Ouro, 
Eterna Primavera, (prova de só haver unta estação) que se dá à referida época ou ciclo. 

E com isso, pensamos ter preparado a mente do querido e Ilustre leitor, para melhor compreensão de palavras e pontos, 
aparentemente obscuros, deste nosso estudo, já que não é possível falarmos de modo mais claro... tal como exige a mineira de se 
iniciar os Homens nos Grandes Mistérios. Por Isso, mesmo, repetindo certos assuntos para que eles  fiquem para sempre gravados no 
"subconsciente" daqueles que são atraídos pelos nossos humildes ensinamentos.  
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Assim, de que vale a opinião de um ou mais indivíduos, diante da Suprema 
Vontade, se esta mesma se acha dividida em número prodigiosamente grande, segundo o 
evolucional destino que cabe a todas as "Mônadas descidas do Selo de Ishvara" para o 
oceano imenso da Matéria, lugar onde se reflete a própria Essência Divina? Opinião, ou 
opiniões idênticas às que pudesse ter um alfinete, possuidor também de cabeça, mas que 
não pensa... e perdido se acha em infindável lençol de areia... !  

Eterna evolução, mesmo naquilo que se pretende chamar de involucional passado, 
ou seja tudo quanto para trás vai ficando, por conta de lucros e perdas'', mas, em 
verdade, tesouros inesgotáveis de experiências. Chame-se de evolucional presente ao 
que amanhã, com o nome de futuro, será também involução no decorrer dos tempos, mas 
sempre, evolucional presente, para aqueles que o evoquem. E isso, segundo o insondável 
Mistério que à própria Lei envolve "Lei que a tudo e a todos rege"... até o dia em que se 
manifeste a Eternal Presença. Esta, sim que. em sua Tríplice .Forma – como Armi e 
Onipotente Manifestação da Imperecível Unidade, é, ao mesmo tempo, Presente, 
Passado e Futuro. Mais vale esperar que o tempo desça sobre o tempo, fazendo girar a 
Roda da Vida. Esta, por sua vez, imitando o murmúrio tristonho das cachoeiras, no moto-
contínuo de "águas passadas", presentes e futuras, no silêncio profundo das noites que 
nos dias sucedem; no sussurrar da brisa fagueira, por entre as ramagens das florestas 
agrestes; no espadanar das areias dos infindáveis desertos; no canto mavioso da 
passarada em plena primavera... "E veio o Tempo. E veio a Vida. E veio a Morte ... " 

Não há, responde o Eco dessa mesma Voz, que faz lembrar a da Justiça Divina, 
como despedaçar as cordas das antigas liras dos poetas traidores, querendo cantar o 
mistério oculto no Seio das Pirâmides, para que eles – profanadores da Divina Arte – 
antes de compreenderem as integrais Verdades – sepultados sejam sob os areais 
imensos onde as mesmas repousam... 

 

II 
 

No Cabalístico Labirinto de nossa Obra 

(Para aqueles que já sabem) 

 

"Favete  linguis" (Favorecei-nos com o silêncio) .  

HORÁCIO (Odes, III, I,. 2). 

 

Tendo a S.T.B. – qual Loto Sagrado – feito a sua espiritual eclosão, em São Lourenço, a 
28 de setembro de 1921, é lógico deduzir que na mesma data, em 1943, havia percorrido 
os 22 Arcanos Maiores da sua existência. E o último – como sabem os entendidos – é o 
MUNDO, isto é, á Vitória da Mônada, sua Redenção, etc., etc. Uma jovem, de nome 
LAURENTA, razão de estar cercada de louros ou lauréis, (donde o laurus latino), traz nos 
quatro cantos da lâmina ou carta, os "Quatro misteriosos animais da Esfinge". Ela indica  
ao neófito – segundo a mais grosseira das sete chaves interpretativas dos "Quatro 
referidos animais", a conhecida sentença: SABER, OUSAR, QUERER, CALAR, que logo 
se transformam em DEZESSEIS, porque, para se obedecer ao referido conselho, mister, 
se faz: SABER SABER, SABER OUSAR, SABER QUERER, SABER CALAR, OUSAR 
SABER, OUSAR OUSAR, OUSAR QUERER, OUSAR CALAR. E finalmente, no silêncio 
profundo das paixões abafadas: CALAR O SABER OCULTO, CALAR A OUSADIA OU  
HEROÍSMO DE SUAS AÇÕES, CALAR O QUERER, DA SUA VONTADE INABALÁVEL 
DE PERSISTIR NO CAMINHO DA  INICIAÇAO e, finalmente: CALAR OU CONSERVAR 
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NO RECÔNDITO DA SUA MENTE E DO SEU CORAÇÃO, como experiências para sua 
vida futura, toda a longa aprendizagem ou esforço ganho na presente. 

O mesmo arcano XXII indica que o grande e perigoso JOGO DA VIDA foi ganho 
pela Mônada em evolução através dos maiores obstáculos. E com isso, os "Quatro Reis 
do Baralho", de acordo com o mesmo número de naipes, que outros não são, senão os 4 
Kumaras em função na Terra, entram, por sua vez, no, repouso cósmico, voltando à sua 
verdadeira função de Maharajas (ou Grandes Reis). 10 

São Eles que regulam Skhandas (tendências) e Nidhanas (causa ou essência), na 
construção do Bom ou Mau Karma (lei de Causa e Efeito ou Ação e  Reação), em cujo 
livro (acásico ou do Akasha) escrevem os Lipicas. No individual, tudo isso – por sua vez –  
está gravado tanto nas mãos como nos pés, embora que a Quiromância posta em prática, 
nenhum valor possua, por não conhecer, ainda, a antiga Ciência usada por aqueles que 
estivam incumbidos de semelhante leitura. Para os grandes clarividentes, é no referido 
Livro (Anais acásicos) onde a mesma é feita, ou teosoficamente falando, no plano Búdico, 
ou 4o, que tanto vale no homem, pelo principio intermediário da consciência espiritual para 
o mental. É o plano da  Intuição e da certeza se apresentara 7 mais 1 pétalas ou OITO, na 
razão dos "Oito Poderes do Iogui". E assim, 14 pétalas na parte superior com 8 na 
inferior, completam o número 22, como arcano maior que é, aquele de que estamos nos 
ocupando neste momento. 

Com as 22 cartas do TARO, jogavam os antigos Boêmios (Taro dos Boêmios, 
como até hoje é chamado) mas atualmente adulterado pelos falsos ciganos, pois quem 
diz Boêmio, diz gitano, cigano, Zíngaro, Tzíngaro ou Dzíngaro; ou sejam os filhos da 
Tzingaria...  aparte o grande mistério que pesa sobre semelhante povo nômade. 

O Taro Sacerdotal, entretanto, é de procedência Jina ou agartina, por ser o mundo 
dos Profetas, das Sibilas dos Rishis, dos Arhats, dos Todes, dos Munis e dos Mahatmas. 

 

* * * * * * * * * * 

O ano 1921 foi dirigido por Saturno, ou seja o deus Cronos (o Tempo), trazendo a 
simbólica ampulheta, na qual é contada a evolução total da Mônada. Sim, uma Ronda 
completa, com as suas Sete Raças-Mães, cada uma delas com as respectivas Sete sub-
raças, ramos e famílias, através das quais, a mesma Mônada percorre os Sete estados de 
consciência, sob a preciosa égide de 10 mais 4 ou 14 avataras, pois que os 4 últimos são 
secretos. E isso, na mesma razão dos Doze signos zodiacais e mais Dois ocultos, como 
expressões das Jerarquias criadoras, muito bem expressas, ainda, nas Doze mais Duas 
pétalas da parte superior do Chacra cardíaco, como já foi dito anteriormente. 

                                                        
10 Foram eles que, nos meados da 5a raça-mãe (a Lemuriana) deram o direito nos seres até aí habitando o globo terrestre de 
humanos, Sim, por tê-los separado em sexos diferentes, além de lhes fornecer o mental. Donde, o termo sânscrito Manasaputras, dado 
aos primeiros Homens dessa Natureza, com o  significado, de "Filhos  (ou nascidos) do Mental”. 

Man, Manu, o homem, provém de Manas, mental, pensamento, etc. 

Em algumas línguas ainda em uso, como o inglês por exemplo, Man é o termo que distingue o Homem da Mulher, que é 
Woman, mas outrora, Noman, ou “não homem". 

Pelo que se vê a Humanidade está sob o controle ou Guia  dos  referidos Seres: Kumaras ou Makaras. São eles, pois que auxiliam a 
sua evolução.  

Kumara-loka (sânscrito: região ou esfera dos Kumaras) Nirvana.  

Nirvana não quer dizer "aniquilamento completo do ser," como .pensa a maioria, mas um lugar, cujo estado de  consciência possui 
tamanho esplendor, que não pode ser expresso por meio de palavras, pois que estas são demasiadamente grosseiras para definir tudo 
quanto se ache acima da compreensão humana. Podemos definir tal estado de consciência, como sendo "o da Vida do Espírito em seu 
próprio plano, porém, uma vida onde tudo quanto se relaciona às formas, não mais existe". O Nirvana é para aquele que deixou o 
inundo e a tal estado de consciência faça jús, como o Samadhi é para o homem, cuja vida de pureza e de conhecimentos elevados, o 
coloque, em certas ocasiões (momentos de êxtase, como aconteceu a certos santos da Igreja, etc.) no referido estado de consciência. 
Tal coisa também se obtém por meio da prática da Yoga da meditação, etc. ou seja aquele momento a que já nos referimos, em que o 
Iogui pronuncia a famosa, frase: TAT TWAN ASI. 

Quando Paulo diz em Efesos, III,16, 17: Todo ser bom pode falar no Cristo em seu Homem interno, equivale ao fenômeno antes 
apontado. Mesmo porque, falar no Cristo, é estar banhado por  Atmã, o 7o principio teosófico, que tanto vale por "principio crístico". 
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Tal, mistério tem por símbolo a ARVORE DA VIDA, também chamada de "Árvore 
genealógica dos Cabiras" ou Kumaras: (Makaras, etc.), ou seja: KUMA-MARA. 

De 1900 (começo do século XX) quando, de fato, o Oriente se funde no Ocidente, 
ao ano 1921, na referida fundação espiritual da obra, transcorridos foram 21 arcanos, pois 
que o 22, como se sabe, é a síntese dos demais nesse caso, em chegando ao ano 1942, 
tinha sido alcançado o dobro daquele, ou seja o misterioso número com que as nuvens –  
para não dizer, os céus – de São Lourenço – numa apoteose de luz digna de ser copiada 
por genial artista – receberam, os fundadores dessa mesma Obra, anunciando as 
Grandes Verdades... 

Se era uma "fantasia ou extravagância, corre por conta os céus!... 

O 28 de setembro de 1921 – ou o da fundação espiritual da Obra – fornece o 
seguinte e sintético esquema astrológico: Vênus em Balança, ou o signo que oculta a 
olhos profanos a eternal Presença. Donde, o “Quod superius, sicut quod inferius", com 
que a Cabala designa a separação entre o mundo divino e o terreno, na sua misteriosa 
linguagem para ser decifrada, apenas, pelos Iniciados nos Grandes Mistérios! 

Na mesma razão, o que diz um dos "Sete dragões celestes", que figuram em carta 
iniciação caldáica, ou seja o seguinte: "Enquanto Eu separar o Pai (o divino) do Filho (o 
humano ou terreno o mundo continuará passando peles maiores tormentos". Tais 
palavras demonstram, mais uma vez, "que o Homem deve fazer-se Um com a sua 
Origem". Mesmo porque, "Deuses fomos e nos temos esquecido", como afirmam as mais 
antigas escrituras sagradas. Ou no dizer de S. Agostinho: "Vimos da Divindade e para Ela 
havemos de ir", o que, diga-se de passagem tem a mesma interpretação da parábola do 
"Filho Pródigo que volta à Casa Paterna". 

Tudo isso está velado por baixo da famosa frase oriental "Aquele que ultrapassa o 
Akasha é fonte de toda Riqueza". Sim, a espiritual Riqueza de que todos os homens 
carecem. 

De fato, somente o Adepto, o Iniciado ou Homem Perfeito já ultrapassou o Akasha 
e, portanto, tornou-se "Fonte dessa mesma Riqueza". Riqueza moral e intelectual, em 
perfeito equilíbrio nas duas conchas da sua espiritual Balança. 

Eis aí também, o que nessas mesmas escrituras orientais se denomina de 
"Doutrina do Olho e Doutrina do Coração". São, ainda, os Dois Caminhos da Vedanta : 
Jnana (Conhecimento) e Bhakti (Amor, Devoção, etc.). No meio, o de Karma, através do 
qual a Humanidade inteira caminha, Oedipo de todas as épocas, pois que este termo 
significa "pés inchados”. Sim, de tanto caminhar. 

Segundo o conhecido processo, que se aplica ao aeróstato, ou seja, o de alijá-lo de 
seu lastro de areia, para subir, alcançar as mais altas regiões do espaço, assim também, 
o homem necessita alijar-se de seu mau lastro terreno para poder alcançar as sublimes 
regiões do Divino. 

Como discípulo, ainda,  a palmilhar O Verdadeiro Caminho da Iniciação, não deve 
dar ouvidos às vozes de escárneo, nem às pedradas que partem da negra floresta da 
Vida (ou mesmo de Avidya, como a da "ignorância das coisas divinas") sob pena de 
jamais alcançar a Meta desejada... São os Cães do Caminho". do conto iniciático 
comentado pelo grande Teósofo Roso de Luna, e a que se refere o velho provérbio árabe: 

Ladram os cães e passa a caravana"... O mítico Satã procura tentar o Crestus, o 
“Homem da Dor", no Jardim das Oliveiras, prometendo-lhe o mundo, as riquezas terrenas. 
Mas, o "Homem Perfeito", o Sábio, o Cristo, o Iluminado, finge não ouvir as vãs 
promessas do "Espírito do Mal", só pensando na sua Missão, no seu esforço, no seu 
Trabalho à parte a trágica visão que se delineia diante de seus alhos internos. E então, 
clama aflito: "Se não sou digno de Ti, ó Pai! afasta de mim o Cálice da Amargura"... E 
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a Tragédia, se completa sem  que o Homem renegue a sua "missão"... Consummatum 
est! 

* * * * * * * * 

"Do Uno-Trino – diz uma das estâncias do Livro de Dzyan (Dzin, Djina, Jina, Jnana, 
etc.), como um dos mais antigos do mundo – nasceram os Sete auto-gerados". E como 
estes tivessem realizado tão excelso Mistério, segundo a Vontade latente na sua própria 
Origem, tornaram-se Quatorze, donde, saindo mais sete neutros, equilibrantes ou 
intermediários, fizeram surgir o arcangélico número 21, o qual, ligado à mesma Origem, 
completa já em cima, no alto, nos céus, desde a "Queda do Espírito na Matéria", o último 
dos arcanos maiores o XXII   11  . 

São , os "Sete Anjos de Presença diante do Trono", que ao mundo vieram – depois 
de expulsarem seus Irmãos revoltados – na sublime representação das Três Jerarquias 
Superiores, capazes, portanto, de formar uma quarta, segundo os incomparáveis 
ensinamentos das teogonias, orientais, por isso mesmo, Teosóficas: Pitris Bharishads 
(Pitris ou Pais lunares) . Agnisvattas (solares) e Makaras ou Kumaras (mercurianos ou, 
andróginos),como resultado, em separado, das  3 primeiras Raças, que se equilibrando 
na quarta ou atlante, deram, origem aos seres humanos ou Jivas. Em tal ocasião uma 
nova "queda" teve lugar, pois que, os próprios deuses, arrastados pelos sêres aos quais 
dirigiam – a bem, dizer mais animais do que humanos, como prova, terem estes preferido 
seguir a outros seres de categoria inferior, por sua vez, conhecidos nas mesmas 
teogonias, pelo, nome de "Rackshasas negros", verdadeiros "demônios descidos da 
cadeia lunar" e dos quais ainda se acha repleto o "cone sombrio da Lua" ou, com mais 
acerto, o "cone sombrio da Terra". 

Semelhantes seres, embora as referidas teogonias não o apontem, estão a serviço, 
no mundo, de outros Seres de categoria muito mais elevada, do ponto de vista da 
"primitiva queda"... ou sejam, os que levam, também, os nomes de Nirmanakayas negros, 
em oposição, ou como "Sombras" dos Nirmanakayas brancos, ambas essas categorias, 
em número – já se vê – de sete. No Zend-Avesta, os luminosos (ou brancos) têm o nome 
de Amesha-Spentas e os sombrios, Angra-Manius. 

São, ainda, os luminosos, conhecidos como "Espíritos Planetários". E nas tradições 
transhimalaias , Dhyans-Chohans. São os mesmos Arcanjos da Igreja – como provam os 
seus candelabros (ou luzes que iluminam o lugar sagrado, o templo, etc.) possuírem o 
mesmo número de chamas: Sete. Eles significam os dias da semana, do domingo ao 
sábado, na razão seguinte: Miguel ou Mikael, Gabriel, Samael, Rafael, Saquiel, Anael e 
Cassiel, embora que seus verdadeiros nomes sejam bem outros... 

O mesmo "Planetário Ou Dirigente Ronda", à frente daqueles que ficaram fiéis à 
Lei – digamos, os primeiros Homens que se fizeram Adeptos, Iluminados, ou em 
harmonia com o Divino – teve que sustentar a mais terrível de todas as batalhas, contra 
as hostes do  Mal, donde, saindo vitorioso, pôde ter início a 5a raça  - a Ária – na qual se 
desenvolve Manas, o Mental, ou seja, o período de elevação para o divino, mais 
conhecido nas referidas Teogonias, como o de Nivritti-marga (evolução) em oposição ao 
de Pravritti-marga (involução), que foi todo aquele (período) desenvolvido durante as 3 
referidas primeiras raças humanas. 

 O termo "desenrolar do Fio de Ariadne", não é mais do que um símbolo, uma 
alegoria, digamos, reminiscência desse momento verdadeiramente assombroso da 
História da Mônada, em evolução em nosso planeta, pois que o mesmo termo faz lembrar 
o de ÁRIA e até  ARIAVARTHA, nome que teve nossa Mãe Índia no seu começo, ou 
                                                        
11 O termo "arcano" significa: "conservado (oculto) em Arca". Nesse caso, na Arca, na Barca, na  própria Agarta, pois que, bem poucos 
sabem o que em tal  Lugar está conservado. 

Com outras palavras: o próprio Mistério, que não se pode dar a conhecer, aos não Iniciados, digamos, na Mercabah, nas tradições 
ocultas, Doutrina ou Sabedoria Esotérica, etc. 
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quando as primeiras sementes atlantes vieram firmar-se no referido solo, guiadas pelo 
Manu que  lhe dizia, respeito. Os mesmos Hindus afirmam até hoje, "serem filhos dos 
Rûtas", que além de antepassados, significa, ainda, "pele vermelha ou  atlante"  12  . 

E, como se viu, tal raça ou civilização sendo a 5a por sua vez, é nela que so 
desenvolve o 5o estado de consciência, como reconhecem as escrituras teosóficas e 
ocultistas, isto é, Manas, o Mental,  a Inteligência. E isso, para que um dia, muito distante 
ainda de hoje, tal estado de consciência venha unir-se aos 6o e 7o ou, Budhi (Intuição, 
plano do Espírito, etc.) e Atmã (o Eu-Supremo, ou, sua manifestação em todo os planos), 
na mesma razão, 6a e 7a raças-mães, como todas, seguidas das respectivas sete sub-
raças, ramos, famílias, etc., o que vem provar as eternidades que ainda pesam sobre a 
evolução completa da referida Mônada. Razão de acharmos ridículo, quando qualquer 
astrônomo não Teósofo, ousa anunciar "o fim do munido para dentro em breve"... 

Para servir de berço às 6a e 7a sub-raças da 5a raça-mãe, teve lugar o grande 
fenômeno cíclico e não apenas histórico da Descoberta da América, melhor dito, 
"redescoberta", porquanto foi ele poupado à grande catástrofe atlante, que se  deu há  
perto de um milhão de anos, pois que a maior parte é justamente aquela que se acha no 
fundo do oceano que leva tal nome. Muitas pessoas confundem o  referido continente, 
com a "ilha de Poseidonis” – que também restou da colossal catástrofe – e a qual, por sua 
vez, .teve a mesma sorte, há perto de 9 mil anos. 

O termo “Missão Y'', que se dá àquela em que a S. T.B. está empenhada desde o 
ano 1921 – embora que em 1900 já tivesse tomado uma forma objetiva para determinado 
número de Seres que não se confundem com a maioria dos homens. 13 , justamente, 
porque, na parte Norte do referido continente, donde surgirá a 6a – e já se notam os seus 
primeiros "rebentos" – e na parte Sul, a 7a como estamos fartos de provar, não só, em 
nossa obra O Verdadeiro Caminho da Iniciação, como em outros estudos publicados 
nesta revista.  

Daí, a exigência de todos os novos que habitam o referido continente – através de 
uma mútua e perfeita compreensão dos altos destinos que lhe estão reservados na 
História – se considerarem como membros de uma só e mesma Família. Ou, com outras 
palavras, os elos de uma Cadeia de Fraternidade, que não devem nem podem ser de 
nenhum modo, abalados ou estremecidos.  

E isso, para servir de exemplo aos povos em decadência, que de não pode nem 
defender-se com seus próprios e únicos recursos, apelaram para os do Novo Mundo, quer 
no sentido militar ou guerreiro, quer no financeiro, além do principal, que o da alimentação 
e quantos meios de defesa a vida humana carece. 

Tudo mais quanto por aí sé diz e faz... não passa de pruridos simplesmente 
epidérmicos, ou no que eles pensam ser a parte visível, clara, objetiva do mundo, quando 
existe uma Lei superior ou Divina, da qual todos os homens e  tudo quanto no Globo onde 
os mesmos habitam, são dependentes: a da Evolução da Mônada. 

Colombo foi o Iluminado a quem incumbiu a parte mais importante desse espiritual 
Testamento. Enquanto a Cabral o seu "codicilo". 14  . 

                                                        
12 Vide nosso artigo Intitulado MAHABHARATA, números 113 e 114 desta revista, onde se faia mais detalhadamente sobre o 
assunto.O mesmo poema – como o mais popular da Índia, e que excede a quantos já foram escritos no mundo – aponta como cenário 
de todo o seu desenrolar – o antigo reino dos Kurús, de pequena extensão; o tema, é a luta entre duas famílias aparentadas rivais: a 
dos Kuravas e o dos Pandavas, disputando entre si, o domínio da Índia. 
13 Não se deve confundir a Obra coxia a Instituição que hoje lhe serve de fiel guardiã na Terra. A primeira é eterna, pois que já provém 
do início das coisas, pouco importando as mãos de quem a dirigiu nos diversos ciclos em que é repartida a vida Universal . Todos os 
Grandes Iluminados que a este mundo vieram com determinada missão redentora para os homens, falaram em seu Nome, pouco 
importa que os homens tanto de outrora como de hoje não compreendessem o verdadeiro sentido das suas palavras. O mesmo Jesus, 
referindo-se a Elias, fez ver: "Ele já veio e vós não o reconhecestes". É tão verdadeiro isso, como tudo mais... 
14 Vide nosso artigo Colombo e Cabral publicado em o número 110 desta revista. 
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Mais uma vez: "Brasil, Santuário da Iniciação moral do gênero humano, a caminho 
da sociedade futura". Sim, porque é nele onde se mantém, vivas e crepitantes, as 
BRASAS de AGNI, o Fogo Sagrado dessa mesma Missão.  

 Materialmente falando, "Brasil celeiro do mundo!" 

Quanto aos que pensarem ao contrário, e porisso, já nos atacaram e ainda nos 
queiram atacar, o fazem por ignorância, pois que, em verdade, é ela – a ignorância –  
quem concorre para todos os sofrimentos e maldades que no mundo ainda persistem. 

Razão dos livros sagrados do Oriente afirmarem: "Que todos os sofrimentos 
humanos residem em Avidya ("ignorância dos conhecimento divinos") ".  

Desctruere et Construere. 

"O Verbo fazendo-se carne” na própria Voz do Eterno, qual aconteceu a Moisés, na 
Terra prometida, através da "Sarça ardente" – manifesta-se como "Uno e Trino", em 
forma de "marciano ou armipotente Guerreiro, cavalgando um cavalo branco" (não é o 
mesmo Jehovah, o Senhor dos exércitos celestes?... ), que, a bem dizer, é a Mônada ou 
TRÍADE SUPERIOR cavalgando os quatro princípios inferiores ("as quatro patas do 
cavalo"). 

É o mesmo Cavaleiro ou Guerreiro de que tivemos ocasião de falar na anotação 1 
do presente estudo: Maitri, Maitréia, Akdorge, etc. 

O mesmo termo sânscrito, Maitri, não quer dizer apenas "Compaixão", como julga 
o grande sanscritista Burnouf, mas também: Mai, proveniente de Maya (a ilusão dos 
sentidos") e Tri ou três, isto é, Três ilusões, três mundos, três corpos, três qualidades de 
matéria, etc., etc. 

Razão dê aparecer TRÊS vezes aos Fundadores da obra em 1921, inclusive no 
cume de uma Montanha. Todas as Missões começam em uma Montanha, do mesmo 
modo que nelas se dão as grandes Tragédias incluindo a do Gólgota. 

Quanto aos 3 lugares de tão excelsas aparições, possuem o seguinte sentido 
esotérico: "na porteira ou cancela, da Pensão São Benedito", (onde os mesmos se 
hospedaram) na razão de Portal, "entrada do Templo, etc., etc.", mas também, lugar de 
entrada e saída das Mônadas, na sua exigida Evolução na Terra. "Entrada e saída", 
também significa: nascer e morrer, tornar a nascer, ressuscitar ou reencarnar... Porteira, 
cancela, etc. possui todo curral, aprisco, abrigo para a boiada o rebanho, o gado, pois que 
aos mesmos sacerdotes -j quer no Oriente. como no Ocidente, se dá o nome !e 
"Pastores", Guias, condutores de ovelhas, etc. 

O nome sânscrito com que era conhecido o "Príncipe Sidharta, de Kapilavastu", ou 
seja Gautama, o Buda (na mesma razão de Jesus, o Cristo, se ambos querem dizer a 
mesma coisa: Sábio, Iluminado, etc., têm o seguinte significado: Gau ou Go, gado e 
Tama, condutor, guia, pastor, etc. 

O mesmo termo "Pontífice", quer dizer: Construtor de Ponte, ou seja "aquele que 
conduz as almas, ovelhas, etc. de um ponto a outro, digamos: do terreno para o divino".  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A tradicional "porteira ou cancela" da Pensão S. Benedito, cujo prédio se vê nos 
fundos, hoje  quase em ruínas. 

 

"Pontífices pyronis", eram os Sumo-sacerdotes egípcios, numa série numeral 
idêntica, digamos assim, aos "Maha-Chohans" das tradições hindus (ou Maha, grande e 
Chohan, Chefe, Senhor) representações dos "Espíritos, Planetários". Como também, na 
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mesma série numeral tibetano-mongol dos Dalai-Lamas, Trachi-Lamas e Budas-vivos, 
embora que esta, em número diferente das duas primeiras, as quais, já temos dito várias 
vezes, eram as suas duas Colunas vivas. 

Mais do que, "sacerdotes, pontífices", etc., os Manus, por serem, de fato, os 
condutores – não apenas de almas, ovelhas, etc. – mas, desde as raças-mães, até as 
sub-raças, ramos, famílias, clãs, etc., etc. obedientes, Eles mesmos, a categorias maiores 
ou menores embora que todos nascidos do mesmo Tronco. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Um grupo de membros da S.T.B. em visita no “misterioso e querido Lugar”. 

 

Condutores, sim, das SEMENTES escolhidas na raça ou civilização anterior, para a 
formação da seguinte ou futura. 

"A passagem bíblica do Mar Vermelho", não possui o sentido grosseiro que julgam 
as religiões ocidentais, que nunca apercebem "por baixo da letra que mata, o Espírito que 
vivifica". 

Mar Vermelho, por ser a matéria tamásica ou a mais grosseira das 3 gunas (ou 
qualidades de matéria), por, sinal que idênticas às 3 cores matrizes: Sattva, amarelo; 
Rajas, azul e Tamas, vermelho. Sim, a matéria grosseira do mundo; através da qual os 
Discípulos, os apóstolos, etc., desse mesmo Povo privilegiado, não devem passar, senão, 
a pé enxuto, termo este que também não foi elucidado, e significa, "sem ser tocada", e 
não, que o mar se abrisse, para os israelitas passarem, guiados pelo Manu. Ademais, 
água, mar, rio, etc., são sinônimos do próprio: termo: Moisés, "salvo das águas".  Donde, 
também, se falar no "Manú-peixe", donde provem, por exemplo, o nome da cordilheira 
peruana: Manchu ou Machu-Pichu, isto é, Manu-Piscus, Piscis, Peixe, etc. 

Abusando um pouco daquilo que .chamamos de "chave fllológica", como a mais 
importante das sete cabalísticas, vemos que o mesmo termo "Gautama", poderia ainda 
ser desenvolvido do seguinte modo: Gau ou GO, gado, etc. e Tama ou Tamas, vermelho. 
Nesse caso, conduzia ele o povo escolhido entre os de "pele vermelha, Rûtas, atlantes, 
etc.", já salvos na raça ou civilização seguinte, que foi – como se viu em outros lugares – 
o  ário (donde o termo Aryavartha, dado à Índia, terra do mesmo Gautama, o Buda). Com 
outras palavras: "O gado tamásico já salvo, para servir de guia ao ainda não salvo ou 
redimido". 

Falemos da segunda aparição do Cavaleiro Maitri: teve a mesma lugar entre duas 
árvores, no meio do caminho que vai ter à Montanha Sagrada. 

Duas Árvores, Duas Colunas, dois Ministros, como no Templo de Salomão e 
quantos outros iniciáticos Templos, o mundo já possuiu e possui ainda. Haja vista, na 
Maçonaria às de nomes Jakim e Bohaz, ladeando o Grão Mestre, o "Sumo pontífice, 
obreiro construtor em geral, inclusive de cruzes, como o foi José, o carpinteiro, etc. Por 
cima da cabeça do Grão Mestre, o triângulo, a Tríade Superior dentro da qual está 
firmado o Maior de todos os Obreiros ou construtores, por ser: o SUPREMO AR-
QUITÉTO, Honra e Glória, finalidade, portanto, dos GRANDES MISTÉRIOS. 

As iniciais das duas Colunas J e B – estamos farto de dizer – envolvem a vida de 
quase todo os Grandes Iluminados. Sendo que, servindo de Coluna Central, o. H do 
conhecido termo J H S (composto de 3 letras...) , como se fora o mesmo Grão Mestre, o 
Supremo Instrutor, Guia, etc. 
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Ilustração: foto 
Legenda: 

As Duas Árvores-colunas, onde o Cavaleiro misterioso apareceu, pela segunda vez 
aos Fundadores da Obra em que a S.T. B. está empenhada. 15   

A fotografia foi tirada muitos anos depois, por sinal que, se dando o fenômeno que 
na mesma se constata: o do desdobramento astral ou Jina das duas referidas árvores. 

 

Jesus (ou antes, Jeoshua ou J H S e mais as vogais a e o u...), nasce em Belém e 
morre em Jerusalém. Anuncia-O e batisa-O, João Batista ou Jokanán 16  . E tal "batismo" 
é feito no rio Jordão. 

Crucificado entre dois ladrões, mesmo assim, possui ele duas falsas colunas, na 
formação de um Ternário. 

José Bálsamo foi o primitivo pseudônimo do Conde de Cagliostro, como "Grão-
copta que era da Maçonaria egípcia". E ele mesmo possuía um outro companheiro, 
formando os dois, as Colunas ou Ministros – como verdadeira "cobertura, escudo, etc." –  
ao Conde de S. Germano, cujo nome, por sua vez, era: LORENZO PAOLO DOMICIANI, 
encobrindo o verdadeiro ou secreto, formado com as mesmas iniciais: J H S . 

Quanto às três – L.P.D. (de Lorenzo Paolo Domiciani) – trazia-as Cagliostro em 
rica medalha pendente do pescoço, com o sentido de LILIA PEDIBUS DESTRUE, pois 
que a missão, naquela época, era a de destruir a Flor de Lis Francesa ou dos Bourbons", 
com "a Queda da Bastilha, etc.". De fato, depois da Monarquia veio a República, como 
aconteceu ao Brasil, um século justo depois: 1789-1889. E tudo isso, na razão do 
DESTRUERE ET CONSTRUERE. 

Enquanto, naquela época, as 3 letras, destruindo a Flor de Lis dos Bourbons, 
construía-se uma Nova Era de felicidade para o mundo, vemos agora, em plena guerra, 
em plena destruição da velha Europa de uma civilização decrépita, a construção, também, 
de outra Era mais importante, pois que, durante muito tempo a Paz reinará sobre a Terra. 
E isso, através desse Movimento espiritual ao qual se propôs dar o nome de" Missão Y", 
por envolver as Duas Américas. 

E assim, novamente as 3 iniciais, L.P. D. se manifestam na Europa, porém, de 
modo caótico para aquela época. Sim, na mesma França, porém, através dos não menos 
decrépitos indivíduos conhecidos pelos nomes: Laval-Petain-Darlan. Sem falar em outros, 
como por exemplo, Le Blum, Daladier, etc., etc. 17   . 

                                                        
15 De "aparições" e outros fenômenos que para o vulgo passam por  "milagres", e para os materialistas são puras, "fantasias e 
extravagâncias", estão repletas as escrituras religiosas, como também, as lendas, as tradições, o folclore, enfim ele todos os povos do 
mundo. 

Não há, pois, como dizer: Credo quia absurdum,  mesmo que nem todos conheçam a tradução exata dessa frase atribuída a S. 
Agostinho. 
16 Jokanan ou Iokanan, quer dizer: Arauto, Anunciador, etc. mas  também, “o que se sacrifica por outro, digamos, o verdadeiro Cristo". 

A palavra deve ser desdobrada do seguinte modo: Yo ou IO e Canan ou Canaan: “Aquele que indica o caminho", o itinerário de IO ou 
Ísis" e que deve ser seguido pelo Manu à frente de seu povo". Anunciar, apontar, indicar, etc. possuem o mesmo sentido. 

Quanto às iniciáticas letras J e B, a História está cheia delas, por sinal que interferindo  de modo interessante na vida de muitos 
homens de valor: Napoleão, por exemplo, enquanto viveu ao lado de Josephine Beaunharmais, chamada "sua estrela-guia", foi sempre 
feliz nas suas empreitadas de guerra. Segundo exigências de estado, casa-se cota a imperatriz Maria, Luiza. E logo começam as suas 
desditas. Não se deve esquecer, além do mais, que a referida imperatriz possuía um colar feito com pedras retiradas do túmulo de Ju-
lieta impregnadas, pois, das dolorosas vibrações da conhecida Tragédia. 

No mundo oculto, além de José Bálsamo e outros mais, aparece o do famoso sapateiro Jacob Boehme, ou seja o mesmo que, de uma 
hora para outra se transformou em prodigioso “clarividente". 

Conduzimos o leitor interessado em tais assuntos, a fazer a leitura de nosso artigo intitulado: Paracelso, Cagliostro e S. Germano, em 
o número 110 desta revista. 
17 Mais uma vez, chamamos a atenção do leitor para o número 110 desta revista, onde se fala nos referidos personagens. 
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Não falemos, entretanto, em outros três indivíduos, melhor dito, "monstros", mais 
conhecidos por Hitler, Mussolini e Hirohito (de que é "escudo ou cobertura", Tojo), porque, 
como "verdadeiros Flagelos de Deus – à guisa; de Átila, Genqis-Khan e Tamerlão – são 
os que mais têm concorrido para a "destruição dos pontos geográficos mais decadentes, 
trabalhados  ou involuidos do Globo..." 

E com isso, mais uma vez se prova que, "cada povo tem o governo que merece"... 

Do mesmo modo, que na doutrina de Monroe, "a América é dos americanos", e no 
lema de Bolívar (repetida por Saenz Peña, quando em visita ao Brasil) "Tudo nos une, 
nada nos, separa; ficam comprovadas as nossas próprias afirmações. Sim, de "que é do 
continente americano donde vai surgir a nova civilização portadora de melhores dias para 
o mundo". Uma civilização, sim, porém com a sua "bifurcação Norte e Sul", segundo foi 
dito em outros lugares deste humilde trabalho. O "Y" grego, tem o sentido esotérico e 
pitagórico, dos Dois Caminhos da Vedanta, que, diga-se de passagem, fazem valer o 
mistério contido nas duas iniciais: J e B, isto é, Jnana e Bhakti.  18 

Falemos, agora, da terceira aparição do tradicional "Cavaleiro das Idades". 

 Como já foi dito, a mesma teve lugar no cume de uma montanha. Cume. ou 
Cumara, Kumara ou Makara. Já foi dito na anotação 2 o que representam tais Seres: os 
que deram o Mental e o Sexo aos homens da Terceira raça-mãe . (a raça lemuriana), de 
acordo com a  própria Forma-dual latente na Unidade primitiva que, manifestando-se em 
forma TRINA, repete cabalisticamente a referida latência, doseguinte modo: ADAM-
KADMON (mundo divino), ADAM-HÉVE (ADÃO E EVA das religiões Ocidentais); mundo 
equilibrante Iigado ao terreno (mundo acásico, etc.) é ADAM-CHEVAOTH, em oposição 
ao divino, ou o mesmo termo Jehovah, lido anagramaticamente.  

 

Ilustração: 

Legenda: 

Lugar onde apareceu o misterioso "Cavaleiro da capa encarnada" (JORGE, 
GORGE, Akdorge, Maitri, Maitréia, etc.), em 28 de Setembro de 1921, aos Dois 
Fundadores da Obra. 

 

Por trás dessa "tríplice manifestação", uma 4a (o 4o sol cabalístico, na razão 
também, das 4 cabeças, os 4 sóis nahoas) . Nas escrituras sagradas do Oriente, é 
SURYA, "o Sol místico (ou espiritual) donde se irradiam sete Raios, dos quais o último é 
SVARAJ". A sétima nota desferida pelo Heptacórdio divino. O Sétimo estado de 
consciência, o grande enigma contido no OEEHAOO sagrado, que em nada difere do som 
emitido "pelas Sete trombetas da Visão de Ezequiel"... E assim por diante. 

Nas Montanhas nascem os rios que banham e fertilizam as planícies, indo 
desaguar nos grandes oceanos. Do mesmo modo, como já dissemos, as Missões ou 
"Movimentos espiritualistas" que, na maioria das vezes, terminam em Tragédias. 19 . Tais 
Montanhas possuem determinado número, que, com outras menores em seu redor, 
formam verdadeiros "sistemas planetários", transformados em "geográficos". Dentre elas, 
figuram: o tradicional Monte Meru, no continente hiperbóreo, mas, para muitos, o próprio 

                                                        
18 O nervo ótico, por sua vez, se compõe de dois ramos: um para cada olho. E com isso, a visão perfeita das coisas. Olhando-se pala 
a ponta do nariz, conto exige certa Yoga (ou exercício oriental) para a obtenção da visão interna, espiritual ou de "clarividência", o 
fenômeno se dá justamente em sentido contrário ao ângulo formado pela visão física. Pelo que se vê, o fenômeno é mais cientifico, do 
que, propriamente dito, místico, etc. E nem é para se dizer o contrário, desde que, teosofia e CIÊNCIA ETERNA, Sabedoria (de Super-
Homens, Iluminados, Gênios etc. são uma só e mesma coisa. 

E a oficial, como se viu, é um dos seus muitos ramos, por infelicidade, completamente adulterados do Tronco ou Origem. 
19 O termo “tragédia” provém do “tragus latino e grego, que além de se relacionar com o termo Kumara, Capris, Capricórnio, etc. faz 
também, lembrar o de cume de qualquer “montanha”, é “o trago de fel, da amargura de todos quantos se acham crucificados na sua 
Missão na Terra.” 
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Everest, o que é falso: Mória, ou do Colégio (Fraternidade, etc.) dos essênios", da seita 
de nazar, donde provém o termo "nazareno" que ao mesmo Jeoshua se dá até hoje,não 
por ter nascido em Nazaré, mas por usar os cabelos, segundo o costume que ainda hoje 
possui tal nome. O referido termo lido anagramaticamente dá o "razan" de certas línguas 
antigas, com o significado de cortar, pois que ainda hoje o rasor inglês é dado à navalha, 
e o raser francês quer dizer cortar, aparar, etc., pouco importa se "rente" ou comprido, em 
cima dos ombros, como era o usado pela referida seita. Foi em tal Fraternidade onde 
esteve Jeoshua dos 13 aos 30 anos, pois que, a mesma Igreja ignora a sua vida durante 
todo esse tempo. Sim, aos 13 anos discutia com os doutores no Templo. Depois, toma 
destino ignorado, para aparecer aos 30... , A seguir, o famoso "Monte Líbano", do "Velho 
da Montanha", dos grandes mistérios até hoje pouco conhecidos. Em redor desse 
misterioso Ser, do qual, certos ignorantes e maldosos dizem os maiores absurdos, havia 
como "Cobertura" uma espécie de "Ordem de Cavalaria", cujos guardiães ou defensores 
do lugar sagrado, tinham o nome de "hassasshins" (soldados, guardas, - etc., etc.) donde 
– segundo entendidos no assunto – nasceu o bem nosso termo "assassino". 

A seguir, o Monte Sinai, onde Moisés – segundo as próprias escrituras – “recebeu 
de Deus, o Decálogo'', que em nada difere do de todos os Manus, pois que não há um só 
que não possua o seu, a começar por Vaivásvata, quando conduziu seu povo, há um 
milhão de anos, para a planície do Tibete. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Alguns, anos depois, de tão auspicioso acontecimento (1930), eis a fotografia 
obtida do referido lugar e das pessoas que o visitaram naquela ocasião.Trata-se de um 
fenômeno astral ou Jina, pois que tudo e todos aí se acham "desdobrados". 

Duas pedras, no segundo plano, tomam a forma das "pirâmides egípcias". 

No terceiro plano, como se saíssem do "seio da Terra", dois misteriosos Seres 
trazendo "turbantes", ou, quem sabe? "régias coroas'', faltando apenas Uma, para as 3 
exigidas. 

In foro conscientiae.... Ou melhor: Onus probandi. 

 

 E isso, por serem os mesmos, sem exceção alguma (grandes e pequenos) 
"emanações ou manifestações divinas na face da Terra", de acordo com o significado do 
termo grego, EON, que, lido anagramaticamente, dá o NOÉ bíblico. Foi nesse mesmo 
"Monte", onde lhe falou ,"a sarça ardente", na razão de "Voz partida do Seio da Terra", 
como eco das que "procedem do Alto ou mundo divino'', idênticas a Kundalini e Fohat, 
que a bem dizer são as Duas Forças que mantém em equilíbrio o globo, terrestre. Na 
mesma razão de dois pólos: um positivo e  outro negativo; para a Terra, que é o (neutro 
ou equilibrante . Vem depois, o Monte Tabor, da "Transfiguração de Jesus ou Jeoshua", o 
mesmo onde, 1799 anos depois, Bonaparte obtem vitória sobre os Turcos e os árabes. E 
isso, porque Bonaparte continua um mistério na História... 20 , quer como Kshattrya ou 
"guerreiro"; quer como Jina ou "sábio", melhor dito, Iniciado. 

Como ele, outros mais nessa mesma História, porém, nunca, “monstros" iguais 
àqueles que fizeram sua aparição no mundo, justamente quando este se acha em pleno 
período de destruição, ou melhor, no final de um dos ciclos em que é repartida a vida 
                                                        
20 Mais uma vez, convidamos o leitor interessado em tais assuntos, a fazer a leitura do número 110 desta revista, o lugar onde se fala 
do mesmo Napoleão Bonaparte. Abusando da chave filológica, para o nome do grande vulto da História de França, teríamos o seguinte 
significado: "o Leão do naipe ou dos naipes que rendo obter uma Boa ou Buena parte no Jogo em que estava empenhado, ou seja: o 
de formar os Estados Unidos da Europa. Mas logo no exceder-se no que “havia prometido nas galerias subterrâneas de uma das 
pirâmides egípcias, ao Ser que lhe serviu "de Guia...  é derrotado em Waterloo, isto é, "o trunfo lhe sai às avessas", ou "perde a 
partida", tornando-se prisioneiro da "Ilha de Santa Helena". 
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universal, para o alvorecer de um outro, que terá por campo de ação – como já dissemos 
em outros lugares deste trabalho – o  "continente americano".  

Foi, ainda, essa mesma "Lei que a. tudo e a todos rege", que exigiu um período de 
três anos (sempre o três) para a Obra tomar sua forma objetiva na Terra. E isso à Rua 
Santa Rosa, 426, Niterói, cujo primitivo nome tendo sido São Lourenço, é o mesmo do da 
fundação espiritual da Obra.  

Foram fundadores da hoje cidade de Niterói, capital do Estado do Rio, o chefe 
índio dos "Termininós", o famoso Ararigboia, e o padre Anchieta, tipo inconfundível de 
Adepto ou Iniciado.  

Astrológicamente falando, o ano 1924 (da fundação material) , foi governado pelo 
sol. O 10 de agosto, por sua vez, em pleno Ciclo do Sol. E tal fundação se deu às 15 
horas de um domingo que, como se sabe, "é dia do Sol". Nesse caso, três sóis, três 
mundos, três qualidades de matéria: Mater-Rhéa, Mãe-Terra, mas também Maitri ou 
Maitréia.  

Finalmente, ano de 1942, quando termina o ciclo III da Obra, dirigido por Saturno, 
ou, seja o mesmo que lhe serviu de égide, proteção, etc., em 1921. 

O de 1943 – começo do ciclo IV – é dirigido por Júpiter: Zeus, Deus, Jove, Jeove 
ou Jeovah.  

Novo ciclo, novo emblema! A Espada do Conhecimento, da Obra, da Verdade, da 
Justiça. Espada, também, da Pátria, em defesa da civilização, contra as hostes do mal.  21 

Os Dois Poderes em 1943 se firmam juntos: o Espiritual e o Temporal! Donde, a 
exigência de uma FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA, pela qual nos batemos desde o 
começo da Obra, isto é, desde o ano 1924. 

Quanto às três iniciais com que já se fez conhecida em todo o Brasil e grande parte 
do continente americano, ou seja S.T.B., do inconfundível nome SOCIEDADE 
TEOSÓFICA BRASILEIRA, possuem o seguinte valor cabalístico, segundo o alfabeto 
pitagórico, também usado pelo Conde de Cagliostro, Nostradamus e Paracelso: S=20, 
T=6 e B =2, cuja soma, 28, é igual à data do seu espiritual nascimento. Sem falar nas 4 
fases lunares, como dobro também das 12 mais duas (secretas) solares, ou sejam os 
"Signos zodiacais", como foi dito em outros lugares deste estudo. "Em busca dos 14 
pedaços de Osíris" (o Sol), andava Ísis ( a Lua), "segundo a Mitologia egípcia”. O que vem 
provar que o mistério entre esses "dois astros" é o mesmo, ou melhor, que ambos se 
acham estreitamente ligados. E com isso, também, o natural fenômeno do dia e da noite, 
no decorrer de 24 horas. A data de 28 foi mensalmente comemorada em nosso Templo, 
nos primeiros anos do seu estabelecimento na face da Terra. Atualmente, só uma vez por 
ano, em homenagem à sua exaltação no "cume da Montanha Sagrada". 
                                                        
21 Vide os números 113/114 desta revista, nosso artigo intitulado: O Novo emblema da S. T. B.  

Fato interessante, é aquele do Ministro do Interior e da Justiça da Inglaterra, Mr. Herbert Morrisson ter declarado, em um dos seus 
últimos discursos, que "a espada da Justiça do mundo" deve ficar, depois da guerra nas mão dos Aliados". E isso é muito significativo, 
porquanto, o mundo deve ficar durante muitos anos em exigido período de Paz, afim de se firmar o construtivo Ciclo para o qual foi 
descoberto o continente americano. Quanto à Europa, propriamente dita, como aos demais continentes do Globo, antes que esse 
fenômeno se realize, passarão por  grandes transformações, digamos, uniu interdependência – inclusive, comercial, da qual não po-
derãop absolutamente fugir.  

Outro interessante e valioso fato relacionado com a nossa Obra, embora Seu cunho exclusivamente espiritualista: a esplêndida Men-
sagem do Vice-Presidente dos Estados Unidos, o Sr. Henry Wallace, ao Povo Brasileiro, onde, além de outras coisas diz o seguinte: 
"Deus concedeu ao Brasil a natureza do Paraíso Terrestre, auxiliando-o mesmo a ser a Terra da Promissão (os grifos são 
nossos) . 

Mais adiante: "A mocidade do Brasil já é e será, no decorrer dos tempos, a arais bela do Mundo".Sim, acrescentamos nós, como a 
prodigiosa SEMENTE da Nova Civilização; o que "concorda em gênero e número" com o precioso Lema de nosso espiritual Trabalho 
ou Missão: SPES MESSIS IN SEMINE (A esperança da colheita está na SEMENTE). 

Convém notar que, a S. Exa. o Sr. Vice-Presidente dos Estados Unidos, costumamos enviar todos os números desta revista, além do 
mais, por sabermos que se dedica à leitura do ocultismo e da Teosofia, por sinal que possui riquíssima biblioteca, sobre tais assuntos. 

Pelo que se vê a "Missão Y" vai produzindo os seus maiores e mais brilhantes resultados por todo o continente americano. 

Nesse caso, não há como dizer: Go shead!  Para a frente! 
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E isso, por muitos anos ainda, pouco importando os ataques, as campanhas de 
difamação, filhas do despeito, do orgulho, da vaidade, da inveja, para não dizer desde 
logo, da "maldade humana", que é dom comum de quantos, consciente e 
inconscientemente, se acham a serviço das ''hostes do mal". 

Quanto ao número 14, bastaria apontar a escolha dos primeiros "Pupilos da Obra, 
que formavam o referido número. Na mesma razão das "14 esfinges postadas na 
alameda que ia ter aos templos fenícios, assírios e babilônios. 14 esfinges, ou 
"andróginos em separado": Sete Pitris Bharishads e Sete Agnisvatas, pois que, Sete 
Makaras ou Kumaras, como Andróginos Perfeitos, representam o valor do mesmo 
Templo. Sete mais sete mais sete, igual a 21, que ligados à sua origem ou Unidade, como 
o maior de todos os Mistérios, é igual a 22, ou seja, o último dos Arcanos Maiores.  

Nascendo os Dois fundadores da Obra – a Mulher a 13, e o Homem a 15 – a soma 
dos dois é igual é 28, como o da fundação espiritual dessa mesma Obra. Nesse caso, 
dobro de 14, que é justamente o arcano que, separando, no entanto, equilibra os dois: 
Temperança (ou Equilíbrio). É a letra num hebraica. Seu hieróglifo é um FRUTO: "bendito 
fruto de todo ventre materno": o FILHO. Mais uma razão para a existência dos "14 Pupilos 
da Obra". E como os avataras sejam em número de 10 mais 4, igual a 14... , é este o 
valor cabalístico do verdadeiro e único Filho: Maitri ou Maitréia, embora que, até chegar a 
sua época (Satya-Yuga ou "Idade de Ouro") possua o valor do Pai, cujo número não pode 
ser revelado. Astronomicamente falando, o NUM ou arcano XIV, corresponde ao signo 
zodiacal Scórpio, que é o de Marte, ou o Filho (o Guerreiro ,etc.) Do outro lado está Virgo 
ou Virgem, como signo de Mercúrio, separando os dois, Balança ou Vênus, na razão de 
Filho, Pai e Mãe. Ou, como já foi dito em outros lugares: a Balança, o Akasha médio, etc. 
separando o Divino (o Pai) do Terreno (o Filho) ou a mesma Humanidade, que, 
redimindo-se por seus próprios esforços", experiências, etc. deve se tornar igual com Ele, 
para ser igual com o Pai ou sua Origem. 

Mais uma vez: TAT TWAN ASI ("Eu sou Ele", Eu sou Brahmã, etc.) . Passemos 
agora ao sentido cabalístico dos dois arcanos XIII e XV (Pai-Mãe, Gêmeos espirituais, 
Castor e Pollux, Hélios e Selene, etc. etc. ): 

O arcano XIII ou letra hebraica MEM, tem por hieróglifo: a MULHER. Com 
semelhante letra se escreve em nossa privilegiada língua: Mulher e Mãe. São seus 
significados nos três mundos: 

1. princípio transformador universal: Destruidor, e Criador ou Construtor: Eis aí 
uma das muitas razões da Criação de nossa Obra: quando o mundo é 
desfruído, por meio de guerras, revoluções, cataclismos, etc., etc., ou seja o fim 
de um ciclo, de "uma civilização, etc. Ela aparece para construir, formar, au-
xiliar, etc., o Advento de uma outra civilização. E como Já foi dito, no Novo 
Mundo ou continente americano; 

2. A Morte que, de acordo com as sábias leis da Reencarnação e Karma, é quem 
concorre cara a aquisição das experiências (ou Skhandas), na formação dos 
indivíduos (seu caráter, etc.) . Nesse caso, o fator principal para a salvação da 
Mônada, a qual, ao alcançar a Meta, se torna Una com a sua Origem. Nesse 
caso, Morte, como Transformação, transmutação de um ser ou coisa imperfeita 
para outro ou outra perfeita. 

Não é isso o que se está passando no mundo?; 

3. A Força plástica Universal ou a mesma que a tudo e a todos 
envolve. O arcano XV ou letra hebraica Samech, tem por hieróglifo. primitivo, a 
Serpente. É seu signo astronômico, Sagitário, ou seja aquela mesma flecha ou 
flechas que "Júpiter olímpico – na mitologia grega – atira para o seu irmão Júpiter-
plutônico, para serem forjadas, no fogo de Vulcano", isto é, as "Mônadas caldas do 
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Seio de Ishvara, para adquirirem experiências no mundo terreno". Como se sabe, 
Sagitário é o signo de Júpiter. 22 . 

Quanto ao arcano ter o nome DIABO, o sentido não é o que lhe dá o vulgo, ao 
contrário, é dos mais profundos... Trata-se da própria Luz Divina (Lucifer ou Vênus, 
"Espírito da Terra") , ao mesmo tempo Fogo, que é obrigado a permanecer nessa mesma 
Terra até que a última das Mônadas caidas do céu, esteja redimida. Supremo sacrifício! 

Daemon est Deus inversus, afirma a Mercabah !  

Essa Luz sublime e radiosa é a mesma que se manifesta no centro da cabeça do 
Bode de Mendes, erguida para os céus! Não confundi-la, pois, com a quer se transforma 
em Fogo e vive em elaboração no Seio da Terra. 

E é a razão pela qual, em baixo do pedestal onde se acha o Grande Mistério, dois 
animais menores nele se acham acorrentados: o macho é vermelho, a fêmea, verde! 
Tejas e Vayú! Kundalini e Fohat! O andrógino cósmico. O andrógino terreno. Solve e 
Coagula! Pouco importa qual seja o Taro, se o próprio Arcano fala por si mesmo: "Aquele 
que não Me compreendeu, jamais Me compreenderá!" E isso será um, fato durante 
muitos milênios, pois que, a Humanidade, por sua vez, continuará acorrentada no 
pedestal do SEXO"... 

Seus significados nos três mundos, são os seguintes: 

1. Destino, o Karma ou Lei de Causa e Efeito, etc.; 

2. A Fatalidade, como resultado da "Queda de Adam-Neve" ou a que 
se deu em pleno desenvolvimento da raça lemuriana, com "a separação dos 
sexos"... Nisso está dito tudo, para aqueles que possuem o mistério das "Sete 
Chaves cabalísticas". 

3. Nahash, o "Dragão do Umbral", ao qual deve vencer essa mesma 
Humanidade, um a um dos seus membros, dentro de si mesmos, ou sejam: os 
seus maus atos e pensamentos, na razão das próprias Skhandas  ou 
tendências, que, na Balança do Arcanjo Miguel (ou Mikael), são pesadas no 
Portal do Jardim ou Paraíso terrestre, não para que nele não entre a "primeira 
parelha", como quer a Igreja, mas, ao contrário, não saiam quantas o mundo 
possui, até que integradas na sua primitiva Forma, possam dar entrada no 
Paraíso Divino... 

Tanto o Arcanjo Mikael como Maitréia são preciosas Alegorias de tão excelso 
Mistério! 

Idade em que, não somente os 3 mundos cabalísticos, conto os 3 Corpos de que o 
homem se compõe, estarão perfeitamente equilibrados... harmônicos entre si. O mesmo 
Globo terrestre só possuirá um continente, ou seja: uma faixa de terra cercando todo ele, 
e decada lado, um Oceano. Quanto ao resto... é proibido dizer. 

Por tudo isso, e muito mais ainda, se pode avaliar a razão de terem sido os 
arcanos XIII, XIV e XV, os construtores cabalísticos de tão maravilhosa Obra. Sim, como 
"expressão máxima da Vontade Divina!". 

 

O leitor envolvido ainda no labirinto, cabalístico da Obra 

O ano de 1943, quando começa o IV ciclo dessa mesma obra – como sói 
acontecer a todos os anos astrológicos, tem início a 21 de março, quando, muito 
propositalmente, é datado o presente trabalho, em sua Homenagem. 

                                                        
22 Nestas poucas palavras há um mundo de revelações para aqueles que sabem "interpretar por baixo da letra que mata, o Espírito 
que vivifica". Mas, para isso é preciso conhecer a fundo, ocultismo e Teosofia... Mais que Isso ainda: as prodigiosas Revelações que 
fazem parte do arquivo esotérico de nosso COLÉGIO INICIATICO: a S.T.B.  
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No primeiro grau de Aries ou Carneiro, o prognóstico para quem ou aquilo que 
nasce sob a sua égide, é: Caráter laborioso, armado para as lutas da vida. Quanto ao da 
fundação espiritual ou 28 de setembro: atração, inclinação para as coisas do Espírito, da 
religiosidade, da mística, das Ciências e das Filosofias. Responde por tudo quanto 
quiséssemos dizer, o mesmo nome TEOSOFIA, como Tronco ou Origem de todos esses 
prodigiosos Ramos da Evolução espiritual de todos os seres. 

No que diz respeito ao material, ou 10 de agosto: Inteligência poderosa, espírito 
assimilador e inventivo. 23   . 

Tudo isso vem provar a INDESTRUTIBILIDADE dessa mesma Obra, que no ano 
atual – mais do que, nunca – possui a defesa da própria Divindade, que lhe deu Forma e 
Vida na face da Terra! Sim, JÚPITER, JOVE, JEOVE ou Jeovah! 

E quanto ao nome do presente ciclo ou IV dessa mesma Obra, é: LABOR.  

Nesse caso, "Labor omnia vincit improbus" (O trabalho perseverante vence todos 
os obstáculos). 

Quanto ao Arcano de,1943, é figurado na sua própria soma: XVII – As Estrelas. 
Melhor dito, "os Espíritos Planetários", que, como se viu, são SETE. 

Nesse caso, a própria Divindade figura – como Sol espiritual, dentro de um círculo, 
e em seu redor, "os sete auto-gerados ou nascidos de si mesmos". 

Um Sistema Planetário, em todo o esplendor de sua espiritual Grandeza! 

O hieróglifo primitivo do arcano XVII, é: a Palavra (a Bôca e a Língua). Isso vem 
provar que em tal Obra se manifesta a Voz Divina (Deva Vani), o Verbo solar.  

Donde aquele postal romano materializado em 1932, dedicado a: La Boca de Ia 
Vocce de Ia Veritá.  

Astronomicamente, é MERCÚRIO o dirigente do Arcano 17, como símbolo de 
INTELIGÊNCIA. 

15 de setembro de 1883, é a data do nascimento – como se viu – e um dos 
Fundadores da obra. A soma de 1883 é: X X. Tal arcano tem por hieróglifo, a Cabeça de 
Homem, como lugar dessa mesma INTELIGÊNCIA. 

E sua letra o RESH hebreu, com o qual se escreve em nosso próprio idioma, os 
termos RÉGIO e REAL para definir tudo quanto é de origem elevada, superior; divina, etc. 
e também verdadeiro. 

Passemos agora ao arcano XVII e letra hebraica PHÉ, da soma cabalística do ano 
1943. Ele possui nos três mundos os seguintes significados: 

1. A IMORTALIDADE (para fazer jús ao termo INDESTRUTIBILIDADE) ;  

2. A ESPERANÇA (Fé, Esperança e Caridade ou Amor a todos os seres) ; 

3. A Força dispensadora de fluidos. No sentido individual, ou mesmo deifico, vemos, por 
exemplo, o do termo PTAH (Phé, etc.), ou seja o deus macho-fêmea (o andrógino, por 
excelência), do antigo Egito, que quer dizer: "dispensador de favores". Por sua vez, o 
do faraó Amenofis IV, depois Kunaton, cujo termo lido anagramaticatnente, isto é, NO-
TA-NUK, possui mais ou menos o mesmo significado: "doador de tesouros". Vem 
provar tudo isso, as excelsas Revelações ("preciosas dádivas celestes")., que possui o 
nosso COLÉGIO INICIÁTICO. 

E é a razão porque, desde o seu começo era chamado de BARCA DE SAL- 
VAÇAO, algo assim como se fosse a própria "Barca de Osíris" apontando no horizonte de 

                                                        
23 Quanto tudo isso é bem diverso do termo "debilidade mental". Algo assim como quem retira de si para atirar sobre outro... mais uma 
vez: Margaritas ante porcus. 
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nossa Pátria, e trazendo em seu bojo os inconfundíveis Tesouros, tanto do Egito, como da 
Índia, por serem o Pai e a Mãe espirituais de toda a Humanidade. 

O termo S.T.B . (sempre o número três) com que é hoje conhecida, a SOCIEDADE 
TEOSÓFICA BRASILEIRA, também indica a sua procedência: ''como Rama extensa 
vinda do Oriente para florescer as mentes dos filhos deste País, grandioso, etc. 

Nesse caso, "Grande Barca de Salvação" ou Maha-Yana, que é o "Budismo do 
.Norte", ou seja:  SRINAGAR TEMPLO BUDISTA, ou S.T.B. Hoje, para todos os efeitos, 
SUBLIME TEMPLO BRASILEIRO. Mais uma razão da sua INDESTRUTIBILIDADE, da 
sua  IMORTALIDADE.  

Sublime, indestrutível, IMORTAL, como o BRASIL! 

Com a mesma letra do arcano XV que é o SAMECH, se escreve SRINAGAR, que 
quer dizer: "Serpente de Fogo". Homens-serpentes, Iluminados, Iniciados, etc. 

Não é, como se viu, hieróglifo primitivo do mesmo arcano, a SERPENTE?  

Barca de salvação, repetimos; cujos tripulantes representam a prodigiosa 
SEMENTE (que também se escreve com "S") escolhida pelo Manu LOURENÇO-
PRABASHA-DHARMA (L.P.D.). Suas armas foram, são e serão sempre, as da 
Persuasão, da Renúncia e do Sacrifício, com as quais os mesmos Deuses – em todas as 
épocas – se serviram na construção espiritual do Edifício Humano.  

"Fluctuat nec mergitur", isto é, "pode ser sacudida pelas vagas, mas não soçobra". 
Lema este da cidade de Paris, que tinha por símbolo um navio.  

Barca, Arca, Agarta, etc. ... Idêntica àquela onde NOÉ (ou EON) meteu seu POVO 
ou, "espiritual Família", para sal-vá-la do "dilúvio universal". 

"Dilúvio  ou catástrofe universal", também é aquela que hoje se despenha sobre o 
Globo terrestre, com o nome de GUERRA. Guerra ou Destruição, tanto faz. 

Guiada a Barca S.T.B. pelo próprio MERCÚRIO – pouco importa se símbolo ou 
realidade – será conduzida ao PORTO SEGURO ou Meta indicada na Rota espiritual 
traçada pelas Deuses. 

O Chefe e fundador  da referida Obra, quando ainda criança, o primeiro  retrato que seus 
pais lhe mandaram tirar em companhia de seu "irmão" mais velho, foi em um "barquinho", 
como se vê no clichê abaixo: Ia remando, porque... o mais velho – direitos humanos de 
progenitura – apossou-se do "leme".  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Prognóstico de um futuro radioso! 

Passam-se os anos, e já- então, guiando ele um verdadeiro barco, salva 22 pes-
soas, como expressão viva dos Arcanos Maiores. E isso, em acidentada viagem da 
cidade do Salvador para a Barra do Gil, ponta sul da Ilha de Itaparica. 

Miniatura da Atlântida – como toda "ilha sagrada", seja no mar ou em terra – tem a 
mesma SETE léguas de extensão e o dobro (ou 14) nas suas vilas: Manguinhos, Bom-
Despacho, Amoreira, Gameleira, Sto. Antônio, Mercês, Jaburu, Duro, Ilhota, Gamboa, Pe-
nha Baiacú, Conceição e Barra do Gil (Gil ou Jina, como interpretaria Roso de Luna ao 
referido "santo"). 24 

                                                        
24 A misteriosa "ilha de ltaparica" – a "Ínsula Tabérlca" de Nassau, possui um arquivo histórico dos mais brilhantes. Sem falar no 
esotérico ou oculto, que nunca há de chegar ao conhecimento do mundo profano, embora que alguns dos seus mistérios já tenhamos 
desvendado nos leitores desta revista, inclusive naquele número que foi dedicado à mesma ilha. 

Do ponto de vista histórico, trata-se de "um reduto dos Tupinambás". Em 1561, o missionário Luis de Gran e seus companheiros 
Antônio Pires e Manuel de Andrade, aí chegaram com outros companheiros. No alto de uma colina fundaram a igreja de Vera-Cruz. Foi 
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Não possuía a Atlântida, sete cantões ou países, cada qual dirigido por um dos 
sete Reis de Edom? "Sem falar em uma "oitava cidade", cercada por altíssimas muralhas, 
por trás das quais se achava "um grande mistério?". 

Verdadeiro ÉDEN ou Paraíso terrestre, a Ilha de Itaparica, não só para os seus 
privilegiados habitantes, como para todos quantos a procuram. Sua água "maravilhosa" 
cura quase todas as moléstias, a começar pelo beribéri. Em matéria de alimentação, um 
verdadeiro celeiro: manga, caju (o mais, assombroso "medicamento" para a cura da 
LUES), banana, abacaxi, coco, etc., etc. Quanto a peixes, crustáceos e mariscos, em 
tamanha abundância, que não só abastecem toda a ilha, como a capital baiana, que lhe 
fica fronteiriça. 

Um assombro em fecundidade em todos os ramos da Natureza! No humano, por 
exemplo, rara a mulher que não dá à luz a dois gêmeos! 

Nessa Ilha Misteriosa  25   – qual a do genial Júlio Verne – também há um forte e 
uma igreja com o nome de São Lourenço. Sim. como aquele de São Lourenço dos 
Anciãos, em Portugal, o de Goa, sua possessão nas Índias, finalmente o sul-mineiro, 
onde a mesma Obra nasceu. 

Velhas Barcas de Salvação – voltamos a dizer – cujo cavername serviu para 
construir a da Missão Y e, consequentemente, a da S.T.B. – as do Budismo do Norte e do 
Sul, com os nomes Maha-Yana, ou "Grande Barca" – da qual já se falou em outros 
lugares – e Hina-Yana ou "Pequena Barca", ambas de cumáricas  recordações na parte 
mais transcendente da História dessa mesma obra ou Missão.  

É símbolo conhecido do Budismo, a "Roda de Samsara", a qual possui OITO raios, 
na razão também, dos "Oito poderes do Iogui", indicados no chacra inferior do cardíaco 
ou "pêndulo do relógio", o que já nos referimos em outros lugares, pois que o mesmo 
possui "oito pétalas". Mas, o que passou desapercebido nos mais conspícuos Ocultistas e 
Teósofos, é que tal Roda é idêntica, a do leme de quantas Barcas, naves, navios, vapo-

res, etc., se conhecem ou seja:    ] 
 

Finalmente,. SIC ILLA AD ARCAM REVERSA EST – como é do conhecimento de 
todo brasileiro ilustre – o precioso lema da cidade do Salvador (ou de Tomé de Souza) . 
Esse lema, atribuído ao dilúvio universal, ou ao momento em que a pomba volta para a 

                                                                                                                                                                                        
nessa mesma igreja que o jesuíta José de Anchieta recebeu a notícia da sua escolha para substituir Inácio de Tolosa couto provincial 
dos jesuítas. E foi nessa mesma ilha que nasceu Catarina Paraguassú, a mesma "tupinambá" que desposou Diogo Alvares Corrêa, "o 
caramurú". Aí também nasceram: Ernesto Carneiro Ribeiro (professor de Rui Barbosa), e o grande político Virgilto Damasio, fundador 
da República, no Estado da Bahla. 

O interessante, porém, é ter o jesuíta José de Anchieta, seu nome ligado não só à Ilha de Itaparica como também, à antiga aldeia de 
São Lourenço, hoje cidade de Niterói, ambas estreitamente ligadas à nossa Obra. 

Um dos fatos pouco conhecidos do vulgo, por exemplo, é a origem do nome "Caixa- Pregos", dado a uma cidade que fica à leste da 
referida '"ilha". Tal nome provém de antiga lenda, ou seja, "de uma, grande caixa contendo fabuloso tesouro". 

Fato entretanto, conhecido dos velhos residentes na ilha, o da "Casa Grande de São Lourenço construída por Antônio da Silva Pi-
mentel, enriquecido em 1638, pelo "Contrato das baleias". 

Morou, também, no "sobradão de São Lourenço", um tal Manuel de Lima da Rocha Pita e Argolo, por alcunha "o Aleluia" da antiga 
nobreza do Recôncavo (e do ramo dos Argolos, ainda existente em S. Salvador), que ostentava em sua mesa, baixelas e ânforas com 
incrustações de ouro. E que, "pelas fardes caniculares, no pátio do seu solar, segundo as más línguas, e à beira do rio S. Simão, 
gostava de saborear chá de rosas, reclinado no regaço das favoritas..." Uma espécie, digamos, de Conde de Monte Cristo, embora que 
este não fosse dado à conquistas, a não ser, iniciáticamente, a do tesouro dos Spadas, na ilha, também, da qual tomou o título. A bem 
dizer, Tesouro dos Spadas, ou da "Espada do Conhecimento". 

Diz-se, ainda, que o mesmo "Aleluia" (que também poderia ser Eureka... !) ao encontrar tamanha Fortuna (possuía a maior da 
ilha), aferrolhada em velha arca, com fechos de prata, passou encantado e feliz – a consumir seus ócios entre flores e mulheres... 

Quem nos diz que n tal "arca de fechos de prata", não é a mesma caixa do tesouro, que, "ao ser encontrada, segundo o Vox populi, 
estava cheia de pregos enferrujados". Ou seja uma outra em lugar... da verdadeira? 
25 Itaparica (tupi) quer dizer: "antepara de pedra". Em  resumo: "arrecifes", pois que a mesma tem uma grande extensão de pedras, 
que a defendem das ondas formando uma grande bacia interna, que, nas marés baixas se estende por muitos quilômetros com água, 
que não vai acima dos joelhos, o que permite a multas pessoas fazer ali copiosa pesca, utilizando apenas um facão e uma tocha 
acesa. Nos referidos arrecifes existem duas entradas, assinaladas por balizas de ferro, e vistas de longe pelos navegantes. 
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Barca trazendo no bico "o ramo de oliveira", comprovante de que as águas haviam 
baixado, muito se confunde com o nosso, ou seja: SPES MESSIS IN SEMINE, "a 
esperança da colheita está na Semente", pois a esperança é a mesma, quer no "ramo de 
oliveira", símbolo precioso de um "ramo racial", povo, família, clã, etc., da referida época, 
como hoje também, no duplo ramo de oliveira consignado no termo "Missão Y” além de 
outros significados que do mesmo resultam, como por exemplo: o da chamada "Clavícula 
de Salomão", que além de suas medidas canônicas, possuía o poder evocatório das 
forças sutis da, natureza. Como se fossem, ainda, os dois pólos magnéticos de uma barra 
imantada, com as quais, ainda, se descobria tudo quanto estava "oculto", pois que foi 
desse princípio que nasceu o da hoje tão apregoada ciência da. RADIESTESIA, através 
de seu Pêndulo, bagueta, etc., etc. 

Não esquecer, ainda, que "o Espírito Santo ou 3a Pessoa da S. S. Trindade", 
segundo o reconhece a mesma Igreja, e Colombo O saudava na sua "SIGLA" – ele, o 
Descobridor do Novo Mundo ou Continente americano – é representado por uma POMBA 
ou Ave. Avis-mares, Aves do Mar ou Marinhas, mas também, sem forçar a imaginação, 
Ave-Maria, pois que Maria vem de Mare, o Mar, etc. E também A saudava Colombo, 
pouco importa se de modo oculto, secreto ou esotérico, por nós decifrado nesta mesma 
revista (número 110), no artigo que lhe foi dedicado e também, a Cabral, Paracelso, 
Cagliostro e S. Germano, como figuras ou personagens que se completam... Da Ordem 
de Avis e de Maris, também saíram os grandes navegadores, como. alguns outros 
Iniciados nos Grandes Mistérios da Mercabah. Nesse caso Avis-Mares, ou Maris. E até, 
Avis rara in terris... 

Nos ensinamentos ocultistas e teosóficos, o Seio da Terra é chamado: Laboratório 
do Espírito Santo (Terceiro Logos, como aquela mesma Trindade), por nele elaborarem 
as forças cósmicas que alimentam ou mantém a vida do Globo e os seres que nele 
habitam. 

Mais urna razão para esse mesmo Seio, da Terra, ou "regiões subterrâneas"  26  
ser chamado de ARCA, BARCA, AGARTA, etc. Lugar privilegiado e  coberto de qualquer 
catástrofe, é para aí onde os Manus, os Moisés, os Noés, os, Eons, conduzem seu povo, 
família, ramo racial, etc., justamente, quando da aproximação de semelhantes catástrofes. 
“Ilha imperecível, aue nenhum cataclismo pode destruir" é o nome precioso da Agarta, e 
também, de SHAMBALLAH, nas escrituras orientais. 

Os toltecas só construíam as suas cidades por cima de colossais. galerias, que iam 
ter aos "reinos subterrâneos da Agarta". E "tolteca'' quer dizer "obreiro, construtor, etc.". E 
nada disso conhecem os mais famosos arqueólogos do século, por serem, justamente, 
leigos em tal espécie de Ciência ou Sabedoria. Os mais dignos e  ilustres, preferem calar,  
diante desses e outros "ensinamentos",  porém, os enfatuados, esses, sim, os ridículos 
chamam a tais afirmativas de "fantasias teosóficas". 

E isso nos faz lembrar os versos de Juvenal (Sátiras, II, 63), onde, diz: Dat veniam 
corvis, censura columbas . A censurapoupe, os corvos e persegue as pombas. 

                                                        
26 Do termo "reinos ou regiões subterrâneas", as escrituras egípcias estão repletas.  

Dois exemplos entre muitos, extraídos do Livro dos Mortos: 

"Estou munido de milhões de anos pelo meu próprio poder. Como um deus, posso penetrar nas regiões subterrâneas por ter feito jús à 
elas. 

Concedem-me isso, por ser de conduta firme. Estendo o bravo conto Senhor do diadema. Estendo as pernas, como corredor e levanto-
me ornado do ureus". 

O símbolo da Vitória sobre a Matéria, ou seja a "serpente que se vê de bote armado", na fronte dos faraós, pois quase todos eram 
Iniciados nos Grandes Mistérios. Ureus mágico (no Egito) e "olho de Shiva” – terceiro Olho, ou da clarividência, visão espiritual, etc. (na 
Índia) são uma só e mesma coisa.  

Em outros lugares: 

"Vives amado dos Deuses e viverás sempre. Resplandeço fora do ovo nos reinos subterrâneos, no Pais dos Mistérios. Dão-me aninha 
boca para falar. Estou diante do Grandes Chefes Divinos, diante do  Grande Senhor do hemisfério inferior. 
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No entanto, são de Montesquieu, estas outras palavras: 

"O filósofo verdadeiro, nem pretende reformar tudo, nem submeter-se a tudo, pois 
que, não é, nem um tirano, nem um escravo. Porisso mesmo, a filosofia pode e deve dis-
cutir de igual modo, os motivos da crença religiosa e os da crença científica". 

Voltando aos "fogos cósmicos", a que acima nos referimos, também possuem eles 
o nome de KUNDALINI ou "Fogo.Serpentino". No homem, ele reside no "chacra raiz (o 
cocix), ao qual se dá o nome sânscrito de MULADHARA. Fogo este que, para ser 
despertado, exige uma vida pura, além de inteligência bem desenvolvida. Sem isso, 
pouco adiantam os exercícios (ou Yogas) que se conhecem para o caso. Donde as 
mesmas escrituras orientais apontarem as Duas Doutrinas da Vedanta, ou sejam às do 
Olho (Jnana) e do Coração (Bhakti) , como os Dois Caminhos a seguir pelo discípulo. 
São, de fato, as Duas Conchas dá Balança da Vida, que devem estar em, perfeito 
equilíbrio ou FIEL. 

Barca, finalmente, que se presume ter encalhado no "Monte Ararat", um dia o será 
– como eterno e precioso símbolo da Meta ou Lugar alcançado pelo Manu, à frente de 
seu povo – na Serra das Araras (nome este que se confunde com o primeiro), para não 
dizer, desde logo, naquela que tem o nome indígena de Matatú-Araracanga ou 
"Cabeceira das araras", como é conhecida pelo gentio matogrossense. Lugar, digamos, 
onde "se rende, em aras, homenagens aos deuses: Sim, em "altares de pedra"... 

Por enquanto, tal BARCA vai bordejando num pretenso "Mar de Rosas", pois que 
"mayávicas tempestades" agora mesmo se levantam à sua triunfal passagem ou viagem... 
Escolhos por toda parte, unas, Devas  protetores – Avis-mares, avis celestis – adejando 
em torno das suas vergas, donde pende "branco velame". 

Sim, a costear ou dar "dezoito mil voltas" – contadas na "ampulheta do tempo", em 
torno da "Montanha Sagrada”, como espiritual "estaleiro" onde foi ela construída... 

São Lourenço, "Jardim (ou Paraíso) Terrestre", no coração de Minas plantado! 

Flores, frutos, florestas, pássaros, abelhas, lagos, gansos, patos, cisnes! Tudo isso 
e muito mais ainda possui a Nova Canaã ou Terra da Promissão, à qual, o maior gênio de 
nosso século  teve ocasião de chamar de "Capital" espiritual do BRASIL". 

Glorificados sejam os VINTE E DOIS ARCANOS MAIORES! 

Salve, Precioso Templo dedicado ao  Culto de Melquisedeque! 

Para todos os efeitos: ESCOLA, TEATRO E TEMPLO! 

Om Mani, Padme Hum! "Salve, ó Jóia preciosa do LOTO".  

LHA-GYAL-LO! Vitória, os Deuses sejam louvados!  27 
 

 

 

 

& 

A Maya – Budista na S.T. B. 
(Entre-ato) 

 
"Gloriam et virtutis invidia est comes". (A inveja acompanha sempre, a glória e a virtude) . 

"A  vaincre sans péril, on triomphe sans gloire" (Quando se 
vence sem perigo, triunfa-se sem glória)  - Verso de CORNELIO. 

 

                                                        
27 Ambos os termos são tibetanos e possuem os referidos significados. 
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Como se viu – não só através de um estudo nosso intitulado O Novo emblema da 
S. T. B., publicado em número atrasado desta revista, como no capítulo anterior desta 
SEÇAO DEDICADA A SÃO LOURENÇO, tanto nos encontramos no ciclo III da Obra 
grandiosa em que estamos empenhados, como , no IV, de acordo com as suas duas 
fundações, isto é, a espiritual e a material, sem falar na vida dos Dois Fundadores que 
neste caso, é a mais transcendente da sua História, pois de não ser conhecida, senão, 
pela série D do seu quadro social, como a méis adiantada de todas, concorra para que, 
ignorantes e presunçosos indivíduos eliminados das suas fileiras se arroguem o direito de 
imiscuir-se, indébita ou ilegitimamente, quer em assuntos familiares, como nos da referida 
natureza esotérica. Muito pior, sob a alegação "de que assim o fazem em defesa da 
Causa do Espiritualismo", se idoneidade moral não possuem para tanto, nem provas, 
possam apresentar de já, terem feito alguma coisa a seu favor, quer antes ou depois de 
.terem pertencido às referidas fileiras... 

Em resumo: para a S . T. B. estamos em pleno ciclo III, mas para a Obra da qual a 
primeira é sua fiel detentora, no começo do IV. 

Verificam-se com isto, as Duas Faces com que a mesma se apresenta: a Esotérica 
ou Iniciática e a Exotérica ou pública (social, profana, etc.). 

Pois bem, é justamente na pública onde se acha a Maya-budista, principalmente no 
seu começo, quando as sessões regurgitavam de gente, inclusive com a presença das 
imprensas fluminense e carioca: 

Jesus, como já tivemos ocasião de dizer, "falava aos seus discípulos de modo 
revelado, melhor dito, às claras. E aos profanos (o povo, etc.) por meio de parábolas. 
Ademais, tudo neste mundo de ilusões não passa de Maya, seja budista ou outra 
qualquer, pois que, Maya ("a ilusão dos sentidos") equivale à malha, tela ou teia bem 
tecida, envolvendo o homem por todos os lados, fazendo-lhe tomar, muitas vezes, "a 
nuvem por Juno” porquanto, no concernente à sua vida particular, é ele mesmo quem a 
tece, bem ou mal, para recosê-la de novo; qual Sisifo mitológico, condenado a rolar eter-
namente o seu rochedo (o Karma individual), até que semelhante rede, tela ou teia 
possua as suas malhas perfeitamente harmônicas entre si, e com isso, possa o mesmo 
homem finalizar o seu exaustivo trabalho na Terra. 

Daí se concluir dos motivos ocultos que levaram o insigne polígrafo espanhol Roso 
de Luna a comparar a "relatividade einsteiniana" com a Maya-budista", no seu 
transcendental aspecto, já que a Verdade é concebida por cada homem, relativamente, 
ao grau de evolução pelo mesmo alcançado na vida; para não dizer, através de uma série 
sucessiva de encarnações, cujas skhandas, ou tendências, é ele mesmo que as tece no 
seu ambiente ou ovo áurico, formando assim, um bom ou mau Karma.  

"Muito antes de Einstein,  diz o referido polígrafo espanhol, na sua obra El Libro 
que mata a la muerte, a relatividade já era admitida no século XVIII com as descobertas 
das geometrias não euclidianas; porém, graças ao grande sábio de nosso século, tais 
descobertas tomaram um outro caráter, quer na mecânica como na física, destruindo os 
dois postulados que eram tidos anteriormente como infalíveis: a absoluta rigidez dos 
corpos sólidos percorrendo o espaço e a independência filosófica dos dois conceitos ou 
categorias de Tempo e Espaço, postulados estes que a ciência pôde explicar a propósito 
dos dois enigmas da física newtoniana, que se chamam "curvatura do raio luminoso ao 
passar pela borda dos campos celestes e à interpretação mecânica da rotação do periélio 
de Mercúrio, que, os astrônomos Eddington e Cromwells constataram num dos últimos 
eclipses. Além disso, seria absurdo que a relatividade só prevalecesse em matemática, 
mecânica, física, etc. e não,na manifestação suprema e contínua das leis de outras 
ciências que constituem o fenômeno de vida. E se esta é uma idéia .relativa (como o são 
todas as idéias), a de Morte, por exemplo, também tem que .ser relativa, porquanto, os 
chamados ciclos vitais das formas não se manifestam, senão, à custa da morte de outras 
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vidas, que assim encerram um curso evolutivo, e tão relativo e fugaz é um como outro em 
boa filosofia". 

E como a maior parte dos homens não compreenda a "relatividade" ou maya 
budista existente em nossas próprias palavras – do mesmo modo que nas de outros de 
muito maior competência iniciática, é que vão destruindo o que em si mesmos havia de 
mais puro ou espiritual, na razão daquela última Esperança que restou no fundo da 
"Boceta de Pandora", quando Prometeu abrindo tal caixa deixou escapar todos os males 
que nela existiam, para logo se espalharem pelo mundo... Esta "caixa secreta ou 
misteriosa" – como Secreta ou Misteriosa, é a Sabedoria iniciática das Idades – foi 
oferecida á Pandora por Minerva, "deusa da Graça e da Sabedoria", ou seja a mesma que 
há de salvar a Humanidade inteira da pertinaz ignorância em. que tem vivido até hoje...  

Porém, até que chegue, esse dia  continuará a manifestar-se dedo do Deus-
Karma", "a onda do Destino", o Talião inexorável das coisas", diante da suprema piedade 
dos que transpuseram – heróis entre os heróis – as fronteiras do "Reino do Mistério", 
rompendo o Véu de Maya, que também é o de ÍSIS, para salvar essas infelizes crianças 
que se chamam homens. E que são más, por que são ignorantes; que são ignorantes, 
que são egoístas; e que são egoístas porque, desgraçadamente possuem em si  mais de 
brutos (ou animais) do que propriamente de homens. E isto, pelo fato de bem poucos 
degraus terem alcançado na escala evolucional dos seres... 

Em resumo, de tal número não podem fazer parte, por exemplo, os que se 
preocupam com leituras como esta, por darem provas sobejas de sua evolução, a ponto 
de saberem encontrar "por baixo do véu diáfano da fantasia", a Verdade na sua original 
pureza, ao contrário do famoso poeta francês, que não a encontrando em parte alguma, 
nem mesmo em seu próprio imo, manifesta a sua descrença do seguinte modo:  

Socrate la cherchait 

Aux beaux jours de Ia Grèce,  

Platon à Sunium, Ia cherchait après lui.  

Deus mille ans sont passés 

    Je Ia cherche aujourd'hui,  

Deux mille ans passeront  

Et les enfants des hommes. 

La chercheront encore.  

Tal método pois, de ensino, tem a propriedade além do mais, de "não se  fazer 
mau uso do que lhe foi .ensinado". No Oriente nenhum discípulo ousaria revelar ao 
mundo o que aprendeu como esotérico ou "proibido". No Ocidente, entretanto, o espírito 
de vaidade, em primeiro lugar, concorre para alguns quererem provar a outros, que 
sabem muito, que são verdadeiros Taumaturgos, enfim, um "prodígio humano"; a seguir, 
o Juramento e outras promessas de honra, são como folhas secas que se 
desprendessem  das árvores em pleno outono, confundindo-se depois com as imundícies 
do solo... 

"Judas traidores" e dos piores!... . Sim, porque, ainda por cima, se transformam em 
"perseguidores". Vão ao mais alto grau da baixeza e da calúnia, na esperança de 
alcançarem fama, a posição social, enfim, que nunca puderam obter na vida.... E quanto a 
favores, é coisa que fica no esquecimento. 

De fato, nem todos estão em condições de serem iniciados na, vida! 

No entanto, os bons, os verdadeiras, são aqueles que nas seus momentos de 
meditação, sem obedecerem a súplicas interesseiras, formulam à sua própria  
Consciência o desejo intenso de progredir, de elevar-se às regiões sublimes do Divino, 
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através das seguintes palavras: "Do ilusório conduz-me ao Real; das trevas à Luz, da 
Morte à Imortalidade". 

E essa mesma Consciência, que se reproduz na própria Palavra do Cristo, 
continua aconselhando ao aspirante a Luz Sublime da Verdade: "Fazei por ti, que Eu te 
ajudarei". 

E tal esforço é, finalmente, recompensado quando o referido aspirante "tendo 
contemplado a Luz face à face", como a Moisés aconteceu no Monte Sinai, compreende 
que tendo alcançado a etapa final da sua proveitosa aprendizagem na vida, os métodos e 
as disciplinas, que o conduziram até aquele ponto, por ilusórios que tivessem sido, 
representam os valiosos recursos dos quais se serviu seu Mestre, como Véus cada vez 
menos grosseiros até que a Verdade pudesse apresentar-se diante de seus olhos em 
completa nudez, para não dizer desde logo, na sua virginal pureza.  

De fato, o Esoterismo que excita o espírito do homem em busca da Verdade, é o 
Véu do Pudor tecido por mãos misteriosas, para aguçar o desejo.  

Querer mostrar em público a Verdade nua, é querer prostituí-Ia. 

Uma bela mulher que se esconde e retrai, vive cercada de adoradores. Que ela 
saia a rua, provocante e desavergonhada, não mais a olharão os homens. 

Deixai à Religião-Sabedoria os seus mistérios. Não ouseis tocar no Véu de Ísis!
 Não divulgueis a todos, os segredos, de Eleusis.  Lembrai-vos da maldição de 
CAM, principalmente aquele que se fizeram justamente CAMANISTAS (ou chamanistas) 
da civilização que morre envolta na rubra mortalha, da GUERRA.  

* * * * * * * * * * 

Todos os livros sagrados, inclusive a Bíblia, estão repletos de palavras veladas 
que. só podem ser interpretadas por, aqueles cujos, olhos sabem descobrir "por baixo da 
letra que mata, o Espírito que vivifica".  

Quando Jesus, por ,exemplo, diz: mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma 
agulha do que um rico dar entrada no reino do céu, não se refere ao animal desse nome, 
como julgam todos quantos interpretam desse modo a mesma passagem, mas, uma 
corda usada naquela época, possuidora de tal nome, eque de ser um tanto grossa, não 
podia, de fato, "passar pelo fundo de uma agulha".  

Psicologicamente falando, o pobre, o humilde, enfim, aquele que sofre, é muito 
mais atraído para o divino do que o rico, o feliz, embora que ao primeiro, perdure no 
subconsciente, o sentimento interesseiro. E a prova que representam um número 
verdadeiramente insignificante, aqueles que suplicam a Deus que lhes dê Sabedoria, ou 
os conhecimentos necessários à sua espiritual salvação. De fato, é raro o homem que 
não põe às questões  terrenas acima das divinas. 

Quanto ao rico, prefere  ocupar-se com as coisas do espírito quando compreende 
que sua vida está chegando ao termo final. O temor por algo desconhecido, torna-o desde 
logo um filantropo e,  não é raro constatar que, no seu próprio testamento inclui uma casa 
pia, uma instituição qualquer, onde seu nome, mesmo depois de morto, seja exaltado, 
figurando como um dos seus maiores benfeitores. Mas, como a Deus, ou antes, ao Karma 
não se possa enganar com semelhantes gestos "de última hora", é de prever o destino 
que o espera após a morte... e quem sabe? na vida futura. 

"Deixai vir a mim as crianças, pois delas é o reino do céu", não foi dito apenas por 
se tratar de "inocentes criaturas", mas, porque o Iluminado, o Clarividente vidente Jesus 
sentia de antemão os sofrimentos cármicos que aqueles. pequeninos seres ainda tinham 
que passar na vida. E na sua inocência, ou antes estado de consciência, os interesses 
estavam (e continuam estando) voltados para as coisas da sua idade. No entanto, crian-
ças também são os homens, que sabendo não ser a vida nenhum "vale de felicidade mas, 
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de "lágrimas", se comprazem em fazer mal ao próximo, persegui-lo, leva-lo à ruína, à 
desgraça... 

Quando Simão,  o mago, dizia "que era casado com sua irmã Helena de Tróia", 
como diversos o criticam até hoje de modo mais do que injusto, quis ele afirmar que era 
casado (ou unido) com a própria Sabedoria Divina, porque Helena é feminino de Hélios, o 
Sol, e como tal, "aspecto feminino da Divindade, etc.  Esta é uma das suas sete chaves 
interpretativas, como tudo mais na vida. Sim, porque entre as demais, o "aspecto feminino 
de Deus, Brahmã,  etc. é a própria Natureza, a sua criação, o que está revelado diante 
dos olhos humanos. 

Nesse caso, "tal aspecto", é como se fora também, a irmã ou complemento direto 
da mesma Divindade, à qual nesse caso, se dá o nome de Pai-Mãe. As escrituras 
orientais estão repletas desse termo: Osíris e Ísis, Sol e Lua, Fogo e  Água, etc., são 
outras interpretações para o referido termo, que em si, também revela o androginismo em 
latência, na própria Unidade Imperecível, ou se quiserem, es dois pólos (positivo e 
negativo)  de tudo quanto no Universo deve fazer parte do equilíbrio perfeito existente na-
quela mesma . Unidade... Cabalisticamente falando, esse androginismo manifestado no 
divino, tem o nome Adam-Kadmom; no terreno, Adam-Heve (Adão-Eva) e nos  mundos  
Inferiores, Adam-Chevaoth, pois, como já foi dito em outros lugares, é o contrário de 
Jehovah. "Daemon, est Deus inversus": 

Em resumo, a mesma Helena "foi pomo de discórdia" na referida  guerra de Tróia. 
E semelhante termo serve até hoje, para distinguir o "intrigante" ou perturbador da paz 
alheia; de um lar, que até então vivia feliz e contente. "A doce paz do lar", que ninguém 
tem o direito de destruir ou prejudicar... 

Os Teosofistas, como os mesmos sacerdotes do Catolicismo, são casados ou 
unidos com a sua mãe espiritual: os primeiros, com a Teosofia. É os segundos, com a 
Santa Madre Igreja.  No dia da sua ordenação, prestam juramento de fidelidade, ou 
melhor, de manter castidade perene, assunto este que discutimos de modo científico em 
nossa obra Os Mistérios do Sexo... Tal Juramento, entretanto, não prestam os Teósofos, 
a menos que os termos, pureza, castidade, etc., . sejam os dos sentimentos puros, 
castos, dignos, com que eles devem regular a sua vida.  

Certo sacerdote dessa, mesma religião, levando para o rídiculo o nome Teosofia, 
chamou-o de Tia Sofia. Fácil resposta para ser dada agora mesmo, "Toda tia é irmã de 
alguém a quem chamamos mãe, ora, nesse caso, a Teosofia fica sendo irmã da Santa 
Madre Igreja, Mas, em verdade, é aquela que é a sua Mãe, como o é de todas as 
religiões, Ciências, filosofias, etc. como já foi, dito na Introdução deste trabalho, intitulado 
À guisa de credenciais. 

"Noivas, e até casadas com o Cristo", são todas as freiras e irmãs de caridade 
pelos mesmas votos de castidade dos primeiros.  

As huris alcorânicas em nada diferem das Onze Mil Virgens do Cristianisrno. E não 
falta, por exemplo, quem julgue com elas se vai unir, logo que dê entrada no Seio de 
Abrahão... Ó Santa ingenuidade! 

As Valquírias dos Cantos Nibelungos, esperam, solícitas, pelos heróis "mortos nos 
campos de batalha". 

E como as coisas mais sutis, mais delicadas, e até, de caráter divino, sejam 
tomadas sempre "como do mais grosseiro sexualismo", Renan e outros mais, "dão 
Madalena como amante de Cristo", pelo simples fato de ter ele, limpado seus pés com os 
cabelos. E que o mesmo "teve diversos irmãos", pelo fato também, de ''ter entregue à 
Maria sua Mãe, os seus irmãos", momentos antes de exalar o último suspiro. E a verdade 
é que ele se referia "aos seus irmãos em Humanidade".  
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E aprova que, iniciaticamente falando, a prece mais perfeita do Cristianismo, é a 
Salve Rainha, porque é aquela onde o homem apela para essa mesma Mãe, que de fato, 
é o aspecto feminino da Divindade, além de seus outros significados. "Sim, por vós 
bradamos, os degradados filhos de Eva. Por vós suspiramos, gemendo e chorando, neste 
vale de lágrimas," são palavras que exigem todo um capítulo para serem comentadas.  

Nada se perde em juntar aqui urna passagem de Gautama, o Buda ( tal como 
Jesus, o Cristo), "aquele mesmo que, na opinião de certos sacerdotes de outras religiões, 
"vive de cócoras nós cafundós .da Índia". Estando ele certa vez a pregar diante de uma 
grande multidão de fiéis, ouve-se a voz de uma mulher que. procurava difamá-lo do 
seguinte modo: “quem ouve este homem dizer coisas tão belas, não acreditará que seja 
ele o pai da criança que eu traga no seio":.. E a multidão apavorada a olhar para o 
santo, não sé apercebeu de que ele, olhos fitos na abóbada celeste, acariciando o 
Nirvana, suplicava perdão a Brahmã (ou Deus) pela inconsciente mulher que assim o 
ofendia... Eis senão quando uma .trouxa de panos, caindo de sob as vestes da impostora, 
vem confundi-la diante de tanta gente. E uma chama se elevando do solo, envolve todo o 
seu corpo, que em poucos minutos era reduzido a cinzas... . Belo exemplo para aqueles 
que se comprazem em "estraçalhar a honra alheia" e atacar as Instituições a que 
pertenceram, pelo fato, como já foi dito, de não se afinizarem com elas, ou melhor, a Luz 
ter sido por demais intensa para os seus olhos grosseiros. 

O fato porém, é que só se atacam as pessoas e coisas que possuem valores 
indiscutíveis. 

Já dizia o grande Iluminado, que fui Louis-Claude de Saint-Martin, no seu ECCE 
HOMO: 

"Quando quiserdes reconhecer uma missão de caráter divino, basta verificardes se 
a mesma é ou não perseguida; ao invés de possuir grandes haveres, é necessitada. 
Finalmente, se lhe faltam todas essas prerrogativas que os homens insensatos reclamam 
como verdadeiras, quando, de fato, são inúteis .e falsas para o mundo divino".  

Pelo que se, vê Saint-Martin já em seu tempo incumbia-se de apresentar as 
credenciais .da S.T.B.,  ou melhor, da Obra grandiosa em que a mesma está, 
empenhada. 

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

O Cel. Henry Steel Olcott, ao referir-se aos processos adotados por sua 
companheira de Movimento Teosófico – Helena Petrovna Blavatsky – (por lei de 
causalidade", Henrique e Helena), os denomina de "Maya-hipnótica", por sinal que muito 
impropriamente, pois, não se trata dessa espécie de Maya ou ilusão, finas de uma outra 
de muito maior alcance, por ser provocada pelo "mundo astral ou Jina", e não apenas, a 
do automatismo psico-mental ou a de um indivíduo (o operador) para outro (o sujet, 
paciente ou passivo, pois que o termo "medium"' se preferiu dar àquele que também é um 
paciente ou passivo para os desencarnados", e cujos efeitos são tão desastrosos ou 
muito finais do que os do primeiro caso. Ilusão externa, portanto, e não interna) . 

Das provas iniciáticas do Egito, francamente astrais, por sinal que, algumas bem 
arriscadas, sem falar nas acidentadas viagens pelos desertos africanos, como outra 
espécie de provas (nesse caso, materiais ou físicas) se serviu a Maçonaria para aquela 
dos "Quatro elementos", bem longe de se assemelharem às primeiras. A capacidade 
mental e heróica (na razão de Jina é Kshattrya, na Índia), do neófito, perde a sua 
importância, além do mais, porque ó mesmo se sujeita a tais "provas" sabendo o que elas 
representam... Não falta quem o prepare para uma simples "pantomima", da qual, o 
referido neófito não podia deixar de sair vencedor...  

Esta valiosíssima Instituição que teve os seus dias mais gloriosos na História, bem 
que merecia hoje uma reforma geral, tanto interna como externamente, para que "as 
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folhas de Acácia (cuidado com a Maya!) não emurcheçam de vez, sobre a caveira... 
símbolo, além do mais, do arcano XIII ou Morte, mas em verdade, Construção, 
Transformação, etc. apropriado, portanto, para essa RECONSTRUÇÃO GERAL que o 
novo ciclo exige em todos os setores da vida Humana.  E com isto, as Almas dos Irmãos 
e Amigos pudessem compartilhar do Mundo-Jina onde se acham, das proveitosas 
assembléias realizadas  no Templo. 

Em  resumo tais processos "mayavicos" em Dhâranâ, "sociedade budista e 
maçônica" naquela época, saia a preciosa égide dos "22 Templos dos Tachús Marús 
agartinos" e dos mosteiros lamaistas do Norte da Índia e do Oeste do Tibete. Templos 
estes que logo se transformam em ARCANOS VIVOS para  a realização da excelsa 
VONTADE, tanto do Adi-Budha como do Sup ∴ Arc ∴na razão de Adi-Budha-Vaham-
Budha e Justus et Perfectus, (o Oriente fundido no Ocidente), dizíamos, continuaram tais 
processos no Segundo ciclo, com alguns vestígios, ainda, no terceiro, sob pena de 
grandes fracassos por parte daqueles que não estavam ainda livres das férreas cadeias 
do mundo terreno... 

E foi, ainda, a. razão pela qual Dhâranâ, logo de inicio, tomar por lema o UM POR 
TODOS, TODOS POR UM, além do mais, na formação dos caráteres, o que tanto vale 
dizer, para que fosse mantida uma harmonia perfeita entre todos os seus membros. Tal 
lema é hoje repetido pelos homens mais ilustres do nosso continente. 

E quanto à Maya de que nos estamos ocupando, foi muito mais além do que se 
possa imaginar. E ai da Obra se tal não tivesse acontecido! Haja vista, o julgamento que 
hoje lhe fazem certos indivíduos, mais uma vez repetimos, que, de terem pertencido às 
suas fileiras, não foram mais do que "notas dissonantes" no espiritual Concerto que se 
realiza dentro do seu Templo. Templo que é, também, Teatro e Escola como símbolo e 
síntese de todos os Colégios Iniciáticos do mundo.  28   

Ninguém ignora, entretanto, o fenômeno dos Tulkus no Tibete (Vide O Tibete e a 
Teosofia), equivalentes aos "duplos". no Egito, aparte seu outro sentido astral. Uma 
espécie de "sósias", como se  diz no mundo profano, mas em verdade, coisa bem. 
Diversa... É algo também parecido com o papel do Arauto ou Anunciador, em relação ao,  
Anunciado ou "Prometido". 

Todos julgam, por exemplo, que foi Jesus ou Jeoshua quem morreu na cruz. Foi 
bem Outro,. entretanto, quem pelo mundo morrendo, "por seu Pai também morria".  

E a prova é que, ao exclamar Elli! Elli!  lama sabactani!, tal frase tem vários 
sentidos: o do pai .terreno (ou ser ele, Jeoshua "o filho do Homem"), como o divino, pois 

                                                        
28 "Lei da relatividade" ou “maya-budista", também, o que acontece – em matéria esquecimento – com aqueles cuja 

inteligência, no invés de estar voltada para as coisas terrenas, o está para as divinas. E até mesmo, em matéria puramente intelectual 
ou cientifica, que a bem dizer, são todas ligadas ao Espírito. Daremos alguns exemplos entre muitos: 

Em nosso próprio País, o conhecido e saudoso filólogo João Ribeiro, como devem estar lembrados os seus antigos discípulos, seu 
esquecimento chegava a ponto de pôr o chapéu debaixo da cadeira, em vez, de o fazer no cabide.  

O "Dr. França", médico bahiano, entrava  cm casa do vizinho, julgando entrar na sua, deitava-se no sofá, depois de ter retirado as 
botinas, e punha-se a ler os jornais do dia. O tempo se passava, e vendo ele que não o chamavam para jantar, gritava para o interior 
da casa, "por que não se fazia tal coisa?" O resto, é de prever: aparecia um criado, a própria dona da casa, que rindo cumprimentava o 
conhecido médico, e este todo enfiado... e pedindo desculpas saia correndo para a sua residência, ao lado. 

De outra. vez, sempre apressado, encontra um veículo à sua porta e, julgando que fosse a "maxambomba" (uma espécie de ônibus 
usado naquela época), é agarrado pelo paletó de modo brusco e debaixo de impropérios, pelo magarefe da "carroça de carne"... 

Outra vez, uma afilhada sua  manda-o chamar à toda pressa, que estava para dar à luz. O "Dr. França" atende imediatamente ao 
chamado, mas... na rua encontrando alguns amigos, pôs-se a conversar, volta novamente à sua casa. Oito dias são decorridos, e 
metendo elo a mão no bolso, encontra o cartão que fazia o referido pedido. Sai à toda pressa, mas no chegar em casa da afilhada e 
procurando saber "para quando era o parto?", esta lhe responde sorrindo: "olhe ali, padrinho, o que está no berço". Era de fato, a 
criança com oito dias de nascida. Ele mesmo acho multa graça. Nem era para menos. 

Todo o mundo conhece o erro de Newton ao pôr na vasiilha a ferver, em vez do ovo, o relógio onde ele acompanhava os minutos com 
que preparava a sua primeira refeição do dia. O grande Edison, esqueceu algo que nenhum outro homem seria capaz de esquecer na 
vida: o dia e hora do seu casamento. 

Quem ousaria hoje chatear de "débil mental" a qualquer dos nomes citados, á não ser, este sim, um "débil mental", ou antes, reconhe-
cido "paranóico"? 
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que Elli! , Elli! não quer dizer apenas, Pai, e sim Elias, Hélios, a  "Entidade solar" que nem 
sequer o podia socorrer naquela hora... Nesse caso, Tulku Arauto ou Iocanan (Jokanan, 
etc.) . do Outro, na mesma razão de João Batista em relação ao Cristo, que, diga-se de 
passagem, foi um outro Tulku, cujas palavras, virtudes, etc. concorreram para que a 
plebe, o mundo profano O tomasse pelo próprio Cristo por Ele anunciado. E o obriga a 
dizer: , "Eu não sou digno, sequer de desafivelar as suas sandálias" nem "de beijar o pó 
que Ele pisa". 

A Missão Y também teve os seus Arautos ou Anunciadores: Blavatsky para o 
Ramo Norte e Roso de Luna, para o Sul do Continente americano.  29   

E a prova que este, depois de ter glorificado a nossa "Montanha Sagrada”, 
denomina, a S. Lourenço de "capital espiritual do Brasil". E na sua última missiva, pois a 
seguir teve que "deixar o mundo", profere as seguintes palavras: "Agora, sim, já posso 
morrer". Como quem diz: "entreguei o seu a seu dono". 

Blavatsky e Roso de Luna, uma parelha ou forma-dual, para um Movimento, por 
sua vez, Dual, ou que dá, razão de ser ao próprio "Y" grego. 

 

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

Muito mais antiga é a lenda do  “degolado", do que aquela que se prende a São 
Batista, da qual já falamos em outros lugares deste estudo, relacionada com as 3 iniciais: 
J H S, isto é, João, Herodes (Herodiades) e Salomé. Quanto ao "bailado do Véu", tem por 
símbolo o de Maya, "a ilusão dos sentidos". A mulher de Putifar também deixa na mão de 
José do Egito, o seu véu ou manto... 

Havia mesmo, uma iniciação antiga, onde o faltoso ou aquele que atraiçoava o seu 
compromisso, Juramento, etc. era obrigado a cortar o pescoço. E deste, saíam três jorros 

para o alto, etc., na razão do SHIN hebraico: E tal iniciação ou "prova", é ainda hoje, 
maiávica ou ilusoriamente (o "candelabro das 3 veIas" etc.).apresentada, no rito 

maçônico, intitulado Adonhiramita. 

E quanto a ,"imolação do cordeiro", vem provar as nossas afirmativas, de que "é o 
Arauto ou Anunciadgr quem morre pelo Anunciado, pois, a própria Igreja católica, e a 
mesma protestante (os Batistas) põem na mão de João, e não na de Jesus, o cordeiro do 
sacrifício e do martírio. Porisso mesmo é a ele e não ao outro; a quem faz jús, o Agnus 
Dei quitollis peccata mundi. 

No entanto, tal lenda e símbolo provêm da civilização atlante, ou seja a mesma que 
deu origem à ARIA. Donde, o termo ÁRIES ou "cordeiro", como signo de Marte.   30 

No momento do suplício, o que foi imolado pelo outro, recebe na cabeça uma 
coroa de espinhos, "como falso rei dos Judeus", tem por cetro uma cana, e nos ombros, a 
famosa capa encarnada. A mesma de S. Jorge (ou Akdorge), pois que é este o “Guerreiro 
ou Cavaleiro marciano".  

Por outro lado, o termo "coroa de espinhos", ligada ao termo Cristo, está apontado 
nos Vedas, do seguinte modo: 

"Que não é apenas um símbolo religioso este mito solar do Cristo, como também, 
alegórico das revoluções e ciclos solares (razão do termo Cristo ser equivalente ao 
número 608 do ciclo solar). Tuastri ou Vishvakarma, o Supremo Arquiteto ou construtor, 
crucifica Sûrya (o sol da mitologia védica), no seu torno ou cruz (a Svastica, e não, a So-
vastica, como muitos confundem). E ali fixo, com os quatro pregos, Sûrya é despojado da 

                                                        
29 Procure-se ler do mesmo Roso de Luna, as suas Conferências Teosóficas na América do Sul. E isso, em 1909/1910. Neste último 
ano esteve no Rio de Janeiro, onde também realizou conferências, por sinal que transcritas ma referida obra. 
30 Vide o número 104 desta revista, nosso artigo intitulado Reminiscências atlantes, onde se fala no assunto com maiores detalhes. 
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oitava parte dos seus raios. Assim obscuro (falso rei) cora uma coroa de espinhos, (em 
vez de oiro e pedrarias) toma o nome de Vikarttana". 

Vemos aí o simbolismo astronômico, mas – como tudo quanto tenha de ser 
interpretado cabalisticamente obedeça a "sete chaves” – possui ainda outras seis 
interpretações místicas, sendo que a mais elevada se relaciona a certo mistério da mais 
alta iniciação, segundo nos refere H. P. B. na sua Doutrina Secreta. 

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

Velhos documentos, hoje ocultos em lugares sagrados, falam veladamente da 
referida lenda, da qual extraímos apenas a, seguinte passagem: 

Os "Rakshasas negros, enciumados com os Reis divinos, degolam o generoso Mu-
Iska (donde, Moise, Mosca, Muiska, Moché, Moisés, etc.; todos esses nomes derivados 
do "anunciador atlante" ou Messias), cuja esposa-irmã, Mu-Isis (as duas partes solar e 
lunar do andrógino Atlante, do mesmo modo que no Egito, Osíris e Ísis)  por ter ficado 
viúva do seu bem-amado, atira-se no rio, onde seu corpo desaparece, etc. 

Mais adiante, na mesma lenda, se fala do "peixe NUM" que a engoliu viva (como 
no plágio cristão, Jonas engolido por uma baleia), indo ter seus 28 pedaços à margem do 
Rio. Em se tratando de Ísis ou Lua, é lógico depreender que os referidos pedaços não são 
outros, senão, os 28 asterismos ou "casas lunares". 

Pelo que se vê, em tal lenda também está apontado o mistério da "primeira parelha 
humana". 

O Egito pomo "primogênito atlante", tem uma lenda quase idêntica. No entanto, ao 
invés de ser a parte feminina que desaparece (ou seja a deusa Ísis), é a masculina (ou 
Osíris), de cujos 14 pedaços (os 12 signos conhecidos e mais os dais ocultos) espalhados 
por várias partes, o último "é encontrado no buxo do peixe NUM, no rio Nilo, por sinal que 
o falos".  

Num também devia ser o sucessor de Moisés, quando este morresse. 

E como o termo Moisés signifique "salvo das. águas" equivale ao signo Aquários, 
que unido ao de Piscis ou Peixe, formam, por sua vez, dois signos relacionados aos dois 
sexos: Piscis, masculino; e Aquários, feminino. Júpiter e Saturno são os seus planetas. 

E para comprovar quanto antes foi dito, vemos Jesus ou Jeoshua traçar no solo, 
um PEIXE quando lhe apresentam a mulher adúltera, além de dizer: "Aquele que estiver 
isento deste pecado (e não apenas, de pecado) que lhe atire a primeira pedra". 

Sim, porque desde a raça lemuriana, que a Humanidade foi separada em sexos... e 
todas as escrituras consideram o fenômeno "como o da queda no sexo", etc. além do 
mais, "por, Seres superiores – verdadeiros deuses – terem de unir-se às filhas dos 
homens". Velando ou deixando de velar à referida lenda, nem porisso, se salvam os 
homens, pois que muito distantes se acham eles da sua Redenção sexual, a qual, só terá 
lugar na Satya-Yuga ou Idade de Ouro também chamada: "dos Andróginos".  

Isso sim, que é velado ou vedado (no sentido de proibido), dizer com clareza, na 
presente época da evolução humana, .a menos que " de boca para ouvido" como sempre 
foram dadas as grandes revelações. Mesmo assim, aos que já passaram por outras 
iniciações adequadas ao seu grau de conhecimentos. 

O papel de todos os Grandes Iluminados – chamem-se Rama, Krishna, Moisés, 
Platão, Pitágoras, Jesus, Apolônio de Tiana, Confúcio, Lao-tsé, etc., etc.  – pregando 
todos Eles a mesma Verdade, porém adaptada à evolução da época de seus vários 
aparecimentos, não foi propriamente o de salvar a Humanidade, mas, preparar sempre 
determinado número de eleitos (escolhidos), para que estes, por sua vez, continuassem 
transmitindo os ensinamentos recebidos, ou seja, os da Sabedoria Iniciática das Idades, 
por outro nome, Teosofia, àqueles cuja evolução fosse harmônica com semelhantes 
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ensinamentos. E isso de acordo com o velho adagio popular de "que os bons são sempre 
atraídos uns pelos outros". Do mesmo modo que, até as pedras se encontram". E por lei 
de física ou de atração, dos corpos menores para os maiores, etc. Como, por lei de 
evolução, também, aqueles que sabendo menos, possuem desejo de saber muito mais, 
não com fins egoístas, mas de progredir, evoluir, concorrendo também para que, aos 
outros o mesmo aconteça. Teosoficamente falando, uma questão mais do que natural, ou 
seja aquela das skhandas conservadas de outras encarnações, que mais hoje mais 
amanhã obriga a todo homem evoluído, a procurar seu Mestre, Guia, Instrutor, segundo 
velho provérbio oriental de "quando o discípulo está preparado, o Mestre aparece". 

Quanto aos ciclos, maiores ou menores, dos referidos aparecimentos vêm 
comprovar nossas próprias palavras de que, "são avataras, do mesmo Espírito de 
Verdade, o Planetário da, Ronda, Maitréia, etc." pois o valor numeral de todos Eles é igual 
à Potência máxima, isto é, o mesmo Ser a que nos referimos. Muito mais, porque Ele, 
integralmente falando, aparece apenas por duas vezes: no começo, como Manu-Semente 
e no fim, Manú-Colheita. O que se pode chamar de Alpha e Omega da evolução da 
Mônada. 

São por demais conhecidas as palavras desse mesmo Espírito de Verdade, 
quando pela boca de Krishna, faz ver ao seu discípulo Arjuna (Vide Bhagavad-gita)  
Todas as vezes, ó filho de Bhárata ! que Dharma, a lei justa declina e Adharma (o 
contrário) se levanta (como agora mesmo acontece), Eu me manifesto para salvação dos 
bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada Yuga 
(idade). Sim, naquela razão acima apontada: manifestações parciais suas, pois que, todos 
dele tendo saído, ipso facto, todos, no final, serão Ele mesmo... 

Doloroso, entretanto, que as religiões vivam digladiando-se mutuamente, quando o 
Deus de todas elas é o mesmo. 

Crimes, traições, mentiras, falsidades por, toda a parte da Terra; Finalmente, o 
esperado: a Guerra, a destruição de seres nascidos do mesmo Tronco, da mesma 
Origem; Irmãos, portanto, que se deviam amar e . defender, como exige a própria Lei que 
a tudo e a todos rege. 

Finalmente, se Aquele que na Cruz morreu, tendo tido apenas TREZE apóstolos, 
um deles O traiu, que dizer de uma Instituição como a nossa, possuindo algumas 
centenas de membros, e com mais de 19 anos de existência, só se terem .manifestado 
uns quatro ou cinco "traidores"?? Pela "lei da relatividade" não deixa de ser uma 
vantagem sobre o pobre "Cordeiro imolado no Gólgota!". 

O fato, porém, é que ultrajado, maltratado, sacrificado por querer levar avante a 
sua Missão – seja o Iokanan ou Tulku, seja o Verdadeiro – ao invés de esquecido, cada 
vez mais se faz "lembrado".  

Uma grande parte da Humanidade aclama-o "Salvador do mundo". E o nome 
CRISTIANISMO, por sua vez, exaltado tem sido por todos os cantos da Terra! 

O que importa dizer: enquanto sacrificado é “o Filho do Homem", perene fica na 
Terra a sua Missão! E para os céus se encaminha, a Consciência Imortal, que vibra para 
todo o sempre, na Entidade Solar! 

Sic transit, gloria mundi. 

 

 

 


