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BRASÍLIA - CAPITAL DA ERA DE AQUARIUS 
 

Por Valdemar H. Portela e Hernani Monteiro Portella 

 

Ilustração: foto do Palácio da Alvorada de Brasília. 

Legenda: 

“Deste planalto central, desta solidão que será em breve o cérebro de onde partirão 
as altas decisões nacionais, lanço um olhar, mais uma vez, sobre o futuro do meu país e 
antevejo essa alvorada com da fé inquebrantável e confiança sem limites na grandeza do 
seu destino”,  são palavras vibrantes e proféticas do grande Presidente Juscelino 
Kubitschek, ao contemplar, numa visão do porvir, as terras onde iria ser plantada a nova 
capital brasileira. 

Foi uma idéia que se concretizou, uma esperança que tomou forma, plasmada pela 
decisão firme de um realizador intrépido, que corporificando – um sonho há tanto 
acalentado, se imortaliza numa obra de titã aliada a de um obreiro ciclópico para quem o 
impossível ou difícil é letra morta, criando em plena selva o Brasil de amanhã, caminho 
aberto para a melhor das nossas esperanças. 

O Brasil, em momento tão avassalante como o atual, não traiu o seu. destino, nem 
renegou a sua vocação. Ele entrou, portanto, pelas portas das angústias e das 
dificuldades, na grande estrada que o conduzirá ao Tabôr das transfigurações históricas e 
ao Olimpo das galas e das glórias, que hão de coroar a juventude, o vigor e a beleza de 
uma civilização que desponta ao alvorecer de um novo ciclo. Teve o grande Presidente a 
intuição dos iniciados que se desdobram, que avançam para além de si mesmos, para 
além do tempo, conquistando novos rumos para um povo que crê no seu destino. Esta 
realização rasgou para a Humanidade o proscênio de novos mundos e para a civilização 
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espaços geográficos onde ela poderá, deitar raízes, brotar, florescer, frutificar, na benesse 
das idéias que as idades transformam, para servir de vestimenta espiritual às raças que 
se sucedem, no plano evolutivo da vida universal. 

Era o anseio de várias gerações que se converteu em realidade viva, – a afirmação 
cabal de um povo que confia na pujança ele sua capacidade criadora – que desde eras as 
mais remotas, tinha já o seu encontro marcado com o futuro, vatícinio que se projeta de 
modo velado nas próprias cores de sua bandeira onde a cor vermelha (tamásica ou da 
matéria densa) se omite por determinação mesmo da Divindade. 

A Constelação do Cruzeiro do Sul – portal celeste das excelsas manifestações Lei 
na Terra de Santa Cruz – que inspirou um povo confiante na vontade férrea do seu 
timoneiro a plantar naquele vasto planalto, onde a selva densa tem a morte à espreita 
atrás de cada tronco, uma fascinante cidade para servir como capital política também 
serviu de inspiração ao grande poeta Cassiano Ricardo que, no seu poema “Sinal do 
Céu”, tem uma premonitória visão do que representará nossa pátria, para todos os 
homens do porvir :  

“E uma cruz misteriosa de estrelas 

abriu no céu os seus braços de luz como uma enorme profecia: 

... quatro raças virão, algum dia, de quatro caminhos distantes  

marcados por estas estrelas 

que ficam nas pontas da cruz 

pra constituir uma só raça  

marcada por outra estrela 

que é a que fica no centro da cruz. 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

Eu sou a cruz do firmamento !  

O cruzeiro do amor universal.  

..................................................................................................... 

...................................................................................................... 

E nos dias de sol, .na glória da .colheita, 

os homens que virão dos pontos mais distantes  

se reunirão aqui, nativos e imigrantes, 

para a festa nupcial de uma outra humanidade  

que será feita de alegria e de bondade!  

Porque eu sou o caminho ainda obscuro 

por onde finalmente , desfilará, a humanidade do futuro!” 

 

Tais proféticas palavras simbolizam que, de Brasília, num futuro próximo, se 
irradiará pelo globo o verbo consciente da paz, para o alvorecer do novo ciclo; em que 
“sobre as ruínas materiais da força bruta pairará o Direito apoiado na Justiça”.  

Entremos no significado esotérico de ter sido Brasília fundada precisamente no dia 
21 de Abril de 1960 (21+4+1960 = 3+4+16=23) Primeiro Arcano Menor relacionado com o 
atual 23o Presidente da República. E a data que coincide com a da fundação da Roma –  
Cidade Eterna – no dia 21 de Abril do ano 753 a.C., como a querer demonstrar que a 
nova capital brasileira também se eternizará para a concretização de seus altos desígnios 
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– BRASIL – BERÇO DA NOVA , CIVILIZAÇÃO – Terra de paz e concórdia para a 
Humanidade. Foi a cristalização de uma idéia que partindo dos Inconfidentes em 1789, 
sentida pelo Patriarca José Bonifácio já em 1823, defendida numa série de artigos e 
memória pelo grande historiador Vernhagem em 1834, veio pelos anos afora apregoada 
em projetos de legislativos, tratada em Constituições, estudada por comissões de 
geólogos, mas materializada na data exata pelo grande Presidente que passará à, historia 
como o que deu forma física a um sonho que tinha raízes no próprio cerne da 
Nacionalidade, definiu uma época e engrandeceu sua pátria. 

“A História, como a Geografia, tem seus desertos”.  

A sombra desse movimento oculto que culmina com a fundação de Brasília –oásis 
que abrigará. os peregrinos do mundo para mitigar-lhes a sede  de tantas e remotas 
vidas, façamos a viagem encantada pelas regiões maravilhosas, sepultadas no grande 
oceano; e, como os “mystas”, na barca solar que levava o selo sagrado dos Atlantes – a  
cruz mística – , singremos, velas pandas e vitoriosas, o mar da serenidade que nos 
conduz ao passado, para arrancarmo-lhe os tesouros que o tempo tragou. 

Foi há milênios. A decantada e indecifrável Atlântida, hoje sepultada no fundo dos 
mares, com seus 7 reinos, sofreu os impactos decorrências natural dos desmandos e 
materialismo exacerbado que então ali campeava. A 4a Cidade Atlante – a  dos “Telhados 
Resplandecentes possuidora da “Árvore da  Ciência do Bem e do Mal”, tenta atingir e 
subjugar a 8a Cidade (interdita), onde se encontrava plantada a “Arvore da Vida” de que 
nos falam os textos bíblicos, para tomar conhecimento, antes do tempo, dos mistérios 
custodiados pelo sacerdócio oculto que lá se exercia. (Hebreus: 7:3).  

 

Ilustração: mapa   

Legenda: 

“A Atlântida após o segundo cataclismo ocorrido há 200.000 anos. A estrela assina  
o local onde estaria situada a famosa cidade das PORTAS de OIRO. O círculo indica a 
região do Roncador onde um dia se acharão as ruínas da Cidade dos TELHADOS 
RESPLANDESCENTES...” 

 

O Senhor das Eternidades – num cumprimento da Lei Cíclica da Evolução – a  par 
de destruir aqueles que transgrediram os códices, – interiorizou no Sancto Sanctorum da 
Mãe Terra aquela 8a Cidade (a Shamballah dos Teósofos – a Jerusalém Celeste dos 
Iniciados Cristãos), não restando da 4a Cidade Atlante senão aquilo que foi profetizado 
por Hermes, o Trimegisto em relação ao Egito: – “... das tuas relíquias não restarão mais 
que as, vagas recordações em que a posteridade será a primeira a não dar crédito... E, 
sobre a terra fria, palavras apenas, contando a história da tua devoção... E ficará deserto, 
viúvo de homens e deuses... “, fazendo emigrar os que, tendo ficado fiéis à Lei, seriam as 
sementes para as gerações vindouras. 

Vemos, então, o Manú Vaisvavata, veiculado pelos Senhores da Arvore da Vida, 
atravessar os Himalaias e se espalhar pelo norte da Índia, levando as vergônteas da Raça 
Atlante e constituindo na Meseta do Pamir o núcleo da Primeira Sub-Raça Ariana, a Ario-
Hindu, dando-lhe a original Pedra de Asgardi com os 10 Mandamentos, transmitidos ao 
povo eleito, juntamente com o Manava Dharma-Shastra (leis do Manu) e a Lei das 
Castas. 

Milhares de anos depois, pelo Manu Osíris, esposo de Ísis, outra leva de povo 
eleito é conduzida ao Egito, o que deu inicio ao período pré-dinástico dos Reis Divinos 
post-Atlante, naquela região banhada pelo Nilo. 

Vários êxodos da Atlântida se processaram em períodos posteriores, na iminência 
de catástrofes, destacando-se os dirigidos por Hermógenes ou Hilarião, para o Egito, 
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secundando o trabalho de Osíris. Abrahão, dirigindo a semente da 5a Sub-Raça Atlante – 
a Semítica – preservou-a da condenada Ilha de Posseidonis, ficando, pois, o Egito como 
único depositário das tradições Atlantes e a Índia como berço de toda a civilização Ariana, 
razão de lhes chamarem o Pai e a Mãe de toda a Humanidade. 

Vemos ainda Ur-Gardan, condutor de um clã francamente Atlante, para o litoral 
europeu, ou seja, Portus-Gallae (Portugal) e Urgana, rei da Suméria, por cujos escritos 
em placas de barro queimado amainadas por ele e guardadas no Museu Britânico, vemos 
sua origem atlante, reunia na sua pessoa os poderes temporal e espiritual, sendo Rei e 
Sacerdote da Ordem dos Magos da Caldéia.  

Preservando da catástrofe Atlante as “sementes” da nova Humanidade, temos: 
Rama - à frente dos Celtas; Fo-Hi, dos Chineses; Odin dos Nórdicos; Moisés, como 
continuador de Abrahão, dos Hebreus, levar o povo Israelita do Egito para Canãa – a terra 
Prometida; Manco-Capac dos Nicas Quetzal-Coatl – dos Aztecas; Itzama -- dos Maias; 
Bochica dos Chibchas; Tamú – dos Caraíbas; Sumé ou Tamandaré – dos Tupis, todos 
guias excelsos na jornada da Mônada pelos Itinerários de IO (ísis-OsÍris) confirmando 
aquilo que Hermes, o Trimegisto, dizia a seu discípulo amado Asclépias : “Aqueles que 
devem dominar a Terra serão enviados e estabelecidos na extremidade do Egito, em uma 
cidade construída no OCIDENTE e onde por mar e por terra afluirá a raça mortal”. 

Vê-se, assim, que as mais antigas tradições, entre todos os povos, inclusive os 
mais remotos, vêem aludindo a uma “Terra Sagrada”, onda estão realizados os ideais da 
Humanidade, dando-lhes as mais diversas denominações, sempre relacionando com o 
que de divino possa o Homem executar na Terra. Assim foi que, para os Celtas, este 
lugar era conhecido com o nome das “A Terra dos Mistérios” – Duat de Dananda. A 
tradição chinesa nos fala, de Terra de Chivin ou a Cidade das Doze Serpentes. É  o 
“Mundo Subterrâneo, que fica na raiz do céu”, segundo Votam Tsental e o Caminho que a 
este lugar conduz, é o da serpente. É o País dos Calcas, Calcis (ou Kalki) , a famosa 
“Colchidla”, para onde se dirigiam os Argonautas; à procura do Tosão de Ouro. 

As tradições nórdicas, da antiga Germânia, dizem que tal lugar é o “WAHALLAH” –  
“O Vale de Allah ou de Deus”, para onde eram conduzidas pelas Valquírias, os seus 
guerreiros e heróis. Os Persas chamaram-no de “Alberdi” ou “Aryana-Vaejo”, a terra dos 
seus antepassados; os hebreus a denominaram de “Canaã”  ; os mexicanos de “Tules” ou 
“Tulan” ; os aztecas conheciam-na com o nome de “Aztlan” ou a “Cidade dos 
Chicometazc; os mayas, de “Mata-Pan”. Os espanhóis acreditavam que tal cidade se 
achava nas Américas e denominaram-na de “El-Dorado” e, ficaram contentes quando 
souberam que tal cidades era conhecida pelos aborígenes pelo nome de “Manoa” ou a 
“Cidade dos tetos de prata e cujo Rei usava vestes de ouro”. 

A Grécia, nos seus mistérios de Delphos, Dionisos ou de Eleusis, nos fala do 
Monte Olimpo e dos Campos Eliseos. A região de bem-aventurança dos primitivos tempos 
védicos, designados com os vários nomes, Ratnâsanu (O Cume da Pedra Preciosa), 
Hemâdri (A Montanha de Oiro), é o “MONTE MERU”. O Olimpo dos Induistas. 
Simbolicamente o cume deste monte místico está no céu, sua parte média na terra e sua 
base nos infernos... É a mesma “Cidade dos Doze Azes”, dos Edas escandinavos ou o 
“PaÍs Subterrâneo de Asar”, dos povos da Mesepotâmia. É o “Paí do Amenti” a que se 
refere a Livro da Sagrada Morada ou dos Mortos, do antigo Egito. É a “Cidade das Sete 
Pétalas”, do Vishnú, ou a “Cidade dos Sete Reis do Edom”, Edem ou Gan-Edeni, da, 
tradição judaica, ou ainda, o “Paraiso Terrestre”, onde o Manu Moisés, da tradição bíblica 
colocou a parelha manúsica criada pelo Eterno “à sua imagem e semelhança” para 
povoamento da Terra. Toda a Ásia Menor, numa só voz, até hoje faz referência a uma 
Cidade de Mistérios e cheia de Maravilhas – SHAMBALLAH – (Shamb-Allah, Mansão dos 
Deuses), que é a mesma “Ermedi” dos tibetanos e mongóis.  

Na Idade Média se falou nos “Reinos do Pai João”, como na “Ilha de Avalon” onde 
os Cavaleiros da Távola Redonda, sob a chefia do Rei Arthur e orientação do Mago 
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Merlin, para lá se dirigiram “em demanda do Santo Graal”, Símbolo da Redenção, Justiça 
e Imortalidade. Também é conhecida como “Belovedye”, que significa “Bela Aurora”, que 
também se dá à AGARTHA, de Sant'Yves d'Alveydre, René Guenón e Ferdinand 
Ossendowski.  

Durante milênios as lendas e religiões guardaram piedosamente as mais 
longínquas recordações desses tempos esplendorosos, que ficaram obscuramente nas 
tradições e na memória  dos povos como a nostálgica pátria dos nossos maiores. É o 
berço esquecido das civilizações, a Adivarsha dos primitivos Árias, o Lino, de Homero e 
Eschyllo, a Posseidonis de Solon, o Jardim das Hesperides dos poetas da Hellade, as 
Ilhas Afortunadas, a Terra dos filhos de Ammon e de Saturno. 

Todas estas tradições inspiraram obras notáveis, como: “A Republica”, de Platão, 
“A Cidade do Sol”, de Campanela, “Utopia”, de Tomaz More, “O Paraíso Perdido”, de 
Milton, sendo que em nossos dias temos: “De Sevilha, a Iucatã”, de Mario Roso de Luna, 
“Por Grutas e Selvas do Hindostan”, de H. P. Blavatsky, “À Sombra das Mosteiros 
Tibetanos”, de Jean Marques de Rivière, “O Coração da Ásia”, de Nicholas Roerick, 
“Missão da Índia na Europa”, de Saint'Yves D'AlveYdre, “O Rei do Mundo”, de René 
Guenón e “Animais, Homens e Deuses”, de Ferdinand Ossendowski, sendo que, entre os 
nacionais devem ser citadas: “A Era de Aquário”, de Aníbal Vaz de Melo, “Ocultismo e 
Teosofía”, de Laurentus e “O Verdadeiro Caminho da Iniciação”, do Prof. Henrique José 
de Souza. Entre os romances que, de uma forma velada, aludem a tais tradições da 
existência de cidades sagradas, devemos salientar “Horizonte Perdido”, de James Hilton, 
que fala de SHANGRI-LÃ, a famosa cidade erguida no Vale da Lua Azul, no coração do 
Tibete, “A Cidade Perdida”, de Jeronymo Monteiro. 

Neste ponto da História, vemos destacar-se a figura gigantesca do Infante 
Henrique de Sagres, o Grande Navegador. Foi ele o criador da sublime epopéia marítima 
de Portugal, cantada pelo gênio de Camões, e da qual resultou o descobrimento do Brasil. 
De fato, como diz ELAINE SANCEAU, referindo-se ao Infante : “O seu trabalho não foi 
desperdiçado. Pouco se descobriu acerca de terras transoceânicas em tempo de D. 
Henrique, além da certeza de que existiam, mas, entretanto, para os mareantes 
portugueses o oceano tornou-se livro familiar”. 

“As gerações seguintes descobriram mais terras que os navegadores de D. 
Henrique, mas a estes deviam o conhecimento do mar. Quase obscuramente eles abriram 
caminho àqueles nomes que mais tarde colheram os louros”. 

E quem era o Infante Don Henrique, Fundador da Escola de Sagres? Na opinião de 
Alves Mendes uma encarnação fenomenal, mescla formidável de celta e de fenício, de 
pensador e aventureiro, de soldado e de monge, de sacerdote e de profeta.; adusto, 
austero, antipático, inflexível, seco, frio, duro e cru, curvadíssimo e tenacíssimo; de um 
porte severo, de uma pontualidade matemática e de uma robustez mineral; de corpo 
agigantado e quase refratário às doenças, de espírito reflexivo e quase impenetrável às 
paixões, casto, abstêmio, solitário, sombrio, imaleável, concentradíssimo e firmíssimo”, 
descrevendo-o por sua vez Rocha Martins: “Virgem como um cavaleiro do Santo Graal, 
um frei de uma nova ordem: a cavalaria dos mares” , para ser identificado afinal por Pedro 
Calmon: “A mais empolgante personalidade na Europa de então”. 

Quando o Infante Henrique de Sagres “atravessou as fronteiras de Hércules” 
(Gibraltar), teve um grande “sobressalto” ao descobrir ao longe “a estátua de um 
Cavaleiro apontando para o OCIDENTE”. 

Nós hoje podemos dizer a razão de semelhante “sobressalto” : – aquela estátua 
era mais do que um MARCO definidor do papel que ia ter, em breve, o OCIDENTE em 
substituição ao ORIENTE, na evolução humana. Assim, ao EX ORIENTE LUX, de 
Emmanuel Swedenborg, substituiria o EX OCCIDENTE LUX, do Prof. Henrique José de 
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Souza. E isto, através da MISSÃO Y, de que é detentora a Sociedade Teosófica 
Brasileira. 

Ilustração: imagem do Infante D. Henrique de Sagres 

 No ano de 1480, foram diplomados na Escola de Sagres os seguintes alunos:  

Luiz Eusebio Vasco da Gama  - alta distinção 

Fernão Dias Magalhães   -  distinção  

Pedro Gustavo Alvares Cabral  -  distinção  

Sebastian Cabot     -  distinção  

Alfonso Dias de Solis    -  distinção  

Gaspar Gonçalo Coêlho   -  distinção 

e Sebastião Gomes Delcano   -  plenamente 

Os restantes alunos foram aprovados “simplesmente”  mas, apesar disso, alguns 
dentre eles, depois de viagens práticas, fizeram-se grandes figuras. 

 

Ilustração: imagem Pedro Alvares Cabral 

 

Ilustração: imagem do escudo de Cabral 

 

Para assunto complementar de nosso despretensioso trabalho, relacionado com a 
fundação de Brasília, vamos tratar agora da figura exponencial que foi Pedro Alvares 
Cabral. O homem que até no seu nome inscreve o Trópico de Capricórnio (Cabral – 
Caprino – Capricórnio), trazendo, como prova, no seu escudo três cabritos ou Capris, 
indicando a missão que tinha perante a LEI, não poderia de modo algum, vir às plagas do 
Brasil por casualidade, como querem admitir, mas sim por CAUSALIDADE, obedecendo 
ao Itinerário pelo qual a Humanidade, através das múltiplas etapas evolutivas, deveria 
centralizar suas potências máximas de cultura e espiritualidade, complementando os 
trabalhos outrora realizados no Brasil pré-histórico e de que já tratamos anteriormente. 

Mas, quem era Pedro Alvares Cabral que, aos 32 anos de idade, recebia das mãos 
de D. Manuel, então Rei de Portugal, a difícil incumbência de fundar, em bases políticas, 
o seu império nas Índias, apesar de sua vida obscura e que assim continuou após o seu 
regresso? Que motivo teria tido ele de, obedecendo aos conselhos e advertências de 
Vasco da Gama, afastar-se tanto das costas africanas? Teria sido apenas receio das 
calmarias ali existentes naquela parte do ano, ou algum motiva talvez de natureza não 
revelada, que o fez levar ao exagero aquele conselho do grande navegador que o 
precedera no caminho que pretendia traçar? 

Segundo tudo indica, não foi a missão de Cabral mais do que “um codicilo para o 
espiritual Testamento de Cristóvão Colombo. Foi ele – como Pedro – a  pedra 
fundamental, ao raiar do Século XVI (1500), do Grande Edifício Humano”, na opinião 
abalizada do nosso Ven. Mestre Prof. Henrique José de Souza, para concluir: “O fato de 
alguém se chamar Pedro Alvares Cabral e adotar por brasão vários ramos de uma Árvore 
(a Árvore genealógica dos Kumaras ou Cabiras}, tendo em baixo, no escudo, dois 
CABRITOS e, em cima, no “cume”, na cúspide, etc., outro, um pouco menor, na razão de 
uma Trindade cumária,  ou Pai-Mãe e Filho, denota superiores conhecimentos esotéricos, 
que não os podem ter homens vulgares, por mais ilustres que sejam. Bastava isso, para 
confirmar tudo quando dissemos a seu respeito”: 

Que relação existe entre o descobrimento do Brasil e a Fundação hoje de sua 
capital política ou BRASÍLIA, ou seja, 21 de Abril? 
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“Precedeu ao embarque na praia do Restêlo um cerimonial grandioso. Assistiu o 
Rei D. Manuel à missa que no domingo, dia 8 de março, véspera da partida, foi oficiada 
na ermida votiva do Infante D. Henrique pelo Bispo D. Diogo Ortiz (um dos matemáticos 
da junta dos físicos que menosprezara os projetos de Colombo); e com a corte vestida de 
luto, solenemente – como se usava nessas despedidas – viu as caravelas prontas para 
zarparem, entregou a Pedro Alvares Cabral o estandarte régio, comunicou-lhe as ordens 
miúdas e graves. Largou a frota dos treze navios no dia 9; a 14 passou entre as Canárias; 
a 23 perdeu de vista a nau de Vasco de Ataíde, exatamente quando deixava no horizonte 
a Ilha de São Nicolau, de Cabo Verde – e com vento à feição, ao oeste, “por este mar de 
longo”, 660 ou setecentas léguas, a 21 de abril uma surpresa comoveu e exaltou a 
marinhagem. Pescarem-se gramíneas, vindas da terra próxima” (O grifo é nosso) – 
Assim começa o grande historiador Prof. Pedro Calmon, na sua História do Brasil, seu 
relato minucioso e de irrestrito escrúpulo porque calcado em fontes de absoluto valor, a 
primeira visão, que teve dessas plagas, o grande navegador que foi o “descobridor” do 
Brasil. Aquela data, portanto, representa em verdade o primeiro contato com a terra que, 
sendo a última a ser descoberta pelos grandes navegadores da época, trazia em seu 
formato de coração o destino histórico que lhe cabia de ser o Berço da Nova Civilização. 

Decorridos 460 anos (Arcano 10 - Itinerário dia IO), na mesma data, é considerada 
como capital política do nosso país, a cidade de Brasília, edificada no planalto Goiano, 
resultado de um trabalho que vinha sendo plasmado ocultamente pelas idades sem conta, 
como síntese das toda uma epopéia, toda ela pontilhada de sacrifícios, denodo e 
abnegação de tantos séries das várias raças humanas que, num movimento de “retorno”, 
qual filhos pródigos que voltam à casa paterna., procuravam alcançar a “cidade perdida”, 
região da bem-aventurança. 

É a vós todos, gentes da todas as raças e épocas, que aqui saudamos, pelo muito 
que pretenderam fazer 

Neco II – o grande Faraó egípcio - mártir de suas arriscadas aventuras, ao naufragar no 
Mediterrâneo, quando empreendeu aventurar-se pelo Mar Tenebroso; 

Badezir - rei fenício – com seus dois filhos gêmeos, Yetbaal e yetbell – divindades 
humanizadas, aqui sacrificados pelas forças do mal, em holocausto à Obra que 
pretenderam implantar, cujas marcas ficaram indeléveis nas inscrições da Pedra da 
Gávea – Metaracanga – templo e túmulo; 

Assírios, Babilônios, Hebreus, Árabes, Chineses, com suas inscrições rupestres –  
litogrifos ou itacoatiara – completando o setenário cabalístico das raças; Cristóvão 
Colombo, ou antes, em grego, CHRISTOFERENS COLUMBUS, “Aquele que carrega o 
Cristo em forma de Pomba do Espirito Santo”, descobridor do Novo Mundo, “Avis Raris in 
Terris”; . 

Pedro Alvares Cabral, Descobridor do Brasil, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa 
Cruz, que completou o codicilo de tão espiritual Testamento, ao mesmo tempo histórico e 
cíclico; 

Tomé de Souza, da “Casa dos Souza da Portugal”, com sua Bandeira, onde 
figurava uma pomba trazendo no bico um ramo de oliveira e por baixo a inscrição “SIC 
ILLA AD ARCAM REVERSA EST” – “assim voltou ela para a Arca”; 

Caramuru e Catarina Paraguaçú, da Ilha de Itaparica, reduto dos Tupinambás, 
Berço da Civilização Brasileira; 

Anchieta – fundador da grande metrópole capital bandeirante, sob a égide do 
grande apóstolo dos gentios – São Paulo; 

João Ramalho e seu batalhão de mamelucos; Pedro I – das margens do Ipiranga, 
com o seu grito de “Independência ou Morte”; Pedro II – o ”neto de Marco Aurélio” pela 
sua cultura, finalizador do ciclo de impérios no ocidente; Deodoro da Fonseca, Duque de 
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Caxias, Osório, estadistas do império e da Republica, homens eminentes de todos os 
quadrantes desta grande pátria, que contribuíram para concretizar o símbolo que se 
encontra nas proféticas palavras do grande etnólogo mexicano José de Vasconcelos: “é 
dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá, a raça cósmica, realizando a 
concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a 
Humanidade”, bem como as do grande cientista, polígrafo e teósofo espanhol, Dr. Mário 
Roso de Luna, que declarou: “Não resta a menor dúvida que as Bacias do Amazonas e do 
Prata, com o decorrer dos tempos, selarão nas suas ribeiras os DESTINOS DO MUNDO”, 
a todos vós, as bênçãos de uma PATRIA AGRADECIDA, batalhadores que fostes que 
conseguiram realizar oa altos desígnios dos excelsos Seres da Grande Hierarquia Oculta, 
aos quais dedicamos a seguinte Evocação: 

 

Ilustração: imagem de Tomé de Souza 

 

EVOCAÇÃO 
 

Erguei os vossos ramos, os vossos símbolos, os vosso lauréis, ó prodigiosos 
Rishis indianos, excelsos baluartes da privilegiada Raça sob a égide do Manu Vaivásvata!
 Fazei o mesmo, o gloriosos ARHATS, “Portadores do Facho Sagrado”, até hoje 
mantido pelos preclaros Membros da GRANDE FRATERNIDADE BRANCA! 

Misteriosos e “eternos sacrificados” JOKANANS, anunciadores dessas Preciosas 
Gemas caídas do Diadema do Adi-Budha. E, também, das Grandes Obras provindas da 
“Celestial Mansão”, onde chegam os últimos rebentos da gigantesca Árvore da Vida, 
cujas raízes se firmam nas regiões mais profundas da Matéria... 

Sublime Vyâsa, codificador da Vedanta, “ilustre e desconhecido” autor do grande 
poema épico, o Mahâbhârata! Não Te ocultes por trás das Colunas de Teu próprio 
Templo, construído através de 28 encarnações distintas! 

Gênios imortais de todos os tempos, chamem-se Homero, Virgílio, Dante, Horácio, 
Tácito, Milton e quantos outros se fizeram fiéis discípulos das velhas escolas indiana e 
egípcia, ressuscitadas na Grécia, na Roma itálica, a antiga Romakapúra atlante! Fazei 
explodir em mil pedaços, a obscura lápide que encobre os vossos pseudo-túmulos, cujos 
epitáfios desonram os vossos próprios Nomes, por terem sido escritos em humana ou 
grosseira linguagem! 

Ó vós, sublime vestais, Sacerdotisas dos Templos Sagrados, Pitonisas ou Sibilas! 
Deixai cair aos vossos pés, o isíaco Véu que encobre o vosso corpo de Deusas Imortais! 
Sim, para que os homens de hoje – transformados em castos Andróginos, prostrados de 
joelhos diante de vós, mudos e reverentes – possam compreender o verdadeiro e virginal 
sentido de vossas profecias, a começar por aquela que promete “a Vinda de um Messias, 
de um Rei, de um Instrutor e Salvador do Mundo, que tantas vezes já veio e não foi 
compreendido, por não ter a Mônada alcançado, ainda, o seu limite máximo. E, com isso, 
a integral Promessa. Sim, “ele já veio e vós não o reconhecestes!” 

Homens, Super-Homens, Gênios ou Jinas, Deuses, enfim, erguei-vos todos, sem 
exceção alguma, para glorificar – não o ingente esforço do Homem que se escuda por 
trás de seu próprio Nome e nas sutis vibrações que se gravam nas gloriosas páginas do 
excelso Kamapa! – Mas, e tão somente, a estupenda, a maravilhosa Obra, de que fostes 
os seus poderosos é magnificentes BALUARTES! 

 

Om Mani Padme Hum! Om Tat Sant! Om santi, santi, santi! 

ADI-BUDHA VARAM BUDA! 
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XII CONVENÇÃO NACIONAL DA SOCIEDADE 
 

12a  Convenção da SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA realizada 

nos, dias 22, 23 e 24 de Fevereiro deste ano, em São Lourenço (M. Gerais) 
 

Reunidos mais uma vez na privilegiada estância hidromineral de São Lourenço, os 
membros da Sociedade Teosófica Brasileira, vindos de todos os rincões de nossa querida 
pátria para congraçamento dos ideais da espiritualidade, debateram os. mais variados 
temas, todos relacionados com a grandiosa Obra em que a S.T.B. se acha empenhada. 

Assim, tivemos ocasião de ouvir conferências de caráter profundamente ilustrativo, 
onde não se sabe o que mais admirar: se a penetrante agudeza reveladora da cultura dos 
oradores nos assuntos abordados, ou a forma exuberante e clara em que foram os 
mesmos desenvolvidos.  

Releva notar que o temário exposto, trazendo à apreciação da seleta assistência, 
que acorreu para ouvir os vários e cultos oradores, matéria contendo ensinamentos de 
real transcendência, serve para demonstrar o interesse, não apenas dos oradores mas e 
principalmente dos que ali se achavam, por coisas que cada vez mais se firmam como 
revelações, a demonstrar que a semente plantada pelo nosso Mestre e Supremo 
Dirigente, não caiu em terreno sáfaro. 

Os trabalhos da Convenção foram apresentados nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro 
último, no salão principal da sede da S.T. B. , em São Lourenço, hoje capital espiritual do 
mundo, com a. presença das autoridades locais, dos Presidentes das várias Ramas 
espalhadas em todo o país, além da Diretoria Social da, S.T.B. e inúmeros convidados, 
quando foram apresentadas as seguintes teses: 

"Os Avataras e as Religiões" -- pelo Ven. Irmão Com. Ary Telles Cordeiro, 
Presidente da Casa Capitular "Cruzeiro do Sul", de São Paulo. "Novo Ciclo, Nova 
Civilização" – pelo eminente membro da S.T.B. , médico e teósofo, Dr. Aguinaldo de 
Almeida Prado. . ' - 

"A Teosofia na Educação" - por D. Anna Pereira da Cruz, ilustre Diretora Técnica 
do Instituto "Rosas de Míriam". 

"O Verdadeiro Nome do Ano de 1960" - de autoria da Professora Martha 
Mathiesen Queiroz. 

"O Movimento Teosófico e as Religiões" - pelo Dr. Eugênio Proclan Marins. 

A 12a Convenção da S.T.B., além dos trabalhos acima descritos, culminou com os 
cerimoniais realizados no Templo dedicado ao Supremo Arquiteto, na Praça da Vitória, 
em Vila Canaã, daquela cidade.  Assim foi que pela manhã e à noite, do, dia 24 de 
fevereiro, com a presença dos nossos Veneráveis Mestres, Professor Henrique José de 
Souza e sua Exma. esposa, D. Helena Jefferson de Souza, realizaram-se aqueles 
cerimoniais a que compareceu grande número de Irmãos Maiores, ávidos em ouvir 
palavras, sempre de tão profundo significado para todos nós e relacionadas a fatos de 
natureza esotérica. 

O cerimonial realizado pela manhã, foi filmado por um cinegrafista polonês, em 
visita ao nosso Supremo Dirigente que, na ocasião, teve oportunidade de registrar a 
exposição do "Santo Graal", além de outras passagens iniciáticas e relacionadas com a 
grandiosa Obra da S . T . B,. , filme que está sendo exibido em vários cinemas do país e 
do exterior, como a demonstrar o interesse cada vez crescente de nosso povo no terreno 
da espiritualidade. . 
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Contribuiu enormemente para o êxito da 12a Convenção da S.T.B, o amplo 
noticiário feito pelos jornais de vários Estados do país, bem como por diversas estações 
de rádio, entre elas a. Difusora de São Paulo, gentileza do seu diretor-artístico, nosso 
Ven. Irmão Munyr Kalil. 

Na oportunidade, teve nosso Venerável Mestre a grata satisfação de receber a 
visita de José Arigó – o taumaturgo de Congonhas do Campo – em companhia do. 
Prefeito daquela localidade, que a exemplo do bíblico José do Egito que reconquistou o 
coração de seus irmãos, também a todos empolgou com a realização de fenômenos 
transcendentes à luz do dia e na presença de vários irmãos, deixando com todos a marca 
indelével da espiritualidade que o envolve. 

Ã meia-noite do dia 23 para o dia 24 de fevereiro, atravessou os céus de São 
Lourenço, em um disco voador, misterioso ser, vindo do Oriente, dando assim a essa 12a 
Convenção – relacionada com o Arcano 12 – justamente por ter sido realizada no ano de 
1960 – Arcano 16 – o significado iniciático que a mesma possui. 

 

Ilustração: foto do Pupilo Stenio Borges 

Legenda: 

“O Pupilo Stenio Borges Maciel quando durante a 12a Convenção Nacional da 
S.T.B. dirigia a 2a mensagem da Ordem dos Cadetes do Ararat  aos pais de todo mundo. 

 

UTILIDADE PÚBLICA 
 

A Prefeitura de Governador Valadares pela Lei no 831, reconheceu como "Insti-
tuição de Utilidade Pública o Instituto Cultural “ORION” filiado á Sociedade Teosófica 
Brasileira. 

 
OS AVATARAS E AS RELIGIÕES 

Ary Telles Cordeiro 

 

Senhoras e Senhores 

É com prazer que aproveitamos a oportunidade que nos oferece esta XII 
Convenção da Sociedade Teosófica Brasileira para analisar em rápidos comentários a 
causa fundamental que tem dado origem ao aparecimento das várias e diferentes 
religiões que atualmente existem e se digladiam. 

Abordando o tema da missão dos avataras, o que são e o que representam na 
evolução da humanidade, daremos a chave para que haja melhor entendimento entre 
todas, ao mesmo tempo que mostraremos o por que da incompreensão entre os homens. 

Helena Petrovna Blavatsky, a mártir do século XIX na expressão do grande Roso 
de Luna, jamais se cansou de repetir que "Não há religião superior à verdade", verdade 
que já foi transmitida diversas vezes aos homens que, infelizmente, sem compreendê-la a 
transformaram sempre em religião e, .quase poderíamos afirmar que tantas vezes 
recebeu a humanidade a revelação divina quantas são as religiões existentes na face da 
terra. 

É preciso de início que nos libertemos do grande erro de julgar os homens e fatos 
do passado com a nossa mentalidade presente. Cada homem e cada acontecimento é 
fruto de sua época, de seu meio, duma série de circunstâncias enfim que jamais poderão 
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ser bem analisadas à distância de séculos ou mesmo de algumas dezenas de anos, se 
forem tomados isoladamente. 

A Essência Divina quando toma forma humana para se manifestar na face da terra 
o faz sob diferentes aspectos atendendo também ao meio e à época e, quando os 
homens aceitam, isoladamente, uma destas manifestações negando a legitimidade das 
demais, automaticamente, escolheu uma religião para renegar as outras. 

Atente-se para o fato de que na origem e estabelecimento de todas as grandes 
religiões encontramos um ser cuja elevação espiritual é tremendamente superior a dos 
demais de sua época e aí já teríamos uma falta de lógica na aceitação duma religião em 
detrimento das outras, se não soubéssemos que na maioria das vezes o que faz com que 
um homem aceite uma ou outra religião são fatores independentes de seu livre arbítrio 
pessoal, e entre estes fatores ou influências citamos a família e o pais de nascimento que, 
podendo ser católico, budista ou israelita, quase sempre determina a religião a ser 
seguida. 

Para que a humanidade se liberte do sectarismo torna-se necessário o estudo de 
conjunto de todas as manifestações da Essência Divina, ou seja dos Avataras, para que, 
compreendendo a missão de cada um, se compreenda também que todos têm sido 
portadores da mesma verdade, ainda que cada um a tenha transmitido de modo diverso 
em função do tempo, do lugar e do caráter de sua própria missão. 

Tais variáveis, determinantes da diferença aparente entre os Avataras, dificultam 
aos homens o correto. entendimento que só a Teosofia oferece como Ciência Divina ou 
Sabedoria Iniciática das Idades, Alfa e Omega, princípio e fim, síntese e análise de todos 
os mistérios do Universo. 

Quem, sem conhecer a ciência teosófica, pode, por exemplo, supor que estamos 
na 5a raça-mãe – a criança – e que cada raça-mãe se divide em 7 sub-raças e cada sub-
raça se divide em 7 ramos raciais, e assim por diante até atingir ao indivíduo? É difícil pa-
ra quem não tem tais conhecimentos compreender os Avataras em toda a sua majestade 
e grandeza, eis que eles vêm como orientadores de uma raça-mãe ou de uma sub-raça 
ou de um ramo racial sendo integrais portadores da essência divina no primeiro caso e 
parciais nos demais tendo a sua missão ligada à função do grupo humano do qual é o 
chefe espiritual. 

Sri Aurobindo muito nos pode ajudar no mistério dos Avataras, pois não só os 
analisou em sua missão como também apontou as várias causas que têm impedido aos 
homens de compreendê-los. São do grande mestre hindu as palavras que seguem: 

"Os homens vêem as coisas e fazem as coisas com o mental e aquilo que vêem é 
uma perfeição mental humana. Quando pensam na manifestação da divindade crêem que 
esta deve ser uma perfeição extraordinária para executar as coisas humanas ordinárias, 
uma faculdade extraordinária para os negócios, para a política, a poesia ou a arte; uma 
memória exata, jamais se enganar e não estar sujeito a imperfeições nem reveses. Ou 
ainda pensam em coisas a que chamam de sobre-humanas como não comer, de predizer 
a duração duma dificuldade, de deitar sobre pregos ou de comê-los. Tudo isto nada tem a 
haver com a manifestação do Divino. A divindade age segundo uma outra consciência e 
não segundo as. idéias dos homens sobre o que ela deve ou não fazer. Um avatara não é 
de forma alguma obrigado a ser um profeta espiritual. De fato ele não é jamais 
unicamente um profeta mas um realizador, um fundador e, não apenas de coisas 
exteriores, si bem que ele realize qualquer coisa no mundo exterior, qualquer coisa de 
essencial e necessária para a evolução terrestre que é a evolução do espirito encarnado 
através. das etapas sucessivas em direção ao Divino. O avatara não teria grande signi-
ficação se não estivesse ligado à evolução. "A sucessão hindu dos 10 avataras é, ela 
mesma, por, assim dizer, uma parábola da evolução. De inicio o avatara peixe, depois o 
animal anfíbio entre a água e a terra, depois o animal terrestre, depois o avatara homem-
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leão que faz a ponte entre o homem e o animal, depois o homem como anão, pequeno, 
não desenvolvido e físico mas contendo o Divino e tomando possessão da existência, 
depois os avataras rajásico, sátvico e nirguna que conduzem o desenvolvimento humano 
do homem rajásico vital ao homem mental sátvico e em seguida ao super-homem 
mental". 

Tais considerações, meditadas como merecem, levam a conclusão que a essência 
divina, isto é, o Deus de cada religião que em verdade é o Deus único de todas, não se 
limitou a uma única aparição na face da Terra, deixando seus filhos – os homens – antes 
e depois de sua aparição, entregues à sua própria sorte e imperfeição. Não.  Deus é 
infinitamente bom e sábio e em sua grandeza e sabedoria acompanha sem descuido a 
evolução da humanidade. 3.500 anos antes de Cristo Krishna dizia ao seu discípulo 
Arjuna, conforme vem relatado no Bagavad-Gita: 

"Todas as vezes que Dharma (a lei justa) declina e Adharma (o contrário) se 
levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e destruição dos maus. Para o 
restabelecimento da Lei Eu nasço em cada Yuga (isto é, em cada ciclo ou idade) ". 

E foi assim e por isto, que durante séculos e séculos, através da evolução da 
humanidade, e principalmente nas fases de transição ou mudança de ciclo em que novo 
impulso evolucionista deveria ser dado, que apareceram Ram, Buda, Cristo e muitos 
outros portadores da essência divina e que, por isso mesmo, são denominados com o 
excelso título de avatara. 

 A veste externa, ilusória, de cada um é diferente, mas o conteúdo interno, sublime 
é o mesmo. Portadores da verdade todos a distribuíram por parábolas ao povo e por 
ensinamentos secretos aos discípulos de maior entendimento. As parábolas de cada um 
diferem das dos demais mas os homens de boa vontade poderão reconhecer nas 
parábolas de todas a identidade de intenção e a fonte comum de origem. 

 A propósito, diz o incomparável Roso de Luna: 

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

 E assim tem caminhado a humanidade, qual filha de extremoso Pai que sempre se 
faz presente nas horas de indecisão, de dor ou de dúvida.  

 Para nossos irmãos do Oriente, quando se tornou necessário, fez-se presente no 
corpo de um príncipe que hoje todos conhecem sob o nome de Gautama, o Buda, e os 
ensinamentos foram revestidos de forma a que pudessem germinar na mentalidade do 
povo a que se destinava. 

 Para seus filhos do Ocidente o Pai apresentou-se na excelsa figura de Jesus e 
aqui, também, atendendo à natureza do solo onde deveria jogar a semente, solo diferente 
do oriental, deu nova forma às suas lições. 

 Mas não começou há 2.000 anos nem parou nessa época o desvelo carinhoso do 
Pai. De modo mais ou menos perceptível tem Ele sempre ajudado a seus filhos em sua 
evolução e nos últimos cem anos, por serem os mais recentes, torna-se para nós mais 
fácil localizar a manifestação de Sua Vontade. 

 Assim, no século passado tivemos Ramakrishna, cujos ensinamentos primorosos 
muito ajudaram ao povo asiático, sendo oportuno citar aqui em abono da tese que 
defendemos, as seguintes palavras de seu Evangelho que, além do mais, bem demonstra 
o alto grau do estado de sua consciência: 
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 “Aquele que foi Rama, Buda, Cristo e Chaitanya é  agora Ramakrishna. Minha 
Divina Mãe afirmou que minha próxima encarnação seria no Ocidente". 

Ainda no século passado, tivemos como ponte de ligação entre o Oriente e o 
Ocidente e, também, possivelmente, como preparadora da nova manifestação da 
Essência Divina, a grande mestra da Teosofia que foi Helena Petrovna Blavatsky. 

Blavatsky, que passaremos a denominar simplesmente como HPB, como é 
conhecida nos círculos teosóficos, encontrou grande dificuldade para o cumprimento de 
sua missão, como soe acontecer çom todos os grandes seres espirituais. 

O espiritismo, que deveria ser chamado com mais propriedade de animismo por 
tratar de coisas astrais, ou da alma, florescia e cumpria o papel para o qual apareceu, 
originado que foi pela fraternidade jina de Chitzen-Itza, de Yucatan, no México, com a 
finalidade de arrancar a humanidade das trevas do materialismo em que ameaçava cair. 

Os fios desta fase psico-astral foram tomados por HPB com a fundação do Clube 
dos Milagres, onde ainda se fazia sentir a influência da doutrina espirita, para em seguida, 
passando para a fase mental, sacudir o mundo lembrando aos homens a existência de 
uma ciência antiquíssima, conhecida já dos antigos gregos como provam os escritos de 
Platão e Pitágoras, e muito antes até, chamada pelos orientais de Gupta-Vidya e pelos 
ocidentais de Teosofia. 

Foi assim que nos tempos modernos os homens conheceram a possibilidade de 
compreensão das religiões através do estudo, usando o mental e reconhecendo a 
verdade divina que a todas une. Ao impulso evolucionista dado por HPB desta maneira as 
teósofos chamam de manas-taijasi, ou seja, do mental taijásico, um grande passo dado 
em continuação à fase espírita, psico-astral. 

HPB morreu, mas o nosso extremoso Pai, antes de seu desenlace e para que seus 
filhos não se alarmassem com o seu desaparecimento, escreveu pela sua mão, na 
introdução de sua Doutrina Secreta, a  indicação do caminho próximo futuro: 

"No princípio do século XX um discípulo melhor informado e com qualidades muito 
superiores poderá ser mandado pelos Mestres da Sabedoria para dar provas definitivas e 
irrefutáveis de que existe uma ciência chamada Gupta-Vidya (ou seja a Teosofia ou 
Sabedoria Iniciática das Idades)". 

O verdadeiro teósofo deve estar sempre alerta para cumprir os desígnios de Deus, 
conforme aconselhava a própria HPB que dizia, combatendo as preces e orações dos 
homens que solicitam favores divinos: 

"É mais importante que os homens saibam o que Deus deseja deles do que 
pretender fazer saber a Deus o que os homens desejam". 

Assim, cumpre que todos descubram quem apareceu no principio do século XX, 
melhor informado e com qualidades superiores, para dar maiores ensinamentos. 

Segundo Ramakrishna a procura deve ser no Ocidente e tal afirmativa é 
corroborada pelos estudos tesóficos que já provaram que o Ecce Oriente Lux de 
Swedenborg, ou seja, a Luz vem do Oriente, foi substituído pelo Ex Ocidente Luz do 
Professor Henrique José de Souza. 

Outrossim, sabemos que está em atividade a Missão Y, ou seja, a da 6a e 7a sub-
raças da 5a raça-mãe ariana, tendo sido o trabalho de HPB ligado à 6a sub-raça na 
América do Norte, enquanto que o desenvolvimento da 7a sub-raça pertence à América 
do Sul, especificamente ao Brasil, passando a característica de manas-taijasi para o 
superior de budi-taijasi. 

E é nesta grandiosa missão que está empenhada a STB, preparando a semente da 
nova civilização, já prevista inclusive pelo intuído sociólogo mexicano Vasconcelos 
quando afirmou que será, "dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça 
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cósmica que realizará a concórdia universal, porque será filha das dores e das es-
peranças da humanidade". 

Nós, os brasileiros que temos consciência de que o Brasil é o santuário do gênero 
humano a caminho da humanidade futura, saudamos aos nossos irmãos americanos do 
norte aos quais sempre temos procurado ajudar em sua missão espiritual, e saudamos, 
dizíamos. pelo trabalho despendido segundo os ensinamentos recebidos em prol da 6a 
sub-raça, cumprindo assim os desígnios de Deus. 

E nesta saudação incluímos o nosso respeito e admiração por HPB, sentimentos 
que foram diversas vezes exteriorizados, inclusive quando o nosso Mestre materializou a 
mantilha da mesma, em que, com verdadeira veneração, diversos irmãos puderam 
contemplar vários fios do cabelo vermelho da mestra, ainda presos à mantilha que mais 
tarde serviu de travesseiro no sepultamento de uma de nossas irmãs cuja vida anterior 
esteve profundamente ligada à da HPB. 

"Spes Messis in Semine" é o nosso lema: A esperança da colheita está na 
semente. 

A semente do ciclo atual' está' no Brasil como em outras épocas esteve com outras 
nações. 

O Brasil não deve nem pode fracassarem sua missão e todos os brasileiros, sem 
exceção, precisam contribuir para que os altos destinos. espirituais e também, porque não 
dizer, materiais, sejam cumpridos. 

Desde o mais humilde até os componentes das mais altas esferas sociais devem 
se compenetrar do preponderante papel que nos está reservado. 

Que o Pai permita que cada um de seus filhos seja vitorioso. Que todos sejam. 
bafejados pela compreensão como o foi o atual Presidente da República; Dr. Juscelino 
Kubitschek, como prova a .construção de Brasília, cuja razão de ser é secreta agora mas 
que, talvez, amanhã, com dores e lágrimas chegará ao conhecimento público, como bem 
o sabem aqueles que conhecem as profecias de Fátima constantes de documentos que 
ainda não foram divulgados. 

Que o Pai permita ainda que- o futuro. Presidente da República . tenha consciência 
de Seus Divinos desígnios e, trabalhe para  alcançá-los... são os nossos votos... 

 

NOVO CICLO, NOVA CIVILIZAÇÃO 
 

Por um membro da S.T.B. 

 

Há mais de sete lustros que o Professor Henrique José de Souza, através, a 
Sociedade Teosófica Brasileira, vem, revelando ao mundo os conhecimentos necessários 
à preparação da humanidade para a Era de Aquários, conhecimentos estes, que a própria 
Helena Petrovna Blavatsky, notável autora de obras tão notáveis, não pode em seu tempo 
divulgar, embora anunciasse a vida de alguém no inicio do século XX, que teria o direito 
de o fazer. 

Realmente assim devia se passar, pois, embora este movimenta tenha raízes na 
própria e antiga Ordem de Mariz, do Velho Continente, e ainda mais profundas, o seu 
objetivo só poderia ser divulgado ao inicio deste século, quando soou a hora da prepara-
ção dos seres humanos para uma nova Satya Yuga, para uma nova Idade de Ouro.  

Levantada a premissa de um Novo Ciclo, basta sem dúvida a análise da História da 
Raça Humana, para não mais nos afastarmos de semelhante evidência, pois, verificada 
em suas entrelinhas as razões de seu movimento cíclico, não mais poderemos esquivar-
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nos da idéia de uma nova civilização, de uma nova raça a surgir em futuro próximo. Essa 
idéia mais se fortalece ao lembrarmo-nos da passagem do Vishnu-Purana, que fala da 
invasão da Oriente por bárbaros extremistas (como, hoje se vê) e recordarmos as pala-
vras de Hermés, o Trimegistus, que antevê a desgraça de seu país e o aparecimento de 
uma nova semente racial que floresceria bem distante da terra dos Faraós; se tanto ainda 
não bastasse, teríamos as célebres profecias do misterioso personagem conhecido nas 
tradições transhimalaias como o Rei do Mundo, profecias que falam de guerras, de 
destruições e de um povo ainda desconhecido, que virá arrancar as más ervas da loucura 
e do vício, dessa humanidade descontrolada das tempos modernos. 

Indubitavelmente são inúmeras as referências históricas e proféticas, que nos 
levam a concluir pelo advento de uma nova raça, raça que terá por berço a Terra 
Brasileira. Mas, além  dessas referências históricas e proféticas; a Sociedade Teosófica 
Brasileira, tem apontado fatos concretos, físicos e mostrado razões irrefutáveis, que nos 
mostram estarmos  em um período de transição, caminhando para uma Nova Idade. 

Pelo efeito de uma nova tônica evolucional, as transformações materiais que 
envolvem os seres vivos e as coisas, são tanto mais violentas quanto os mesmos seres e 
coisas distam dessa mesma tônica. Ora, vista a distância que separa a maioria dos 
homens dos problemas espirituais, compreendida a razão e a existência já inegável de 
assustadores fenômenos geofísicos e admitidas as intimas relações entre o Espirito e a 
Matéria,  será forçosa a conclusão, mesmo dispensando outras provas, do advento de um 
novo ciclo, de uma nova raça. É este o nosso propósito. 

E para que possamos penetrar mais profundamente no problema é necessário que 
estejamos ao par da realidade de alguns ensinamentos tesóficos, indispensáveis à 
valorização, ao bom entendimento de inúmeros fatos geofisicos hoje bem conhecidos. 
Assim vejamos: 

Desde os ensinamentos de Blavatsky sabemos que a humanidade atual situa-se 
na Quarta Cadeia, na Quarta Ronda, no Quarto Sistema Evolucional. É preciso ainda 
estarmos de pleno conhecimento que esses períodos de Cadeias, Rondas e Sistemas 
adotada pela Sabedoria Iniciática das Idades, não abarcam exclusivamente as formas 
vivas, que estamos acostumados a ver nos compêndios de Paleozoologia. Essas divisões 
compreendem períodos imensamente maiores, atingindo épocas que somente agora a 
ciência começa a vislumbrar. Assim, tais formas, embora até hoje nem sequer 
suspeitadas pelos cientistas, não deixaram de constituir pegadas indeléveis no fantástico 
caminhar da MÔNADA. Segundo os ensinamentos esotéricos, a região situada hoje no 
Polo Norte, foi a primeira terra habitada em nosso planeta e o foi pelos descendentes dos 
PITRIS LUNARES ou PITRIS BARISHADS. Isso aconteceu há bilhões de anos. Por ter 
sido essa raça mais astral do que física, não podemos, é claro, encontrar vestígios 
fossilizados de semelhantes ancestrais. Nem por isso o submarino Nautilus, deixou de 
descobrir uma enorme ilha submersa, cerca de trezentos. metros de profundidade, em 
sua expedição ao Polo Norte. Aliás, vários geólogos norte-americanos, da Universidade 
de Columbia, procederam a um estudo minucioso da ilha, que se situa a 800 quilômetros 
ao norte da ponta setentrional da Sibéria e teria uma superfície de 36 mil quilo metros 
quadrados. A ilha cuja superfície é quase plana, é um verdadeiro oásis da vida marinha, 
pois os geólogos puderam recolher por meio de dragagens, esponjas, camarões, 
anêmonas do mar e outros animais marinhos, que não se encontram habitualmente nos 
mares árticos. 

Este fato agora descoberto pela CIÊNCIA OFICIAL, apenas vem confirmar a 
existência de uma região há tanto conhecida nas tradições esotéricas e há 36 anos 
divulgada pela Sociedade Teosófica Brasileira. 

Mas, além dessa região, que deve se ter constituído no primeiro continente 
chamado JAMBU-DWIPA, onde situou-se a primeira raça, houve ainda o chamado pelos 
gregos, Continente Hiperbóreo, cuja raça embora mais densa, ainda era muito sutil 
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comparada aos seres de hoje. Foi somente no decorrer da terceira raça que ocupou o 
vasto continente Lemuriano, denominado de Shamali nas tradições esotéricas e hoje 
desaparecido sob as águas do Pacífico, é que a humanidade se apresentou mais densa e 
suas formas se aproximaram àquelas que hoje conhecemos. Eram entretanto, aqueles 
homens, seres enormes, monstruosos, dotados de 3 orifícios cefálicos, sendo um para a 
visão, outro para a respiração e mais outro para a ingestão. Esses orifícios que eram 
superpostos, constituíram-se nos primeiros esboços de órgãos sensoriais que, hoje bem 
diferenciados, constituem os nossos olhos, nariz e boca. Como acabamos de dizer, os 
Lemurianos eram dotados apenas de um olho, fato que transudou através da Mitologia 
Grega, na lenda dos Ciclopes, os gigantes de um olho só, filhos de Netuno, como o foi 
Polifemo, o gigantesco Ciclope destruído por Ulisses. Aliás, o simbolismo da morte de 
Polifemo revela a transição de uma raça para outra, pois ele embriagado pelo vinho da 
emoção (atributo da terceira raça) é cego pelo fogo da inteligência (atributo da quarta 
raça) manejado por Ulisses. 

Devemos considerar ainda, que a glândula Pineal, hoje situada no interior da caixa 
craniana, naquela época se encontrava exteriorizada, realizando o papel de órgão da 
visão. Quando nos meados dessa fase da evolução aqueles seres que eram assexuados 
começaram: a dividir-se em sexos, o olho Pineal iniciou uma migração para o interior do 
cérebro, enquanto a sua função visual era substituída pelos órgãos que hoje conhecemos 
como olhos. 

Aliás, em referência ao androginismo do início da raça humana, lembramos que o 
fato é plenamente aceito pelo ilustre Prof. Marañon, da Espanha, que admite terem sido 
os homens inicialmente andróginos. Também, a essa fase da humanidade, prende-se o 
aparecimento dos antropóides e a base do Darwinismo. Como bem sabemos, o 
Darwinismo moderno admite ser o homem descendente do macaco, tal fato decorrente do 
fenômeno da mutação, ou seja, em dado momento, devido a certas circunstâncias, uma 
geração de macacos passou a dar origem a seres com características mais aprimoradas, 
de cujo aperfeiçoamento paulatino vem a origem do homem que hoje conhecemos. 
Embora não seja esse o momento para fazermos critica a essa teoria, podemos dizer que 
é curioso que tudo se baseie no fenômeno da Mutação, fato reconhecido pelos 
geneticistas, atualmente, como na maioria das vezes, prejudicial à espécie. A Sabedoria 
Iniciática das Idades, entretanto, ensina que foi do cruzamento do homem da terceira raça 
comum animal, que houve o aparecimento do antropóide, fato este, àquela altura 
perfeitamente possível, uma vez que, os seres de então, eram pouco diferenciados. 

Terminados os objetivos da terceira, raça, novo passo é dado pela Mônada quando 
se inicia a quarta raça, no quarto continente, a TERRA DOS RUTAS ou Vermelhos, dos 
quais se dizem descendentes os indianos, como na realidade o são. Já a esta altura o 
homem é em sua forma física idêntico aos homens atuais e sua civilização se desenvolve 
notavelmente em 7 cantões, presididos por 7 cidades. O fim de tão esplendorosa 
civilização encontra, como hoje, ambiente na falência moral do povo, na decadência das 
instituições que trocam suas finalidades espirituais pela materialidade egoística e o 
intelecto pela senda emocional das vazias ilusões. 

Da mesma forma que os continentes anteriores que serviram às raças precedentes 
também a Atlântida desaparece no seio das águas, não antes do famoso Jardim das 
Hespérides ter suas maçãs de ouro levadas por um Hércules previdente, o MANU 
VAISVASVATA, para o lugar que se constituiu no TETO DO MUNDO, A MESETA DO PA-
MIR, o TIBETE. Desse ponto se irradiou para o MUNDO, até há bem pouco, 
relativamente, a luz da Sabedoria e do Amor Universal, razão de SWEDENBORG dizer: 
ECCE ORIENTE LUX. 

Esta rápida visão das antigas raças que precederam a atual, permite-nos verificar 
que a evolução, o aperfeiçoamento nunca deixou de se efetuar e, impressionantemente, 
esses continentes que foram sede de tais civilizações, tem se situado progressivamente 
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do norte para o sul, ora no Oriente ora no Ocidente. É de notar-se, também, que o 
desaparecimento dessas civilizações sempre ocorreu de modo trágico, entre violentas 
convulsões geológicas, sempre num entrechoque violento entre dois elementos 
primordiais: o FOGO e a ÁGUA. 

A exemplo disso é o que verificamos no desaparecimento do continente Atlante, 
inicialmente dividido em ilhas, que a seguir foram tragadas pelo oceano, restando por fim 
a célebre ilha de POSEIDONIS, já desaparecida. 

Por esses fatos todos é perfeitamente compreensível que diante da debacle social 
que atravessamos, não estejamos longe das transformações geofísicas que darão início, 
ao final de um ciclo de evolução. 

Aliás, já se vê, de modo irrefutável, as freqüentes anomalias da atmosfera, os 
freqüentes acidentes na orla marítima, onde o mar se revolta violentamente, como 
aconteceu há bem pouco em um dos países do norte da Europa, quando enorme área de- 
terra foi invadida pelas águas geladas, após o rompimento de um dique que não aguentou 
a pressão oceânica. Já são mais freqüentes as convulsões terrestres como a da 
MONGÓLIA EXTERIOR, que mudou inteiramente a feição de vastíssima região, 
transformando montanhas em vales. Já surgem grandes rachaduras na crosta terrestre e 
nos últimos tempos tremem e rugem as famosas grutas de Santo André, na Califórnia, 
sem que se saiba a razão de tanto. 

Em noticia da United Press International ("O Globo" do dia 29-9-58) tomamos 
conhecimento de um novo fenômeno climático, novo por ter ocorrido no Saara. Ao sul da 
Tunísia ocorreram chuvas torrenciais, durante a noite, provocando inundações, 
determinando na região de SOUSE interrupção por várias horas das comunicações,. 
inclusive das telefônicas. Ora, região sempre seca, não sujeita às chuvas, é de causar 
espécie tal fenômeno, especialmente se buscamos a causa do mesmo. 

É de se notar também, que estivesse previsto para o Rio de Janeiro, segundo o Sr. 
Junqueira Schmidt (que na época da notícia, 11-11-59, funcionava como diretor substituo 
do Serviço de Meteorologia) um verão inclemente para este ano, pelo menos como era 
calculado. "Os anos de 1958 e 1959 – continua a notícia – foram os das anomalias 
climáticas em todo o mundo cora as mais altas e mais baixas temperaturas, há muito não 
registradas na superfície da terra. As tempestades, ventanias, tufões e terremotos durante 
o biênio predominaram sobremaneira, com intensidade fora do comum. Tais anomalias, 
finaliza o sr. SCHMIDT, são devidas ao fenômeno de intensidade das manchas solares". 

Aqueles que vivem no Rio de Janeiro, entretanto, raramente presenciaram, não um 
verão inclemente, mas um verão tão incerto, ora frio, ora quente como este. 

Verificamos que já não se pode prever o tempo com segurança, exatamente por  
atravessarmos uma fase incerta, de transição, desequilibrada mesmo, podermos dizer 
que precede as graves transformações mais violentas. 

Concorde com tudo isso, a passagem do submarino Nautilus sob a calota polar, 
novos subsídios veio trazer a esses fatos, pois, entre outras coisas foi possível verificar 
que a camada de gelo que cobre o Ártico, está se derretendo de uma maneira 
relativamente rápida; aliás, fato há muito afirmado, pelo professor Henrique José de 
Souza e divulgado em palestras proferidas por membros da. S.T.B. Se tal degelo (se-
gundo a  mesma notícia de "O Globo" de 25-9-58) continuar com o ritmo atual, dentro de 
uns quantos decênios terá desaparecido totalmente o gelo polar? Calcula-se que desde 
os princípios do século o gelo do Ártico diminuiu de 40% da espessura e de uns 12% da 
superfície, o que representa uns 2 milhões de quilômetros. quadrados. 

Segue ainda o artigo: "Esse degelo do Ártico e do Antártico (trata-se de um 
fenômeno terrestre geral) fez subir o nível do mar de 15 a 30 cm no decurso dos últimos 
100 anos. Em mil anos o mar subiu de 1,30 metros. Se o gelo dos pólos se derreter por 
completo, o nível do mar subirá de uns 50 metros. Naturalmente as cidades da costa: 
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Nova-Iorque, Los Angeles, Rio de Janeiro; Buenos Aires, Valparaiso, Guayaquil; Havana, 
Montevidéu, Londres, Lisboa, Porto, Nápoles, Istambul ,etc., ficariam inundadas". Mais 
adiante continua o articulista W. K. Mayo: "É um fato observado e confirmado 
cientificamente pelas investigações do Ano Geofisico que a temperatura terrestre vai 
subindo. Nessa subida de temperatura, não está implicada as explosões atômicas". É 
onde o autor se engana ou é enganado, afirmamos nós, pois é :mais do que evidente que 
as Bombas Atômicas também têm contribuído para isto. Adiante prossegue o Sr. Mayo –  
"A que é devido este, fenômeno climático? Oceanógrafos e Geofísicos formulam 
hipóteses que por vezes se contradizem. O que mais parece verossímil é que nos 
encontramos nos fins de uma época glacial. Neste último milhão de anos, a Terra passou. 
por 4 épocas glaciais. Provavelmente o degelo continuará até que se derretam aos 
capacetes polares e o oceano inchado engula as cidades marítimas. Não se pode dizer 
que a Terra seja caprichosa; é um ser vivo, e como tal, tem temas vezes febre e outras 
calafrios. Atualmente atravessa uma época de febre. Não admira portanto que os seus  
habitantes se encontrem em estado febril". E assim termina um tanto irônico o Sr. Mayo. 

É claro que os oceanógrafos e geofísicos estão impressionados com os fenômenos 
climáticos, mas ainda não tiveram olhos e visão para compreendê-los em sua razão de 
ser. Bastaria entretanto dar mais atenção à História da Humanidade, a exemplos 
anteriores, aos ensinamentos da SABEDORIA INICIÁTICA DAS IDADES para 
compreenderem melhor os seus significados. Entretanto cerra-lhes a vista a venda da 
presunção, nada vêem senão fenômenos e a base deles raciocinam, sem "compreender 
que acima desses acidentes geofísicos paira o epifenômeno, a causa desse movimento 
cíclico, a Causa dos dias e das noites de Brahmã. 

Mas, se tanto não fosse suficiente, no ano de 1958, divulgado pela revista inglesa 
"Nature", pelo Laboratório Nacional de Física de Teddington e pelo Observatório Naval 
dos Estados Unidos; veio à luz a noticia de que a velocidade de rotação da Terra, tem di-
minuído mais ou menos regularmente de setembro de 1955 até esse ano de 1958. Era 
atribuído então o atrito das marés, certas alterações da velocidade, de rotação, 
conhecidas e já observadas, mas esse fenômeno se processa normalmente em ritmo de 
cerca de 1/5 do assinalado agora. Acredita-se que o presente seja um tipo irregular de va-
riação cuja durabilidade pode ir de 5 a 10 anos. Essa hipótese é corroborada pelo fato de 
que durante os primeiros meses de observação, de junho a setembro de 1955, estava em 
aumento a velocidade de rotação do Planeta (“O Globo" de 31-5-58).  

Mesmo revestida dessa possibilidade de ser um fenômeno de repetição periódica, 
é inegável a presença de mais uma complicação do metabolismo alterado da Terra, e sua 
coincidência com outros fenômenos apenas vem confirmar o período crítico que 
atravessamos. 

Realmente, está doente o nosso Planeta, doente de homens inconscientes de suas 
obrigações perante eles mesmos e perante a razão de ser, para não dizer, perante a 
própria Divindade. É mais uma vez, como foi na Velha Atlântida, surdos não ouvem a voz 
do Direito e da Justiça, cegos não vêem a realidade impressionante dos fatos, 
embriagados pelas emoções bastardas, têm a totalidade dos sentidos imersa na 
fantasmagoria das ilusões sem sentido. E mais uma vez, como na velha Atlântida, vemos 
a ameaça de degelo Polar em conjunção com gigantescos cataclismos, onde tremem 
montanhas e se desaparecem em abismos, erguem-se os mares e tragam terras no 
fragor do entrechoque de fogo e água. 

Foi diante desses fatos assustadores e do grave perigo das Bombas Atômicas, que 
o eminente filósofo britânico, laureado com o prêmio Nobel, Bertrand Russel, disse que a 
menos seja encontrada a forma de estabelecer um governo mundial e de acabar com as 
guerras, o ser humano talvez não chegue ao século XXI. Bertrand Russel, que é um dos 
intelectuais mais notáveis que participa do movimento para a proscrição da Bomba 
Atômica e fez essa declaração dirigida ao Governo Britânico, no dia 14-5-58. 
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Pleno de razão falou Bertrand Russel, pois se a natureza já se encontrava 
mergulhada numa atmosfera radioativa decorrente dos raios cósmicos e de elementos 
químicos existentes no solo, essa radioatividade multiplicou-se assustadoramente com as 
experiências atômicas. 

Sempre que há uma explosão atômica, além da energia e das radiações 
imediatamente libertadas, há ainda os chamados produtos radioativos de fissão que são 
levados com as nuvens do gigantesco cogumelo e que voltam ao soa sob a forma de 
chuvas radioativas, atingindo áreas maiores ou menores, na dependência das condições 
meteorológicas. 

Esses produtos radioativos na sua maioria tem atividade longa, de modo a termos 
o efeito cumulativo, que na realidade constitui o centro das preocupações atuais no que 
se refere à sobrevivência dos seres vivos. Há a considerarmos ainda que, quando a 
explosão ocorre no oceano ou no solo a situação é sempre mais grave, em conseqüência 
da radiação induzida aos seus componentes. 

esses produtos de fissão que constituem a fatídica poeira atômica, ao retornarem à terra 
são absorvidos pelos vegetais, que por sua vez, são ingeridos pelos animais, que passam 
a acumular nos seus organismos matérias radioativas. Triste exemplo do, perigo deste 
fato é o que ocorre com o Estrôncio 90 que imitando o metabolismo do Cálcio uma vez 
concentrado no leite animal, passa a participar especialmente da alimentação infantil. 
Porisso, ainda, que é a criança quem paga o maior tributo às quimeras bélicas de seus 
pais. 

Para avaliarmos a gravidade e a extensão do problema basta lembrarmo-nos que a 
análise de ossos humanos provindos dos 5 continentes, inclusive do Nordeste Brasileiro, 
demonstrou em todas as amostras a presença do Estrôncio 90 originário das explosões 
atômicas. Mesmo na cidade do Rio de Janeiro, tem sido detectadas poeiras atômicas na. 
atmosfera. A exemplo disto Centro de Pesquisas Físicas "Luiz Marques", tem encontrado 
elementos radioativos no, água de chuva desta mesma cidade. No, próprio leite em pó 
brasileiro já foi Verificada a presença do Estrôncio 90. 

Podemos afirmar hoje, que não há. região, por mais distante que seja, que não 
esteja embebida de radioatividade, o que, felizmente, ainda se mantém abaixo de seu 
ponto critico, segundo os cientistas. Mas, sem dúvida, haverá regiões que mais serão 
afetadas por acúmulo de elementos radioativos e, entre essas, embora não oficialmente, 
podemos nos louvando nos ensinamentos do Prof. Henrique José de Souza, afirmar que 
as regiões topográficas, em forma de bacia, as depressões, estarão muito mais sujeitas a 
tais fatos que as planícies e planaltos. De qualquer forma, entretanto, agora já é inegável 
a contaminação radioativa do Planeta e somente agora é que começam a tomar 
providências efetivas para a sustação das experiências atômicas, embora que 
temporariamente. 

Entretanto já vem de longe a repulsa da S.T.B. às experiências atômicas pelos 
perigos que as mesmas encerram, mesmo porque são premidas pelos pesadelos bélicos 
que ocupam os cérebros das grandes potências. 

Mas, aquelas três nações cujas iniciais formam a palavra IRA (Inglaterra, Rússia e 
América) ganham mais uma letra, o "F" da França, com sua Bomba Atômica no Saara. É 
a IRA de DEUS que parece entrar em atividade fatal – FIRA! Pobre humanidade, pela 
loucura de alguns, será mesmo ferida pelo próprio Carma, como conseqüência de suas 
inconseqüências. 

Já os jornais do dia 17-2-60, relacionavam a queda de uma chuva negra ao sul de 
Portugal com a Bomba Atômica francesa e nos primeiros dias de março relacionavam a 
mesma Bomba, com a fantástica hecatombe que destruiu a cidade de Agadir, no 
Marrocos, onde pereceram mais de 6.000 pessoas. 
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Mas que sofrerão os homens com as radiações atômicas? Os cientistas ainda não 
sabem responder. No campo mais terrível, o da genética, pensou-se de modo geral que a 
quantidade de dano genético produzido por uma determinada dose de radiação, era 
independente do ritmo em que a dose fosse lançada. Todavia o resultado de novas 
experiências realizadas pelo Dr. Russel, no Laboratório de Pesquisas de Oak Ridge são 
assombrosos. Afirmou o Dr. Russel, que quando uma dose de radiação é lançada sobre 
ratos imaturos, em apenas alguns segundos, em vez de ser lançada gradativamente, os 
danos genéticos são maiores do que uma exposição prolongada a mesma dose. Não se 
pode dizer, contudo – afirmou o Dr. Russel – que haja uma dose limite para o dano 
genético. 

Nós sabemos que os genes – certos núcleo-proteinas existentes nos cromossomas 
– são os portadores das qualidades biológicas que passam de pais para filhos. Ora, 
comprovadamente esses genes podem ser alterados de forma permanente pela radiação 
atômica, causando assim uma Mutação que passa a responder, pelas alterações do novo 
ser e também dos seus descendentes, que vierem a possuir esse gene alterado. 

Ora, os geneticistas estão acordes em regra geral que as Mutações são maléficas 
à espécie e, qualquer dose de radiação, por menor que seja, pode induzir as Mutações 
(The Biological effects of Atomic Radiations, Study by the National Academy of Sciences); 
disto se conclui que a humanidade, se suficientes não fossem as alterações geofísicas já 
evidentes, ainda tem sobre si o chicote da radioatividade, marcando-a de taras, senão 
bastassem as que já aviltam a sociedade em seus fundamentos éticos e em sua moral 
titubeante. 

Por esses fatos todos, proféticos, históricos e geofísicas, não podemos deixar de 
concluir que soou a hora da transição de um ciclo que foi o de Pisces, para outro, o de 
Aquários, que se segue. 

Já agora o "ECCE ORIENTE LUX" deixou de existir, pois chegou o momento do 
"ECCE OCIDENTE LUX" firmado pelo punho da própria Lei. Novo Ciclo após as 
transformações geofísicas inevitáveis, portanto, em futuro não distante deverá surgir nas 
terras que há 2.000 anos foram sede de dois Impérios Fenícios, o do Norte e o do Sul, o 
de Badezir e o de Yet-Baal, conforme os inúmeros indícios deixados, inclusive na Pedra 
da Gávea, na cidade do Rio de Janeiro, e decifrados por Bernardo Ramos. 

Belo que já foi dito o advento de um novo Ciclo nos leva a pensar também em nova 
situação geográfica. Quando o Manu Vaisvasvata conduziu seu povo para longe da 
catástrofe que pairava sobre a Atlântida, dando início a raça Ária, não o fez senão para 
um lugar previamente escolhido pela Lei, próximo aonde hoje se ergue a cidade de 
Srinagar, na Índia. Esse local constituiu o Alfa da 5a Raça, da mesma forma que a cidade 
de São Lourenço, sul de Minas, constituí-se no Omega dessa mesma raça e se constituirá 
no Alfa de novo período evolucional, razão pela qual é a Capital Espiritual do Mundo, 
onde surgirá a nova manifestação da Divindade. 

De outro lado há a considerar-se que o aparecimento de uma nova civilização 
condiciona-se como parte de um todo, a fatores de caráter cósmico, que agem 
ciclicamente em a natureza. Esta é por sua vez, reflexo daquilo que se denomina 
MACROCOSMO e, sob certo aspecto, plano espiritual. Espírito e Matéria, PURUSHA 
PRAKRITI, FOHAT e KUNDALINI, KETHER e MALKUT constituem a eterna e trans-
cendente polaridade que se mostra a cada plano, a cada detalhe, constituindo-se também 
em objeto e imagem, realidade e ilusão. E' dessa forma que se compreende sejam esses 
aspectos pólos antagônicos e sejam também um reflexo do outro. 

Há pouco vimos a íntima relação entre os fenômenos geofísicos e o alvorecer de 
um Novo Ciclo, por conseguinte, de uma nova civilização. Vejamos agora as intimas 
relações existentes entre o sutil e o denso, para melhor compreendermos o problema do 
aparecimento de uma nova raça. 
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Para tanto, nos é suficiente observar o próprio organismo humano e rapidamente 
veremos a claridade inequívoca dessa realidade. 

Se atentarmos a disposição ternária do organismo, como de todas as coisas, 
veremos que tal fato é nada mais que a objetivação da Trindade Eterna da manifestação 
da LEI ou de DEUS. Tal fato não é acidente da natureza, como querem os afoitos menos 
avisados, pois não existe casualidade na Matemática Divina. Mesmo sob o ponto de vista 
filosófico, o aspecto ternário é forçosa conclusão, como vemos na Teologia Cristã, que 
aponta a Divindade como uma só verdadeira, embora sob 3 aspectos: Pai, Filho e Espírito 
Santo. Essa conclusão, bem sabemos, não é patrimônio dos pensadores cristãos, pois 
Zoroastro o mesmo afirmava muito antes aos Persas, da mesma forma que, aos Egípcios, 
ensinava Hermés o Trimegistus e há milênios disso sabiam os Iniciados orientais. 

 Trindade da manifestação, primeiro aspecto compreensível de DEUS ou da  LEI, 
não poderia estar ausente do corpo físico do homem, como reflexo do espírito, reflexo 
grosseiro, mas inequívoco. É assim que vemos o corpo humano anatomicamente dividido 
em cabeça, tórax e abdome, 3 setores com funções claramente distintas, relacionando-se 
a 3 formas de energia progressivamente mais densas: Luz, Ar e Alimento. A cabeça capta 
as vibrações luminosas e sonoras; o tórax, a energia dinâmica do oxigênio e o abdome 
colhe a energia potencial dos alimentos, que devem ser transformados para então serem 
utilizados. Vemos portanto 3 setores e 3 funções, de tal forma interdependentes que 
formam um todo, como as Três Pessoas da Trindade formam Uma só Verdadeira. 

Esse aspecto ternário estende-se a cada setor anatômico e fisiológico do 
organismo: os membros superiores se dividem em braço, antebraço e mão; esta em 
carpo, metacarpo e dedos; estes em falange, falanginha e falangeta. 

Os membros inferiores o mesmo fato evidenciam e isto porque este aspecto 
ternário, está na dependência de ossos, músculos e articulações, nova trilogia portanto. 

Mas não é apenas externamente, que podemos evidenciar esta anatomia con-
dicionada ao aspecto ternário. Também interna e fisiologicamente o mesmo é verificável. 
A vida do corpo físico é mantida por duas forças das quais resulta uma terceira. Temos 
inicialmente uma força centrífuga, da qual é dotado o sangue que se afasta do coração 
(foça que denomina-se habitualmente de Pressão Arterial) ; a seguir há uma força 
centrípeta, que impele o sangue a retornar ao coração e como resultante dessas duas 
forças temos o equilíbrio, a harmonia, que uma vez desfeita resulta na morte do indivíduo. 
Esse equilíbrio, essas três forças representam apenas a Vida Una, como única realidade. 
Da mesma forma o Metabolismo humano se baseia no Anabolismo e Catabolismo, que 
nada mais são que a objetivação, daquelas forças ou atributos do Cosmos, denominados 
de Brahmã, Vishnu e Shiva; Brahmã, o criador, Vishnu, o conservador e Shiva o 
destruidor, retém em si o símbolo do Metabolismo Cósmico, da mesma forma apoiado no 
Anabolismo e Catabolismo universais. 

Podemos ainda buscar outros indícios das grandes Leis, que regem o Universo, 
objetivadas no corpo humano de uma forma clara e indiscutível. Vejamos os ossos por 
exemplo, embora lançando mão da Matemática Cabalística: temos em cada mão 27 
ossos que somados serão naturalmente 54; se multiplicarmos este produto pelo no 8 que 
eqüivale ao infinito, ao próprio ETERNO, teremos como resultado 432, que simplesmente 
é o número padrão para o quarto Sistema, que é o atual, ou melhor, o que está 
praticamente terminado. O no 432 eqüivale a KALIYUGA da cronologia bramânica 
acrescidos dos zeros necessários. Como sabemos, os Brâmanes dividem, graças aos 
seus conhecimentos iniciáticos, a evolução deste sistema em 4 YUGAS ou idades. A 
primeira delas com o valor de 1.728.000 anos é denominada de Satya-yuga, ou idade de 
ouro; a segunda é denominada a idade de prata ou TRETA-YUGA, com o valor de 
1.296.000 anos; a terceira é a DUIPARA-YUGA, ou a idade de bronze, com o valor de 
864.000 anos e, finalmente, a idade negra, ou KALI-YUGA com o valor de 432.000 anos. 
Naturalmente esses números não são escolhidos arbitrariamente, mas, como a sua 
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origem escapa ao objetivo que ora temos em mira, vamos deixar de esclarecê-la. Essa 
matemática anatômica e cabalística dá mais alguns dados relativos à objetivação do 
Macrocosmo no Microcosmo. 

Se somarmos por exemplo, todos os ossos, menos os da cabeça, coluna e pés, 
teremos o no 108, que multiplicado novamente por 8 é igual a 864, ou seja os mesmos 
algarismos da idade de bronze. Podemos ainda, por incrível que pareça, seguir adiante e 
somando aos 108 ossos, os ossos dos pés, o sacro e o cóccix teremos o no 162, que 
multiplicado por 8 é igual a 1.296, ou seja, os algarismos da idade de prata. Por fim 
somando todos os ossos e multiplicando-os por 8 teremos o no 1.728, algarismos da idade 
de ouro. 

Se não estivermos satisfeitos com essas "coincidências", podemos ir adiante e, 
agora no setor glandular, veremos mais uma vez o reflexo do Macrocosmo dentro de nós 
mesmos. Possuímos um sistema de glândulas de secreção interna que praticamente 
controlam a vida do corpo físico, da qual fazem parte. Encontram-se tais glândulas 
dispersas em nosso organismo, cada uma exercendo dentro do Metabolismo humano o 
seu importantíssimo papel, numa inter-relação perfeita, que é o símbolo da harmonia 
resultando em nossa própria vida. Todas elas, entretanto, são comandadas por uma outra 
glândula que é a Hipófise, apelidada dentro da medicina de Sol dá Constelação 
Glandular. Realmente assim o é e, o sendo, reflete a exata organização do nosso sistema 
solar, onde os planetas, girando em turno do Sol, encontram-se presos à sua ação. A 
Hipófise é como se fora o Sol e as glândulas os planetas, evidentemente, guardadas as 
devidas relações. E como ensina a Sabedoria Iniciática das Idades que existe um Sol 
Oculto, que é a fonte de toda essa energia distribuída pelo Sol que vemos, também 
podemos falar de um Sol Oculto dentro do organismo humano, que seria a glândula 
Pineal, da qual já nos referimos. 

E assim poderíamos continuar demonstrando a realidade desses fatos 
extraordinários, para os quais não existe contraprova. Mas, seria alongar-nos quando o 
essencial já está à vista. São intimas as relações entre a matéria e o espirito. Aliás, com 
referência às inter-relações entre o Macro e o Microcosmo, já sob outro aspecto, o próprio 
EINSTEIN as admitia, juntamente com outros sábios, pois procurava a expressão da Lei 
que deve reger tanto os movimentos dos sistemas planetários, como os movimentos dos 
elétrons em turno do núcleo atômico. 

Por outro lado, confirmando em outro plano essas mesmas ligações, verificamos 
que a transformação psíquica, determina alterações de ordem inicialmente fisiológicas e a 
seguir histológicas. É fato conhecido que as doenças mentais determinam alterações 
metabólicas inicialmente e, a seguir, lesionadas. Isso é mais uma prova que as 
transformações partem do sutil para o denso, o, que importa falar que uma nova raça 
surgirá em função de um Novo Estado de Consciência. 

E é justamente este o papel da S.T.B, que através dos ensinamentos do Prof. 
Henrique José de Souza, prepara a humanidade dando-lhe um novo estado de mental, 
para que a mesma faça juz de participar da nova civilização. 

Um Novo Estado de Consciência, entretanto, somente pode ser conseguido, nesta 
fase da evolução, com a nossa energia voltada para o plano mental. É esta a razão de 
não sermos grandes defensores da HATHA-YOGA, de não nos prendermos aos 
fenômenos psíquicos e de repelirmos toda e qualquer manifestação de fanatismo 
religioso, pois todas essas exteriorizações são excelentes caldos de proliferação da 
emoção irracional. 

Se de início demonstramos a realidade de um novo ciclo, de uma nova civilização 
esclarecemos agora a razão de ser dos ensinamentos difundidos pela S.T.B. Somente 
guiados pela fanal da Religião-Sabedoria os homens atravessarão as trevas desse 
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interregno e atingirão a era de Maitréia-Buda, expressão cíclica da manifestação da 
Divindade na face da Terra. 

E assim estará terminada a missão, da S.T.B. 

 

 
A TEOSOFIA NA EDUCAÇÃO 

 
Anna Pereira da Cruz  

Diretora Técnica do Instituto Rosas de Míriam 

 

1. Apresentação 

2. a) Estudo do indivíduo  

b) Considerações finais  

3. Conclusões  

 

APRESENTAÇÃO 
 

"Spes messis in semine" – “A esperança da colheita está na semente". Para haver 
uma humanidade feliz é necessária uma sadia orientação da criança. Tal é o escopo da 
Sociedade Teosófica Brasileira. Como orientar crianças se não tivermos escolas? Então, 
Presidente da referida Sociedade, D. Helena Jefferson de Souza, juntamente com Valéria 
Vera de Souza Reis e Anna Pereira da Cruz, resolveram fundar um  educandário, onde se 
pudesse trazer para a prática os princípios da Escola Eubiótica, preconizados pelo 
Professor Henrique José de Souza, Presidente da Sociedade Teosófica Brasileira. Assim 
combinadas, fundou-se em 28 de setembro de 1954, na cidade de São Lourenço, Estado 
de Minas Gerais, o Instituto Rosas de Míriam, a fim de, neste educandário, ser iniciada a 
experiência do ensino eubiótico. 

Somente em 1956, com a colaboração da professara Margarida Estrela, Educadora 
Psicóloga do Instituto de Seleção e Orientação Profissional do Distrito Federal, do Serviço 
de Assistência aos Menores, no Rio de Janeiro e outras escolas, iniciou-se a experiência, 
cujos resultados demonstraram ser o único método eficiente, por ser isento dos erros dos 
métodos usuais. Passemos ao estudo do indivíduo, em cuja estrutura se firma o nosso 
conceito. 

ESTUDO DO INDIVÍDUO 
 

A Teosofia dá ao indivíduo um corpo físico, sustentáculo da: 

1. Vontade (assim subdividida)  

a) Divina 

b) Auto-Vontade  

c) Instintiva 

2. Emoção  

a) Divina  

b) b) Auto-Emoção  

c) Instintiva 

3. Mente 
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a) Divina 

c) Auto-Mental  

c) Instintiva 

O equilíbrio entre essas partes da estrutura individual dá o ajustamento da 
personalidade. 

A estrutura física é a matéria . em estado de vibração ínfima; a psíquica ou emocional 
é a mesma matéria com vibrações mais elevadas; e a mental é a matéria em grande 
potencial. 

Uma teoria não deve se limitar unicamente ao campo abstrato, não pode ser uma 
abstração, satisfazendo apenas à curiosidade de alguns. Tem de influir na vida em todas 
as suas modalidades e aspectos. A educação abstracional tem de ser substituída pela 
Eubiótica, que consiste em ensinar, cultivar, adestrar, preparando o indivíduo para a vida. 

O conceito de um arquétipo humano perdido pela nossa civilização, já não pode 
ser negado e nem discutido. Cada indivíduo é uma desfiguração unilateral deste 
arquétipo, ou daquele que nos serve de modelo, restos cármicos de um ego superior ou 
mestre. A causa da miséria social contemporânea: resulta da desfiguração do arquétipo, 
ou distância do ego supremo ou mestre. A aproximação do arquétipo é necessária e 
somente a educação nos faz a ele chegar. 

Na natureza existem forças positivas e negativas. Estas são destruidoras, devendo, 
no entanto, ser transformadas em positivas, no sentido de servirem à evolução da 
humanidade. 

No indivíduo existem também, como na natureza, forças positivas (bem) e forças 
negativas (mal). O papel da educação é transformar as forças negativas em positivas. É 
levar à sublimação tudo o que o indivíduo tem de negativo no seu interior, tornando-o um 
ser capaz de ser útil a si e à coletividade. 

Para instruir (instrução se refere à inteligência, mente, mental), e educar (referente 
ao emocional), é necessária um profundo conhecimento da essência humana. 

A instrução e a educação só têm a sua finalidade satisfeita, quando conseguem o 
aperfeiçoamento do educando, tornando-o feliz. Uma instrução que cansa, ou uma 
educação que oprime, fogem à finalidade a que se propõem – trazer a felicidade ao 
educando e o tornar capaz de auto-educar, porque lhe foi ensinado a pensar, discernir... 
Perfeição e felicidade formam, com exatidão, o objetivo da educação eubiótica. 

A ciência nos informa haver duas espécies de calor: positivo e latente. Este não 
impressiona o termômetro, mas existe. Tal é na natureza humana. Há uma dinâmica 
interior que produz força. Latente na 1a infância, converte-se em forças ativas a partir dos 
7 anos, manifestando-se em força psico-mental e, quando bem orientada na 1a infância, 
produz, ao lado do desenvolvimento orgânico, o amadurecimento do indivíduo. 

Até a 2a dentição, que se dá, normalmente, aos 6 e 7 anos, a força latente é 
empregada na estrutura do corpo – endurecer os ossos, formar os órgãos. A partir de 
então, metamorfoseiam-se em forças psico-mentais. 

A criança se arrasta pelo chão, engatinha, eleva-se para andar, ergue os braços. A. 
mesma força que a obrigou assim agir é a; que vai obrigá-la a falar e a pensar. Chegando 
à 2a infância, vivências poderosas manifestam-se em aptidões para o desenho e escrita. 
Dai o motivo porque tem ela o desejo de riscar... desenhar... 

Uma educação errônea nos primeiros anos de vida, transcorrido o período escolar, 
mais tarde, quando na idade adulta, fará eclodir suas conseqüências, sob a forma de 
neuroses, ou mesmo moléstias físicas, devido ao remanescente elaborado na memória e 
transformado em estado orgânico. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   13 e 14– Janeiro a Junho de 1960 – Ano XXXV 

Redatores :  Eng. Hernani Portela – Dr. Horácio P.Faria e Silva –  Dr. Raul F. Cruz 

 25

O materialismo intelectual concorreu para que o educador perdesse em sua 
consciência moral a agudeza, a sensibilidade necessária para agir sobre o educando. O 
conhecimento do educando tem de se firmar na estrutura total da individualidade: 

1. corpo físico;  

2. consciência: 

a) psíquico ou emocional; 

b) mente ou mental: concreto e abstrato; 

c) vontade. 

O corpo físico é o suporte da estrutura individual. O psíquico ou emocional é a sede 
dos instintos e a sua evolução é feita através da arte. A escola eubiótica não pode 
prescindir da arte. O mental, sede da inteligência, onde se engendra a ciência, reside no 
cérebro, como o emocional reside no coração. O cérebro e coração equilibrados pela 
vontade dão a realização – felicidade suprema. 

Somente o educador que conhece as mutações do psiquismo infantil, pode 
compreender o desenrolar que se manifesta nos três estados evolutivos do educando: do 
nascimento aos 7 anos, dos 7 aos 14 e destes aos 21 anos, considerada idade adulta, 
quando o indivíduo deve estar apto a bem se dirigir. 

Em cada uma dessas fases o indivíduo é outro, muito embora, exteriormente, 
apresente a mesma estrutura, ou com poucas modificações. 

O educador precisa ter agudeza de espirito, ser um profundo conhecedor da evolução 
físico-psíquica-mental, para conseguir a apreensão imediata da essência do educando, 
em seus fenômenos vitais. 

Normalmente a criança: 

1. engatinha; 

2. anda (adquire a posição vertical) ; 

3 - aprende a falar. 

E aí se forma o fundamento sobre o qual, na idade adulta, o homem encontrará a 
sua posição no mundo exterior. Daí a necessidade da criança freqüentar a Escola 
Maternal e Jardim da Infância. 

No indivíduo, principalmente na criança, há influência do meio sobre a parte 
somática, chegando até a estrutura dos tecidos, onde se encontra a região mais sutil do 
organismo. É este o motivo por que o educador bem avisado recomenda um meio social 
elevado, requintado par a criança. 

Se a educação da criança é complexa, muito mais o é a reeducação do adulto. 
Esta, requer que busquemos na infância o motivo de seus transtornos e, por vezes, temos 
de nos aprofundar mais ainda em seu psiquismo, num passado remoto, para 
conhecermos as causas de seus distúrbios. 

Quando a criança chega à escola, certas causas vitais já estão dentro dela; umas 
inatas, outras adquiridas; é necessário, então, que se dê a essas causas uma orientação 
correta, para a vida exterior e futura. 

Educadores do século XIX e principio deste, iniciaram um sistema educacional que 
não foi realmente compreendido pela maioria dos educadores continuando uma educação 
mecânica, dando à criança recortes em papel para ser atravessado com tiras coloridas de 
diferentes cores, acomodando bastões sem criar a motivação. Tais atividades 
empregadas de uma forma mecânica, impedem à criança adestrar-se na vida ativa, 
fazendo com que o psiquismo jovem fique extenuado e raquítico. Este método mecânico, 
cujos resultados negativos atestam a decadência em que se encontra o ensino, tem de 
ser substituído pelo Eubiótico. Eubiose não quer dizer volta à natureza – naturismo – pois 
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que isto nos levaria à ruína, à decadência, até mesmo à extinção da espécie. O ser 
humano é gregário por instinto, tendo necessidade da convivência com seus semelhan-
tes. A volta à natureza, ao primitivismo, implica na luta contra o perigo, cujo triunfo cabe 
ao mais forte. O Indivíduo de hoje aspira por lutas, cujos resultados se fazem sentir pelo 
futuro afora e a vitória cabe ao melhor e ao mais sábio. Na época atual não mais há lugar 
para os mediatistas... 

O método eubiótico parte de dentro para fora, do interior para o exterior; 
melhorando o nosso eu podemos, então, nos interessar, de um modo geral, pela melhoria 
da humanidade! 

As forças que modelaram o corpo físico até os 7 anos, daí por diante 
transformaram-se em forças psico-mentais. A criança começa a querer aprender... 
recordar... mas não aceita o que o mestre lhe oferece... Os caracteres que o professor dá 
à criança são de uma cultura avançada, intelectualizada e nenhum sentido tem para o 
interesse infantil. 

O método eubiótico é o melhor, o único que satisfaz, porque penetra nas forças 
formativas do indivíduo. O papel da escola é instruir e educar. A instrução refere-se à 
inteligência e a educação à emoção. O divórcio entre ambas também é causa da 
decadência do ensino. Do equilíbrio entre a inteligência e a emoção, pelo uso da vontade, 
surge o bem estar do indivíduo – a felicidade! 

O método eubiótico não prescinde da arte e aí está porque em nossa escola tanto 
nos interessamos pela mesma. O professor eubiótico terá de ser' um profundo psicólogo e 
também artista.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ano de 1956 foi o inicio de nossa experiência. Fatores vários, por vezes, vieram-
na prejudicar. Entre eles, o de maior relevo, é o da instabilidade da família brasileira. São 
comuns as mudanças das mesmas, tornando-se assim impossível acompanhar o 
desenvolvimento intelectual e emocional do educando. 

Procurando superar as dificuldades, no ano de 1959, concluímos pela eficiência do 
método eubiótico. Das 17 crianças de 5-6-7 anos submetidas à aprendizagem, em 1959, 
todas aprenderam a ler, sendo, as que a idade permitia, promovidas ao 2o ano, onde con-
tinuam demonstrando aproveitamento. 

Aos exames finais do 4o ano, fiscalizados por professora indicada pela Secretaria de 
Educação do Estado de Minas Gerais, apenas um aluno não logrou pontos suficientes 
para a aprovação em matemática. Os demais foram aprovados. 

Dos 26 alunos que apresentamos a exame de admissão à 1a série ginasial, a partir 
de 1956, somente dois foram reprovados, por motivos particulares. 

Em 1959, tivemos a grata satisfação de receber como visitantes, em nosso 
Educandário, professores de consagrada cultura e projeção, não só nos meios 
educacionais do pais como fora dele. 

Em 11 de junho recebemos a visita do Inspetor de Ensino do Estado de Minas 
Gerais, Dr. Anselmo Barreto que, depois de haver observado o nosso método de ensino, 
no livro competente, à página 16, lavrou o seguinte termo: 

"Em meu nome e como representante do Dr. José Nicolau de Faria, Chefe do 
Gabinete de Educação do Estado de Minas Gerais, tive o prazer de visitar o "Instituto 
Rosas de Míriam" desta cidade. De tudo que me foi dado ver, levo a melhor das 
impressões. Com uma só palavra quero manifestar todo o meu entusiasmo pela 
grandiosa obra educacional que aqui se realiza sob a competente direção de D. Anna 
Pereira da Cruz e de D. Valéria Vera de Souza Reis. Parabéns. São Lourenço, 11 de 
junho de 1959." 
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Visitou-nos na data de 24 de junho de 1959, o Dr. Artur Póvoa – Técnico de Ensino 
Federal, pessoa bastante interessada nos problemas educacionais, o qual assim se 
expressou, depois de haver assistido uma demonstração do nosso método eubiótico: 

"Visitei vários educandários em diferentes países, incluindo a Suíça, onde mais 
adiantada se encontra a instrução, e em nenhum, vi método de ensino igual ao que aqui 
se aplica."  

O Prof. Júlio César de Melo e Souza, o grande Malba Tahan, professor e escritor 
de nomeada projeção mundial, também aqui esteve, deixando no livro de impressões dos 
visitantes, as seguintes palavras: 

"A minha admiração pela obra educativa, realizada pelo Instituto Rosas de Míriam, 
deixo nestas sete linhas deste autógrafo. 

Iallah ! 

São Lourenço, 29 de maio de 1959."  

Dos 16 alunos matriculados este ano, em. 1o de fevereiro e freqüentando as aulas 
assiduamente, todos estão revelando grande facilidade na leitura e escrita, cuja 
aprendizagem se vem fazendo pelo método eubiótico. 

 

CONCLUSÃO 
 

Pela experiência destes 5 anos, chegou-se à conclusão que o Método Eubiótico é 
o único que satisfaz plena e satisfatoriamente e de um modo natural os objetivos visados 
pela educação, formando o homem integral, perfeito, que será o modelo da nova 
civilização que se aproxima. 

Caríssimas colegas, ilustres educadores do Brasil, vinde colaborar conosco... Aqui 
estamos prontas a lhes oferecer tudo o que a experiência nos tem ensinado!... 
Concorramos para que, por meio da instrução e educação, o Brasil se torne forte e ocupe 
lugar de destaque, de vanguardeiro no concerto das grandes potências!... 

São Lourenço, 21 de fevereiro de 1960. 

 

 
O VERDADEIRO NOME DO ANO  DE 1960 

 
Martha Mathiesen Queiroz 

 
Fala-nos a mitologia, de seres estranhos que seriam os precursores de nossas 

civilizações atuais. Perante tais contos, fabulosos, os homens de hoje, superiores, 
esboçam um desdenhoso sorriso. 

Sim, como não sorrir perante história de dragões que não existem, de seres 
monstruosos meio homens meio animais, de cavalos que voam ou de um Hércules com 
suas aventuras que ultrapassam mesmo as de quadrinhos da atualidade? 

É que nós, os homens de hoje, somos descrentes, por conveniência, por 
comodismo. Somos descrentes superficial, hipocritamente. Asseveramos com o maior 
desplante nossa incredulidade, desdenhamos de lendas que até nós chegaram, mas 
tememos que um espelho se quebre; que se derrame tinta ou sal; afugentamos o gato 
preto que se atravessa em nosso caminho; jogamos no bicho porque tivemos tal sonho 
assim, assim; transferimos a viagem porque cai num dia 13 e sexta-feira; benzemo-nos 
supersticiosamente ao iniciarmos uma viagem; atiramos flores ao mar, às primeiras horas 
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do dia 1o, para que a Mãe d’Água nos proteja durante o ano; verberamos o fetichismo dos 
povos selvagens e brigamos para que determinada imagem venha à nossa casa; somos 
materialistas, mas procuramos sessões espiritas ou mesmo macumbas, para que nossos 
problemas sejam resolvidos; dizemo-nos independentes, mas às escondidas ou já às 
escâncaras, vamos consultar, as cartomantes ou ver o que dizem os horóscopos. Não 
acreditamos em reencarnação, mas a todos os momentos fazemos referências a outras 
vidas, passadas ou futuras. Não cremos em iogas ou , outras "bobagens" orientais, mas 
não perdemos qualquer espetáculo de hipnotismo, pseudo-mágicas ou qualquer cousa 
desse tipo. 

Agimos, nós, os céticos e racionalíssimos homens de hoje, com a mesma 
infantilidade que atribuímos aos heróis das lendas. Com uma profunda e sempre negada 
incoerência. 

Por que tal atitude? 

Tecnicamente galgamos alturas que escapam à percepção de muitos. 
Materialmente acostumamo-nos a mil comodidades e sestros que se nos tornam cada vez 
mais imprescindíveis. Falamos em espírito, é bem verdade, mas de boca para fora, como 
quem engazupa a um velho pai para continuar a senda que nos é mais agradável. 

A alucinação, a vertigem da vida moderna, até certo ponto justificam o que parece 
incoerência e que nada mais é que uma absoluta insatisfação. 

De que vale eu me privar de algo que me agrada, se daqui a instantes posso não 
mais existir, na instabilidade que caracteriza a época atual? 

O lema é pois aproveitar a vida, já que o lado de lá é muito problemático, mesmo 
para os que se dizem crentes. Viver não tem mais a característica de importância que já 
teve. Treinam-se criaturas para resistir melhor às sucessivas alterações de padrões até 
agora exigidos como um mínimo para a sobrevivência. Por outro lado as dificuldades os 
problemas materiais e morais agravam-se dia a dia, com fenômenos sociais a quebrarem 
sistematicamente diversos tabus. As maiores tensões humanas concentram-se em 
problemas acima dos meramente necessários, como numa insana fuga solicitada por 
insolúvel desespero interior. Problemas antigos carecem de solução, enquanto outros 
ainda sem razões viáveis ocupam todas as atividades, absorvem todas as finanças e se 
infiltram em cérebros, dos mais intelectualizados aos mais concretos; se aninham em 
almas das mais sensíveis às mais endurecidas; se vinculam aos cidadãos, dos mais 
conspícuos aos mais levianos, com a mesma e incompreensível preponderância. 

E as dores individuais se sobrepõem às coletivas, alterando-se os padrões de 
maneira irreprimível. Os valores são sucessivamente substituídos numa escala 
estonteante. A moral se despenha ante os abismos do "eu quero", "eu posso", eu "faço", 
anarquizando leis e levando de roldão as próprias religiões. Destas, as mais perspicazes 
aderem para sobreviver, em vital instinto de conservação. E nem percebem com essa 
atitude de acomodação, quando se afastam de seus pontos de origem e de seus 
verdadeiros objetivos. 

Direis então: "Nenhuma esperança resta?" 

Há esperança, sim, senhores. A grande vinha do Senhor está fermentando. E 
eliminada a borra, por processo mecânico, sairá puro o LICOR DA IMORTALIDADE, o 
NÉCTAR dos DEUSES perante o qual tudo mais se torna ilusório e improfícuo. 

Mas que chamamos de deuses?  

Seres intangíveis que se colocarão em tronos celestes, igualzinhos a nós, com 
todas as imperfeições que nos caracterizam? 

Seres severíssimos, portadores de concepções morais das mais rançosas da 
nossa espécie ? 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   13 e 14– Janeiro a Junho de 1960 – Ano XXXV 

Redatores :  Eng. Hernani Portela – Dr. Horácio P.Faria e Silva –  Dr. Raul F. Cruz 

 29

Pais ultra-benevolentes que fecham os olhos a todos os malfeitos dos filhos,  em 
um comodismo muito humano? 

Puros espíritos que nada entendem das ações humanas e não podem portanto 
julgá-las? 

Que qualificamos de deuses ou de Deus, para tão continuamente a eles ou a ele 
nos dirigirmos, de modo tão pueril? 

Cognominamos de Deus ou deuses, a uma imagem que nos livre do medo perante 
o desconhecido, que nos garanta contra a insolvência. Transferimos para criações 
mentais, tremendamente imperfeitas, todas as responsabilidades a que nos queremos 
furtar. Ou dizemo-nos descrentes e procuramos por nosso artificio construir a ponte que 
nos leve do conhecido para o desconhecido, numa eterna intenção dedutiva. 

Duas grandes correntes, portanto, se opõem: a dos que dizem crer e procuram do 
geral explicar o particular e dos que, dizendo não crer, partem do particular para atingir, 
sofregamente, o todo, a grande e última incógnita. 

É claro que pintamos em exageradas cores os extremos das concepções 
humanas. Mas, de qualquer modo, embora em variados e muito respeitáveis graus, 
esbarram-se os homens de hoje, como os de ontem, entre um nascer e um morrer que 
permanece ainda sem solução. Podem, é bem verdade, por vários meios ludibriar a 
natureza, não deixando nascer e antecipando o morrer, mas não libertar-se dessas 
contingências. 

Pesquisam-se ansiosamente os problemas que levam os seres à morte física, 
tempera-se com açúcar de prometidos céus a essa insolvência, ou recolhem-se em 
carapaça de ceticismo mental é dó luxúria material, os indefesos homens, afundando-se 
em descobertas cientificas que possam levar a justificar sua aparente indiferença, para 
com aqueles problemas. 

O determinismo da vida e da morte, em, sua verdadeira crueza, permanece 
intocáveis pelo dedo aflito ou ignorante das criaturas. 

Se aparecem leis ditadas por divindades, delas pouco caso fazem. Cumprem-se, 
por exemplo, os mandamentos aceitos como comunicados por Deus a Moisés?
 Cumprem-se as. determinações da Gautama para livrar o homem da roda dos 
renascimentos? Zomba-se disso, como da mitologia grego ou dos ritos egípcios, como se 
nós, os homens de hoje, não descendêssemos, direta ou indiretamente, desses velhos 
tempos. Como, portanto cumprir, o que tão recentemente, não tem dois mil anos, nos 
mandou Cristo quando disse: "Amai-vos uns aos outros"? E não se acanham os homens 
de O terem pregado à uma cruz, querendo, posteriormente, responsabilizar por isso, 
apenas um grupo, que ainda hoje é vergonhosamente perseguido, enquanto os que O 
dizem seguir, contrariam seus mais elementares preceitos, e, pregando uma doutrina 
exclusivamente de livre arbítrio, estabelecem uma premissa determinista de que o Filho 
de Deus teria vindo ao mundo para morrer numa cruz, e por causa disso, guerras, cha-
madas santas, se travaram em nome do que dissera: "Não matarás...". 

Enquanto isso se passa no campo espiritualista, ou dos que dizem crer na 
sobrevivência de uma cousa designada de alma, outros, os materialistas, e tão 
aguerridamente combatidos também, procuram resolver todos os problemas no sentido 
de destruir a concepção de divindade, ou seja, uma autoridade de natureza que escapa a 
seus científicos instrumentos de precisão. 

Enquanto não puderem descobrir essa entidade como quem descobre e se apossa 
de uma terra, ou de um astro novo, enquanto não puderem dizer aos demais homens 
"aqui está o que vocês classificam de Deus" avançam com deliberada e obliterada 
aceleração para um ignorado objetivo. 
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"De, um lado uma fé cega e, muitas vezes ilógica e confusa, aplicadora de vários  pesos e 
de várias medidas. 

De outro a empáfia de uma ciência que não pensa de onde veio nem sabe aonde 
vai chegar: Um impulso instintivo com rótulo de científico. 

Apresentada esta apocalíptica moldura, entremos tranquilamente no reino da ficção 
e com tintas Suavizadas pela poesia dos velhos conceitos voltemos a nosso  herói 
lendário, a um Hércules com suas doze façanhas. 

Diz a mitologia que, de Alcmena nascerá uma criança a quem deram o nome de 
Héracles. 

Tangido por extraordinário toque do destino, celebrizou-se, desde criança, por sua 
incomensurável força. Força essa que foi utilizada em redimir erros seus, cometidos 
durante a juventude. Escravizados pelas circunstâncias de sua vida  tumultuosa, a 
Euristeu, dele recebeu doze impossíveis incumbências que, havendo sido realizadas, lhe 
valeram a ascensão ao  Olimpo, ao mesmo tempo que a admiração dos homens para 
toda eternidade: 

É evidente que nesses doze trabalhos estaremos percebendo realizações distanciadas 
por uma cronologia que escapa à narrativa, mas que conserva o elemento de ligação que 
é o esforço gigantesco, supra-normal, dirigido no sentido da correção de erros anteriores, 
como obstáculos  intransponíveis, que entretanto teriam sido sobrepujados por u, valor 
mais alto.  

Assim ó entendemos pelo menos. Herácles, ou simplesmente Hércules, matou  
dragões, em que se assemelha a S. Jorge; soltou Prometeu que uma potestade 
incompreensível acorrentara ao Cáucaso; desafiou gigantes e centauros; agiu sobre 
Hélio, abrigando-o a ceder-lhe sua barca solar; combateu e venceu as Amazonas; trouxe 
submisso a Euristeu o Invencível cão de três cabeças, guardião do inferno; finalmente, 
amou como qualquer mortal ama a dama de seus sonhos e por causa dela também, muita 
humanamente encerrou seus dias, alongados em maravilhosos feitos. 

Dele se poderia dizer, errou, lutou, venceu. Aos seus sofrimentos não se faz 
referência. Que importa aos pequenos o sofrimento de seus maiores? 

Do céu aos infernos, dos animais aos deuses, modificou diretrizes; resolveu as 
pedras brutas, alterou cursos de rios; com sua espada que ora era lança, ora era o poder 
mágico de seus próprios pulsos, decepou a cabeça da terrível Medusa, sob forma de 
mulher, e de cuja cabeça pendiam sete serpentes à guisa de cabelos, na mais expressiva 
das alegorias. Finalmente foi entronizado nos céus, de onde talvez nunca devera ter 
saído, por sua intrínseca condição, não fora a maldade conferida aos homens pela queda 
dos deuses, posteriormente à revolta ,dos anjos. 

E nisto, está, certamente toda á diferença entre Herácles e qualquer mortal.  

Lembra-nos essa tremenda epopéia de super-homem, semi-deus ou super-deus, 
algo em relação com o que homens de hoje estão tentando fazer.  

Lembra-nos também, pelo seu extraordinário poder, uma edição menos material 
mas não menos vitoriosa, a do Arcanjo Micael que, não contente em vencer as hostes dos 
rebelados celestes, ainda se postou como guardião às portas do paraíso terrestre, afim de 
impedir a volta dos desabusados Adão e Eva, que haviam incorrido em desobediência 
formal, provando do proibido fruto da árvore da sabedoria, e dessas regiões felizes 
haviam sido, muito humanamente também, expulsos... 

Mas, agora, já essa lenda de uma serpente insuflando a desobediência ao casal 
primordial, tão caprichosamente modelado por Deus, não é mais lenda, é História e 
considerada Sagrada. Não é grotesca fantasia dos gregos. É doutrina verídica porque 
contada pelos romanos que se fizeram cristãos e adotada pela sua Igreja. 
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Em Hércules e Euristeu, em nossos dias se fazem. duas poderosas nações, cada 
qual obrigando a outra á novas e mirabolantes aventuras, para, não ficar atrás. Aventuras 
que podem de um instante para outro encerrar o trajeto da nossa ínfima Terra, com tudo 
quanto nela se contém. E Deus, se existe, terá que acudir às pressas para arranjar outro 
campo para suas experiências criadoras. 

Quem O manda ser tão imprevisível quanto ao comportamento de suas criaturas? 
Quem O manda não ser mesmo onisciente ?  

Quem O manda dormir como a um pai cansado em horas de folga das crianças? 

Senhores, não vim aqui, diante de vós, para escarnecer das crenças alheias. 
Longe de mim tal idéia. Entretanto, estareis talvez estranhando minhas palavras, 
candentes como tochas acesas, em pele sensível de mártires. É, senhores, que para tudo 
há um limite. Sejamos compreendidos ou não, sejamos difamados ou não, sejamos 
escarnecidos ou não, "A ALGUÉM COMPETE DIZER AS COISAS COMO ELAS SÃO E 
NÃO COMO GOSTARIAMOS QUE FOSSEM". 

Com o correr dos anos, dos dias, dos minutos e até dos segundos, em subdivisão 
que é uma das maiores forças da atualidade, mudam-se os fados. 

A partir do ano de 1956, denominado pela S. T. B. de ano do Julgamento, todos os 
outros a seguir, têm tido denominações especiais.  

1957 chamou-se o ano das Bandeiras. 1958 o da Definição. 1959 o dos Mastros 
Desnudos. E o atual ou seja o de 1960 é o da Morte e Destruição. 

A S. T. B. pelos seus dirigentes, se arroga o direito de assim designar os marcos 
cíclicos, que são os anos, a partir de 1956, quando se efetuou o Julgamento da 
humanidade. 

Helena Jefferson de Souza e Henrique José de Souza, a quem mais uma vez 
neste ano de 1960, homenageio, com a plena convicção de quem são e para o que se 
acham na face da terra, região das Tormentas, onde se travam as grandes batalhas 
evolucionistas – são os herdeiros diretos de trabalho hercúleo de Helena Petrovna 
Blavatsky. Sofrem entretanto, a incompreensão dos que se dizendo teósofos, dessa 
escola, preferem seguir os passos de um Leadbeater e de Annie Besant, desviados da 
verdadeira rota, a continuar no lema: "SATYAT NASTI PARO DHARMA" ou seja: "Não há 
religião superior à Verdade". 

Já essa criatura excepcional que foi Helena Blavatsky, e que em Pointloma fundou 
a Sociedade Teosófica, teve que volver sobre seus passos e retornar às Índias, quando 
seu trabalho na América não conseguiu ser devidamente compreendido. Por isso ao 
morrer, afirmou: "E comigo se vão os Mestres", enquanto também predizia quem a subs-
tituiria, no encadeamento de elos a que chamamos de Lei a Causalidade ou do Carma e 
que se processa através da reencarnação. Ao Henrique e a Helena de ontem se sucedem 
o Henrique e a Helena de hoje, em etapa avançada do que não pode ficar para trás, nem 
estagnado, que é a VERDADE. 

Não importa os que se dizem teosófos de nossos dias, – como os israelistas em 
relação ao Messias – não acreditarem nos herdeiros espirituais, daquela em que 
depositaram sua confiança e prefiram seguir improvisações não devidamente 
credenciadas, como seja o caso de Krishnamurti, que muito dignamente, desmentiu o 
papel que lhe quiseram atribuir, erguendo-se, com essa atitude, bem alto, no conceito da 
Lei. Queremos também evidenciar que ao utilizarmos o termo reencarnação não nos 
referimos, ao que sob tal nome é ensinado como doutrina pela corrente espírita. 

O espiritismo, que teve sua origem, na necessidade de quebrar a rigidez 
materialista do século passado, como um processo de requisitar as atenções das 
criaturas excessivamente voltadas para o concretismo, precedeu o trabalho de Blavatsky, 
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mas talvez, tenha sido uma das causas dos obstáculos que esta encontrou na realização 
de seus objetivos. 

A reencarnação da concepção espírita, é uma diluição, digamos, assim, do 
verdadeiro e complexo mecanismo que a teosofia reconhece ou ensina sob tal 
denominação. É um dos instrumentos de correção evolutiva utilizado pela lei da 
causalidade ou do carma, e embora o espiritismo o empregue como uma simplificação um 
tanto exagerada do real, queremos deixar bem claro aqui, que nesse particular os 
espíritas estão mais próximos da Lei do que os que renegam essa possibilidade. 

Um fato que se repete sempre que novo jato de luz espiritual ilumina os mundos da 
forma, e que é um fenômeno curioso, é o do não reconhecimento da manifestação da 
verdade, por parte de quem a diz procurar e a pretende seguir. Poderemos dizer que tal 
atitude seja decorrente dá inércia que é aliás uma das propriedades gerais da matéria, e 
que serve de óbice ao progresso. 

O espírito é informal, tanto quanto imprescindível à continuidade evolucional dos 
mundos da vivência. Mas é também intangível por sua própria essência. Impulsiona, cria, 
vitaliza inspira, mas não sofre alterações. É necessário ao condicionamento material e a 
concretização dos planos arquetipais, mas não se contamina pelo mais abjeto aspecto 
que aos olhos da criação possa parecer como tal. Dai o chamar-se de ilusório ao mundo 
como o percebem as. criaturas, pois ó que demais sutil existe, nas possibilidades dos 
homens é o mental, que é, ainda, a mais grosseira veste de que se envolve o espírito, 
para se fazer percebido por quem só o pode fazer através das deformadoras lentes dos 
sentidos. 

Por isso, nós, os teósofos, não damos a importância que a maioria dos homens dá, ao 
problema ultra-relativo do Bem e do Mal. Se analisarmos o comportamento dos vários 
agrupamentos humanos, serenamente, veremos que o  que é possível de respeito é de 
veneração em um canto da terra, de outro é muitas vezes, motivo de escárnio, ou de 
descrédito. Em relação aos problemas morais, é que mais acentuadamente, se observa 
tal desigualdade, provocada pela variedade de crenças ou de religiões. Entretanto, em 
matéria de ciência, outra é a atitude, que se nota, nítida, entre os povos atuais. Todos 
procuram uma sintonia nesse setor, que lhes parece oferecer a garantia em busca do 
que, ansiosamente, se atiram. É o mental, uniformizado em determinada finalidade, vindo 
por um caminho, diferente do preconizado, atingir alguns dos objetivos da teosofia. 
Teosofia, como todos sabem, tem por significação, o estudo das cousas relativas a Deus, 
vale dizer, a causa primeira, a origem das causas. É também identificada como religião-
sabedoria, e aponta a volta à unificação.  

Esse retorno à unidade, mal interpretado pelos ocidentais, é uma das causas de 
critica ao Bramanismo e mesmo ao Budismo que a ele se seguiu, pela impressão errônea 
do aniquilamento. 

Se os homens, por necessidade de ordem material, se identificarem em seus 
conhecimentos, estarão agindo teosoficamente. Não o estarão na má aplicação desses 
mesmos conhecimentos, isto é, utilizando a ciência para a destruição. Um justo temor às 
conseqüências que já percebem fatais inibe a humanidade, mais do que a virtude, em si, 
de se atirar a essa destruição. Chegamos então a esta paradoxal conseqüência: Estão os 
seres humanos sendo conduzidos por uma pressão material às finalidades pretendidas 
pelo plano espiritual, qual seja a de transformar ação instintiva em ação racional, 
justificando o ditado: "Deus escreve por linhas tortas". 

Preocupados como estão os homens com as crescentes dificuldades da vida 
material, acabam deixando de lado os possíveis refestelamentos dos sentidos, 
tremendamente bombardeados por impactos que, pela continuidade, se  erijam ou se 
insensibilizam, sendo obtido por uma ação mecânica, o que deveria ter sido conseguido 
por livre e virtuosa deliberação. A verdade é que a situação do momento força as criaturas 
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a determinadas situações que a levarão finalmente ao entendimento, ou a uma 
catastrófica destruição. 

E é a este sentido que nos referimos quando usamos a denominação: MORTE e 
DESTRUIÇÃO. 

Morte é a realização do fenômeno físico do desligamento da mais grosseira veste, 
entre outras sutis, de que é constituído o ser humano. 

Todos morrem. 

Então, porque focalizar fato tão generalizado? 

É que a morte a que se refere a denominação citada, não é a morte comum, mas 
aquela que representará o resultado do julgamento, isto é, a separação definitiva do joio 
do trigo, a decantação final, e que se poderá apresentar sobre tremendas destruições 
físicas, individuais ou coletivas, como poderá apenas ser pressentida, pelos que a 
sofrerem, em seu interior. É o desligamento justificado pela Lei de Causalidade, do 
espirito renegado como tal, da matéria não afeiçoada a ele.  

Corpo, alma e espirito é o ternário que constitui os verdadeiros seres que mereçam 
o nome de HOMEM. Pode, então, haver corpos com alma, mas sem espírito, e, pior 
ainda, corpos, verdadeiros cascões; sem espírito nem alma, sendo esta aspirada, por 
assim dizer por aquele. Este jogo, aparentemente simples, é a síntese evolucional da 
humanidade na Terra. Para maior entrosamento entre corpo e espirito mister se faz a 
pureza do intermediário plástico ou alma.  Donde surge o transcendental problema da 
redenção da alma, levando ao sacrifício vergônteas da eterna árvore da Vida. 

Quando se dá essa purificação da alma – e a dor tem sido o caminho mais positivo, 
embora não necessariamente preconizado – e se faz a integração dos três aspectos, o 
ser mortal se imortaliza. Estão conseguidos os objetivos da evolução. Não pode, portanto, 
haver morte mais alguma. Mas, aos seres que escapam a esse programa e que lhes é 
sempre apresentado, embora nem sempre aceito ou entendido, a esses, o julgamento 
cíclico impõe morte que, tomo já vimos, vai da física, em piores condições, a psíquica, em 
condições inapreciáveis a nossos sentidos embotados. A morte, portanto, a esse conceito 
específico de morte, corresponde fatalmente a destruição, que poderá ser coletiva, 
agravando soluções posteriores, à própria Lei, ou fracionada, minorando-se os 
desastrosos efeitos das causas mal plantadas. 

Se os homens não fossem tão surdos e o instinto de liberdade não fosse tão vital, 
outras diretrizes menos sombrias poderiam estar asseguradas. Mas isso seria não 
permitir que a taça da retribuição fosse sorvida até a última gota, já que a convicção do 
erro só poderia vir através da própria experiência das restrições materiais. Sem essa 
premissa os caminhos seriam claros e precisos e não haveria tantas profecias 
ameaçadoras gravadas nos manuscritos que representem real histórico das cousas 
terrestres. Histórico que tanto está apresentado em arcaicas lendas, como em tradições 
orientais, no velho como no novo testamento e que povos da atualidade estão 
apresentando com rótulo acessível à concreta mentalidade de hoje. 

Há dias, precisamente no dia 10 do corrente, data muito ligada à história de nossa 
Obra, como valor do próprio Herácles redivivo utilizando sua poderosa espada contra o 
Mal, publicou o "Correio da Manhã" a seguinte nota: 

"GIGANTESCA NAVE SIDERAL TERIA VISITADO A TERRA NO PASSADO 

MOSCOU, 9 – O cientista Agrest declarou hoje que é possível que viajantes do espaço 
tenham descido à terra, há muitos anos, de bordo de uma gigantesca nave sideral, 
tentando pôr-se em comunicação com os habitantes terrestres, muito primitivos, então. 

O Dr. M. Agrest, professor de Ciências Físico-Matemáticas, declarou hoje no jornal 
"Literaturnaya Gazeta" que os visitantes, depois de terem estudado este planeta, devem 
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ter feito explodir seu excesso de combustível nucleares, avisando antes a população local 
para que não perecesse na explosão atômica. (UPI). 

A HIPÓTESE 

Em apoio da sua hipótese, menciona o professor russo quatro pontos: 

1. Existem na superfície da Terra e especialmente no deserto da Líbia estruturas vítreas, 
nas quais foram descoberto isótopos radioativos de alumínio e de berilo, cuja 
existência prova que as estruturas vítreas foram formadas há mais de um milhão de 
anos em condições de temperatura muito elevada e sob ó efeito de poderosas 
radiações nucleares. 

2. Entre os edifícios notáveis da antigüidade, o mais misterioso é a chamada "Plataforma 
de Balbeck nos montes do Libano. Trata-se de um lugar pavimentado com lajes e 
pedras de colossais dimensões. Até agora ninguém conseguiu explicar quem realizou 
essa extraordinária construção e com que fim.  Segundo o cientista soviético, tratar-se-
ia de vestígios de uma área de aterragem construída pelos astronautas durante a sua 
residência na Terra. Acentua o Prof. Agrest, a propósito que a "Plataforma de Balbeck" 
se encontra nas proximidades do deserto da Líbia, onde foram descobertas as 
estruturas vítreas. 

3. Na região do Mar Morto próxima do Líbano foi descoberto um tesouro de antigos 
manuscritos conhecidos como "Os Manuscritos do Mar Morto". A descrição da 
destruição de Sodoma e Gomorra, incluída nesses manuscritos, não pode escapar à 
atenção do homem contemporâneo, familiarizado com as descobertas da física 
nuclear. A tradução dessa mensagem significa que as populações receberam ordem 
de abandonar a região, em que era esperada uma explosão, de não se deter nos 
espaços descobertos e não olhar a explosão. Os fugitivos que não obedeceram a essa 
última ordem ficaram cegos ou pereceram. Segundo o professor soviético, os 
astronautas, antes de abandonar a Terra, fizeram detonar as suas reservas de 
combustível, para o que avisaram as populações vizinhas, pedindo que se 
protegessem. 

4. Em um passado muito longínquo a humanidade conseguiu informações muito exatas a 
respeito do campo celeste, isto sem contar com os aparelhos que permitiram obter 
semelhantes informações. Acredita o professor Agrest que, durante a sua visita à 
Terra, os astronautas procuraram transmitir os seus conhecimentos aos homens, com 
alguns dados sobre astronomia, tanto que os povos nômades mais primitivos sabem 
guiar-se pelas estrelas. (FP) 

Ora, a Rússia, o temido pais da atualidade, pelo seu imenso poderio técnico que está 
sendo imitado aceleradamente pelos demais países, em assustadora corrida 
armamentista atômica sem igual, nada mais fez do que repetir, materializando, ou seja 
enquadrando conhecimentos antigos e comuns à Teosofia, em moldes que sua gente 
com sua mente concreta bem trabalhada, mas não devidamente espiritualizada, possa 
entender. 

Falam em naves espacial. E não mentem. Já as velhíssimas tradições contidas no 
livro de Dzian, cujos trechos H.P.B. divulgou em sua obra "A DOUTRINA, SECRETA", 
dizem: 

"Depois que Fohat – energia criadora – atravessou o círculo em duas direções de 
chamas, as legiões dos SERES ABENÇOADOS nunca deixaram de enviar seus 
representantes aos planetas que tinham por missão vigiar desde o inicio". 

Ou ainda, dando uma noção mais concreta de fatos que se passaram entre seres 
viventes, dizem os mesmos textos: 

"O Grande Rei da Face Resplandecente, chefe dos de Face Amarela, estava triste vendo 
os pecados dos de Face Negra. Enviou então seus veículos aéreos "vimanas" aos chefes 
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seus irmãos, com homens piedosos dentro, avisando "Preparai-vos. De pé homens da 
Boa Lei e  atravessai o pais enquanto está seco. Os senhores da Tormenta se 
aproximam. Seus carros se aproximam da Terra". 

Tais palavras de meridiana clareza dispensam comentários, que provém a 
identidade entre o que é sempre avisado pelos detentores da Boa Lei, atualizado em 
sucessivas revelações, e o que é agora apresentado sob caracter científico que justifique 
essas mesmas revelações. 

Gostaremos de insistir em dois pontos: Baalbek, apontado pelo cientista, como 
lugar tradicionalmente importante, sempre foi citado pela S. T. B., que também já se 
manifestou sobre o Mar Morto e seus mistérios, inclusive sobre os papiros que lá foram 
encontrados recentemente, que, se devidamente interpretados e lançados ao 
conhecimento geral, trarão profundas modificações em concepções religiosas. 
aproximando os seres da sua VERDADEIRA HISTÓRIA. 

Quanto aos astronautas que teriam trazido conhecimentos para a Terra, a eles nos 
referimos como Senhores de Vênus, embora não nos queiramos referir ao que os 
astrônomos chamam de planeta Vênus. 

Enfim, para os que apreciam a Rússia, com tida a força física de persuasão que a 
caracteriza, as idéias milenares estão sendo incutidas, como elementar ABC, nas escolas 
dos realizadores dos Sputiniks, com todas as suas vantagens e desvantagens. 

Para os que combatem tal país, que apresenta uma ponderável modificação nos 
sistemas sociais, implantada à custa de muito sangue, e que pode trazer aos outros 
alarmante quebra de tradições, para esses tudo isso são balelas, até o dia em que, por 
irrefutável, os demais cientistas repitam contrafeitos e humilhados: "é assim mesmo" ... 

A nós, teósofos, não importa como aprendam os homens; precisam é aprender e 
não aprender; por informação; aprender, por si, pelo seu próprio esforço; pelo seu 
discernimento, ainda subjugado ao agradável e ao cômodo; pelo despertar da razão tão 
prejudicada pelas emoções demasiadamente grosseiras. 

Há portanto, em nosso modo de entender as cousas, em todas as etapas, alguém 
que se incumbe de dize-las como realmente são, para corrigir os naturais desvios de 
direção. Há sempre uma bússola a nortear o rumo da grande nau humana pelo mar da 
experiência vital. Não importa o nome, seja Hina-yana ou Maha-yana dos orientais, seja a 
barca de Noé, seja a barca solar do Egito, ou seja a de Pedro, o discípulo de pouca fé. 

Muito poderíamos falar sobre essa atitude de Pedro, se nos pudéssemos deter 
nesse pormenor. Falaríamos sobre os dois caminhos por onde podem trilhar os 
discípulos: Amor e Sabedoria, dos quais um pode ser interpretado como Fé e outro como 
Conhecimento. Pedro sabia, não precisava portanto crer por imposição dogmática. E 
porque sabia, poderia agir dentro de atitudes que de certa forma lhe desabonavam a con-
duta, mas que eram cabíveis dentro das razões do seu conhecimento. 

É que há sempre duas fôrmas de ensinamento: um esotérico, para um pequeno 
número que possa merecer tal ensinamento e outro exotérico, em que as cousas já 
chegam diluídas preparadas para a vulgarização. Porque se a verdade chega 
abruptamente aos que para ela não estejam preparados, choca e geralmente produz 
revolta. 

Muitas pessoas estranham por exemplo, que afirmemos cousas sobre a vida dos 
Papas, se não nos dizemos católicos. Alguns até, mais categorizados, procuram 
desmentir. Mas isso não nos preocupa já que realmente recebemos, como do Papa Pio 
XII, por exemplo, diversas comunicações. E aqui cabe uma explicação que serve tanto 
aos católicos como aos espíritas; admitimos comunicação direta, manifestação de ordem 
espiritual que não é a comumente chamada comunicação espírita. São comunicações 
conscientes, como sempre houve e continuará havendo sempre que necessário a uma 
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continuidade de engrenagem, na corrente evolucionai. Não são comunicações 
improvisadas, nem por invocação. Coincidem com o que a Igreja Romana aceita por 
manifestação espontânea. A mesma que caracteriza o estado de Graça ou de sintonia 
com os princípios divinos. 

Alguns sacerdotes bem intencionados, como um do Rio Grande do Sul, cujo nome 
no momento nos escapa, com o intuito de desmentir determinadas farsas espíritas – nem 
todas o são, é justo dizer – estudam a hipnose, pela qual vários dos conhecidos 
fenômenos atribuídos aos espiritismo são reproduzidos cientificamente. Por esses 
estudos, verificam a possibilidade de comunicações mentais, cumprimentos de ordens a 
distância ou mentalmente, fenômenos de levitação, de eliminação da dor física, de 
reminiscência de fatos passados, da materialização de objetos, etc., etc. 

O hipnotismo entretanto é aceito pela Igreja, – e aqui repito palavras autorizadas 
por sacerdote categorizado em recente reunião de estudos em Belo Horizonte – apenas 
como necessidade cientifica, tratamento médico, por exemplo, o que coincidia com a 
opinião do professor psicólogo que ministrava as referidas aulas. Bem antes da 
divulgação dessas experiências, já fora por nós afirmado: "é perigoso e deve ser restrito a 
casos extremos e com todas as circunstâncias de garantia, o emprego do hipnotismo". 

Pois bem. Não é por nenhum milagre, mas por processos perfeitamente 
explicáveis, para quem sabe, – e outros estão chegando a robustecer nossa tese – que se 
dão algumas das comunicações que tanto espanto causam ou que mesmo tanta revolta 
provocam. No Museu do nosso Templo, aqui em São Lourenço, quem o visita já terá visto 
uma série de objetos que nos chegaram pelo processo de materialização. É evidente que 
nem tidas as pessoas membros da Obra sabem ou podem materializar objetos. Nem há 
interesse nisso. Isso se realiza quando necessário e sempre através dos Nossos 
Supremos Dirigentes, que possuem, inata, tal faculdade. O que o raciocínio está 
produzindo pela ciência experimental, na área do materialismo, a razão também está 
implantando nos domínios do espiritualismo. Como que os dois braços da curva tendem a 
formar o circulo da real sabedoria. 

É desta forma que sabemos de cousas que outros ainda não sabem, mesmo que 
aparentemente estando mais próximos do que nós do dever de sabê-las. Para o olhar 
descrente, simplesmente curioso, ou sectário, nada dirá uma cruz que é idêntica às 
usadas pelos Cardeais ou mesmo pelos Papas, e que figura entre vários outros objetos, 
todos com uma razão ao nosso conhecimento. Entre tais objetos já figurou a mantilha 
usada por Helena Petrovna Blavatsky, materializada em sessão, diante de grande número 
de pessoas. Essa mantilha teve por destino ser colocada sob a cabeça de certo membro 
da Obra falecido, com a qual foi enterrada, e que, de algum modo, estava relacionado 
com trabalho da "Mártir do século XIX". 

Entretanto nada disso tem por finalidade fazer alguém crer. O aforismo "ver para 
crer" deixa de funcionar, pois maravilhosas cousas têm sido assistidas por pessoas que 
nem por isso compreenderam melhor nosso movimento, retirando-se indiferentemente 
umas, revoltadas outras. Não interessam tais fatos para levar quem quer que seja a 
convicção. Valem para nós, como elos que se entrosam em uma grande e interminável 
corrente qual seja a da evolução humana. Não basta pois ver para crer. Nem basta saber 
a ciência humana comum, para compreender tudo o que se vê. Nem se pode apenas crer 
simplesmente no que se vê ou no que se aprende, sem pesquisar as causas porque 
então o mundo estacaria em seu progresso. 

A rigor é o que acontece em muitas passagens históricas, e que têm acabado em 
tremendas hecatombes regidas pelos quatro cavaleiros do Apocalipse: guerra, miséria, 
fome e peste, como as que destruíram os continentes em que floresceram raças como a 
da Lemúria e a da Atlântida. 
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Para evitar que cousas semelhantes aconteçam é que vêm os precursores, os 
João Batista, os anunciadores, os Iocanans que quase sempre, pela dificuldade de suas 
missões, são sacrificados à incompreensão geral, perecendo decapitados, queimados, 
trucidados, do modo mais cruel, pela ousadia de terem vindo dizer a verdade a quem dela 
não queria tomar conhecimento, por importuna. E, como geralmente, os homens não os 
escutam, nem lhes dão crédito, agrava-se a situação e as catástrofes se aceleram. 

Voltamos agora ao ponto em que explicávamos a razão da denominação dada pela 
S. T. B. ao ano atual. 

Várias criaturas que se dizem profetas anunciaram cousas nada agradáveis para 
este ano: enchentes, desastres, crimes, etc. A rigor e, infelizmente, isto acontece sempre 
durante os 365 dias que compõem o ano. Mas para o atual há um excesso nessas 
previsões. 

Como poderemos explicar tal fato? Terão fundamento tais assertivas ? 

Para responder a essas perguntas teremos que recuar no tempo e atentarmos para 
o passado da humanidade. 

Não há ainda resposta cientifica para a idade do aparecimento do homem sobre a 
Terra. Há hipóteses. De antropologistas umas, de arqueólogos outras, de socialistas 
outras, e religiosas outras. Enfim, não sabem as criaturas ao certo sua procedência nem 
as razões dela. 

A Teosofia, contudo, baseando-se em documentos desconhecidos da face da 
Terra, mas acessíveis a uns poucos que denominamos de iluminados, mestres, adeptos, 
dá uma explicação que em síntese é a seguinte: 

Estamos numa quinta etapa evolutiva. Quatro raças já se passaram e cada uma 
delas apresenta uma característica adicionada à experiência anterior. Os remanescentes 
dessas raças permanecem, como padrões, no grande arquivo da Mãe Terra, até o 
finalizar das sete etapas que constituem d programa traçado. 

As duas primeiras raças não merecem o nome de humanas. Eram veículos sem 
forma e consistência definida. Eram os primeiros ensaios da vital expansão tendendo a 
exteriorizar-se. Constituem uma recapitulação de frustradas tentativas anteriores, já agora 
sob diretrizes mais avançadas. Assim entrou em cena a Lemúria, em que aparecem os 
seres já mais definidos e se caracterizam por um potencial binário, ou seja, o influxo de 
duas hierarquias que haviam presidido à recapitulação das fôrmas primitivas. Aos 
veículos assim organizados adicionou-se o poder mental, que produziu em fases 
sucessivas a separação em sexos. 

Se quisermos localizar as legendárias figuras de Adão e Eva, podemos colocá-las, 
mais ou menos por essa época, isto é, nos finais dessa 3a raça. Os seres passaram de 
assexuados à reprodução sexuada e nessa transição se encontram também as razões da 
chamada queda no sexo. As experiências emocionais ou sensoriais mal definidas, sob o 
impacto do mental, se exacerbaram, produzindo-se uma verdadeira babel de fusões, com 
grandes prejuízos para a normalidade da evolução mas com conseqüente adicionamento 
de potencial superior para contrabalanço ao desequilíbrio produzido. 

É dessa época, importantíssima para a cadeia Terra, que foram criadas, sem 
interferência da reprodução animal ou sexual, fôrmas pelo poder estrito do mental, para 
suprir as deficiências naturais desse estado de cousas. São os chamados Vasos de 
Eleição, a que a Igreja reverencia em suas ladainhas. Vasos Puríssimos que foram postos 
de parte, até que se normalizassem os impasses criados pelo que se chamou Pecado 
Original. E as formas humanas, tornadas femininas e masculinas, até hoje procuram a 
unidade, um dia perdida. 

Baixa o grande pano da natureza sobre esse terceiro ato da criação, sob a forma 
de fogo. O fogo do mental cósmico destruindo os fantasmas da etapa emocional. Sob tão 
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poderoso impacto, desfazem-se fôrmas, restando algumas mais fortes e entra em cena o 
quarto ato, a raça Atlante. Seres fortes e dotados de grande poder psíquico, homens e 
mulheres, constituíram uma civilização tão portentosa que impregnou a nossa, a ponto de, 
em nossos dias, respeitar-se um Platão por pregar uma Idade de Ouro que nada mais era 
que reminiscência da etapa Atlante. 

Entretanto, os obstáculos se avolumaram ao correr dessa civilização e deram 
frutos de tal maneira venenosos que levaram à destruição, pelas águas, a esse continente 
predestinado ao equilíbrio. A túnica do mental agora abstrato, manifestando-se com o 
poder do ternário superior, apenas serviu para aglutinar as sementes para a quinta 
jornada. E ficou a tradição do dilúvio, com a grande barca de Noé. Barca ou Arca ou 
Agharta, depósito de toda a sementeira aproveitável. O venerável celeiro da Terra. 
Arquivo do Passado, laboratório do presente, em função para o futuro. 

E chegamos aos nossos debatidos dias de hoje, em que os homens, ainda sob a 
conformação bipartida, já desenvolvem interiormente a característica contrária que os 
levará novamente, à unidade primitiva. Com uma longa e dolorosa experiência a ser 
acrescida às formas mentais postas de parte e que serão as ressuscitadas no dia do 
"SEDE CONOSCO". Dia do AVATARA INTEGRAL, ou seja, do completo equilíbrio entre 
Matéria e Espírito. Dando uma expressão mais real a essa fusão melhor diríamos a 
mesma força vital do inicio das etapas agora consciente e com diretriz definida dentro dos 
quadros eternos da criação. Homens? Devas? O nome não importa, final duma etapa 
evolutiva. 

Obstáculos também se apresentam. E aos resíduos inúteis, só resta a destruição, 
tanto mais fatal quanto mais conscientemente os seres à evolução se oponham. E aí se 
enquadra a liberdade de ação, da escolha do caminho a ser trilhado e que decidirá dos 
destinos da civilização atual. 

A Sociedade Teosófica Brasileira, tem transmitido sistematicamente sua 
mensagem ao mundo. Do coração do Brasil, abre os braços a todos que a queiram ouvir. 
Apresenta programas de trabalho. Concretiza lenta, mas continuamente esses mesmos 
programas. Previne. Prepara caminho para o amanhã brasileiro, já que a irradiação desse 
movimento cabe a esta Pátria. Aprova as execuções que coincidam com o preconizado 
por Lei, como o caso de Brasília. Condena, como o tem feito permanentemente, as 
experiências nucleares prejudiciais à humanidade, e com perigo até para o globo 
terrestre. Protesta contra os três países detentores do poderio atômico, usado para fins 
bélicos sob a iniciais IRA, já agora transformado ameaçadora e profeticamente em FIRA, 
com a iniciativa da França nesse setor. E só pode aprovar quando toma conhecimento 
duma opinião como a do Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o 
almirante Otacílio Cunha, quando diz: "O Brasil não se interessa pela sua utilização militar 
– no caso a bomba atômica". E adiante, ainda: "O que é necessário é combater o espírito 
bélico e a criação de armas poderosas". ("Correio da Manhã", de 16 do corrente). 

Nossos dias, em suma, encerram um saldo de dificuldades materiais e morais a 
serem contrabalançados pqr uma voluntária doação de ternura espiritual, o que de certo 
modo permite raios luminosos de esperança, apesar da sintomática escuridão da época. 

Como se a Terra ressequida e sedenta, descessem dos céus, azuis da cor dos 
céus cantados pelos poetas e lendas, águas fertilizantes, dos quatro rios, venerados pelos 
antigos sob o nome de Pardas. E que a Terra com isso pudesse se transformar realmente 
em paraíso, sem a sombra da possibilidade de. pecados originais. 

O coração do AMOROSO sangra pela humanidade em todas as épocas que a vê 
sofrer, mesmo que por sua iniciativa errônea, e esse sangue, banhando as terras e os 
homens, dá nascimento a heróis, que lutam, como se homens comuns fossem, para 
restabelecimento da paz no mundo, revivendo assim as façanhas de Herácles. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   13 e 14– Janeiro a Junho de 1960 – Ano XXXV 

Redatores :  Eng. Hernani Portela – Dr. Horácio P.Faria e Silva –  Dr. Raul F. Cruz 

 39

Pelos caminhos, abertos pela Lei universal da causalidade, os marcos se vão 
plantando e substituindo em maravilhosa sequência. 

De um monte Ararat, no oriente – onde querem as lendas que tivesse encalhado a 
barca de Noé, após o dilúvio, ao ocidente; de Krishna a Buda, de um Moisés a Cristo, 
deste a Maitréia, como NOVA REVELAÇÃO para o inicio do ano 2000, ondas de 
conhecimento, de sabedoria são despejadas sobre os homens, desperdiçadas em grande 
parte, aproveitadas em um mínimo, que se transforma em padrão dos ciclos. 

E para que esses percursos se cumpram, surge na história um Colombo, um 
Cabral e a América se desvenda. Nela, regiões cheias de documentos precisos, 
conservados na rudeza dos granitos, aguardam que os olhos dos homens descerrados, 
finalmente, queiram ler a Verdade, que das arcas do passado procura iluminar o presente, 
projetando-se ao futuro. 

Senhores, por muito severo que seja para ser ouvido, e talvez até perigoso para 
ser dito, o facho aceso que deveria brilhar ao norte da América, foi insanamente apagado, 
nesta etapa. E passou para o Brasil, que não deve fugir a seus destinos. Nem nos passa 
isso pela mente, ao vermos a envergadura do personagem como a que mantém o bastão 
do governo na hora presente, rasgando desassombradamente os caminhos para o 
amanhã. 

Mas é preciso, sempre, prevenir. E para tal aviso lançamos mão de três marcos, 
dos quais um já se ergue nesta cidade de São Lourenço, na vila Canaã, sob a forma de 
pequeno TEMPLO. Os outros dois se erguerão breve, um em ITAPARICA, na BAHIA. e 
outro em MATO GROSSO, nas proximidades de uma serra conhecida por nós como Ma-
tatuararacanga, e em terras sob o nome de ARABUTAN. 

Nesse triângulo traçado, em terras brasileiras, mas que reúne como terra da 
promissão, gentes de todo o mundo, para um resultado integral, arde a chama da Lei na 
hora presente. 

Que não a deixem extinguir os brasileiros é o que deseja a Sociedade Teosófica 
Brasileira, que outro papel não tem senão preparar elementos que se destinam, pelo 
conhecimento e pela devoção à grande causa, a preservar as sementes que já 
despontam e se firmam no humus predestinado desta imensa Nação. Imensa 
territorialmente falando, mas que possa também deter tida a grandeza do homem 
renascido das dores, redimido de seus erros e firmado na atividade consciente e livre que 
só a razão, o discernimento pode dar. 

Não nos abale a sombria denominação dada ao ano de 1960. 

Que a morte e a destruição possíveis neste período, se desfaçam diante de ações 
poderosas. e construtivas, eficazes e redentoras. 

Que a sabedoria dos filhos desta nação, que é o Brasil, ensine aos demais a 
compreenderem que não é a força física a mais poderosa. 

Que o amor e a compreensão dispensados a todos os povos, derretam, em onda 
de benfazejo calor, o revestimento do egoísmo, indiferença ou desconfiança que cobre a 
terra, sombreando-lhe os horizontes. 

Que desça dos céus, com sua espada flamejante, o próprio Herácles das tradições, 
para com ela destruir, pela ação livre e consciente, a maléfica medusa, libertando a 
humanidade alegorizada em figura de mulher, do peso das responsabilidades cármicas do 
passado. 

Que o nome MORTE e DESTRUIÇÃO sirva de aviso aos homens compreensivos 
para se lembrarem de que devem construir para não morrer; não matar para não ser 
destruída mais uma civilização, fruto sacrificial de heróis de todas as épocas. 

Saúdo, neste momento, a todos os presentes, em nome da Sociedade Teosófica 
Brasileira, sob o papel de OBRA DO SANTO GRAAL, obra que guarda em seu seio o 
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sangue dos mártires supremos, como transcendental adubo das searas humanas, 
arregimentadas na hora atual sob a égide da Brasa Caída Do Empíreo Fazendo Germinar 
Henrique e Helena frase que, para nós membros desta Escola Iniciática, tem o valor de 
um poderoso talismã, ou escudo mágico, com que encerramos nossas palavras de hoje. 

Era, senhores, o que tínhamos para dizer-vos, nesta 12a Convenção, realizada em 
São Lourenço, pela Sociedade Teosófica Brasileira, sobre o atual ano de 1960, que se 
inicia astrologicamente em 22 de março. 

Que Morte e Destruição possam ser substituídos, conscientemente, por:  

VENCER PARA NÃO MORRER! 

 
 

O MOVIMENTO TEOSÓFICO E AS RELIGIÕES 
 

Objetivo : tentar demonstrar que o movimento teosófico, divulgando as doutrinas 
dos antigos povos sobre a cosmogênese, a ontogênese e a atitude sentimental do eterno 
homem diante do Criador, prova que nestas fontes antigas estão as origens de todas as 
religiões modernas. 

Corolário: que, portanto, a religião cristã do ocidente e do Oriente, tendo as 
mesmas origens, é afirmada e profundamente estudada pela teosofia. 

A S. T. B. leva avante um trabalho em favor do novo Avatara, encarnação divina, 
prometida pelas profecias de todos os tempos. 

Eugenio Proclan Marins 

 

O movimento teosófico apareceu na Europa no século dezenove no exato 
momento em que uma forte corrente dos chamados intelectuais procurava explicar as 
coisas segundo uma filosofia materialista. As ciências, no campo físico, começavam a 
desempenhar um grande papel, o capitalismo estava em etapa adiantada, mercê das 
invenções continuas que resultavam na fabricação de instrumentos de produção, que 
ficavam sempre nas mãos de pequeno número de particulares; a religião cristã já tinha 
pouco poder de sedução e assim se estadeava o espetáculo de duas intolerâncias, da 
luta de dois exclusivismos, da pugna: de dois fanatismos. Cada qual dos lados era o dono 
da. inteira, verdade, sem deixar nada para ninguém. Um era o proprietário de Deus; o 
outro, o pioneiro ou talvez o campeão da negação de Deus, porque as suas idéias 
diferiam muito da escola materialista grega, cujo entendimento à luz do conhecimento 
oculto nos conduziria a caminho mais profundos do que a rasa escola cientifico-
materialista moderna. Mas era moda ser materialista; era chic. Dava impressão de 
iniciado na sabedoria daqueles dias. Enfim, era também uma religião, a do materialismo. 

Todos conhecem a luta da extraordinária Blavatsky com seu companheiro H. 
Olcott. Fez conferências, publicou livros, travou combates, não deixou sem resposta 
nenhum repto, aceitou toda a provocação, deixou arrasado e ridículo a todos aquele que 
procurou levá-la ao ridículo e deixou uma obra monumental escrita, falada e provada com 
fatos e documentos. 

A missão de Helena Petrovna Blavatsky no mundo foi derrotar o núcleo poderoso e 
sombrio do materialismo que começava a contaminar o Ocidente, região onde deveria 
aparecer a nova ordem espiritual. Se ainda hoje há quem, se referindo aos seus livros, os 
qualifique de indigestos e confusos, tal li em livreco distribuído a habitantes desta cidade 
de São Lourenço por pobres homens de suposta suficiência, é porque não foi com a luz 
da inteligência que êles foram lidos e interpretados. "Ísis sem véu" e "Doutrina Secreta" 
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são livros imorredouros. Na última obra, "Doutrina Secreta", comentando um livro: que, na 
face da Terra, alguns poucos exemplares existiam, ela provou com citações de fontes e 
com uma documentação irrespondível que todas as religiões que se digladiavam e ainda 
se digladiam, provinham de uma fonte única que era a sabedoria dos iniciados antigos da 
Babilônia, do Egito, da Índia, da Grécia etc. Ora, isto não é do agrado dos que disputam o 
privilégio de possuírem os mistérios da Divindade com exclusividade. Por isto, por esta 
razão, o tal folheto, escrito e mandado distribuir a habitantes de São Lourenço por 
pessoas de pretensa suficiência, investiu contra o movimento da Sociedade Teosófica 
Brasileira, tentando ridicularizar os nossos supremos dirigentes que, no trabalho superior 
da missão em que estão empenhados, não levaram em conta as cruéis ofensas que 
nunca deveriam ser pronunciadas pelos que dizem seguir Aquele que foi o padrão da 
doçura e da compreensão, que ensinava a humildade de coração e não reprovaria 
quaisquer palavras novas que, agora, louvem, venerem e procurem entender a Divindade 
nos seus infinitos desígnios. Não é possível ler com um olho o "Sermão da montanha" e, 
ao mesmo tempo, com o outro, estar a vasculhar o espaço a ver se encontra a vitima que 
há de ser trucidada. Era bom que as religiões se entendessem. Elas buscam o mesmo 
Deus com vários nomes. As encarnações divinas pronunciaram e viveram verdades em 
vários tempos, em vários lugares, entre vários povos. As verdades eram sempre as 
mesmas, oriundas da mesma Fonte, que deveriam ser pronunciadas para impulsionar 
atônica da Evolução em tal povo, em tal época, em tal circunstância. Se estas verdades 
deixaram uma mística que se transformou no que se chamou de religião e que se 
informou de acordo 

com a inclinação da alma de cada povo, elas são sempre idênticas em essência. Não há 
sabedoria em uns quererem impor aos outros a sua religião. Em todas há santos, em 
todas há místicos verdadeiros, que alcançam os pés do Senhor. Por que, então, se guer-
reiam, trazendo ondas de ódio que pairam sobre a humanidade como uma peste negra? 
A extraordinária figura que preside atualmente a Igreja de Roma, convocou, para breve, 
um concílio ecumênico, que reuna todos os povos cristãos. E' um grande passo. Este 
mesmo Papa ou outro, tenho para mim, que dará o corajoso passe de reunir num concílio 
os povos cristãos do Ocidente e os povos, budistas do Oriente. Não será uma mistura de. 
água com vinho. Aqueles que conhecem a doutrina e a liturgia budistas sabem que há 
grande semelhança entre o ritual budista e o católico. Há mesmo a aparência de ser a 
igreja católica a continuação budista no Ocidente, ensinando mais as verdades novas 
trazidas por Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio limpar a doutrina pura das superstições 
hebraicas. Veio dizer ao povo simples que Deus não estava trancado no Templo, à dis-
posição, somente, dos que se fizeram privilegiados. Não, o Homem-Deus estava ali ao 
alcance dos deserdados e puros e, em todos os tempos, os homens podiam falar a Deus 
internamente, nos seus corações. Era a mensagem da esperança aos filhos perdidos no 
vale de sombras. Antes e depois de Cristo outros vieram, encarnações de Deus. Mas, 
infelizmente, esta doutrina dos Avataras, das encarnações divinas de ciclo em ciclo, é 
repudiada pelas igrejas cristãs. "Cristo é o Filho unigênito de Deus". E o que é uma ver-
dade de profunda beleza e sabedoria, torna-se, na boca dos que negam as outras vindas 
do Senhor, uma sentença sujeita a discussão e a interpretação. Então a Humanidade 
existindo há tanto tempo antes da vinda de Cristo, Deus dela nunca se apiedou, até 
então, para que no meio dos homens viesse em corpo físico para impulsionar-lhes a 
evolução? Assim acreditam os regadores. Um dos dois credos da Igreja Católica, o 
chamado símbolo dos Apóstolos fala da descida de N.S.J.C. aos infernos cuja 
significação é um lugar nos mundos inferiores onde estavam as almas dos bons, que 
viveram antes do advento de Cristo e que não tendo sido redimidos, tiveram que esperar 
para serem salvos pelo Filho do Homem. Entretanto, os múltiplos Avataras que vieram, 
poderiam ser chamados de único e antigo Filho do Senhor. Mistérios do "Segundo Trono" 
onde o que era informal em cima, tornou-se formal em baixo. O que veio por intermédio 
do 2o Trono e retornou, para voltar novamente à Terra, tem que se firmar em veículos e 
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vestes criados primitivamente e que permaneceram no mundo da forma. Daí a literatura 
oriental falar nos dharmakayas, shambogakayas e nirmanakayas. Mistérios do 2o Trono! 
Quem os conhece? Perguntem àqueles que ofendem as outras crenças, ao Homem que 
pretenderam ridicularizar no seu livreco. Quem melhor do que ele saberá explicar? Bija 
dos Avataras. Senhor do 2o  Trono. Sustentáculo físico do Eterno na face da Terra... 
Mistérios, que, para nós, só a excelsa parelha Henrique e Helena, para não falar nos seus 
nomes secretos que não podem ser gritados pelas ruas, só Eles os vivem e explicam. Eu 
de mim, pessoalmente, sem ser Papa, diria aos homens das "VOZES DE PETRÓPOLIS" 
Curvai a cabeça, modernos sicambros. Lamentai os insultos que pronunciastes e 
reverenciai os nomes que insultastes! 

Um modesto apóstolo cristão da Índia, Sadhu Sundar Singh, citado por Friedrich 
Heiler, mostrou superiormente que não há antinomias entre a mística cristã e a doutrina 
dos Vedas. Ele se abeberara do misticismo dos Upanishads antes de se converter ao 
cristianismo. E ainda que, segundo a sua confissão, não tenha podido encontrar a 
salvação nas sacras escrituras de sua pátria e mesmo que se tenha abstido de fazer uso 
dessas escrituras depois de sua conversão, os motivos fundamentais do misticismo 
upanishadicos se fazem sentir claramente na sua mensagem. Relevando a 
inconceituabilidade e inefabilidade de Deus, acentuando a atividade imanente do carma, 
louvando o êxtase como uma "pérola deliciosa", celebrando a indizível felicidade da santi, 
falando do "céu sobre a terra", anunciando a "deiformidade" da alma redentora, ele não 
faz senão repetir os antiquíssimos conceitos de salvação dos antigos vedas do Atmã. Mas 
não obstante, a inegável conexão deste testemunho indiano de Cristo com a mística dos 
seus antepassados, ele a renovou profundamente. O misticismo de Sundar Singh não é 
uma sutil doutrina de salvação, acessível a poucos iniciados, mas uma mensagem leve 
que pode ser compreendida pelos mais pobres e os mais simples dos homens. "Por meio 
da fé nós estamos em Deus e Deus em nós, mas nós não somos Deus e Deus não é 
nós". "Deus se acha onde e em todas as coisas, mas não se identifica de fato às coisas". 
"Ainda que nos deixemos compenetrar de Cristo, continuamos a conservar a nossa 
personalidade". Com isto é dada uma crítica da idéia central do misticismo vedantico. No 
entanto, era o próprio Sadhu que dizia ter o cristianismo demonstrado ser o "complemento 
do hinduismo". Não vendo incompatibilidades onde não existem, não separando como 
desiguais as coisas e os ensinamentos que vêm de uma única fonte, Sundar Singh faria 
suas as palavras daquele pandit norte-indiano que disse aos seus ouvintes estupefatos: 
"Creio nos Vedas mais do que vós, porque creio em Aquele que revelou os Vedas, ou 
seja em Jesus Cristo". (O cristão Sannyasi Brahmabandhav Upadhyaya). Eis em toda a 
sua grandeza a idéia de que Jesus Cristo encarnava o Senhor e que os outros avataras 
eram o mesmo Jesus, com outros nomes, entre os homens, antes e depois de ser 
chamado de Jesus pelos povos cristãos. . 

Há uma página luminosa de Dhan Gopal Mukurji que fala do aparecimento de 
Ramakrishna. 

Um novo Mestre havia surgido em Bengala. A inquietude espiritual da Índia reviveu 
no coração dos seus habitantes, e, como as abelhas em busca da flor, almas religiosas 
dirigiram-se a Dekneswar ansiosas por ouvir a palavra do Mestre. Qual seria a sua 
mensagem ? Quais seriam as bases da sua nova religião? Entretanto, o que ele dizia 
parecia extremamente simples e até comum. O mistério se ocultava nele mesmo e até o 
mais obscuro dos visitantes percebia nitidamente uma forte irradiação, que transportava e 
elevava as almas junto a Deus. Era sua pessoa – disse um dos visitantes – o que nos 
atraía irresistivelmente. Sua realização tinha a força do tigre. Assim como ante a presença 
do tigre na selva, até as folhas estremecem, do mesmo modo nos sentíamos na presença 
do Mestre. Quando dele nos afastávamos e chegávamos às nossas casas, 
compreendíamos bem quanta mudança havia operado em nossas almas. Durante vários 
dias não éramos os mesmos seres humanos. Incessantemente era a peregrinação dos 
homens que afluíam à pequena aldeia junto ao tanges, onde Ramakrishna vivia. Todas as 
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castas, todas as religiões estavam representadas nos visitantes. Os cristãos quiseram ver 
"como era esse Ramakrishna". Certo jovem cristão percebeu nele o grande Mestre e 
disse-lhe: "Vós me fazeis comprovar, realmente, os ensinamentos da minha própria 
religião". - Qual é a tua religião, meu filho? – perguntou-lhe o Mestre, – O Cristianismo -–  
respondeu o jovem. Ramakrishna explicou: – tantas almas, quantos os caminhos que 
levam a Deus. Porém, nunca estudei a tua religião; agora, vou fazê-lo. Desde esse dia, 
durante dois anos, R. estudou o Cristianismo. Como não sabia inglês, mandou traduzir o 
Novo Testamento, estudando-o constantemente. Começou a meditar sobre Cristo e viveu 
como um anacoreta cristão, sempre, nas famosas selvas de Panchabati, até que, um dia, 
volveu ao mundo para proclamar: – Encontrei a Deus no término da senda do 
Cristianismo, de modo que se alguém seguir o Cristo, alcançará a Deus. Isto foi por mim 
comprovado. Uma outra ocasião, um visitante maometano disse-lhe: – “Sois o mais 
devoto dos maometanos que conheço". Isto serviu de advertência ao Mestre. Decidiu 
estudar aquela Religião durante algum tempo, retirando-se para Panchabati, a fim de 
meditar sobre os ensinamentos do Corão. Meses depois, pôde dizer: "Esse caminho 
também leva ao palácio do mesmo Rei. As religiões diferem em sua essência. Nada 
importa o caminho que escolherdes, qualquer deles vos levam finalmente à Sua 
Presença. Assim como os rios de diferentes cores desembocam no mar em seu verde 
esmeralda, também todas as religiões com seu dogmatismo diluem-se na serenidade de 
Deus. Por que havemos de argüir a respeito de seus méritos? Essas querelas são 
estéreis". Certo missionário inglês ouviu falar de Ramakrishna, foi vê-lo acompanhado de 
intérprete para investigar a verdade. Apenas havia sentado diante do Mestre este lhe 
disse "Saúdo em vós o Senhor Jesus . Cristo como encarnação”: – Que sabeis a respeito 
dele? – perguntou-lhe o sacerdote com certo embaraço. – Eu o vi em minhas meditações. 
A sua proteção se estende como um pálio sobre a vossa cabeça. Vós, os cristãos, estais 
livres do sol do materialismo e da chuva do pecado debaixo dessa cobertura.” – E  há 
outras coberturas, sob as quais a pessoa pode estar segura? – perguntou o católico –  
"Indubitavelmente. Os que estão protegidos pelos profetas que vieram antes de Cristo. Há 
outras encarnações de Deus que estão sempre cuidando de seus fiéis e não são tão reais 
como o vosso Senhor. – Estais equivocado, replicou o sacerdote. – Só há um filho de 
Deus. 

Algum tempo depois, um hindu cristão chamado Prabbhuval Misra foi ver 
Ramakrishna. Era um santo cristão de notável reputação. Sentou-se frente ao Mestre e 
disse: – É o Senhor que brilha através de cada criatura. Depois de algum tempo, sentindo 
a força da presença do Mestre, disse: - Sinto em vós a mesma força de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. E o Mestre: – Deus é um com vários nomes. Já o viste em tuas meditações?  
- No começo, respondeu Misra, via apenas um resplendor. Um dia a face de Cristo 
apareceu. Não há palavras que possam descrever a sua beleza. E depois de longo 
silêncio: "Quisera seguir-te como discípulo”. – Não, segue o teu caminho. Irás muito 
longe. 

A um visitante que, sentindo que a força da realização de Ramakrishna estava 
acima de todas as religiões, observou que elas deveriam acabar, ele respondeu que não 
importavam os caminhos desde que levassem a um só lugar. 

Então ele disse: – Rama, encarnação de Deus, quando tinha alguma dificuldade, 
Garuda, a ave canora e Hanuman, o mono, tratavam de ajudá-lo. Garuda depois de 
auxiliá-lo, rogava: – Senhor! transforma-te na forma que amo adorar: – Rama se 
transformava em Vishnu. Depois de adorá-lo e reverenciá-lo por muito tempo, Garuda agi-
tava as asas auriflamejantes e se perdia no silêncio da noite... Então Rama voltava-se 
para Hanuman, o mono, e perguntava se ele podia adorá-lo na forma de Vishnu: – Não, 
meu Senhor, a forma de Rama é o cálice da minha salvação. É a forma que amo. Rama 
não prive os meus olhos da tua querida forma. 

E o Mestre concluía: - Cada alma tem a sua face de Deus. 
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NOTICIAS DE ARABUTAN 

 

Brevemente será iniciado o Campo de Aviação da Fazenda Arabutã, estando em 
pleno funcionamento a escola de alfabetização, complemento do Templo a ser edificado 
naquela região é cuja pedra fundamental foi lançada a 24 de Junho de 1960. 

 
SOBRE PARSIFAL E LOHENGRIN 

Dr. Ermelindo Pugliesi 
 

Ao descrevermos o primeiro ato e os fundamentos da ópera PARSIFAL, vimos o 
sentido simbólico das principais personagens: Gurnemanz é o Pastóforo; Anfortas: o rei 
do Graal; expressão viva do dor, do remorso; Kundry: expressando a alma humana, que 
fica entre dois pólos da manifestação – ora está com os Cavaleiros do Graal quando 
ativada pelas coisas divinas, ora é arrastada pela manifestação oposta. É o pivô da 
evolução, é o veiculo necessário tanto para a manifestação do meio Divino como do 
Infernal, é através de Kundry (alma humana) que Klingsor, o mal, se manifesta e é tam-
bém através dela que o Divino é exaltado na terra. 

KLINGSOR : é o senhor do mal – o obstáculo – que através de Kundry conseguira 
vencer Anfortas – o senhor do Graal – apoderando-se da lança. 

Examinamos de um modo todo particular a região misteriosa que é Monte Salvat, o 
mesmo Vahallah, a mesma Agartha, de todas as tradições místico-religiosas. A região 
inacessível, de difícil entrada, ai pôde o Rei Titurel erguer o Templo do Graal para custo-
diar as duas preciosas dádivas: a Taça e a Lança. A Taça em que José de Arimatéia 
recolheu o sangue de Jesus e a Lança de Longino. 

Vimos que a situação dos Cavaleiros da Ordem é triste – Anfortas nega-se a fazer 
o ritual, porque cada vez que realiza a cerimônia sente arder e sangrar o peito – a ferida 
da luta que travou com Klingsor. Num desses momentos, ouve a voz do alto que promete 
a vinda do Casto Louco: Parsifal. 

Vamos agora analisar o simbolismo da Lança, da Taça e interpretar o curto diálogo 
entre Parsifal e Gurnemanz no final da 1a cena do 1o ato. 

Por que Klingsor se empenhou numa luta terrível com Anfortas para se apoderar 
da Lança? – Porque os Cavaleiros sentem-se desamparados, inutilizados sem esta 
preciosa dádiva, embora tendo a luz e o sonido do Logos que vem da Taça? 

A Lança, que tem o mesmo simbolismo da Espada, é o emblema da força material, 
expressa o poder material ou o temporal; é ao mesmo tempo o símbolo criador e 
fecundador. Daí ser chamado também, emblema fálico. 

A Lança de Votan foi feita de um galho da Arvore da Vida e foi servindo-se dela, 
que ele dominou os espíritos da. natureza a fim de construir o Vahallah. Os latinos 
usavam a lança como símbolo do equilíbrio e da justiça, como instrumento ou elemento 
mantenedor da Ordem a serviço da Divina Balança, ou da Taça que expressa o Poder 
Espiritual. As matronas romanas tinham a , Lança como símbolo do poder. Do mesmo 
modo, é a Cruz, a Espada e por analogia á. Flecha, o Raio e Martelo. 

Outrora, quando as pessoas eram julgadas e condenadas à morte, a cruz era um 
dos instrumentos preferidos para a expiação dos seus crimes, através da cruz; da balança 
ou da espada (podeis observar pela semelhança de forma), obtinham a remissão de suas 
faltas e com isso o Equilíbrio. Não é o emblema do castigo o fim da justiça. No final da 
ópera que estamos analisando, a lança é usada como elemento de cura. 
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A Flecha lançada do alto para a terra, por Júpiter Olímpico, o raio que escreveu os 
10 mandamentos no início da raça ariana, o raio arremessado por Zeus; as batidas do 
martelo do Deus Thor, das lendas escandinavas, são emblemas da Ordem, Poder, e 
usados em Defesa da Própria Lei. Até hoje o Juiz usa o martelo, como símbolo de ordem 
e justiça. 

O sentido original da Lei, encontramos na palavra sânscrita: DHARMA, vem do 
radical "dha" que significa Lei – como o "princípio da conservação dos seres para a 
realização de um objetivo superior", tem a sua origem no radical "dhri" = suster, suportar, 
"assegurar a estabilidade compatível com a condição de manifestação" – pois bem, a 
lança, a espada, a flecha, o raio, o martelo, . são instrumentos símbolos desse poder –  
emblemas de autoridade que estão a serviço destes princípios superiores, assegurando 
aos seres a possibilidade de evoluir, conservando-os dentro das condições necessárias 
para o progresso. 

Quando estas condições decaem, entra em cena a Lança de Parsifal, ou de Votan, 
a Espada de Lohengrin, de Carlos Magno, do Rei Arthus, e até mesmo de Genghis-Kan 
etc. São famosas na história, as Espadas Mágicas, consagradas e poderosas, a serviço 
da Lei Divina. 

Pois bem, Klingsor com a lança, tem nas mãos o Poder Temporal, a própria Ordem 
das Coisas, toda a riqueza. Enquanto que o Poder Espiritual expresso na Taça se 
encontra com os Cavaleiros, no Templo do Graal. A ordem espiritual não pode ser 
implantada na face da Terra, sem o domínio da Lança, e esta se encontra nas mãos do 
Mal. A ordem que reina na Terra não está de conformidade com a Ordem Celeste - é 
preciso pois conquistar este poder que se encontra nas mãos de Klingsor - do Mal. É no 
segundo ato que veremos Parsifal, enfrentando mil e um obstáculos para a conquista da 
Lança. 

Esta situação lembra as palavras de Yezeus Krishna ao seu discípulo Arjuna: "Todas as 
vezes que DHARMA, a Lei justa, declina, e ARMA, o contrário, se levanta, eu me 
manifesto em cada yuga ou idade ou ciclo, para o restabelecimento da Lei..." - Este é o 
Tema da Promessa para a própria humanidade: anunciando de ciclo em ciclo a vinda do 
Instrutor Universal. Este é pois um dos pontos fundamentais da S.T.B. , do nosso 
movimento, que surgiu há 36 anos com o objetivo de anunciar e de preparar o advento de 
uma Nova Era, de um novo ciclo redentor para o mundo: a vinda do Avatara Aquários. 

A propósito deste Poder Temporal, Sri Aurobindo, esclarece bem no seu livro 
"Mãe" – quando diz: "Três são as forças que têm maior atração sobre o Ego humano: 1o – 
o  dinheiro; 2o  – o Poder (ambição); 2o  – o Sexo. O dinheiro é o que tem maior atração. 
Este poder de origem divina é mal possuído e mal empregado por aqueles que o detém. 
Todos os que detém a riqueza e todos os que a procuram, são mais freqüentemente pos-
suídos por ele que seus possuidores; bem poucos escapam a uma certa influência 
deformante, que foi imposta a essa riqueza por seu longo domínio e perversão dos maus. 
Por esta razão, a maior parte das disciplinas espirituais insistem sabre o completo 
controle do ser, a libertação e renúncia a todos os liames da riqueza e a todos os desejos 
pessoais e egoístas de a possuir. Alguns colocam mesmo um interdito sobre o dinheiro e 
a riqueza e declaram que a vida pobre é a única condição especial espiritual. Mas isso é 
um grande erro que deixa o poder em mãos hostis. Conquistar o dinheiro, o poder, a 
riqueza a quem ela pertence e utilizá-lo divinamente para a vida divina, é uma obrigação 
do "sadock" – discípulo. 

Vamos ouvir o Tema da Lança, que é um tema frio, indiferente, que em geral 
aparece com o tema do sofrimento. Este tema nasce com a perda do poder, da justiça. 
Queremos salientar o seguinte: O tema da Lança, gera o tema do sofrimento; este 
desenvolve o tema da Fé que é fortalecido pelo tema da promessa. No tema da Fé, can-
tam os Cavaleiros o seguinte 
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"Espere por um Cavaleiro de Gloriosa Estirpe - O Herói" 

Este herói é Parsifal – O Casto Louco  

 

A TAÇA 
 

Veremos agora o significado da Taça. A Taça é símbolo de Redenção, de Vitória, 
sobretudo de Amor. A sua origem remonta aos tempos da Atlântida, ligado ao mistério do 
sacrifício, do holocausto dos Avataras, dos Redentores da humanidade. Isto porque, o 
sangue derramado pelos Avataras, redime, transforma a face das coisas. Daí ser a Taça 
o símbolo da transformação, da Redenção, do Amor, da Pureza. 

O símbolo da Taça está ligado às deusas da Lua e de Vênus. Todos os mitos 
solares e lunares, aqueles que falam nas deusas mães e no espirito fecundante da luz, 
estão ligados a esta idéia primordial da Taça, onde se tomava Amrita – o licor da 
Imortalidade, donde a idéia de um elemento vital que mantinha e sustinha as criaturas, 
elemento esse que brotava de uma árvore sagrada: Árvore do Bem e do Mal, do paraíso 
terrestre. O licor desta árvore dava vida e conhecimento. O licor era bebido numa Taça. 
Em certas iniciações do passado, na Índia, quando o discípulo estava no 1o  grau – após 
ser aceito e ter preenchido certas condições fundamentais, num ritual, lhe era fornecido, 
numa Taça, um licor. 

Passados alguns momentos, começava a operar-se no discípulo uma série de 
transformações; ante seus olhos, os objetos, as .coisas, os seres passavam a ter um 
outro significado; via com clareza sua própria alma e todas as formas de pensamentos e 
emoções; via as razões profundas da existência - a causa de sua atual condição de vida - 
e no final deste processo, desta transformação: via a Luz Suprema, e pouco a pouco 
voltava ao seu estado natural. Não esqueceria jamais o que vira: sabe agora quem é, de 
onde veio e para onde vai; tudo faria para ser e se identificar' novamente com aquela luz. 
Adquiriu a Revelação (Teogonia), a União. 

Até mesmo entre os gregos e os povos pré-colombianos, encontramos referência a 
este sumo. É uma idéia portanto, que está no fundo de todos os povos. O Sumo que 
corria desta Arvore Sagrada: dava a Imortalidade a quem o bebesse. E o licor era retido 
numa Taça. Assim passou essa tradição milenar para o Cristianismo. A Comunhão é o 
processo que permite a união do homem com Deus, com o Todo Poderoso, ou com algo 
que considere superior, divino, ou finalmente de que o homem depende. Citemos um 
exemplo: 

Numa região vive um clã, uma tribo. Tem suas plantações, tem seu gado, tem sua 
aldeia, seu modo de vida etc. ... mas vive atemorizada. Todas as noites leões invadem a 
aldeia, destruindo suas plantações levando seus cordeiros, trucidando seus guerreiros. O 
conselho se reúne, e resolve dar caça, aos leões, conseguindo finalmente capturar 
alguns. E o que fazem? Erguem um altar, e dentro de suas cerimônias fazem um pacto 
com o leão. Os leões são sacrificados – o sangue ainda quente é distribuído para toda a 
tribo, a começar pelos seus maiores; do mesmo modo, a carne, que é servida crua. Dos 
ossos fazem colares, braceletes, diversos adornos. A pele cabe ao Pajé e ao chefe do 
tribo. Estudam profundamente os leões: como andam, como atacam, como comem, como 
se comportam, enfim, é na imitação de tudo o que o leão faz que eles se baseiam, para 
não serem destruídos, entrando em união profunda com o mesmo. 

Com o correr dos tempos, com os sucessivos ritos, bebendo o sangue e comendo 
a sua carne, corre o sangue do leão nas veias desta tribo. Os mitos, as cerimônias etc.. . . 
são organizados nesta base: "procurar a união com o leão - agradar o leão - fazer como o 
leão, ser o leão!" 
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E o leão torna-se o Totem dessa tribo. Assim nasce o Totem. Proíbem ligações 
com outras tribos – com os de sangue de tigre ou de javali, por exemplo, é crime – põe 
em perigo a tribo: é "TABU". Para essa tribo: o Deus é o leão; para outra é a chuva, as 
águas de que tanto necessitam; para outras é o Sol, e assim vão surgindo nas tradições 
de vários povos uma série de mitos, de cerimônias, que visam à união com aquele ou 
com aquilo que é a razão profunda de sua subsistência e proteção. 

Nas lutas contra outras tribos, os prisioneiros são sacrificados – o sangue é 
derramado e colocado no altar do deus leão – ao agressor que vai mandar servir como 
alimento de certas entidades astrais – origem de certos fenômenos "milagres". São as 
oferendas, as oblatas, os sacrifícios – para agradar o deus. 

Na mitologia grega – encontramos um mito interessante: "Dionísio em luta com os 
titãs foi morto – e Zeus indignado e furioso ordenou a destruição dos titãs (os rebeldes). 
Estes, ao saberem do julgamento do Deus dos deuses, o que fizeram? Trucidaram 
Dionísio e o comeram. Teofagia! – Zeus nada pôde fazer, pois o Divino Dionísio, o seu 
filho, estava no sangue, no corpo de cada titã e, para recuperar seu filho, resolveu 
recuperar cada titã". 

A Taça, o Graal, contém o sangue do Redentor dos homens, e este sangue 
confere a Imortalidade a quem o beber. O do leão é tido como nobre – a nobreza 
portanto; o touro, a coragem; a águia, a sabedoria; e assim por diante; depende do pacto 
e do que se bebe. Devemos dizer de passagem que aqui está a origem dos totens, dos 
brasões e das bandeiras. No totem„ no brasão, na bandeira, está expresso todo esse 
simbolismo. A perda da bandeira, do totem, do brasão, significa: Fracasso – Perda. 

Lohengrin, aparece tendo no escudo, na vestimenta o Cisne = pureza (Animal que 
Parsifal venceu). 

Portanto, o sangue do Redentor dos Homens, contido no Santo Graal, só pode 
conferir o Amor Universal – a Imortalidade. Esta é a razão da Busca, da Demanda do 
Santo Graal, e origem das ordens de Cavalaria. Este é o sentido da Comunhão – da 
Eucaristia. Naturalmente, é preciso que haja uma identificação eficiente, uma profunda 
imitação – no caso é a Imitação de Cristo. 

A propósito da Taça, devemos dizer que os símbolos e tradições a esse respeito 
são infinitos. Na índia fala-se no Cálice de Buda, que seria encontrado quando o ciclo se 
aproximar. Há o Cálice de Salomão, feito de uma só pedra preciosa com os dizeres: 
"Tantas vezes beberei este cálice, quantas o mundo exigir a minha presença como Espi-
rito de Luz e Justiça (Taça da Amargura). 

Cremos que a propósito destes símbolos, o que dissemos é o suficiente. Wagner 
com respeito à Cena da Comunhão, deu uma explicação ao Rei da Bavária, dizendo 

"... é o que os próprios Cavaleiros cantam 

Levai meu corpo – Levai meu sangue levai em sinal do nosso Amor levai em 
memória de mim. 

Que meu corpo seja pão - que meu sangue seja vinho - Que meu sangue seja 
vinho - Que meu corpo seja pão para que vos lembreis de mim".  

Jesus falou: 

"Este é meu corpo: comei-o  

Este é meu sangue: bebei-o  

fazei em memória de mim" 

O Buda vivo: em sinal de amizade dava ao hóspede a metade de seu pão e a 
metade de seu vinho. 
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COMENTÁRIOS 
 

No final da 1a cena do V, ato, Parsifal pergunta a Gurnemanz : "Senhor, por que 
demos tão poucos passos e sinto que caminhei tanto?" - "Por que, aqui, o Tempo é 
Espaço!" - responde Gurnemanz. 

Pela resposta dada, Wagner nos dá a idéia da natureza superior da região de 
Monte Salvat e da transformação que se operou no nosso herói. Parsifal, deu "tão poucos 
passos" como ele o diz e, "sentiu que caminhou muito" isto é que muito realizou com tão 
poucos passos. Isto porque, naquela santa , terra, o Tempo é Espaço. 

A Iniciação ou a transformação, visa a realizar em pouco tempo o que pelos 
processos comuns levaria muito tempo. 

Admitamos que uma pessoa tenha que ir de A a Y; o tempo normal é T; o Espaço a 
percorrer é E. Para fazer este percurso teria que gastar X de energia. Se conseguir gastar 
esta X energia, num tempo relativamente pequeno, estará no ponto Y, num tempo 
relativamente mais curto do que normalmente levaria T (Tempo). Em compensação o 
trabalho foi enorme, e a energia que deveria ser despendida normalmente, foi posta em 
atividade em pouco tempo. Qual o resultado? Conquista-se em pouco tempo, aquilo que 
levaria comumente muito tempo. Adquire-se uma transformação, um estado de 
consciência, uma possibilidade de conhecer, de apreciar as coisas que, somente muitos 
anos de existência poderia dar. Com isto, trouxemos para a consciência (para o 
presente), aquilo que ainda se encontrava num futuro remoto. "Dei poucos passos e no 
entanto "sinto que caminhei tanto"... 

O homem, no inicio de sua evolução, começou a se identificar com o mundo 
exterior, através do desenvolvimento gradual dos órgãos de percepção: sistema nervoso, 
órgãos dos sentidos, e órgãos de conhecimento. Começou a admitir que existe, que as 
coisas existem e teve que admitir um lugar para essas coisas. Este lugar é o Espaço: "Se 
eu existo, se as coisas existem, existimos em algum lugar – este lugar é Espaço". 
Concebeu o espaço para colocar as coisas. 

Para localizar nesse Espaço, os seres, os objetos e as coisas: nasceu a noção de 
Tempo. Verificou a existência do movimento, que as coisas se movem, umas mais outras 
menos. Umas em relação às outras. Surge a noção do tempo, da sucessão dos 
acontecimentos, dos eventos e dos ciclos. Temos pois três pontos fundamentais: Espaço, 
Tempo e Causalidade (que é a relação entre um acontecimento e outro). 

O Espaço e o Tempo existem em função de nossa atividade mental, como dizem 
os filósofos hindus : deste conglomerado de pensamentos, de tendências, de emoções 
que formam a Persona - a Pessoa. 

O tempo e o espaço são conceitos psicológicos. 

Fica o espaço (como conhecemos pela geometria clássica) : "A porção ocupada 
por um objeto", definido por suas dimensões no sentido de comprimento, largura e altura. 
testes dados são as chamadas três dimensões de um objeto. Há outros nomes ou 
referências longitude, latitude, altitude. 

Para indicar e fixar um objeto no espaço, num- lugar, usamos estas referências: 

1. Um trem por exemplo, que caminha num espaço unidimensional, o maquinista para 
descrever a sua posição a qualquer momento, tem por referência um mar o quilomé-
trico, ou uma estação ferroviária.  

2. O capitão de um navio, por exemplo., tem de ocupar-se com duas dimensões para 
fixar a sua posição no Espaço: latitude e longitude. 

3. piloto de um avião, guia o seu, aeroplano através de um continuo tridimensional, e tem 
que dar a sua posição com: latitude, longitude e altitude. 
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Para, descrever um acontecimento físico, não basta apenas indicar a posição no 
espaço. 

Para se ter a posição exata, é preciso dar a hora, o momento, isto é, o Tempo. Há 
muito se sabe que o espaço depende do tempo. 

O mundo, é um continuo Espaço-Tempo. Toda a realidade existe tanto no Espaço 
como no Tempo e ambos são indivisíveis. Todas as medidas do Tempo, são feitas no 
Espaço e todas as determinações no Espaço, dependem das medidas de Tempo. 

Há um ponto importante que salientar: As dimensões de um objeto, a sua forma, o 
Espaço que ocupa, dependem do movimento. Dai o Espaço depender do Tempo, donde 
os físicos informam: o tempo é a 4a  dimensão do espaço. A expressão completa é : 
"Espaço-Tempo". 

As dimensões de um objeto, que define o Espaço, dependem de sua velocidade. O 
que acontece quando a velocidade de um astronauta, por exemplo, se aproxima da 
velocidade da luz (300.000 km). Dizem os físicos que um instrumento, uma régua por 
exemplo, se se deslocasse em uma velocidade equivalente a 90% da velocidade da luz, a 
régua reduzir-se-ia à metade de seu comprimento, segundo a lei de Lorenz "quanto maior 
velocidade, maior contração". Na velocidade da luz, a régua se reduziria praticamente a 
nada. O Espaço seria um ponto. 

Nas velocidades comuns, a modificação do tempo e do espaço é praticamente nula. 

Podemos adiantar e entender o exemplo, aliás clássico, dos físicos: Um foguete, um 
astronauta com a velocidade de 300.000 km/s. 

Os corpos na direção do foguete tornam-se cada vez menores até reduzirem-se a 
Zero. O astronauta e os objetos que o acompanham se contraem. Nessas condições, o 
"Tempo para, não existe". O astronauta não percebe que tudo deixou de mover-se. 
Espera tranqüilamente o próximo instante para fazer o movimento subseqüente e, como o 
tempo está parado, ele não percebe que o próximo instante é um acontecimento remoto. 
O coração de uma pessoa que viajasse com essa velocidade, tornar-se ia relativamente 
mais lento, juntamente com a respiração e todos os processos fisiológicos. Não se 
aperceberia do fato, pois o relógio de bordo também se atrasaria. Aos olhos de um 
observador estacionário, ele envelheceria mais devagar. Enquanto viaja com a velocidade 
da luz, goza da imortalidade, da eterna juventude (venceu o espaço – cuja tendência é 
fixar o tempo). Ao regressar, achará que na terra teriam decorridos séculos, e ele não te-
ria muito tempo a acrescentar à sua idade. O tempo nessas condições, nesse estado de 
consciência: para - não existe. Vive num eterno presente. 

Isto lembra o que dizem os hindus: "Um dia de Brahmã é igual a : 4.320.000 de anos 
na terra". Os dias da criação se enquadram nessa explicação. 

O Tempo e o Espaço, como vimos, são uma noção psicológica, subjetiva. Ninguém 
sabe realmente o que é Espaço, ninguém sabe realmente o que é Tempo real. A causa 
real ignora-se. Apenas podemos dizer: Existe!! 

O Espaço e o Tempo existem em função da atividade mental, da personalidade, como 
dizem os filósofos orientais: desse conglomerado de pensamentos, de tendências, de 
emoções, que formam a Persona – a pessoa. Quando o homem se despersonaliza, não 
de um modo patológico, quando ele passa a viver ou ter consciência do supra mental, das 
verdades universais; que gradativamente são postas em atividade através dos diversos 
planos ou dimensões cósmicas, das hierarquias e até chegar até nós, quando o homem 
como dizíamos, supera o mental, os impulsos, as impressões dos sentidos, o que 
acontece? Desaparece a noção até então tida de Espaço e Tempo. O conhecimento que 
adquiriu é direto, não está mais sujeito à análise, às impressões limitadas da mente, dos 
conceitos e das palavras. O conhecimento global é Universal. Entra em contato direto 
com as verdades universais, com o propósito Divino, que devem ser postos em atividade 
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através dos vários ciclos evolutivos na terra. O Espaço e o tempo assumem outros 
aspectos neste estado de consciência. Simbolicamente o Espaço é representado ou 
expresso por meio de um circulo onde todas as coisas se encontram. Espaço Universal. 
Nesta velocidade, neste estado de consciência melhor dito, o Espaço se contrai até o 
ponto para onde o observador se encontra (a consciência). Vê tudo, sente tudo, entende 
tudo; está em todos os lugares, sem sair de onde está. (Ver: "No Limiar da Percepção" – 
de Aldous Huxley - experiência com a mescalina) . 

O que acontece quando a consciência deste ser se fixar novamente no seu cérebro, 
ou no seu mental limitado? Não encontra palavras, expressões para comunicar o que viu, 
ou sentiu.. Nasce assim a linguagem dos símbolos, dos mitos, das fábulas etc., e, 
principalmente, dos dogmas. Meios ou expressões que podem ser entendidas pela mente 
humana. Do mesmo modo, é a base das escrituras e das profecias. 

Ex. – um observador que se encontre próximo de uma estrela e presencie a sua 
desintegração, quando volta à consciência ou à terra, comunica o ocorrido. A estrela 
desintegrou-se! Essa comunicação não tem sentido, pois ela está lá – tão bonita, tão 
brilhante! Ele presenciou realmente um fato, a uma distância de 10 anos, ou 10 anos luz; 
a luz que os homens continuam vendo é muito anterior à explosão de 10 anos – ou 10 
anos luz. O homem só terá conhecimento após decorrido este tempo. Mas comunica –  
profetiza. 

Essas verdades universais firmam-se na terra num grupo de seres que, pela sua 
evolução, tornam-se, pela posse dessas verdades, os Verdadeiros "Vasos de Eleição, de 
Honra", a que faz referência a Bíblia. Tornam-se os Guias, os Instrutores da Humanidade, 
os Arautos de uma Nova Verdade ou Era. 

Preparam o campo para as verdades que devem ser postas em atividade entre os 
homens, através dos chamados ciclos ou etapas evolutivas. :esses seres no seu conjunto 
é que constituem o Governo Oculto do Mundo, cujo chefe Supremo é Melquisedek – o Rei 
do Mundo. 

Vimos que o objeto, o corpo se move a grande velocidade, tende a se imortalizar, 
digamos assim, a exceder a velocidade da luz – desaparece, entra em campo da anti-
matéria, que se caracteriza pela anti-gravitação. O transcorrer do tempo e a relação entre 
causa e efeito se inverteriam. 

A 4a dimensão é concebida pelos nossos matemáticos e físicos e dizemos, é uma das 
principais características de um dos planos cósmicos, isto é, do ASTRAL. 

A existência dessa dimensão, deste plano, campo de inúmeros fenômenos, nos é 
imposta pela lógica, ao verificarmos a correspondência existente entre os fenômenos que 
com um objeto de três dimensões poderiam realizar-se num hipotético mundo de duas 
dimensões e muitos daqueles de que somos testemunhas, em nosso mundo de três di-
mensões.  

Para um indivíduo consciente apenas de duas dimensões, seriam fenômenos 
inexplicáveis 

1. desaparecimento na 3a dimensão de um objeto do seu mundo de duas dimensões; 

2. aparecimento desse mesmo objeto, vindo de um mundo de 3 dimensões; 

3. a aproximação de 2 pontos afastados, ou mesmo a sua coincidência, como por 
exemplo, aconteceria ao curvarmos uma folha de papel ligando os dois extremos, 
fenômeno este que deitaria por terra a concepção de distância feita por um ser de 
duas dimensões; 

4. a percepção simultânea de todos os pontos de um objeto de duas dimensões. 

Todos estes e muitos outros fenômenos são por nós verificados constantemente em 
nosso mundo de 3 dimensões. 
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Por pouco que alguém se tenha preocupado com esses assuntos, é comum nas 
sessões espíritas verificar: 

1. o aparecimento e o desaparecimento de objetos e entidades; 

2. transporte instantâneo de objetos vindos de grandes distâncias;  

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

4. a percepção simultânea de todos os pontos de um objeto, de um cubo, por exemplo, 
sem nenhuma deformação de perspectiva, como a visão de toda a matéria contida 
num livro fechado, etc. 

Existem outros planos cósmicos, existem outras dimensões – tantas dimensões 
quantos forem os planos da natureza. Se para os que vivem na 2a dimensão são 
inexplicáveis uma série de fenômenos da 3a dimensão, como vimos, o mesmo se verifica 
conosco da 3a, se concebermos uma 4a dimensão que é o Espaço Tempo. Daí ouvirmos 
falar às vezes de pessoas que desaparecem aos nossos olhos e que tornam a aparecer 
minutos depois – entram na 4a dimensão. Para os que estamos acostumados a localizar 
os objetos, os seres e as coisas dentro de 3 dimensões, a 4a dimensão é como se não 
existisse. Do mesmo modo quem vive numa, não concebe a existência de seres, de 
coisas etc. na outra. Assim, quem tem uma consciência da 4a dimensão do plano astral, 
consegue entender perfeitamente as 3 dimensões, e não se apercebe da existência de 
uma 5a, 6a e 7a. 

Para estes seres da 4a dimensão, o Tempo é Espaço. É duração (como o vôo do 
astronauta a 300.000 km/s) é duração e não há intervalo entre dois fenômenos, como nós 
concebemos. Se o tempo é espaço, neste estado de consciência se encontra o 
observador em toda a parte – e toda parte está nele – porque a sucessão desaparece. 

A diferença aparente dos objetos deriva somente da percepção limitada do observador 
e não dos objetos observados. 

Podemos conceber a Mônada como capaz, no inicio de sua evolução, de se mover, de 
se integrar de uma infinidade de dimensões correspondentes aos diversos planos de 
manifestação. A medida que desce no campo em que faz a sua evolução, essa faculdade 
vai se restringindo até que, chegando ao último plano, na consciência do cérebro físico, 
não restem perceptíveis mais que três dessas múltiplas dimensões. Deste modo, à 
medida que mergulha na matéria (em todos os aspectos concebíveis) a linha descendente 
da evolução, vamos pouco a pouco perdendo o conhecimento total das coisas, até 
fitarmos reduzidos a uma fração mínima desse conhecimento e, assim mesmo, de modo 
imperfeitíssimo, devido à deficiência de nossos órgãos de percepção. 

 

Reminiscências e Ensinamentos de Nosso Mestre 
 

Eunice Catunda 

 

Na última década do século XIX, viveu, na cidade de Salvador, ali passando a 
infância e a adolescência, aquele que hoje dirige a mais valiosa Obra que Deus ofertou 
aos homens. Criança ainda, a todos maravilhava. O grande Nina Rodrigues considerava-o 
"menino prodígio" e todos se surpreendiam com os fenômenos sobrenaturais e os fatos 
surpreendentes que se davam e dos quais o estranho menino sempre constituía o centro, 
o "pivô". . . Os acontecimentos fantásticos espantavam seus próprios irmãos. E mesmo 
sua mãe às vezes o contemplava longamente e perguntava: "Mas, meu filho, afinal, quem 
és tu? ... Ao que a criança respondia com simplicidade: "Pois tu mesma não o disseste, 
Mãe? Sou teu filho"... Confusa, ela retorquia afirmando duvidar do fato de ser merecedora 
de tamanha graça. 
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Quando contava apenas oito anos de idade,. o menino, que tocava e cantava com 
suave voz, compôs uma ingênua melodia que ofereceu à sua Mãe. Dona Amélia, a boa 
senhora, foi a primeira a ouvir, extasiada, a singela melodia e os afetuosos versos que ora 
transcrevemos. 

Como se sabe, no ano passado, a Obra fundada pelo Mestre predestinado em que 
se transformou aquela estranha criança, completou seus 60 anos. Por isso é que se 
ergueu, na Ilha de Itaparica, a 25 de junho de 1959, aquela fogueira que foi como um 
marco da primeira união mística que fêz aflorar à face da Terra a Obra Divina em sua 
nova etapa. Nessa mesma data, acendiam-se duas outras fogueiras: uma em S. 
Lourenço, a Cidade-Templo, e outra em Mato Grosso, no lugar que recebeu o nome de 
Arabutã por significar isso, em tupi, A Região do Fogo, titulo esse pelo qual a antiquíssima 
e misteriosa tribo designava o próprio Brasil. 

A música a que nos referimos se acha intimamente ligada à primeira fase da Obra 
na qual se acha empenhada a Instituição que traz o nome de Sociedade Teosófica 
Brasileira. 

Composta quando o nosso Mestre era ainda uma criança, ela já pronunciava a 
acidentava viagem que, adolescente, iria ele encetar, acompanhado de "la dueña de sus 
ensueños" ... como tão bem o disse Roso de Luna que até possui um livro com esse 
título. A referida viagem, iniciada em 1889, tornou-se o pivô de nossa Obra. Principiou em 
todas as características de um simples arroubo de adolescente apaixonado, que após ter 
cantado um dueto com a doce enamorada, em pleno Teatro S. João, às escondidas do 
pai que jamais lhe permitiria tal cousa, acaba partindo com ela, que retornava a Portugal, 
de onde viera com mais sete jovens, integrando uma revista teatral intitulada "Tim-tim por 
Tim-tim" cujo título ocultava muito mais que uma simples companhia teatral. Após a 
chegada a Lisboa, de onde os dois jovens se deveriam transportar a Goa, a fuga se 
transforma em tragédia. Mais tarde ainda, de tragédia se transforma em mistério oculto, 
tendo o adolescente, já aparentemente sozinho, partido para nova etapa que o conduz até 
Srinagar, ao Norte da Índia, passando por Ceilão. Já ai, achava-se ele sob a égide de 
personagens muito elevados e intimamente vinculados a todo o imenso e inescrutável 
trabalho ao qual se denomina de Obra Oculta, da qual participam os Adeptos da 
Fraternidade Branca (Shudra Dharma Mandalam) e outros seres, ainda mais misteriosos, 
de hierarquias ainda mais elevadas que as daqueles já citados. 

Mas, retornemos à ingênua e singela melodia à qual já nós referimos. Quando 
Henrique retornou da misteriosa peregrinação, encontrou sua mãezinha que o aguardava 
zelosa e aflita. E certo dia em que conversavam docemente, ele , trazendo encerrado no 
peito as dores e mistérios que ela jamais poderia conhecer D. Amélia se pôs a contar-lhe 
quão grande lhe fora o bálsamo da melodia singela. Saudosa do filho, sentindo-se 
sozinha, muitas vezes se recolhera à sala de música. E ali, ao lado do piano silencioso, 
punha-se a cismar, rememorando a sua música predileta. E em tais momentos, vinha-lhe 
o consolo de rever o filho e até mesmo de ouvi-lo, pois que sua saudade tinha o poder de 
reconstituir a figura e á voz do ausente, o qual, para a mãe solitária e distante, repetia 
sorridente a música que a ela dedicara, quando ainda criança. 

Transcrevemos hoje a música que, reconstituída no inicio dêste doloroso ano de 
1960, oferecemos àqueles que saibam ler, não apenas com os olhos e sim com o 
coração, tudo o que ora relatamos na esperança de termos cumprido o suave encargo, a 
nós atribuído por êsse mesmo misterioso e amado Mestre. 

 

 Ilustração: Pauta musical – CANÇÃO DE UM FILHO À SUA MÃE  
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CANÇÃO DE UM FILHO A SUA MÃE 
(Composta por Henrique, aos oito anos de idade). 

 

Eu só te peço, Amélia,  

que me queiras bem  

que me queiras bem até morrer. 

 

E se o teu filho 

a esta casa não voltar, 

é por ter ele com Deus ido morar.  

Adeus Mãezinha do coração 

Tu és a minha devoção!  

Guarda contigo esta oração.  

Guarda contigo esta oração!... 

 

Quem quer que conheça a história das religiões e, principalmente, a mitologia 
grega, facilmente se torna convicto da verdade implícita no mito da jovem filha de reis, 
amada por Zeus, que foi transformada em novilha e, como tal, passou á percorrer o 
mundo, perseguida pelo divino aguilhão com o qual a. castigava Hera, a Mãe Suprema. 
Conta a lenda que IO circundou o globo e só teve repouso ao chegar às terras do Egito, 
onde, deu à luz a divina estirpe da qual proveio Danaos, o pai das Danaides. Com o 
advento das Danaides prosseguiu a peregrinação, partindo elas em busca do auxílio dos 
antigos reis da Helade... 

Assim nos legaram os gregos, neste mito, o mistério da peregrinação da Mônada 
humana, a dirigir-se do Polo Norte ao Polo Sul, através da presente evolução que 
fatalmente se irá cumprir com a glorificação do 22? Arcano, que o Livro da Sabedoria 
Divina sintetiza na lâmina que denominamos LAURENTA. 

Aquela primeira etapa, de esperança e repouso, atingida por IO em terras egípcias, 
bem sugere o profundo significado esotérico do aparecimento de Kunaton, o divino 
fundador da Maçonaria, a qual se tornou a guardiã da tradição da Ciência Divina 
encerrada em mistério após a queda Atlante que fez com que a Arca da Aliança, a Santa 
Cidade da Agartha, fosse retirada da face da terra; que fez com que Ísis se envolvesse no 
seu véu maiávico. 

Vemos assim que desde os mais longínquos tempos vem sendo anunciado o Sol, 
que há de surgir do Ocidente. Isto mesmo o . afirma a antiga lírica grega que diz: 

"Aguardemos a estrela matutina,  

asa branca que viaja nas trevas,  

prenúncio do Sol..." 

Com o decorrer dos tempos, o dia Oriental se tornou crepúsculo e o Ocidente se foi 
iluminando com as luzes do Arrebol. 

Helena Petrovna Blavatsky o provou, ao afirmar que depois dela surgiria no 
Ocidente alguém que haveria de - revelar muito mais do que a ela própria era dado fazer. 

Ramakrishna, o suave precursor, anunciou a seus discípulos que em fins do século 
XIX voltaria a renascer, no Ocidente. 

E o 31o Budha Vivo da Mongólia, recuperando sua visão física, fez com que seus 
discípulos vislumbrassem a visão mística dos primeiros albores do Sol nascente, a 
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resplandecer no longínquo Ocidente. Depois do que, repetindo o rito dos Reis Magos, 
enviou ao Brasil um emissário, portador de misteriosos objetos que deviam ser abrigados 
no novo e distante santuário. Após o que, morreu tranquilo, tendo cumprido sua missão e 
transportando- se, das terras do crepúsculo, para as terras da nova luz. 

Em meados de 1948, o Mestre aconselhou a um casal de Irmãos filiados à STB 
que se preparasse para ter um filho privilegiado, pois que a criança outro não era senão 
um lama (sacerdote) do mosteiro de Urga, amigo e auxiliar do último Budha Vivo da 
Mongólia, S.S. Djebtsung Hutuktu Khan, Bogdo Ghegen, pontífice de Ta Kure, aquele 
mesmo cujo nome era venerado em toda a Ásia e que desapareceu da face da Terra em 
1924, ou seja, naquele mesmo ano em que a S.T.B. foi fundada no Brasil. 

Mais tarde, na época prevista, veio a nascer a referida criança. Logo após seu 
nascimento, o irmão mais velho de Osíris (assim se chamou o menino), foi fotografado 
com a criancinha ao colo. E na própria fotografia ficou impresso como que um testemunho 
do que o Mestre anunciara, pois que por cima da cabeça do recém-nascido se pôde 
divisar uma inexplicável figura, um estranho rosto, de traços nitidamente orientais; olhos 
cerrados, destacando-se. bem mais que a própria fisionomia da criança e do irmão pois 
que estas se achavam envoltas como que numa neblina... 

Passaram-se os anos e aquela criança se tornou um jovem. Seus pais continuam 
sempre fiéis à Obra da qual não se afastaram, cousa sempre lamentável, especialmente 
para aqueles seres que, tendo escolhido a reencarnação em famílias pertencentes à STB, 
se vêem dela afastados, pela irresponsabilidade daqueles que recuam acarretando, 
assim, pesado carma que resulta em conflitos e profundas divisões no seio da família. 

O jovem Costeira, trouxe consigo determinadas skandas de músico, pois que o ser 
que nele reencarnou era também um bom instrumentista, trocou o antigo e tradicional 
órgão tibetano, o "aruagã", pelo moderno piano, que Osíris toca à perfeição e no qual 
improvisa músicas muito agradáveis. 

Mas eis que, de uns tempos para cá, novo fenômeno se manifestou no pupilo de 
nossa Obra. A determinados dias da semana, isto é, 5as., fias. e sábados, Osíris 
experimenta grande sofrimento. Suas costas se apresentam riscadas de inexplicáveis 
vergões, semelhantes aos sinais de pesadas chicotadas. O jovem não encontra lenitivo 
para as dores que o afligem nesses dias e seus pais ignoravam, mesmo, qual o 
significado de tais sofrimentos. Há poucos dias, vieram os três à procura do Mestre, e 
várias foram as pessoas que tiveram .ocasião de constatar, visualmente, o doloroso 
fenômeno. Soube-se, então, que era ele resultante do fato de ter o sacerdote mongólico 
cuja essência transmigrara para o Ocidente, tido o costume de, em sua encarnação 
anterior, utilizar contra si mesmo o pesado castigo dos cilícios... E assim, pelas inelutáveis 
e misteriosas leis do Carma individual, o corpo de hoje ainda arca com as consequências 
do cilício com que o antigo lama flagelou o corpo que outrora lhe servira de morada. 

Embora Aquele, a quem os católicos chamaram de Cristo, já tivesse afirmado: 
"Abençoados os que não viram e creram", muitos são ainda os que necessitam de buscar, 
no farto cabedal da fenomelogia, o alimento para a sua fé, uma defesa contra a dúvida 
que ainda os assalta. Para êstes, dedicamos nós o presente relato, que escolhemos den-
tre milhares de outros dos quais é tão rica a Instituição ã qual nos filiamos. 

A 24 de fevereiro de 1959 – data em que se comemora uma das mais excelsas 
efemérides de nossa Obra – tivemos a alegria de ouvir, da voz do próprio Mestre, que nos 
falou do pórtico do Templo, voltado para a Praça da Vitória os seguintes versos que, por 
motivos de força maior, não puderam ser publicados no último número de Dhâranâ. 

 

 Ilustração: desenho em grafite de Diogo Álvares Corrêa e Catarina Álvares Corrêa.  
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HISTÓRIA 
 

Diogo Alves Corrêa,  

Serpente Caramurú,  

Foi quem tomou por esposa  

Catarina Paraguaçú. . . 

E assim, 

debaixo de um céu anil,  

Portugal se uniu ao Brasil. 

 

 

ROMANCE 
 

Veio, depois o romance  

Obra de grande alcance  

que Alencar idealizou:  

 

Perí amou a Cecí,  

Ceci a, Perí amou ... 

E partiram para Lisboa.  

De início, urna, palmeira  

e depois, unta canoa.  

Chegados ao litoral, 

já no céu estava escrito  

Como se num manuscrito:  

"Ali está PORTUGAL". 

 

Veio finalmente o ciclo 

    Trazendo o misterioso Henrique  

em companhia de Helena... 

 

A ilha se fez um dique  

e a barca, uma falena.  

Das águas surgiu Netuno  

que a ambos abençoou.  

 

Foi ali, naquela Ilha  

que sua Obra se firmou. 

 

Inda tenho algo a dizer  

pouco antes de morrer: 
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Os que acompanham o casal,  

mesmo depois de mortos  

inda entoarão o GRAAL!  

 

Que linda música é essa 

que dos ouvidos não sai?  

 

– É a natureza em festa,  

exaltando o ODISSONAI! (∗∗ ) 

 

A princípio, quando a nossa Instituição se achava ainda vinculada ao Oriente, tinha 
o titulo que a nossa revista conservou, isto é : Dhâranâ. Naquela época, o caráter das 
sessões era diferente das de hoje, visto o nosso Mestre se ter visto levado a recorrer à 
fenomenologia, uma vez que se fazia necessário realizar o trabalho da Obra Divina de 
acordo com o estado de consciência daqueles que a ela se deviam filiar naquela época. 
Dentre as pessoas que a ele acorreram, mais atraídas pela fenomenologia que pela 
essência de seus elevados ensinamentos, contava-se a Viscondessa de S., que se fizera 
acompanhar de numeroso grupo de amigas. 

Ao fim das sessões, era costume dessas pessoas dirigirem-se ao Mestre e 
indagar-lhe cousas referentes a vidas passadas. O que, diga-se de passagem, não lhe 
era muito agradável, visto achar-se ele, além do mais, extremamente cansado, o mesmo 
se dando com sua companheira de missão. Outras pessoas, mais consentâneas com a 
Obra, chegavam mesmo a censurar abertamente a desconsideração e a mórbida 
curiosidade daquelas senhoras, as quais, sem atender a razões, formavam verdadeiras 
filas diante da mesa da Diretoria. 

Numa, dessas ocasiões, achava-se também presente um senhor que não hesitou 
em manifestar dúvidas quanto à autenticidade dos fatos que o Mestre, quando solicitado, 
ia pacientemente revelando aos incorrigíveis perguntadores. E aí, travou-se o seguinte 
diálogo: 

O incrédulo: - Ora, ninguém pode provar o que o Senhor afirma! Se ao menos nos 
relatasse algo referente a esta vida, vá lá! Mas ainda que o que o Senhor diz seja 
verdade, como comprová-lo? 

O Mestre: - Meu amigo, quanto pensa o senhor que eu ganho, para fazer pilhérias, 
numa Obra que é o expoente máximo da Divindade na face da Terra? 

O incrédulo: - Não estou censurando e sim desejando que o senhor prove, de uma 
maneira mais prática, o que afirma, e assim valorizar mais o que chama de sua Obra... 

O Mestre: - Pelo que vejo, o senhor também é contrário à palavra do Cristo quando 
dizia: "Felizes daqueles que não viram e creram..." Em todo o caso, entre ali no Santuário, 
como fazem os demais, para que eu lhe revele alguma cousa referente à sua vida 
presente! 

O incrédulo não se fez rogado. Com um sorriso de mofa, entrou no Santuário. Mal ele ali 
ingressara, interpelou-o o Mestre, para estupefação de todos, inclusive de representantes 
da Imprensa que ali se achavam: 

O Mestre: - O senhor já matou um homem, não foi? 

O incrédulo: - Sim, mas foi em defesa própria! 

                                                        
(∗∗ )

As músicas Exaltação ao Graal e Odissonai, são músicas verdadeiramente misteriosas, só cantadas pelos irmãos mais adiantados 
da Obra. Ambas são de autoria do Mestre, assim como a presente poesia. 
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O Mestre: - Mas o que eu agora revelo, diante de todos, deu-se na vida presente, não é? 
E era uma prova dessas que o senhor desejava, creio eu? 

O Incrédulo: - Foi!...(E ali ficou, sem nada mais dizer). 

O Mestre, entretanto, concluiu: – O senhor jamais pensou que eu pudesse adivinhar tal 
cousa que, na verdade, o compromete bastante. E digo mais, se aqui se encontrasse um 
agente de policia, após tal confissão ele poderia levá-lo preso, até que o senhor chegasse 
a provar que de fato o crime foi cometido em defesa própria... 

Enquanto o Mestre falava, o indivíduo se foi esgueirando pela porta do Santuário, 
enquanto os presentes, admirados, exclamavam: "Que coragem a desse sujeito... Um 
assassino, desafiando o Mestre!..." Ao que o Mestre retorquiu: – “Sim! Jamais este ho-
mem pensou que eu soubesse ler, nos anais akáshicos, não somente os crimes como 
também as provas de amor e de respeito, de cada pessoa. EGO SUM QUI SUM..."
 Após o que, solicitou aos que ali se achavam que não divulgassem o caso, o que 
poderia levar o criminoso a um suicídio. 

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

De outra feita, quando as sessões de Dhâranâ se realizavam ainda à Rua Gavião 
Peixoto, em Niterói, a nossa Instituição recebeu a visita de um grupo de filiados à ST de 
Adyar, dentre os quais se destacava o Sr. Aleixo Alves de Sousa, acompanhado de mais 
seis pessoas. Ao terminar a sessão, aquele senhor proferiu um pequeno discurso 
congratulatório, no qual comparava tildas as religiões e setores de neo-espiritualismo a 
um canteiro de flores. Em resumo, dizia ele, as fl8res são tidas diferentes, mas sempre 
flores. 

Agradecendo, o Mestre respondeu ao Sr. Aleixo A. de Sousa dizendo que, de fato, 
sendo todas elas flores, cada uma possuía cores e perfumes bem diversos. E enquanto 
assim dizia, empunhando um buquê de cravos que inexplicavelmente lhe surgira das 
mãos, os foi distribuindo entre os visitantes. O primeiro, branco, foi entregue ao chefe da 
delegação, o próprio Sr. Aleixo, dizendo-lhe o Mestre que lhe fora destinado por ser o 
branco a síntese de todas as cores. E enquanto as maravilhosas flores perfumavam a 
sala, iam sendo gentilmente distribuídas; entre os demais: um cravo branco rajado, um 
amarelo, um rajado de amarelo e vermelho, um rubro, um cor-de-rosa. Sete ao todo, cada 
um de uma espécie diferente, embora sempre cravos... Todos os presentes ficaram 
maravilhados, não somente com a resposta como com a inexplicável materialização... Por 
infelicidade, o único que pouco compreendeu e que de nada se apercebeu foi o senhor 
Aleixo Alves de Sousa, que nem sequer notara que, antes, não havia flor alguma na 
mesa... 

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

Por falar em flores, muitos são aqueles que se recordam de certo dia em que o 
Mestre tocava ao piano uma de suas misteriosas músicas, ainda inédita. Subitamente, o 
teclado se encheu de cravos. ele, tranquilamente, tomou as flores e as distribuiu logo 
entre todos os presentes. E então verificou-se que o número delas correspondia 
justamente ao número dos que ali se achavam, incluindo-se alguém que chegara após o 
Mestre ter iniciado a música e que se fôra sentar a um canto, silenciosamente, a fim de 
não perturbar os demais ouvintes... 

 
PUBLICAÇÕES 

“ISA UPANISAD” – De autoria do prof. Luiz Washington Vita do Instituto Brasileiro 
de Filosofia – e como separata da Revista, Brasileira de Filosofia, Vol. IX – fasc. IV –  
Outubro – Novembro – Dezembro 1959 – fomos distinguidos com a oferta pelo autor, 
nosso eminente amigo, da exemplar do magnifico estudo com o titulo à margem, 
revelando, o que é sobremodo grato a nós, interesse por aquilo que de certa forma tem 
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sido abandonado pelos filósofos ocidentais – a real interpretação da antiga e profunda 
filosofia vedanta. 

Procurando confirmar a tese defendida por Paul Deussen – “um dos mais ilustres 
conhecedores do pensamento da Índia, – que afirma ser precisamente nos países 
orientais onde radica a origem e a máxima perfeição da filosofia], o autor, além do real 
valor não só da tradução em si, brinda-nos com os comentários que apresenta na 
abertura e nas Notas do profundo trabalho de interpretação dos respectivos textos, 
indicando a fonte onde colheu tão precisos conhecimentos. 

Releva notar, da mesma fôrma, o carinho e o interesse cultural, traço marcante do 
seu caráter de perquiridor honesto, revelado nas traduções feitas dos trabalhos do 
eminente orientólogo francês, Louis Renou, em seus estudos modernos a respeito da 
filosofia da India, bem como da bibliografia utilizada, de onde destacou os seguintes 
trabalhos : “Idealistic thought of India” – de P. T. Raju, publicada em 1953, em Londres. 
(Allen & Uwin). 

“The Classical Age” – de R. C. Majumdar, de 1954 (Bombaim - Bharatiya Vidya 
Bhavan) – Vol. 3 de “The History and Culture of the Indian). “Pali Tipitakam Concordance, 
being a concordance in Pali to the Baskets of Buddhist Scrip'tures” (fasc. 1-5), de F. L. 
Woodward, & E. M. Hare, publicados em Londres (Luzac) em 1952. 

“Geschichte der indischen Philosophie” – de Erich Frauwallner, apresentado por I. 
Band. I. Salzburg, Otto Muller, em 1953 e “Ramanuja on the Bhagavad-gita” de J. A. B. 
van Buitenen, também de 1953 e apresentado por S. Gravenhage, Oriental Bookshop. 

“History of Dharmacâstra”, de P. V. Kane, tom. IV, publicação de 1953, em Toona, 
Bhandarkar Oriental Research In stitute “The Cultural Heritage of India” – de Haridas 
Bhattacharyva, tom. III e “The Philosophies”, Calcutta, The Ramakrishna Mission Instituto 
of Culture, 1953. 

 

Comentários de “DHÂRANÃ”: UPANIÇAD ou UPANISHAD, vocábulo sânscrito, que de 
acordo com o Glossário Teosófico, de H. P. Blavatsky, diz o seguinte:  Traduzido no 
sentido de “doutrina esotérica” ou interpretação dos Vedas pelos metodos da Vedanta. A 
terceira divisão dos Vedas adicionada aos Brahmanas e considerada como urna porção 
do Zruti ou palavra “revelada”. Os Upanichads, não obstante, são, como documentos, 
muito mais antigos que os Brahmanas, a exceção de dois, existentes todavia, unidos ao 
Rig-veda dos Altareyas. A palavra Upanichad é explicada pelos panditas hindus como 
“aquilo que destrói a ignorância produzindo assim a liberação” do espírito, por meio do 
conhecimento da verdade suprema, embora oculta; o mesmo, por conseguinte, que 
indicava Jesus quando dizia: “E vós conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre” 
(João, VIII, 32). Esses tratados dos Upanichads, (que por sua vez são o eco da primitiva 
Religião da Sabedoria) desenvolveu-se o sistema Vedanta do filosofia. Todavia, por muito 
antigos que sejam os Upanichads, os orientalistas não querem atribuir ao mais antigo 
deles mais que 600 anos antes de J. C. O número admitido desses tratadas é de 150, 
embora na atualidade só uns 20 Catejam livres de toda adulteração. Tratam de todas as 
questões abstrusas, metafísicas, tais como a origem do Universo, a natureza e a essência 
da Deidade imanifestada e dos deuses manifestados; a ligação primitiva e final entre o 
Espírito e a Matéria; a universidade da mente e a natureza do Ego e da Alma humana. Os 
Upanichads devem ser muito mais antigos que os tempos do Budhismo, porquanto não 
mostram preferência alguma nem sustentam a superioridade dos brahmanes como uma 
casta; pelo contrário, a (atualmente) regunda casta, a Kchatriya, ou casta guerreira, é a 
mais exaltada nos mais antigos Upanichads. Segundo expressa o professor Cowell na 
História da Índia, de Elphinstone: estas obras “respiram uma liberdade de espirito 
desconhecida para qualquer outra obra anterior, exceto o Rig-Veda... Os grandes 
instrutores do conhecirnento superior e os brahmanes estão sempre representados como 
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indo aos Reyes Kchatriyas para fazerem-se seus discípulos”. Os “Reis Kchatriyas eram 
em tempos antigos, como os Reis Hierofantes do Egito, os receptáculos do supremo 
conhecimento e saber divino, os Eleitos e as encarnações dos tres principais Instrutores 
divinos: os Dhyani-Buddhas ou Kumaras. Houve um tempo, muito e muito antes que os 
brahmanes chegassem a ser uma casta e ainda anterior ao em que os Upanichads foram 
escritos, no qual não havia na terra mais que uma única língua, uma única religião e uma 
única ciência, a saber: a linguagem dos deuses, a Religião da Sabedoria e a Verdade. 
Isto foi antes que os formosos campos desta última, invadidos por nações de muitos 
línguas, chegassem a cobrir-se com a desarmonia da impostura intencional e diversos 
credos nacionais, inventados pela ambição, pela crueldade e pelo egoísmo rompessem 
em mil pedaços a única e sagrada Verdade”. 

 

 

 

MISTÉRIOS DO ORIENTE E DO OCIDENTE 
(APONTAMENTOS DE UM TEÓSOFO) 

 

pelo Dr. Roso de Luna e  

Prof. Henrique José de Souza 

V 
 

O DESERTO DE GOBI E SEU HISTÓRICO SEGRÊDO 
 

O GRANDE deserto de Gobi, Schamo ou Sha-mano, representa a continuação 
geográfica, para este, dos desertos anteriormente descritos, a saber: o de Tak-lama-karr e 
seus dois aderentes: a Dzungária ou Zingária, e o Zaidan, separados, respectivamente, 
do Tak-lamakan pelas cordilheiras de Tien-Schan e do Alting-tag. Em verdade, o conjunto 
de todo esse Mediterrâneo, hoje completamente seco, cuja extensão superficial equivale 
à da Russia européia, consta de duas metades: a oriental ou Gobi e a ocidental ou Tak -
lamakan, esta com a Dzungária ao norte e o Zaidan ao Sul.  

O célebre caminho dos Hann ou da Serica (caminho da seda chinesa), que corria 
outrora pelas comarcas meridionais daquele grande deserto e o Hwang-ho ou Rio 
Amarelo, ligado aos montes de Ta-tsing-chan, desempenha aí um papel semelhante ao 
do Tarim no Tak-lama-kan, embora que, em sentido inverso, porque a imensa e desértica 
zona arenosa se estende por sua margem esquerda ou do norte, a centenas de 
quilômetros, até novamente subir para a Transbaikalia russa, contra a qual se choca o do 
Kerulen, por baixo de Urga e de Karakorum, ou do pais feudal dos régulos mongóis 
(takures?) depositário dos restos da sábia tradição que outrora foi o tesouro de toda 
aquela hoje sepultada comarca. 

Entre o Hwang-ho e o Kerulen, fica assim demarcada a misteriosa região, 
verdadeiro anfiteatro aberto para o céu e fechado às chuvas e cos homens pelos montes 
Ricllthofen, Tians-chan, Altaí, Chang-choi-gai e Grandes Chingan que o cercam por 
completo, isolando-o de todos os ventos marítimos e deixando apenas como “portas de 
acesso” para os homens, os desfiladeiros que tais montes formam entre si. 

Porém, se a vasta região do Gobi jaz sepultada sob o mar de areia, como a 
Atlântida sob o outro mar, seu espírito primitivo e verdadeiramente iniciático perdura, 
através das idades, como os albores de uma nova era para a nossa própria ciência 
ocidental. . 
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Isaac Taylor, em sua obra clássica The Alphabet – On account of the origin and 
developernent of letters (Kegan Paul, ed. London 1889) ao falar (pag. 263) dos mais 
antigos alfabetos ários – entre eles do Indo-bactriano, antecessor de todos os alfabetos 
troncais do Hiram, inclusive, os mais recentes (pehlevi, georgiano, armênio etc.) diz que o 
“alfabeto indo-bactriano oferece a notável particularidade de que se deriva dos números 
arábicos, ou melhor dito, dos sânscrito-indus”, dando-nos, com efeito, um quadro de 
correspondências extraído das escrituras bactrianas faladas, erra várias covas e rochas 
daqueles países (ou melhor, dos vizinhos e semi-sepultos de Tak-larria-kan, que em 
época pré-histórica estenderam sua influência cultural para o ocidente pelas portas de 
Kach-gar e da Dzungária). E, mais adiante, acrescenta Taylor: “na linguagem mongol se 
advinha claramente a influência de três alfabetos distintos: o nestoriano ou cristão-
heterodoxo, o árabe e o budista. Klaproth, em seu Abhandung über die Sprache und 
Schrift der Uiguren (1812), e Abel Remusat, em. suas Recherches sur les langues 
'tartares (1820), demonstraram a afinidade entre o tártaro e o mongol – a qual, 
acrescentamos nós, operou-se outrora através as duas referidas regiões, porém – O  
mais importante alfabeto daquelas gentes é o de Khalkas e o de outros budistas 
mongóis (muitos séculos antes de Gotama, o Buda de Kapilavastu), gentes estabe-
lecidas ao norte do deserto de Gobi, e cujo alfabeto não tem, com nenhum outro, a 
semelhança que possui o uigur,  1 . A tal alfabeto se reuniram, nos tempos de 
Kublaikan (1259-94), cinco letras tibetanas ou do mongol galik (mongol da “altura” ou da 
montanha), isto é, do sânscrito de Kalekcal ou “Calcis primitivo”. 

É lógico, portanto, que o antiquíssimo alfabeto mongol-tibetano de Khalkhas, 
caracterizado por ter os mesmos sinais ou elementos que os primitivos caracteres 
bramânicos, pôde abarcar uma extensão imensa da Ásia adotou-se o alfabeto 
tibetano/mongol pelas tribos mandchus e tuntrais do “Caminho de Hann”. Os anais – a  
mesma raiz de Ann ou Hann, Jian, Dzyan, Kiang ou “Genios”, tão apreciados como 
desconhecidos, hoje, pelos chineses, que dizem conservá-los, servem de prova, sem ir 
mais longe, segundo as palavras de Taylor: “no outro extremo oriental da Ásia adotou-se 
o alfabeto tibetano-mongol pelas tribos mandchus e túngusas tártaras, invasoras da China 
em uma época tão remota quão desconhecida e o próprio alfabeto mandchu, já 
aumentado com enorme quantidade de símbolos, é o usado também nos burials-mongóis 
ou inscrições mortuárias dos habitantes dos arredores do lago Baikal. Os “numerais de 
Khalkhas”, como seus irmãos do ocidente, os numerais do Gaedhil ou “Galícia irlandêsa”, 
dados em várias de nossas obras, são a origem efetiva e direta das escrituras tártaras, 
tunguses, mandchus, mongólicas, chinêsas, japonêsas, hindus e, em geral, de todas as 
da Ásia central, oriental e setentrional, com grande parte ainda das norte-européias, ou 
seja, toda a imensa região de seitas, hiperbóreos, arimaspos, turânios etc., aos quais, 

                                                        
1 Uigur equivale a “turco”, como também a “ligur” ou “ibero”, o que liga – uma vez mais – a  nossa península aos turcos, parsis, 
georgianos e, até, com os tibetanos. Consignemos a mais, que os “budistas” aludidos pelo sábio inglês, não são ao “crentes na 
doutrina” dada ao mundo por Gotama o “Buda”, mas a dos infinitos “Budas de Confissão”, Tirtânkaras, Jâinos ou Mahatmas de todas 
as Idades, aos quais se refere a “Doutrina Secreta”, Shahmanos, Sabeirons ou Iniciados, do sânscrito Bhodi, Sabedoria, isto é, os 
Seres de grande elevação intelectual e moral, encarregados de conservar, no decorrer dos tempos, essa Religião-Sabedoria das 
Idades, vulgo Teosofia, cujas chaves estão na Matemática sagrada, segundo se pode demonstrar. – Notas do autor. 

Pelo que se vê, melhor seria chamar de Budismo (de Bodhi, Sabedoria, Iluminação etc.) ao Budismo anterior ao Senhor Gotama, para 
não dizer, a Sabedoria Iniciática das Idades (por outro nome, Teosofia), e ao Budhismo dos “pretensos discípulos do mesmo Ser”, de 
Budaismo, Budhismo (no, sentido de proselitismo búdico), já que a doutrina pregada por Gotama (aliás como a dos demais Seres que 
a este baixo mundo têm vindo) foi uma obra parcial da sintética Verdade ou Sabedoria Arcaica, que se vai desvendando, pouco a 
pouco, aos olhos do mundo, segundo sua própria evolução para o Divino. 

Ademais, foi o mesmo Roso de Luna que, em entrevista concedida à imprensa – quando da malfadada questão do Instrutor do Mundo 
– explicou:... “que Buda, Jesus, Confúcio etc. foram seres superiores que nos deram doutrinas eficazes para que nós –   com nossos 
próprios esforços – nos redimíssemos”. Para logo acrescentar: “Nenhum deles fundou a religião confessional que se lhes atribui. Quem 
logo fundou todas elas foi o imperialismo de seus pretensos discípulos (o grifo é nosso) que, escravos do inerte dogma que 
criavam, esqueceram que “religião” – não crença – não é senão a dupla ligação de fraternidade entre os homens, segundo sua 
etimologia latina”, isto é, (dizemos nós) de “re-ligare” ou tornar a unir, todos os homens entre si (segundo o Ideal da Fraternidade 
Humana, pregado pelas poucas associações de cunho verdadeiramente espiritualista existentes na Terra, como frutos que são dos 
esforços daqueles mesmos Seres), para que um dia se fundam na Unidade ou Fonte Primordial, donde emanaram todos os seres, 
segundo o real sentido da Parábola do Filho Pródigo que volta à Casa Paterna; do dito de Santo Agostinho, de que: «Vimos da 
Divindade e para Ela havemos de ir; como ainda do que “Deuses fomos e nos temos esquecido”. – Nota do Tradutor. 
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com tanto encômio, nos falam os clássicos gregos. Com isso e muito mais que, para 
abreviar, devemos aqui omitir, há material bastante para se estabelecer sobre o prático 
“terreno dos fatos” de que tanto se orgulha o cientifico positivista europeu; a hipótese de 
um alfabeto troncal primitivo – o  zendzar ou zendo-real – cujas raízes, à base de 
combinações triliterais, que não são senão a “coordenada matemática” dos 999 primeiros 
números, serviram de base fundamental, tanto para as línguas monossilábicos como para 
as ulteriores, de aglutinação e de flexão. Tal língua sagrada foi a primitiva daqueles 
países sepultados, e continua ainda existindo como linguados “gênios” ou jinas refugiados 
nos ignotos oásis daqueles estranhos desertos... Taylor continua ensinando-nos, com 
efeito, que os japoneses e o pali da Coréia de antes da propagação do budismo eram dois 
silabários ou alfabetos: o Hira-kana – silabário do Hiram? – e o Kata-kana, silabário dos 
catunes ou “ábacos calcídio-numerais” desenvolvidos logo, mercê das emigrações celtas, 
por todo o mundo conhecido, inclusive pelo continente americano. Se nos 
enveredássemos por tal caminho, chegaríamos demasiadamente longe. Basta portanto, 
para nosso assumo atual, acrescentar que o mesmo Rankin, em suas investigações 
históricas sobre a conquista espanhola do Peru e do México (Londres 1827), nos fala de 
outro acontecimento anterior, onde são vistos elefantes e até homens de tipo mongol, 
acrescentando que Manco-Capac (ou o “Manu-Ka-pac”) fundador da dinastia e da religião 
dos Incas, era bisneto de Gengis-Kan, o grande caudilho, enquanto que outros, com mais 
probabilidade os fazem provir da Tartária ou do Tibete, muitos séculos antes de nossa 
era, como tivemos ocasião de expor no capitulo IX de nosso livro, O Simbolismo das 
Religiões do Mundo, ao falar do Po-pol-vuh, ou Bíblia dos aborígenes da América. Po-pol 
são, com efeito, raízes das que, a seu tempo, nos ocuparemos.  

Por tudo isso, é para admirar a intuição do astrônomo e arqueólogo orientalista 
Bailly, quando colocou a origem histórica das ciências em certo povo antiquíssimo de 
mais além do lago Baikal, ou seja, do paralelo 517, que é limite do Gobi com a Angara e a 
Mandchúria, Man-kauria ou Mankuria (literalmente, “a região dos cáurios, kurus ou 
quirites”); a região dos  homens da religião solar primitiva, que ali se passou para os 
primeiros atlantes e logo, destes para os etíopes, antecessores culturais, por sua vez, das 
quatro nações sábias mais antigas: Ario-India, Pérsia, Caldéia e Egito. A tal coisa aludem 
também os seguintes parágrafos da Mestra H P B: 

“Muitos dias antes de Ad-am e Heva (quinta Raça), naqueles territórios do Gobi e 
do Turquestão Independente, onde hoje se estendem desoladores desertos, havia outrora 
um vasto mar interior e nele, uma ilha de singular beleza, Habitada pelos últimos restos 
dos Filhos da Vontade e da Yoga (raça não gerada fisicamente como a atual, mas 
formada pelo divino poder mental de Kriya-shakti, ou seja, da Vontade e da Yoga). Tal 
raça de verdadeiros seres superiores ou Elohim, comunicou aos homens a “palavra 
perdida iniciática” e de tal modo havia subjugado os elemento que podia morar, 
indiferentemente, no interior da terra, na água, no ar ou no fogo. Não havia possibilidade 
humana que pudesse alcançar a referida Ilha Sagrada, salvo, por subterrâneos que 
secretamente conduziam a ela”. Hoje tais regiões, ao dizer da Doutrina Secreta, estão 
cheias de ruínas de cidades, de que o homem não mais se recorda, à maneira daquela 
encantadora cidade de Ismonia, onde jazem ocultos inumeráveis manuscritos, que se 
julga como tendo sido destruídos pelos três incêndios sucessivos da Biblioteca de 
Alexandria, e onde, no entanto, se tem visto vagar, na solene e silenciosa escuridão da 
noite, como pequeninas chamas, aos jinas ou gênios do deserto, protegidos contra a 
invasão dos profanos por pavorosos afrites.  

Contudo, na própria Índia perduram recordações daqueles seres, hoje 
representados por seus ínfimos discípulos, – os linhajudos e sábios takures, dos quais, 
em outros trechos de sua obra “Pelas grutas e selvas do Indostão”, diz H P B.: 

“Os takures são reputados como descendentes diretos de Surya (o Sol), pelo que 
são denominados de surya-vansa. Arrogantes como ninguém, adotam o lema de que o 
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“lodo da Terra não pode empanar os divinos raios do Sol”. A ninguém eles desprezam, 
exceto aos brâmanes, honrando unicamente aos seus bardos, cantores de suas glórias 
pretéritas. A seu respeito, escreveu o coronel  Tod que: “A magnificência e esplendor das 
cores rajaputanas, nos albores da História, foram simplesmente maravilhosos. Ademais, 
seu país foi sempre pródigo nos mais extraordinários sucessos, os quais deram lugar às 
mais estranhas narrações. Cada pequeno reino do Ragistan, conta com uma Termópilas 
e cada povoação, por menor que seja, já deu o seu Leônidas. Não obstante, o véu dos 
séculos solapa e rouba ao mundo – ao que se lhe seguiu – tais acontecimentos, que o 
historiador não legou à admiração dos homens. Somath passaria, assim, como um rival 
de Delfos; os Tesouros inauditos do Hind, teriam eclipsado as fabulosas riquezas do rei 
da Lídia, do mesmo modo que os exércitos de Xerxes, ao lado dos (exércitos) dos irmãos 
pandus, não passariam de um simples punhado de homens”. 

E em outra passagem de Ísis, acrescenta a Mestra: 

“Está perfeitamente admitido que, desde tempos imemoriais, o Oriente remoto era 
o centro dos conhecimentos. Nem no Egito as ciências naturais eram estudadas tão 
profundamente como na arcaica Ásia Central... Os hierofantes egípcios, apesar de 
praticarem uma moral pura e austera, nem por um momento podem ser comparados aos 
ascetas ginossofistas, já pela santidade de sua vida, já pela sobrenatural renúncia de tudo 
quanto é terreno. Quando se lhes conhece bem, sente-se por eles muito maior veneração 
do que pelos magos caldeus. Desprezando as mais simples comodidades da vida, moram 
nos bosques afastados, levando a vida dos ermitãos mais retirados (Ammiamo Marcelino, 
XXIII, 6). Apesar da pecha arrojada pela história sobre quantos praticaram a magia e a 
adivinhação, considera-se-lhes como possuidores dos maiores segredos na própria ciên-
cia e de uma habilidade jamais imitada na sua prática. Numerosos são os volumes 
conservados nos mosteiros hindus, onde se podem encontrar provas de seus 
conhecimentos. Procurar provar se tais ginossofistas foram o verdadeiros fundadores da 
magia na Índia ou se punham apenas em prática o que haviam recebido em herança, dos 
antigos Rishis anteriores ao período védico (dos quais os brâmanes mesmos pretendem 
descender), é cousa considerada como simples especulação, por parte dos sábios do 
positivismo ... Conservaram eles sua dignidade sob o domínio dos mais poderosos 
príncipes, sem condescender jamais em visitá-los ou incomodá-los pedindo-lhes o menor 
favor. Se aqueles desejavam seus conselhos ou oração, eram obrigados a ir, eles 
próprios, a sua procura, eu a .enviar-lhes mensageiros. Para tais homens, não havia. 
segredos, porquanto o mais profundo da natureza humana, a fisiologia e a psicologia, 
eram para eles livros abertos, e o resultante ou síntese de seu saber se encerrava na 
ciência chamada macha-giota, que hoje se designa superiormente com o nome de magia 
e da qual existe abundante documentação no próprio Atharva-Veda  2  . 

Todo este capítulo exige um outro à parte. 

 

V I 
 

OS SHAMANOS DO GOBI E DE OUTRAS PARTES 
 

As duas palavras “Gobi” e “Shamo” ou “Samano” com que se designa o grande 
deserto de que nos ocupamos no capitulo anterior, podem constituir – em chave filológica 
– um “fio de Ariadne” para nos orientar num labirinto de coisas ocultas tão complicadas 
quão sublimes. Intentemos algo a respeito.  

                                                        
2 O próprio nome deste quarto Veda é, a nosso ver, uma contração do de Aitaarva-veda, ou “fruto da Árvore ancestral da Sabedoria 
dos Rishis ou Deuses” (a que pode chamar de Bodismo, conforme já explicamos em anotação anterior, dizemos nós), porque aita, em 
vasco e em outras línguas arcaicas, é pai e arca ou arba, árvore, tronco, etc. – Nota do autor. 
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Go é “Gau” pela lei da guna, e o vridghi como dizem os sancritistas, transformando-
se o “o” em “au”, tal como sucede na língua francesa, “Gau”, por sua vez, é a Vaca 
Sagrada ou Simbólica de que nos temos ocupado em outras obras, principalmente em De 
gentes do outro mundo e nos comentários de Pelas grutas e selvas do Indostão. O 
mesmo príncipe Sidharta Sakya-muni não chegou à categoria de Buda de Compaixão, 
senão depois de haver vivido dois anos no deserto, “alimentando-se apenas do leite da 
Vaca”?, isto é, instruindo-se na Doutrina da primeva Sabedoria, doutrina luni-solar ou da 
“Vaca” conservada como inestimável tesouro, por Seres superiores que, a bem dizer, 
superaram o nível da Humanidade. Logo Sidharta (o “poderoso”, de siddhi, poder) voltou 
para os seus; “brilhava seu corpo como se fora o próprio Sol” e, desde então,  tomou o 
sobrenome de Gauthama, “o condutor da Vaca”, ou o divino veículo daquela Sabedoria 
das Idades, posta em vibração durante todo este Manvantara ou “ciclo de Humanidade”. 

Do mesmo modo, Arjuna, no Bhagavad-Gita, dirigindo-se a Krishna, seu Mestre, 
chama-o “Govinda” ou “Gau-bindya”; como no momento em que, desanimado ante a luta 
espantosa que se ia travar – a luta tremenda pelo Ideal! – profere a seguinte frase: 
“Govinda, não desejo pelejar!” 3  

O mesmo verbo latino “gaudeo”, francamente derivado do sânscrito, tem o 
significado de “gozo supremo” e até de “êxtase” diferente do vulgar “laetífico”, e em 
recordação do sublime gozo que no coração dos homens puros produz aquela doutrina 
salvadora, da Vaca ou “Gau”. “Quidam gaudere decet, laetari no decet”, como disse 
Calepinus. 

Quanto a “Shamo” ou “Shamano”, a palavra é demasiadamente familiar aos 
teósofos, para insistirmos em comenta-la. Sha, é “rei” (assim se denomina, entre outros, o 
rei da Pérsia) e man, manu ou hu-man, é “homem”, em todas as línguas de tronco ário e 
em algumas outras. Assim e que, tal palavra composta designa claríssimamente o Gobi, o 
“lugar da secreta residência desses seres divinos, aos quais, como disse a Mestra, não 
seria idolatria adorar”. Por isso, o nome shamano serve, na China e no Japão, para 
designar os referidos Seres superiores que vivem a vida ascética, afastados nos desertos 
e nas “montanhas sagrada”... e aos quais, os próprios imperadores iam consultar nos 
momentos difíceis. Uma passagem mui notável, relativa a um desses shamanos, figura no 
conto blavatskiano de “Uma vida encantada”, conto esse que foi incluído e comentado em 
nosso livro Páginas ocultistas e contos macabros. Tais shamanos, espalhados, para 

                                                        
3  “Govinda” é palavra que se pode decompor nas duas raízes de “gob” e de “ind”, como si disséssemos, “doutrina de Gobi seguida 
por um ário-indo”, Tal interpretação deve ser tomada como uma homenagem a um íntimo sentimento, que não é possível comentar 
como mereceria, pois, além do mais, encontraria a natural oposição dos filólogos positivistas da época: E, verdadeiramente doloroso 
deparar com etimologias ocultistas semelhantes e ter que passar por sobre elas, sem os conhecimentos nem o espaço apropriado para 
desenvolvê-las como elas merecem. Uma das provas mais cruéis da Vereda, prova que deve ser aceita como uma cruz, é a que expõe 
ao ridículo (como uma das coisas mais terríveis com que a Humanidade vulgar se detende) os que seguem o caminho salvador; mas 
que, de um modo ou de outro, trata o mesmo de eliminar, tal como a corrente do rio elimina para uma de suas margens, quantas 
coisas arrasta em seu seio.O “Govinda” ou “Gauvinda” e o “Gavisus sum”, ou supino do verbo “gaudeo”, têm, sem dúvida alguma, a 
mesma raiz, para exprimir o gozo íntimo ou espiritual de quem segue o reto caminho, diferente da mera alegria vulgar e passional, 
expressa por outro verbo latino, “laetifico”, pois como diz Cícero “hinc dicunt Stoici, gaudium in sapientem cadere pose, laetitiam nos 
posse”. distinção por que a liturgia romana optou materialmente, pela “iaeticia” e não pelo “gaudio”, com confusão igual à estabelecida 
entre o espirito e a alma, ou entre os gozos materiais e os gozos espirituais (Vide ladainha católica). Nota do autor. 
A harmonia mental, senão integral, existente entre duas pessoas que se estimam e compreendem - tal como acontecia entre o 
inolvidável e incomparável autor deste valioso trabalho literário (seu “canto de cisne na hora da morte”, pois foi o último que 
escreveu...) e aquele que pobremente traduz para a “querida língua de Camões”, segundo palavras do próprio autor quando o ofereceu 
para ser publicado nesta revista – ocasiona o fenômeno conhecido como “telepatia”, além de outros de maior transcendência. 

E é por isso que temos a pretensão de afirmar que, muita coisa que o emérito polígrafo espanhol procurava encobrir nas reticências e 
entretinhas... nos são tão claras quanto as que a luz de sua esclarecida inteligência desnudava por completo, aos olhos do mundo 
profano. 
Assim, quando na anotação acima o grande Mestre da Teosofia diz que “tal interpretação deve ser tomada corno uma homenagear a 
um íntimo sentimento, que não é possível comentar como mereceria etc.” se ... assemelha com certa passagem de sua 
incomparável obra intitulada De Sevilha a Yucatã, onde procura ele interpretar o nome de Arias Montano, como o “ario do Monte” – já 
que o lugar preferido por aquele eminente, sábio do século XVI era seu “Penedo e Santuário de Alajar”, onde vivia com seus livros, 
suas meditações e... inspirado pelos jinas... daquele lugar. Perdoar-nos-á o mestre, irmão o amigo o termos profanado, de certo modo, 
aquele seu “intimo sentimento –  principalmente quando, assim procedendo, mudamos apenas uma capa (ou véu antigo) por outra 
nova. O resto, fica a descobrir pelos que não se deixam levar pela “letra que mata”, mas pelo “espirito que vivifica...” – Nota do 
tradutor. 
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salvaguarda do mundo, por todos os penses da Terra... embora que ocultos, aos olhos 
dos homens vulgares, são os mesmos conhecidos na Índia por “todes”, segundo aquela 
passagem de Ísis sem Véu, que diz: “Contra a opinião geral, podemos afirmar que os 
“badagas” dos montes Nilghiri da Índia são os mais fiéis adoradores dos “todes”, raça 
misteriosa dos homens mais belos da Terra, com a majestade e típica beleza do Zeus 
grego  4  . Dizemos “adoradores” porque vestem, alimentam e servem a cada tode como 
a uma divindade. De estatura gigantesca; brancos como os europeus, de fartas e crespas. 
barbas e cabeleira, jamais tocadas por navalha ou tesoura (tal como os nazarenos da 
Síria), formosos, enfim, como uma estátua de Fídias ou de Praxísteles, os todes recusam 
comunicar-se com estrangeiros. Nunca houve quem presenciasse o enterro de algum 
deles, nem tivesse visto anciãos entre os mesmos. As epidemias jamais os, atingiram, 
embora dizimem os indígenas ali existentes; do mesmo modo, não o atacam as feras nem 
as serpentes. Os todes não se casam e se lhes reconhece possuírem uma complexão 
particular. Cada três anos, dirigem-se eles para determinado lugar secreto, onde realizam 
uma espécie de assembléia. Não representam, no entanto, a única tribo misteriosa da 
Índia.  Algumas, já foram citadas anteriormente, embora existam muitas outras, naquele 
país, jamais mencionadas! 

Existem não só ali como em outros lugares, até mesmo em nossa Península, 
dizemos nós! 

Como vimos, os lugares elevados, afastados do mundo, principalmente os 
anfiteatros montanhosos da terra, são os de sua preferência! 

Um dos modelos de tais retiros, é o do Bhao-Mallin, cujo cimo se elevada a dois mil 
pés acima do nível do mar, e que foi outrora a moradia de um santo ermitão, hoje visitada 
por milhares de peregrinos; possui uma fortaleza e, logo atrás, outro penhasco de 270 
pés, com as ruínas de outra fortaleza ou castelo, muito mais antigo, onde se recolheu o 
asceta durante 75 anos. Como e de onde obtinha ele alimento, continuará sempre um 
mistério. Julgam alguns que se alimentava de plantas silvestres,. porém, sobre a 
escalvada rocha, nenhuma vegetação existe. Outrossim, não há  possibilidade de ser 
escalada essa rocha talhada a pique, a não ser trepando-se por uma corda e apoiando-se 
nas suas depressões, tão insignificantes que só dão lugar à ponta dos dedos dos pés. Dir-
se-ía, pois, uma ascensão mais apropriada a monos ou a acrobatas, se a devoção não 
proporcionasse asas aos hindus para alcançar semelhante lugar, sem que manca fosse 
registrado o menor acidente. No entanto um grupo de turistas ingleses, que teve a infeliz 
idéia de querer escalar tão misterioso monte, com o fim de explorar, as suas ruínas, foi 
precipitado ao abismo, per uma rajada de vento desencadeada repentinamente. 

Khandala, é também uma aldeola na meseta da serra de Sahiadra, a dois mil pés 
acima do nível do mar e rodeada de picos estranhos. Um deles; erguido sobre o abismo, 
assemelha-se a um colossal edifício de um c pavimento, de teto plano e fortificado de 
muralha. Assegura-se que, em certo lugar da referida colina, se abre uma entrada 
secreta, que conduz a vastíssimas salas interiores, a um verdadeiro palácio subterrâneo, 
e que existem ainda pessoas possuidoras do segredo de semelhante mansão. Um santo 

                                                        
4 Nos célebres montes “Nilghiri” da Índia – aos quais H. P. B. dedicou sua obra “No País das Montanhas azuis” – há um fato 
interessantíssimo a constatar, ou seja, o que diz respeito às duas categorias de seres ali existentes – verdadeiro Alpha e Omega das 
civilizações humanas: os “Todes”, como seres de perfeição absoluta, representando, talvez, a origem... ou semente de uma Raça 
privilegiada, que há de vir um dia reinar na terra (por isso mesmo, Futuro da Humanidade) e os “Mulu-Kurumbas”, seres animalizados, 
cuja figura chega a causar pavor aos que com eles se encontram nas suas explorações em tão misterioso lugar de nosso planeta sem 
ratar na tremenda fatalidade que pesa sobre qualquer pessoa que ouse interpor-se á sua vontade. A mesma H. P. B. conta, (na 
referida obra) o caso de um oficial inglês que, tendo chacoteado um deles, só viveu 13 dias e, mesmo assim, sob a dolorosa impressão 
de ver aquela horripilante figura diante de si, até o momento em que expirou. A todos acontece o mesmo: apenas 13 dias de vida. A 
Índia em peso conhece dezenas de fatos idênticos, ocorridos nos “montes Nilighiri”. 

Tais «Mulu-Kurumbas” são, pois o que se pode chamar de escória do passado, senão, a semente que não vingou! ... 
Bem razão tinha Kut-Humi em dizer que a “Humanidade está muito longe de conhecer todos os seres que habitam a atmosfera 
terrestre”. A que nos acrescentamos: “Não está longe o dia em que os exploradores da “estratosfera” serão forçados a munir-se de 
armas apropriadas para se defenderem de urna nova espécie de inimigos que, ciosos de seus domínios, formarão barreiras contra os 
seus invasores. Nota do tradutor. 
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ermitão e mago, que habitou aquela cripta durante vários séculos, comunicou seu 
segredo a Sivaji, famoso instrutor dos exércitos de Mahratta. Predecessor do Tanhauser, 
da ópera wagneriana, passou ele sete anos de sua juventude em tão misteriosa mansão e 
foi aí onde adquiriu sua força hercúlea e seu valor inaudito, Sivaji foi o herói e rei dos 
Mahrattas, no século VII, e fundador de um império transitório. A ele deve a Índia o ter 
sacudido o jugo muçulmano. Com mão de jovem e estatura de mulher, gozava, no 
entanto, de uma força prodigiosa que era atribuída à magia, por seus compatriotas. O 
Dekan está repleto de lendas relativas a ele, e os próprios historiadores, ingleses o 
mencionam com respeito. Aquelas tradições dizem que Sivaji não morreu, mas que vive 
ocultamente, numa das criptas de Cahiara, à espera do momento em que tenha de 
aparecer de novo, para libertar o seu pais. . 

O que parece é a repetição da lenda irlandesa dos Tuatha de Danand (c. VII de De 
gentes do outro mundo) que, invisíveis, habitam hoje as montanhas sagradas da verde 
Erin, à espera de sua volta entre os homens, quando estes hajam alcançado uma 
espiritualidade que os torne dignos de tal graça. È, enfim, a lenda universal relativa ao véu 
que hoje, encobre a primitiva Religião-Sabedoria e ao seu futuro desvendar-se aos olhos 
do mundo – Religião essa dos excelsos jinas ou shamanos do Gobi, de que se fala 
simbolicamente no conto do; Jorobadito (Corcundinha), – veja-se nossa obra O Véu de 
Ísis e As Mil e Uma Noite Ocultistas – aparentemente morto pelos sectários das 
diversas religiões positivas, que manhosamente velaram a Verdade perdida mas que, de 
fato, se acha simplesmente adormecido... De tais Seres superiores e de seus invisíveis e 
inacessíveis retiros atuais, existe imensa quantidade de reminiscências e lendas, em 
nossa própria Península, cujos numerosos exemplos podem ser encontrados em diversas 
de nossas obras. 

Nos cumes galaico-leoneses, da Aguiliana ou Aquiana, ao sul do Castelo templário 
de Ponferrada, encontra-se outro daqueles lugares semelhantes ao majestoso Bhao-
Mallin e demais anteriormente citados: do mesmo modo que os nossos São Genadio e 
São Salomão ou Suleiman (“homem solar”), o dos dados de madeiras, de jogar, 
conservados na catedral de Lion (“capela dos dados”) são os semelhantes espanhóis 
daqueles santos ermitãos tibetanos e hindus, de que são hoje pobres e necromantes 
arremedos os solitários das Ermidas de Cordoba e outros muitos ascetas espanhóis, 
com os quais nos encontramos a cada instante em nossas explorações. Os célebres 
monges da Tebaida e tantos outros da Lenda áurea e da hagiologia cristã, eram 
solitários análogos aos mesmos, embora, desgraçadamente, seu ódio mortal para com 
tudo que se referisse à Primitiva Religião da Natureza, os faça figurar nas fileiras da 
Magia Negra. 

Alexandra David Neal, a intrépida e sincera habitante do Tibete durante quatorze 
anos e a quem cem vezes teremos de citar, encomiásticamente, nestes apontamentos, 
em seu livro Da China à índia através do Tibete traz a seguinte passagem, relativa a um 
fantástico e natural castelo, habitado, sem dúvida, por algum daqueles misteriosíssimos 
seres. 

“Vivi durante muitos anos ao pé das neves eternas, assim como na verdejante e 
êrma região dos grandes lagos, a vida dos anacoretas tibetanos; conheço seus encanto 
especial e tudo mais quanto a isso diz respeito desperta meu interesse. Assim, enquanto 
meus olhos permaneciam fixos sobre os rochosos palácios do; Dokar-la ou “collado de 
Dokar” 5  , a 5.000 metros do nível do mar, uma convicção se foi apoderando pouco a 
pouco de mim: fatalmente alguém viveu ali! Uma espécie de mensagem misteriosa m'o 
dizia; por isso mesmo, um colóquio mudo estabeleceu-se entre mim e ele. Ademais, que 
importava haver naquela ereta montanha um ser – humano ou não – residindo? A voz que 
eu julgava ouvir no fundo da minha consciência, era o eco, em meu espírito, das idéias 
                                                        
5 Não traduzimos a palavra “collado” (que é “garganta” etc.), para não prejudicar o sentido etimológico (do sânscrito para o espanhol), 
que lhe deu o autor. 
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milenares, para onde o Oriente volve a cada instante: as idéias que parecem ter feito dos 
elevados cumes do Tibete uma, de suas inexpugnáveis fortalezas”. 

O mito, ou “verdade com roupagem de fábula”, relacionado com as Montanhas 
sagradas, não tem outra origem  6 . Dos jinas ou seres superiores que aí habitam 
invisivelmente, o próprio catolicismo fez o culto de seus ermitãos, culto jaino, no fundo 
semelhante ao que os romanos faziam, por sua vez, com o Jaino Templo de Janus, e aos 
quais recorrem, de preferência, as mesmas igrejas, nos supremos momentos de angústia 
ou calamidade, além de aí celebrarem sua inevitável e culminante festa anual. Para 
terminar este capítulo, copiemos o que, acerca de tais montanhas sagradas, escreve 
Dulaure: 

As montanhas ocupam um lugar considerável nas religiões primitivas, pois eram 
veneradas pelos povos, em cujo horizonte se elevavam as suas massas gigantescas. 
Seus cumes ocultos entre nuvens, pareciam chegar com freqüência aos céus; na sua 
encosta nasciam mananciais de férteis  ribeiras ou torrentes devastadoras. Seus cumes 
coroados de nuvens tempestuosas tornavam-se o manancial de relâmpagos e raios.  As 
montanhas, motivos de prazer e de terror, de temor e de esperança, ora ameaçadoras, 
ora protetoras, opunham barreiras, difíceis de franquear, aos inimigos limítrofes. Como 
não haviam de reconhecer os homens selvagens um poder sobrenatural, uma divindade, 
em todas elas? As montanhas converteram-se em deuses, que receberam a homenagem 
de quase todos os povos da terra. 

Máximo de Tiro afirma que, em seu século, acreditava-se que os, primeiros mortais 
adoravam as montanhas como símbolos de divindade, e es que vieram depois 
persuadiram-se de que não havia montanha que não servisse de morada a algum deus ... 
Esta adoração, filha da ignorância que foi mantida por força do hábito, chegou até os 
séculos cultos e se manteve entre os mais civilizados povos da antigüidade. O Monte 
Meru é uma suposta montanha erguida no centro do Svarga – o  Olimpo dos hinduistas. 
Supõe-se estar ela situada no norte dos Himalaias. Segundo a tradição, o Meru era a 
região da bem-aventurança dos primitivos tempos védicos, e designado com vários 
nomes como: Ratnâsânu (Cume da pedra preciosa), Hemâdri (Montanha de Ouro), 
Karnikâchala (Montanha de Loto) e Amarâdri (Montanha dos Deuses). É indicado ainda, 
no centro do Polo Norte, lugar do primeiro continente de nossa Terra, ou seja, no centro 
da Índia, rodeado de outros montes secundários. Simbolicamente, o cume deste monte 
místico está no céu, sua parte média na terra e sua base nos infernos... e em seu cume 
se acha a cidade de Brahmã. Interpretada esotericamente, faz supor que se refira aos 
limites que separam a atmosfera terrestre do éter puro ou melhor, que o Meru é o círculo 
que delimita a vitalidade terrestre. Nos mais formosos tempos da Grécia, rendeu-se culto 
às montanhas. Os deuses moravam, quase sempre, no monte Casio, no Ida da _ ilha de 
Creta e no Atabyrus da Ilha de Rodes. Os gregos conservam atributos de Júpiter 
reveladores da origem e afinidade desse Deus com as montanhas. A águia, que 
acompanha a representação de tal deus (ou garras de abutres), faz-nos lembrar os 
relâmpagos ou trovões que, segundo parece, partem quase sempre das montanhas. 

Os montes Ida da Ásia Menor, Dindimo, Pesinuto e Berecinto, eram dedicados a 
Cibele, a mãe dos deuses. A estes deve-se acrescentar o do mesmo nome (Cibeles) ou 
foi também consagrado a tal deusa, isto é, que era a mesma deusa, pois a palavra Cibele 
significa, ao mesmo tempo, a deusa e a montanha do mesmo nome, o que prova a 
identidade existente entre ambas. Saturno, pai de Júpiter, é  o nome de uma montanha 
situada nas cercanias de Atenas. Segundo Justino e Festa, a montanha em, que os 
romanos construiram o Capitólio, chamava-se também Saturno. De maneira que, Saturno 
                                                        
6 Não resta a menor dúvida de que todas essas “Montanhas Sagradas” tiveram uma causa misteriosa que as fizeram dignas de tal 
nome. O decorrer dos séculos formou a tradição e esta, mui naturalmente, adulterando o original sentido, concorreu para que as 
massas entrassem pelo domínio da superstição adorando tais montanhas, ao invés do fato (ou causa) que deu origem a serem elas 
consideradas como “sagradas”. Como isso, é tudo mais na vida: desde as religiões, que não passam de “duplos véus lançados sobre a 
“Sabedoria iniciática das Idades” (com o nome ocidental de Teosofia) até aos fatos mais corriqueiros da história. Nota do tradutor. 
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não era senão  uma montanha, antes os romanos a confundissem com o Cronos dos 
gregos, deus do tempo. Os alegoristas. ruão tardam em dar uma mulher a esse deus, a 
quem chamaram de Réa, cujo nome, tão celebrado pelos poetas, também era o de uma 
montanha situada próximo de Lampsaco. Era conveniente, que ambos os deuses fossem 
de natureza semelhante. 

Os antigos julgavam que o Atlas e os montes de Argea, de Anazarbia, o Brotis, o 
Quemis, o Hipo, o Gauro, o Líbano e  o Anti-Líbano, o Panion 7  , o Peloria, o Ródepe, 
o Sipilo, o Taurus, e o Viário, fossem montanhas divinas. Os getos adoravam à uma 
montanha onde residia seu soberano pontífice, cuja altura a tornava o santuário mais 
venerado do país e lhe dava o nome de montanha santa. Também os trácios, seus vizi-
nhos, tiveram sua montanha sagrada, a qual foi conquistada por Filipe, rei da Macedônia 
Os gauleses rendiam culto às montanhas e, sobre os Alpes, edificaram seu santuário. 
Veneravam a São Gotardo como uma de suas divindades. Nos Pirineus existiam muitas 
montanhas sagradas, de cujo culto se aproveitou o Cristianismo; tal como do Caillou de 
l’Aragé, situado sôbre a montanha vizinha de Heas, célebre pelas fábulas religiosas e 
pelo culto supersticioso de que era objeto. Uma inscrição encontrada perto de Bagnères 
de Luchon e outra, achada em Bakdan, nas proximidades de Bagnères de Bigorre, 
oferecem votos feitos às montanhas e demonstram a existência desse culto, na 
cordilheira Pirenaica. Os italianos adoravam ao monte Soracto.  

As montanhas, principalmente as limítrofes, eram preferidas para se fazerem 
sacrifícios aos deuses; levar-lhes oferendas, dirigir-lhes orações e erigir templos e altares 
em sua honra.  Tácito diz que, como as montanhas esto próximas do céu, os deuses se 
acham em melhores condições de ouvir as preces que daí lhes dirigem os mortais. Nas 
montanhas é onde nascem, educam-se e manifestam-se os deuses aos homens. Jesus 
pregou o sermão mais transcendente da moral cristã em uma “Montanha”, e sua 
crucificação e morte tiveram lugar no “Monte Calvário”. Encontram-se na Bíblia 
numerosos exemplos de altares erguidos em lugares elevados. Os altares de Bethel, do 
monte Galaad, de Sichem e outros mais são provas bastantes. Deus entregou a lei a 
Moisés num monte: o Sinai. Agathias exprobra, no século VI, os alemães súditos dos 
francos, por adorarem os rios, as montanhas e as árvores. No século VII, São Elói, bispo 
de Noyon, e São Gregório, o papa, fazem o mesmo aos franceses.  Tal fato, poderia ser 
apontado em outros países que possuem suas “Montanhas místicas” ... 

E, com certeza, inspirado em todas essas coisas e algo mais... foi que o genial 
mitólogo e músico compositor, Wagner, desenvolveu seu grande drama sacro Parsifal”, 
no “Monte Salvat”, isto é, em uma Montanha Sagrada”. 

 

 
 
 
 

                                                        
7 A palavra “Panion” faz lembrar a vulgar “Panteon”, ou lugar consagrado pelos gregos e romanos, a todos os deuses ao mesmo 
tempo; como em nossos dias, à memória dos homens ilustres e onde se recolhem as suas cinzas. 

Relacionado com isso se acha nosso estudo publicado em número anterior desta revista, com o titulo de “O Governo Oculto da S.T.B.” 
– estudo que desvenda, de algum modo, muita coisa sobre a nossa “Montanha sagrada”... ou a mesma que mereceu estas palavras do 
imortal Roso de Luna, em carta que nos dirigiu: “Quem me dera poder  visitar essa misteriosa “Montanha sagrada”..., que é bem a 
capital espiritual do Brasil!...” Assim é que, nas proximidades desse “Panteon” erguido pela própria natureza... descansarão as cinzas 
dos dois principais fundadores da Obra em que a S.T.B. está empenhada: Henrique e Helena. 

A respeito da “Pedra da Gávea” (outra “Montanha”, sagrada ou não) que, só agora (?) depois de tantos séculos decorridos, vem 
preocupando a nossa imprensa e cujas inscrições foram maravilhosamente interpretadas pelo Champollion brasileiro, que foi o grande 
arqueólogo prof. Bernardo da Silva Ramos, cuja morte o Brasil pranteou e esta Revista já teve ocasião de publicar interessante estudo. 
Errônea, sim, a opinião de quem a dá como “túmulo de Atlas” – um ser mítico – pouco importa se relacionado com certos mistérios que 
algumas partes do mundo ainda subscrevem e... o abismo imenso dos oceanos conserva ciosamente em seu seio: a desaparecida 
Atlântida, onde floresceu uma poderosíssima civilização. Nota do Tradutor. 
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HÉRCULES E OS DOZE TRABALHOS OU 
A S.T.B. AS DOZE CASAS ZODIACAIS 

por J. H. S. 

 

As lendas da antiguidade, cristalizações poéticas dos ensinamentos emanados dos 
templos, referem-se, com insistência, a um pais maravilhoso, na região onde o sol se põe, 
isto é, no ocidente. Os papiros egípcios citam-no como o Amenti, ou melhor, Amen-Ti, o 
Pais Oculto e também, já particularizando determinado lugar dessa região maravilhosa, 
falam. da Montanha do Ocidente, como sendo a Mansão das Almas osirificadas, 
justamente onde iam viver aqueles que, iniciados nos mistérios, imortalizavam-se e 
atravessavam o umbral de Ro-sta. Ro-sta dava para a sala de Maat, a deusa da Verdade. 
Ao passar a essa sala, o Adepto, o Osíris N. defrontava-se com os senhores que rodeiam 
o sol do Ocidente, podendo exclamar as palavras que encontramos no Cap. CXVIII do "O 
Livro da Morada Oculta": "Eu nasci em Ro-sta. Aqueles que estão entre as múmias me 
dão os encantos favoráveis no lugar sagrado de Osíris. Meu caminho é nas Moradas de 
Osíris". 

Hieroglificamente, era Ro-sta representada pela cruz ansata. O círculo dessa cruz 
e a boca humana, por onde se manifesta o Verbo; o Tau ou a cruz propriamente dita, ou 
sta, é o caminho pelo qual vai a Mônada, o Peregrino, o Hansa bramânico, o Cisne 
Branco do ciclo artúrico ou dos cavaleiros do Santo Graal, Grasalis, o sol místico, no final 
das contas. A tradição indiana, ao falar dos Jvatmas, as Centelhas ligadas perenemente 
ao Espírito Universal, enuncia: "Nesta infinita Roda de Brama, morada de todos os seres, 
peregrina o Hansa, pensa o Eu, deferencia o Governador" (Shvêtashuatara) ". 

Foneticamente, podemos ler a cruz ansata, de Ankh, ou da Vida, como – Ra e Ta, 
Ta-ra, a deusa da Sabedoria na Índia; Ro-Ta, o caminho por excelência, ou Ta-Ro, os 
arcanos que nas suas lâminas encerram todos os mistérios da Vida. 

Ro-sta, pois, na linguagem dos hierofantes, era a entrada para a mansão dos 
eleitos, .denominada pelos – latinos – Campos Elísios cujo umbral chamaram de Angus, 
útero, vereda propriamente dita, onde se verificam as dores do parto. O aspirante à 
Imortalidade, ao nascer para o Mundo da Verdade, atravessava um portal simbólico e 
suas angústias são semelhantes às da maternidade. Porisso diziam os místicos cristãos, 
referindo-se ao Adepto – O  Homem das Dores; e podemos recordar uma epístola de 
Paulo, o Ungido, aos corintos, quando assevera: "Sofro de deres de parto até que 
encontreis, o Cristo (o Ego Superior, elucidamos nós) no vosso Homem Interno". Na Índia, 
antes de nascer espiritualmente, o candidato, o discípulo trajado cem vestes brancas ou 
cândidas, atravessava a Vaca . Sagrada, a Vaca de cinco Patas, emblema da Terra, a 
grande Mãe ou Matar-Rhea (da composição dessas duas palavras surgiu o vocábulo 
material) Bhumrú". A Vaca Pentapoda era toda de ouro puro,  o qual vem a simbolizar o 
mesmo ouro filosofal dos alquimistas. 

Passando Ro-sta, o Adepto demandava o Amen-Ti, o qual, no plano histórico, só 
poderia ser atingido pelos homens depois que "Colombo abrisse a porta de seus mares”, 
na idéia de Castro Alves; e, muito antes todavia, após Hércules ter afastado a Europa da 
África para abrir o caminho para o mundo ocidental, a terra do mistério, os viajantes 
desses mares encontraram na África e nas Canárias avisos nos quais se proibia a 
navegação para o oeste. O consenso universal que prestigiou esses avisos foi anulado 
por Colombo, que "com três caravelas descobriu um reino que não era o seu” –  e a  
América, veio a ser para a Humanidade a Aurora da Libertação. 

Passemos agora a estudar os doze trabalhos de Hércules em relação com as doze 
casas zodiacais pelas quais passou simbolicamente a obra da S.T.B., completando, ao 
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comemorar seu 12o aniversário, um ciclo astrológico. Neste caso a S. T. B. vem a ser o 
Sol.  

Herakles, o deus solar grego, ou Hércules dos latinos, é derivado do nome 
sânscrito Hari-Kulas,  o Senhor Sol, o Espirito Planetário da Ronda, o Mel-Khalt fenício, 
que quer dizer, o  Senhor da Cidade, em correspondência ainda com o Ogma gaulês, 
nome esse que lido anagramaticamente vem a dar os de Mago e o africano caótico 
Ogam. 

Simbolizam os 12 trabalhos as provas iniciaticas por que passava o postulante. 
Passado o sol pelas 12 casas zodiacais concluiu um ciclo astronômico e todos os ciclos 
secretos se baseiam no Simbolismo de Hércules. A precessão dos equinócios, ao fim de 
25.920 anos, marca um ciclo grande, ligado ao mistério das, estrelas polares ou o "Olho 
de Druva", que vela por sua filha – a Terra. 

 

SENTIDO INICIÁTICO DOS DOZE TRABALHOS 
 
1. O Javali de Erimantho – Erimantho é oriundo de Heros Mantheia, que em grego quer 

dizer – o conhecimento do espírito, simbolizado no javali. Esse animal aparece, em 
todas as tradições, como Símbolo da Sabedoria Secreta. Adonis, Thamus e outros 
iniciadores foram destroçados por javalis. 

Varaha, o javali, ao contrário, foi quem matou o demônio Hiranyakha, que 
mergulhara a Terra no abismo das águas. 

Gautama, o Buda, dizem lendas, morreu de uma indigestão de carne de javali. A 
alegoria é clara: foi obrigado a desencarnar, como todos os grandes Iluminados que em 
excesso deram conhecimentos esotéricos à Humanidade. 

2. O roubo dos cavalos de Diomedes – este termo, contração de Dios-Medos, do deus 
dos medas, dos zoroastros ou guardiões do misterioso Fogo Celeste que se 
manifestará com Losuóch, na Idade de' Ouro, como o 10o  avatara de Vishnu, o Kalki-
avatara, o cavalo branco das tradições indianas. 

3. O roubo dos bois de Gueryou, dos bois solares, ou de Guer-Io, o Senhor de Ísis, 
representados, no Egito pelos bois: Apis e Mnenis. E este outro símbolo que se 
relaciona com o da vaca Pentápoda brahmânica, no que concerne a Osíris, o aspecto 
masculino da Divindade; ao passo que Io, a terneira cantada do Esquilo, é a própria 
Ísis, sua esposa e irmã. Mais um passo è compreendemos que a Índia é a Mãe da 
Humanidade e o Egito seu Pai, porque si o sacerdote da Terra de Khemi era a 
encarnação do poder filosófico e científico, o Adepto indiano, no seu profundo 
misticismo, representava a encarnação do Amor, essa característica feminina. 
Delineiam-se, assim, os dois caminhos apontados em todos os livros sagrados,  por 
nações: Jnana e Bhakti; isto é, Sabedoria e Devoção, os quais se completam com o 
do Karma, lei de causa e feito bem expresso nos povos da Ásia Menor. 

4. O roubo das viaçãs de ouro do Jardim das Hespérides – O  termo grego Hesperos, 
Hesper ou Vesper, a estrela matutina e vesperal, Vênus, Lúcifer, Portadora da Luz, 
Phosphoros, Shukra, de onde vieram, no dizer dos sábios, as altas inteligências 
cósmicas que deram a esta humanidade o intelecto, representado na mitologia grega 
por Prometeu. Esse termo, tem patente ligação com Pramanteia, o pramanta, a cruz 
védica de onde brota Agni, o fogo sagrado, o espirito que anima. Pois no jardim das 
Hespérides, as Atlântidas, as sete filhas de Atlas, guardavam os pomos da Árvore da 
Sabedoria, aquela que os hebreus colocaram no seu Gan-Eden, junto à Árvore da 
Vida. Ficavam esses maravilhosos jardins na Atlântida, cujos restos, conhecidos como 
a ilha de Posseidones vem a ser o 4o continente ou o Kusha-dwipa purânico. 
Transplantando as maçãs para todas a bacia mediterrânea, Hércules fez com que ali 
florescessem os mais venerados mistérios da antiguidade. Ao simbolismo desse divino 
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roubo (na verdade: uma prodigiosa transplantação de experiências imprescindíveis à 
evolução humana), prende-se o formidável e capital mistério da queda ou descida no 
sexo queremos dizer, a perpetuação da espécie mediante a geração sexual, 
consoante a tradição judaico-cristã ainda conserva apesar de não a saber interpretar. 
O "pomo de Adão" atravessado, como diz o povo, na garganta do homem, tem, de 
fato, relação intima com o Centro psíquico Vishuda, situado nessa região, o qual tem 
ligação com Vênus. Como força sutil da natureza ou "tatva", Vênus, é o Akasha, 
origem psíquica do Som, que faculta ao homem a expressão das idéias. A modificação 
das cordas vocais, quando o varão surge no adolescente, é prova assaz conhecida e 
bastantemente comprobatória de que Vishuda e o Sexo influenciam-se mutuamente. 

5. Limpesa das cavalariças de Augias, rei da Elida – Achamos logo correlação entre 
Elida e Helios, e a seguir Augéis, cujo nome, em grego, designa luz, raios de sol etc.. 
Consistiu esse trabalho hercúleo em limpar as imundices milenares das estrebarias 
que simbolisam este baixo mundo das animalidades, para que o sol do espírito 
pudesse manifestar-se na Terra e propiciar o advento da Satya-Yuga, a Idade de Ouro 
vaticinada pelos profetas, videntes e pitonisas de todos os tempos. Assim, só assim, 
poderiam os cavalos do carro de ouro do Sol cavalgar a Terra, conduzido o Senhor da 
Luz na Mercabah o carro de fogo. 

6. O combate contra a Amazona Hipolita – O sexto trabalho de Hércules é um dos 
maiores enigmas e representa vividamente o mistério da redenção sexual da 
Humanidade. Jamais foi falado sobre a Terra o significado supremo deste símbolo, 
nem mesmo pelos grandes Instrutores ou Iniciadores que, de ciclo em ciclo, espalham 
por entre o gentio de todas as nações as verdades; eternas e seus sentidos remidores. 
Seria aqui lugar ótimo para desenvolvermos ante o olhar claro de nosso leitores 
comentários amargos sobre o panorama abrasado de guerras e delitos sexuais ern 
que – peregrinos punidos pelas contingências cármicas – nos debatemos. Para tanto, 
não há espaço nem propósito, pois os leitores podem e devem. compreender isso, 
apenas volvendo para dentro de si mesmos, meditando e achando no seu Cristo 
interno o mestre que, qual Virgílio para Dante, lhes mostrará o inferno de sua 
personalidade e a de quantos ganharam a carne como castigo. É melhor, portanto, 
discorrermos sinteticamente sobre este trabalho, oferecendo aos nossos irmãos em 
Humanidade, elementos riquíssimos para meditarem e salvarem-se enquanto é tempo. 
Este trabalho vela o mistério das grandes profântidas que outrora, no segreda dos 
santuários entreviam, na profética tremulina das chamas de Agni, o destina dos 
homens e dos povos. Essas mulheres, profântidas, sibilas, pitonisas, mulheres 
divinizadas, ao fim, resguardavam nos templos a própria sabedoria representada por 
Aura-Mazda, pela luz de "Surya", pelo ardor de Osíris e pelo amor infinito de Dionisos, 
expressões várias porém  idênticas do próprio Verbo, que se há de apresentar no fim 
deste negro ciclo que entenebrece o mundo, quando vier no seu flamívomo cavalo 
alado, o Avatara do Pais dos Calquis. Elas estavam relacionadas com o nome da 
própria rainha das Amazonas – Hipólita. É por isso que vemos as amazonas contra-
postas heroicamente ao amor humano, em todas as lendas e tradições. Só Hércules, 
não com sua forca bruta, mas por ser o símbolo vivo do próprio mistério que elas 
custodiavam, podia vencê-las. Encontramos, perpetuado pelos bardos, nos, cantos 
nórdicos, o portentoso e iniciático ciclo dos Nibelungos; e nele vemos as mesmas 
amazonas com o nome de Valquírias, filhas de Votã e da deusa Herda, a Mãe Terra, 
(Mates-Rhea ou Matéria). as quais tinham o alcandorado destino de acender no peito 
dos imortais a ânsia ca imortalidade, que se concretizava no heroísmo que os levava a 
pugnar na eterna liça deste baixo mundo pelo amor ideal de todos os Iluminados – a  
Fraternidade. Valquírias, Val-Kyrias, (Vale dos Kyres Kurus etc.), Kuretas, Kyrias, são 
vocábulos prodigiosos radicados ao Kuru sânscrito, os filhos do sol, a raça eleita das 
tradições com o papel de conservar, a Ciência Secreta de nossos maiores. Dai a 
origem pretérita de Cures ou Torre, cidade dos sabinos, fundada por Médio Filho o 
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Himeia, seus deuses superiores, e termos outorgados como títulos honoríficos aos 
chefe das curicas romanas, que recebiam, como símbolo de sua delicada e 
responsabilíssima função social, uma pequena lança de ferro chamada hasta pura. 
Essa hasta romana. era uma especie da "Balança da Justiça", que presidia todas as 
transações jurídicas do direito quiritário (kyris). Por esses étimos constata-se que as 
Valquírias eram a perfeita representação do eterno feminino que corporifica as 
aspirações nobres, ou seja, a expressão tradicional da própria Sabedoria, as deusas 
Ísis, Astarteá, Anat, Semiramis, Minerva, Palas Atenéa etc. A chave sexual deste 
símbolo faculta a compreensão da constante luta entre o Homem e a Mulher, 
permanentemente condicionados à ânsia passional, mas realizando o desígnio oculto 
da evolução: queremos dizer com isto, praticando sua unificação no Filho, que vem a 
ser o resultado do choque amoroso. Envoltos nas ondas tumultuárias da paixão, o 
Homem e a Mulher vão, apesar de tudo, evoluindo até chegarem ao dia da "redenção 
do pedaço original", em que eles, harmônicos entre si, desaparecem no Andrógino, 
devido ao equilíbrio das propriedades solares e lurares de sua tríplice constituição. 

7. A corça Cerinita – Nas montanhas da Arcádia vivia a corça Cerinita, de galhos d'oiro 
e patas de bronze, consagrada a Artemis pela ninfa Taigeta. Incansável, desafiava 
todos os caçadores que a perseguiam. Hércules, durante um ano, por montes e vales, 
perseguiu-a até os Hiperbóreos. Cansada, a corça retornou sobre seus passos para a 
Arcádia, onde se refugiou no santuário da deusa. Aí Hércules a alcançou mas não a 
matou em atenção aos rogos de Apoio e sua irmã. A alegoria é clara: a Arcádia, a 
Arca onde se conservam as sementes de todo ser vivente, ou seja, os mundos divinos 
das regiões inferiores, é a mesma terra chamada, de Agarta pelos hindus, a Arghya 
(símbolo da Lua, de onde procedem todos os seres na Terra, e que hoje se esconde 
aos olhos obscurecidos dos homens, nas Invioláveis cidades subterrâneas. Porisso a 
corça lunar, já aureolada pelos fulgores do Sol, calca – o bronze atlante – de que eram 
feitos os seus cascos; e pôde ser consagrada a Artemis, a Deusa da Pura Luz, à 
Casta Virgem, que em tempo algum conhecera as alegrias do himeneu nem as 
máculas do amor, representando a própria verdade solar como Taigeta, uma das 
Plêiades, Mamas ou Amas de Kartikéa, o Salvador segundo a concepção bramânica, 
ou melhor, o Chefe dos Guerreiros Celestes – o  Akdorge das tradições transhimalaias 
– que virá, cavalgando seu níveo corcel, abrir as portas da cidade de Oiro. Estando a 
corça Cerinita diretamente ligada à tradição dos atlantes, é patente que Hércules 
vence no seu sétimo trabalho, o mistério do antigo povo vermelho, cujas relíquias ini- 
ciáticas se encontram custodiadas na verdadeira Cidade Eterna (não só por ser eterna 
mas por conter em si a própria eternidade) na Agarta, ou Arcádia, onde, dia e noite, 
fulguram Apolo e Artemis, o Deus do Fogo e a Deusa da Luz, expressões da própria 
Divindade desdobrada, duplicada na maravilhosa e pulquérrima geminação, para 
consumar o enorme sacrifício da Criação. Esses deuses tinham (e têm) em Hércules 
seu próprio rebento ou, para jogarmos com um símbolo conhecido no ocidente, o 
Verbo feito carne. 

8. O touro de Creta – Posseidon, o Senhor das Águas, o Netuno grego, ofereceu a 
Minos, Ménes, Manu de Creta, um touro que se tornou furioso porque o rei não o quis 
oferecer em sacrifício ao deus. Tornou-se o terror da ilha, até que Hércules o capturou 
e domou. Evidencia-se neste hercúleo trabalho a furta da lei do Touro, dominante na 
4a sub-raça atlante, a qual tirou seu nome – Toranica ou Turanica – justamente por ter 
vivido sob o influxo do signo zodiacal de Taurus. Essa lei levantou-se, no arrebol da 
nova raça nascida na Advarsha, o berço dos arias ou Aries, o Carneiro, e dirigida pelo 
Manu Vaivasvata até as ubérrimas terras de Sapta-Sindhavas. Até aqui o símbolo, 
agora o seu sentido : em plena raca ariana Hércules subjuga a tradicional magia 
atlante, representada no furioso touro, o quaternário inferior. 

9. A hidra de Lerna – Era filha de Tifon (Tiphaon) e de Ecdna (Echdina). Hórrido dragão 
de sete cabeças, habitava os pântanos marginais de Argos; seu hálito era peçonha 
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que envenenava todo o país e matava quem o respirasse. A cada cabeça que perdia 
nasciam-lhe duas. Corresponde, nas teogonias nórdicas, ao dragão Fafner, que 
guardava os tesouros dos Nibelungos. É o símbolo das forças brutas da Natureza 
elementar. É a expressão, sintética e medonha, dos monstros apocalípticos da cadeia 
lunar (antecedente da nossa Terra) ou, mais claramente. os assuras, não-deuses, os 
deuses sombrios que perpetuamente assediam os que libertar-se buscam dos 
caucásicos grilhões que os cativam à roda dos nascimentos e das mortes. É, no final 
das contas a infausta sombra do Mal que se contrapõe à fastigiosa luz do Bem. Tifon e 
Ecdena tinham na hidra de Lerna o produto legitimo de suas naturezas. Para matá-la 
Hércules teve o concurso de seu fiel companheiro Iolais. Este agitou contra o animal 
fatídico o purificador fogo dos archotes acesos nas trípodes dos templos iniciaticos. 
Iolaos, a lei de Io, a Lua, Ísis, ou a Sabedoria Iniciática das Idades. Só o fogo sagrado 
da iniciação espanca as trevas da ignorância. 

10. As aves do lago Stymphale – O vale de Stymphale, enquadrado entre altas 
montanhas, formava uma bacia onde as águas das neves derretidas empoçavam. Nas 
suas margens viviam as monstruosas aves, guerreiras de Ares (o deus da destruição, 
na mitologia grega), as quais lançavam suas penas como dardos e talavam os campos 
cultivados, repastando-se de carne humana. Seja qual fiar a etimologia e a tradução 
que lhe dêem os mitólogos, para nós, ocultistas, essas são as aves, fálicas que se 
nutrem da carne sacrificada no carnaval do sexo. (Carnaval ou "Carne-vale"). 

11. O leão de Némea – Hércules esmaga entre seus robustos braços a fera que apavora 
os habitantes de Némea. Arranca-lhe a pele para cobrir seu próprio corpo, como 
símbolo do sol que, no signo zodiacal, está em exaltação e por isso se torna 
invulnerável cora os despojos do leão, consoante reza a mitologia. Os leões ardentes 
são os deuses da mais alta hierarquia criadora. Promana deles o hálito vital que anima 
todas as criaturas e pode espiritualizar os que a eles se chegam. Astrologicamente, o 
leão é o signo do fogo. Por isso "Dhâranâ", (primitivo nome cie nossa escola iniciática) 
foi fundada a 10 de agosto, quando as Dez Luzes, as Dez Sefirots se manifestavam 
em plenitude, porque à S.T.B. .fora incumbido o Trabalho Mor de preparar os homens 
– todas as raças aglutinadas na Terra do Fogo Sagrado ou Brasil – para que o próprio 
Hércules, já como Maitri, pudesse vir a manifestar-se no sublime dia em que Ele, Rei 
do Mundo, surja avante de seu reino subterrânea, à frente de seu povo, como 
vaticinado foi no mosteiro de Narabanchi-Kure, pelo ínclito ser enviado de Shamballah, 
tal qual se pode verificar no livro de Ossendowski, traduzido em todas as línguas 
cultas – “Bêstas, Homens e Deuses". 

12. Herakles encadeando Cérbero – Finaliza o rosário cruciático de seus trabalhos, 
descendo ao sombrio Tártaro e encadeando Cérbero, o cão de três cabeças guardião 
dos reinos inferiores, para mostrar que na finalização dos "ciclos da necessidade" 
todos os homens, já osirificados habitarão a Terra Interdita. Motivo porque a 
fraternidade de Kaleb (cão, em árabe), no deserto líbico, situaria aos 23º  de latitude 
norte, tem por emblema o cão que resplandece em Sirius. Um dos mais prodigiosos 
períodos egípcios – o ano sótico - era marcado por Sirius. 

A fraternidade de Kaleb, aos 23º  de latitude norte, trópico de Câncer, já o dissemos 
várias vezes e o repetimos agora, é uma das mais veneradas pela Grande Fraternidade 
Branca, porque dela, nos dolorosos dias em que magos negros prepararam a múmia de 
Katsbeth (da hoje redimida princesa atlante Kalibet), saíram os dirigentes da missão em 
que trabalhamos – Henrique e Helena – ou Pitis e Alef, como então eram chamados na 
linguagem mística. Prepararam-se lá para operar nos planos oculto e histórico, até virem, 
após lutas cruentas, estabelecer aos 23º  de latitude sul esta gloriosa obra redentora. 

Capricórnio – o trópico em que atualmente viceja a Árvore da Sabedoria – está ligado 
ao profundo mistério dos Kumaras, os deuses que deram o mental ao gênero humano. 
Tendo a raça ariana desenvolvido, como lhe competia, o máximo progresso mental, é 
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claro que a apoteose da obra dos Kumaras deveria ser ultimada pela dos "Gêmeos 
Espirituais", na Terra Prometida. 

Conseguintemente, a lei da Causalidade exigiu que o Brasil fosse descoberto por 
quem através de seu nome apontasse a representação histórica e oculta dos Kumaras: 
Cabral. 

 

 
FAMOSO BIOLOGISTA PROGNOSTICA O  

APARECIMENTO DE NOVA RELIGIÃO 
 

DR. ERMELINDO PUGLIESI 
 

O trabalho que vamos apresentar tem o propósito de analisar as palavras do 
eminente biologista inglês Sir Julian Huxley, irmão do famoso escritor Aldous Huxley 
quando por ocasião das comemorações realizadas ao centenário da teoria da evolução, 
de Darwin, na Universidade de Chicago, em discurso publicado na "Folha da Manhã", de 
16-12-1959 e no "O Estado de São Paulo", de 20-12-1959, teve as seguintes palavras: 

"Embora deva ao pensamento a sua atual posição dominante, o homem ignora-o 
ainda quase completamente. A exploração do espirito humano mal começa. Será a 
principal tarefa da era que se abre diante de nós, como a exploração do globo foi a 
séculos precedentes. Esta exploração; psicológica reserva-nos certamente tantas 
surpresas como outrora a descoberta do mundo e é claro que oferecerá aos nossos 
descendentes novas e inúmeras possibilidades de enriquecimento e de desenvolvimento. 

Finalmente, a perspectiva evolucionista permite-nos discernir as linhas gerais do 
que será a religião de amanhã. Assim como o estômago é o órgão encarregado da 
digestão e faz intervir a ação bioquímica de determinados sucos, as religiões são os 
órgãos sociais encarregados dos problemas do destino e fazem intervir a noção do 
sagrado e o sentido do bem e do mal". 

As atuais religiões estão condenadas ao desaparecimento, na concorrência com 
outras "organizações" de pensamentos mais verdadeiros e mais compreensivos. Para 
atender à era que se aproxima, surgirá em futuro próximo uma Nova Religião. Terá fé no 
conhecimento. Tirará partido do imenso saber acumulado pela exploração intelectual dos 
últimos séculos, para impor uma nova estrutura teológica. Graças a um melhor 
conhecimento do espírito, poderá definir mais claramente as noções do bem e do mal, de 
modo a proporcionar maior apoio moral e focalizar o sentimento de santidade em objetos 
mais adequados. Em vez de adorar os senhores sobrenaturais, ela santificará as mais 
altas manifestações da natureza humana, no domínio da arte, do amor, da compreensão 
intelectual e fará da realização de todas as possibilidades humanas sua verdade 
suprema". 

"O homem evolucionário não pode mais procurar refúgio para sua solidão, 
lançando-se nos braços de uma figura paterna divinizada que ele próprio criou. fugir à 
responsabilidade de tomar decisões abrigando-se sob o guarda-chuva da autoridade 
divina ou isentar-se da árdua tarefa de enfrentar seus problemas presentes a planejar seu 
futuro confiando na vontade de uma providência onisciente, mas lamentavelmente 
inescrutável. 

A Nova Religião constituirá um bom exemplo de que a verdade nos faz livres; 
liberta-nos do temor subserviente do desconhecido e do sobrenatural e incita-nos a 
enfrentar essa nova liberdade com coragem temperada pela sabedoria e com esperança 
temperada pelo conhecimento". 
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COMENTÁRIO 
Graças a um estudo consciencioso das religiões, das ciências e filosofias com-

paradas, pode-se deduzir leis que outras não são que as secretas leis que ao Universo e 
ao homem regem: a LEI DA EVOLUÇÃO, a LEI DA CASUALIDADE e a LEI DOS 
RENASCIMENTOS SUCESSIVOS, expressão da evolução das "essências" ao longo das 
formas e dos tempos. 

A evolução cósmica e antropogênica se realiza nos três planos da existência no 
plano físico e psíquico, isto é, de "baixo para cima"; no plano espiritual, de "cima para 
baixo" e no plano mental ou consciente (intermediário), constituindo o centro das relações 
entre os "contrários". 

A evolução é a transformação da Vida como energia em Vida Consciente, isto é, 
com ciência ou conhecimento da LEI ou do Propósito Divino que a tudo e a todos rege. A 
Perfeição é o fim verdadeiro da evolução, que se processa através das Transformações 
da consciência e da Superação dos ciclos; é o fim verdadeiro de todos os sistemas, de 
toda e qualquer cultura, seja ela física, psíquica ou espiritual. A Perfeição total (e não a 
cíclica ou própria de cada período histórico.) é a finalidade última que temos ante nós e, 
assim sendo, o Ideal Supremo – a Vida Consciente – outra não é senão a Vida Divina na 
terra, a Vida do Espírito realizado na terra, dentro dos limites ou condições do universo 
material. A evolução não pode ocorrer sem uma transformação verdadeira, gradual e 
segura de todos os veículos do homem (Físico, Psíquico e Mental) e, porque não dizer, da 
própria terra em que vive. A Vida do Espírito realizada na terra, é a meta ou o Itinerário, 
para o qual se move secretamente nossa evolução. O surgimento e crescimento gradual 
da consciência é o motivo central da evolução. Pela própria natureza da evolução, este 
crescimento, não só se verifica em extensão e profundidade de suas capacidades, senão 
também em subida a um nível cada vez mais elevado. Inicia-se de um nível baixo de 
consciência, que é ignorância – um conhecimento em desenvolvimento que alcança, com 
o correr das idades, rima maior Luz e Organização, harmonizando seus poderes inerentes 
e \emergentes; finalmente, chega a um ponto de total capacidade e será este um estado 
ou ação – dono de verdades – trabalhando como uma visão que não é afetada por limi-
tações ou erros. Si há urna limitação, será um véu voluntariamente imposto, por trás do 
qual se oculta a Verdade, para manifestar-se no seu devido tempo... na justa sucessão, 
obedecendo ao chamado do tempo ou dos ciclos evolutivos. 

Todas as fases ou ciclos históricos da humanidade podem ser considerados como 
um desenvolvimento da consciência dos seres e da terra, na qual cada um tem seu lugar 
e significação e correspondem às "verdades" referentes às diversas épocas. Por isso a 
atual fase intelectual materialista deveria chegar e tem, sem dúvida alguma, sua finalidade 
e sua significação. É, a evolução materialista um processa que realiza a transformação da 
consciência de "fora para dentro", ao passo que a evolução espiritualista opera esta 
transformação de "dentro para fora". O intelectual materialismo faz do interior um 
resultado exterior; procura tornar a humanidade "perfeita" por meios exteriores e seus 
grandes esforços é que tendem a construir uma máquina social perfeita em obrigar os 
homens a serem (o que supõe) o que eles deveriam ser. Já o ideal espiritualista é a 
dissolução do "ego" no divino. 

A manifestação da Consciência total é um processo longo ou pelo menos de 
preparação longa e pode-se dizer que, às vezes, o trabalho se efetua sob uma forte 
pressão, visando alcançar seu fim; às vezes é retardado pelas coisas que se. levantam de 
baixo e que procuram ser eliminadas, antes que possam fazer novos progressos. 

Os ciclos de evolução tendem sempre para cima, mas são ciclos e como tal não 
sobem em linha reta. Por isso o progresso dá-nos a impressão de uma sucessão de 
subidas e descidas, mas o essencial às conquistas da evolução é conservado, mesmo se 
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eclipsando por algum tempo, para emergir novamente em formas novas, apropriadas às 
novas idades. 

Todo estágio ou etapa histórica da humanidade, todo processo de transformações, 
física, psíquica ou espiritual, é uma ponte ou degrau para o que se segue. Os 
intercâmbios de toda a natureza, as invasões, as imigrações, as fusões das raças, etc., 
são o processo natural e por excelência que permite (filo e antropológicamente) a 
continuidade de consciência e de evolução da humanidade. Através de inúmeros 
processos, todas as experiências e conquistas do passado são transladadas para outras 
formas mais apropriadas às novas idades, onde se firmará a consciência de todas as 
verdades e valores, constituindo nesta nova forma o verdadeiro elemento inspirador, um 
verdadeiro guia ou instrutor necessário, embora parcial, para as futuras experiências. 

Deste modo, todas as fases da humana história podem ser consideradas, como já 
dissemos, corno rim desenvolvimento da consciência da humanidade, onde cada raça, 
cada povo, tem o seu lugar e significação determinada, dentro do metabolismo geral da 
evolução. Índia, Pérsia, Grécia, Roma, etc. ... possuíram e preencheram seus fins, 
deixando-nos em forma de faculdades assimiladas, as características que tinham por 
missão desenvolver ou extrair em princípios, havendo para tanto herdado, por sua vez, 
potencialidade já desenvolvida de outras raças humanas, desde idades sem conta. 

O mesmo diremos das religiões, das ciências e filosofias e de todas as formas ou 
sistemas de governo – que outras não são senão aspectos transitórios, mas necessários 
e verdadeiros em seus tempos. Assim, o Hinduísmo, o Brahmanismo, o Judaísmo,  o 
Zoroastrismo, Islamismo, Cristianismo, etc., cumpriram com os seus ensinamentos, com 
os seus métodos, as verdades místico-religiosas que lhes coube desenvolver em seus 
tempos. A soma dessas verdades místico-religiosas de cada ciclo – as suas experiências, 
os seus ritos, seus valores enfim – foram transladados de um sistema para outro, até 
chegar no presente ciclo, já agonizante, no Cristianismo. Razão pela qual o Cristianismo 
tem em seu bojo, nos seus ritos, cerimonias e preceitos, as experiências efetivas de 
outras que o antecederam. 8 

É essencial da própria cultura e da tradição, é fundamental para o progresso 
humano, existir um aspecto acumulativo no homem e portanto na própria humanidade. O 
passado está no presente, como Guia, como Instrutor, que ora limita, restringe e modera, 
e outras vezes, impulsiona, abre os horizontes e enriquece. 9 

                                                        
8 No Dicionário português de Frei Domingos Vieira, pág. 830, encontramos o seguinte: BUDHISMO - Sistema moral etc. ... e abaixo : 
No Cristianismo há muitos traços que revelam a influência do Budhismo na sua formação. 
O Rev. R. P. Huc, missionário católico e figura acatadissima em toda a França, não só pelo seu alto saber, como por sua vastíssima 
cultura diz o seguinte na pág. 39, falando das semelhanças existentes entre o Lamaísmo (budismo) e o catolicismo: 

"As vestes de um grande Lama (Buda Vivo) que é o Superior da cada Lamaseria (Mosteiro Lamaico), são rigorosamente as de um 
Bispo. Mitra amarela, um longo bastão, em forma de coroça (croça, báculo episcopal), na mão direita". 

Nas págs. 45 e 46 diz : "Por mais superficialmente que se examinem as reformas de Tsong-kha-Pa, no culto Lamaico não se pode 
deixar de notar as semelhanças com o catolicismo. A croça. a mitra, a dalmática, a capa ou pluvial, que os grandes Lamas usam em 
viagem, nas cerimonias fora dos templos, o oficio a dois coros, a psalmodia, os exorcismos, o incensório sustentado por cinco cadeias, 
as bênçãos estendendo a mão direita sobre a  cabeça dos fiéis. O rosário, o celibato eclesiástico, os jejuns, o culto dos santos os 
retiros, as procissões, as litanias, a água benta. Eis as relações de culto que os budistas, têm conosco". 
9 Diz o Prof. Jung : "Assim como o corpo humano mostra uma anatomia geral acima e além de todas as diferenças raciais, também a 
psiqué possui um substrato geral que transcende todas as diferenças de cultura e consciência, que designei de Inconsciente Coletivo. 
Esta psiqué inconsciente, comum a toda humanidade, não consiste meramente em conteúdos capazes de chegar à consciência, 
senão em disposições latentes ante certas reações idênticas. O Inconsciente Coletivo é singelamente a expressão psíquica da 
identidade, que transcende a todas as diferenças raciais, da estrutura do cérebro. Sob tal base se explica a analogia e até a identidade 
dos temas místicos e dos símbolos a possibilidade e a compreensão humana em geral. As diversas linhas de desenvolvimento anímico 
partem de um único tronco, cujas raízes se estendera ao passado. Todas as representações e ações de consciente se desenvolveram 
desses protótipos inconscientes e se acham ligados a eles, especialmente quando todas as suas funções dependem mais dos 
impulsos instintivas que da vontade consciente, do juízo racional. Este estado garante uma saúde primitiva anímica, que se converte 
em inadaptação, tão cedo sobrevêm circunstâncias que exigem maior esforço moral. 
Por meio cio Inconsciente Coletivo todos os indivíduos se assemelham. pois neles estão contido. os complexos, as frustrações, os 
traumas não pessoais e sim da humanidade, desde os seu: reais longínquos albores. Aí se acham também, em vida latente, suas 
desilusões e esperanças, os motivos ora pobres, ora perversos; aí se encontram seres demoníacos em constante luta com outro heróis 
semi-humanos, semi-divinos e angélicos – uns representando o princípio do real e outros o principio do bem, com que já nascemos. 
Nesse Inconsciente Coletivo pelo qual nos apercebemos comovidos, de nosso estreito parentesco com os povos mais artigos e 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   13 e 14– Janeiro a Junho de 1960 – Ano XXXV 

Redatores :  Eng. Hernani Portela – Dr. Horácio P.Faria e Silva –  Dr. Raul F. Cruz 

 76

Podemos compreender muito do que o homem "escreve, registra", conhecendo o 
que "escreveu ou fez" no passado. Compreendemos São Mateus se tivermos lido Job. Se 
é verdade que Job lança luz sobre São Mateus, é também certo que São Mateus lança 
luz sobre Job. Compreendemos melhor Jesus e o Cristianismo, se tivermos conhecimento 
da vida e missão de Budha e o Budhismo. Si é verdade que Budha lança luz sobre Jesus, 
é também certo que Jesus lança luz sobre Budha. Na verdade só raras vezes trazemos o 
conhecimento do que precede, em auxílio do que veio depois. Um esclarece o outro – um 
é complemento do outro. O mesmo raciocínio ou processo se observa em todos os 
aspectos da conquista humana, para entendermos o sentimento das várias etapas de 
cultura ou do progresso humano. 

Nenhum sistema ou organização, seja ela místico-religiosa, política, cientifica, 
artística, etc., é verdadeira, a não ser dentro da época que lhe diz respeito. Nenhuma, é 
eterna (eis a razão dos Avataras ou da manifestação cíclica do Espírito da Verdade... ) 
mas se imortalizam sob a forma de faculdades assimiladas, constituindo as diversas 
formas de tendências, inclinações, etc., dos povos e dos seres, que orientam, que 
esclarecem, que iluminam e outras vezes obscurecem, por assina dizer, o caminho a 
trilhar. A verdade total é a soma das verdades parciais. 

Quando se descobre qualquer coisa nova, esta não substitui absolutamente o que 
se conhecia anteriormente, mas transcende-a, porque estamos num novo domínio de 
experiências, de conquista, de transformação, enfim, de evolução, muitas vezes 
admissível e acessível, devido a utilização integral do saber anterior. 

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

LEI CÍCLICA ou dos Renascimentos sucessivos, à parte de ser conhecida por 
todas as religiões do passado, é hoje uma lógica dedução da ciência de acordo com a 
filosofia. Tudo reencarna sobre a face da terra, porque todo o processo é cíclico, já que 
em toda a evolução atuam pelo menos duas forças: a força interna, e oculta que 
impulsiona todos os progressos e a Inércia do meio ambiente em que tais progressos se 
realizam. Quando triunfa a primeira sobre a segunda, o ciclo é ascendente; quando 
sucede o contrário, o ciclo é descendente, embora só na aparência, para ascender a 
                                                                                                                                                                                        
remotos, como os hindus, egípcios, gregos, romanos, Incas, astecas, etc., encerra-se em resumo, a essência das experiências da 
humanidade, que foram os fatos, os acontecimentos outrora vividos e por ela fixados. 

A assimilação e compreensão dos habitantes do Inconsciente Coletivo, os Arquétipos, pela consciência, diz o Dr. Camargo Pacheco é 
de importância transcendental. Isso porque as enormes cargas energéticas encerradas neles, quando são assimiladas pela 
consciência, enriquecem de maneira prodigiosa e cie tal modo que o indivíduo fica em condições de vencer, dai por diante, todos os 
obstáculos, todos os antolhos que se lhe anteponham, com espantosa facilidade. Esta ocorrência altamente benéfica, foi chamada pelo 
Prof. Jung de "função de relação ou função transcendente". Ao contrário, se os Arquétipos, que habitam o Inconsciente Coletivo, 
surgem à tona, de modo arbitrário, por ocasião de certos estados de inibição mental, em que a consciência fica impossibilitada de 
conduzir satisfatoriamente a nau psíquica, no mar revolto da vida, criam situações extremamente desfavoráveis que Jung denominou 
de "Inflação psíquica". 

Nas ocasiões em que a consciência atual se perturbe, se inibe; vacila e não encontra o caminho para sair de um determiná-lo e 
adverso acontecimento. é legítimo apelar para o recolhimento, a introversão e consequente regressão, com o intuito consciente de 
sondar o Inconsciente, para encontrar uma sugestão dada pelas imagens primigenas – os nosso pais, pelos arquétipos que embora 
arcaicos, já foram consciência a quarenta e quem sabe a duzentos mil anos. Esses arquétipos, embora lentos e antiquados, estão 
impregnados de muita intuição e tremenda energia. Os arquétipos representam, em certo sentido, as maneiras de agir, de pensar, de 
libertar-se dos obstáculos aparentemente intransponíveis, que foram válidas em outras épocas da história da humanidade, de modo 
que, á consciência do homem moderno, quando inibida, desorientada, pode consultá-la com êxito. Está claro que nesse, mergulho nas 
profundidades do Inconsciente Coletivo, a consciência precisa estar preparada, precisa lutar contra a tendência de diluir-se de novo 
nela passivamente, desistindo assim de seu papel de líder do conjunto psíquico. 

Pois bem, quando numa situação crítica que desconcerta, desnorteia a consciência, produz-se unia introversão, um determinado 
arquétipo que melhor possa sugerir uma solução para o caso. (Ex.: se for falta de espírito de luta, surge o Herói Interno) arregimenta o 
Inconsciente Coletivo. E como todos eles possuem energia especifica, atraem conteúdos da consciência com os quais se 
argamassam, formando um todo energético de extraordinária potência. De urna maneira geral, em determinadas situações críticas, 
procura-se, colocar em funcionamento o mecanismo da introversão mediante rituais, que agem como preparação espiritual. Esses 
rituais tem por finalidade orientar a "energia" para o inconsciente, obrigando-o assim a introverter-se. 

O espaço de que dispomos para o presente artigo não nos permite maiores comentários sobre tão interessante e profundo terna que 
utilizamos para ilustrar o efeito acumulativo e seu papel na evolução. Queremos deixar assinalado aqui, como consequência do que foi 
exposto, que as palavras dos grandes Instrutores ou Avataras da humanidade. Krishna, Buda, etc. ... terminado no presente ciclo em, 
CHRISTO, como soma diríamos, de todos que O antecederam... possuem a força e o poder comprovadas por gerações sem conta, 
porque formularam verdades e conceitos baseados na estrutura psíquica do homem... muito antes que a ciência pudesse vislumbrar 
algo nesse sentido. 

Prometemos para breve, numa série de artigos, voltarmos a este assunto quando tratarmos dos Símbolos. 
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ciclos ainda maiores. A Lua girando em torno da Terra descreve um ciclo; outro análogo, 
a Terra em torno do Sol e outro, enfim, do Sol em torno de outro centro. 

Diariamente descreve um ciclo todo sér. terrestre, em torno do eixo da Terra, ao 
girar esta. Na história, à toda era de grandeza de cada povo, de cada religião ou filosofia, 
sucede outra decadência, muitos de seus habitantes ou adeptos emigram a novos países 
(geralmente de Este a Oeste) como a marcha aparente do Sol) e ali formam novos ciclos 
de povos. E não há necessidade de dizer que assim ocorreu com os Árias, que passaram 
para o Irã, ao Egito e à Caldeia; com os habitantes da Ásia Menor, que passaram aos 
diversos países do Mediterrâneo; com os gregos que passaram para a Itália e península 
ibérica; com os bárbaros que passaram para a Europa e hoje, com os europeus, que 
emigram em massa para as Américas. 

Cíclica é a marcha da água do mar às montanhas pelas nuvens e das montanhas 
ao mar, pelos arroios e rios; cíclica é a espiga, que dá os grãos e o grão que reencarna 
em planta e espiga; cíclico é o curso das estações e o curso 

das idéias, a alternância do sono e vigília; a marcha do oxigênio na atmosfera, unindo-se 
ao carbono nas folhas dos vegetais... Em uma palavra, estes exemplos podem multiplicar-
se ao infinito, o ciclo, de raio maior ou menor, presidindo a toda a fenomenologia da vida, 
porque é o oculto desfilar das essências através das ilusórias aparências das formas. Que 
tem, pois, de particular que a essência do Ego, que é o Homem, não esteja também 
sujeito à Lei cósmica dos ciclos, se em nosso organismo se dão as trocas de todos os 
elementos, em obediência às leis da natureza? Se, a matéria tem um ciclo eterno, por que 
não há de ter a força, a essência mesma, que na matéria evolui? Seria absurdo. 

A humanidade de nossos dias, não lhe ocorre outra objeção contra isso que a falta de 
recordações de nossas problemáticas vidas anteriores. Isso é infantil por si mesmo. 
Recordamos, por acaso, um por um, todos os sucessos ou fracassos da vida atual, que 
temos tão perto? Talvez não recordemos nada do nosso passado porque, por um 
"mecanismo" piedoso, dadas nossas atuais paixões, nos poderia causar um prejuízo 
imenso, irreparável e abrir-se de novo a chaga que um misericordioso "mecanismo" de 
esquecimento fecha com a morte.  

Essas crianças prodigiosas, músicos, matemáticos, sábios, etc., desmentem com 
sua ciência já adquirida, não porém em tão poucos anos de vida atual, tudo quanto ao 
contrário se possa objetar. 

Se em uma selva há árvores de todas as idades físicas, por que não há de haver 
seres de todas as idades psíquicas na grande floresta do mundo moral?  A Divindade 
assira resultaria mil vezes mais justa, do que injusta, como a supomos hoje, criando 
privilégios de nascimento, que seriam recompensas de um nobre passado. O próprio 
pecado original do catolicismo poderia ser um "pecado originário" ou de origem e nossos 
mitológicos pais espirituais um "símbolo" – não mais do que nós outros mesmos, em vidas 
anteriores, como pais espirituais de nossos futuros destinos – (era função das idéias 
anteriormente expostas, nas primeiras páginas). Assim se explicaria também como um 
mesmo “pecado original" do catolicismo gravita de tão distinto modo sobre o que nasce 
príncipe e sobre o que nasce mendigo, sem necessidade de recorrer ao expediente de 
Deus, que nos criou já desiguais ao nascer, sem razão alguma, para nos mostrar como 
um pai que de tão diferente maneira cria a seus filhos. A evolução interna da Divindade no 
homem, que é a chispa de seu Oceano de figo, se iria construindo a si mesma seu 
veículo. Um malvado não seria desse modo senão uma alma jovem a quem se há de 
auxiliar e amar; um sábio e um santo seriam os triunfos de uma longa e velha "meta" 
percorrida – os irmãos maiores das raças – os heróis. 

Assim se explica que todas as religiões admitam a Reencarnação, exclusive o 
Cristianismo, infelizmente, para o retarde da evolução, chamada a se modificar, ou 
melhor, a se transformar, para ceder lugar a uma forma mais compreensiva, mais lógica e 
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mais favorável ao que o "ciclo" evolutivo exige – que seria a Religião-Ciência ou o 
Cristianismo Eubiótico ou ainda, aquela Organização Psico-Social, a que se refere Sir 
Julian Huxley (motivo de nosso trabalho) – como soma das experiências, de todas as 
verdades transcendentais dos ciclos que se foram. As religiões, tal como o Catolicismo, 
que não aceitam ou não professam as Leis da Evolução, dos Ciclos ou da Casualidade, 
ver-se-ão muito em breve em graves dificuldades na solução de vários problemas que já 
começaram a se delinear no campo das atividades humanas, quer cientificas, filosóficas 
ou políticas. A não aceitação da Lei da Casualidade (ou de Karma) faz com que a Lei 
Divina se torne perversa injusta, pois, como vimos acima, a uns faz felizes e a outros 
miseráveis, o que não é nada justo. O próprio Pio XII  10  , ordenando que a Igreja 
voltasse ao Cristianismo primitivo, desejava restabelecer a "transmigração das almas" que 
foi excluída no Quarto Concílio. E o que é a transmigração da alma senão a 
Reencarnação? 

Quem saiba ler entre as linhas, certas passagens veladas do Evangelho, com-
preendei á pontos pouco explicados até aqui, como a passagem em que Jesus, 
respondendo ao apóstolo que lhe perguntara por Elias, disse: "Ele já veio e vós não o 
reconhecestes". Como já veio, senão reencarnado? 

Os gnósticos cristãos ou eruditos, jamais duvidaram do postulado religioso da 
Reencarnação, como transparece em Amonio Sacas, Plotino, Porfirio, Jâmblico, Orígines 
e até mesmo São Paulo (Padecerei das dores de parto até que em vós se manifeste  o 
Cristo interno ... ), o grande Iniciado cristão, tão pouco compreendido. A Lei Cíclica da 
Reencarnação é uma conseqüência lógica de DHARMA e KARMA – a Lei da 
Casualidade. 

DHARMA – significa LEI, de radical sânscrito dha: estabelecer, que deu em todas 
as línguas da família, as palavras que significam LEI. Vasconcelos de Abreu – ("Curso de 
Literatura e Língua Sânscrita e Védica" - vol. III - pág. 78) diz: desse radical dha, vem o 
dâtâ (Zenda), o ti-the-mi (Grego) com o significado de: estabelecer, fazer; dere (Latim, em 
verbos como abdere: pôr de parte, ocultar); do mesmo modo o thémus (Grego): lei e 
demor (Gótico) : juízo, opinião; doom (Inglês): sentença, etc. do radical dha vem 
DHARMA, que em sânscrito significa: Lei (como princípio de conservação dos sêres para 
a realização de um objetivo superior); tem a sua raiz em dhris suster, suportar, assegurar 
(a estabilidade compatível com as condições de Manifestação e evolução). 

Dharma equivale a Lei da Evolução ulterior, progresso que se deve realizar, ideal 
que há de presidir ao desenvolvimento ulterior de cada tempo, para os homens e os 
novos. É uma lei reta, amorosa, inteligente, toda bondade e liberdade de certo modo, que 
envolve a fórmula sintética do progresso de cada tempo. Cada país trem o seu Dharma 
ou Lei na história e, uma vez que a realizou, termina a sua missão como povo e 
desaparece do cenário do mundo, para que outros povos mais jovens a sucedam (como 
"fruto" das experiências passadas). O povo hindu realizou um ideal metafísico; o egípcio, 
um ideal de ciência, de mecânica e de alquimia; o caldeu, um ideal astronômico; o grego 
um ideal artístico; o romano, um ideal de justiça distributiva e assim sucessivamente, até 
chegar ao Continente Americano – particularmente o do Sul – BRASIL – (a que inúmeras 
vezes nos referimos nesta Revista, ao tratarmos da Missão da SOCIEDADE TEOSÓFICA 
BRASILEIRA) – nossa querida pátria, cujo ideal se sintetiza no Vaso Sagrado, contendo 
no seu interior as águas redentoras de uma Nova Humanidade que, como raça cósmica, 

                                                        
10 O MUNDO VISTO PELOS PROFETAS - De Henry Lichtner. - Pág. 87 - "Há uma multidão de oráculos, anunciando que seria neste 
tempo da "grande punição" que um "Grande Monarca" e um "Santo Papa" (chamado por muitas profecias o "Papa Angélico") adviriam. 

O grande Rei futuro seria o mais forte monarca da Terra. Será chamado "Imperador romano", Com este enviado de Deus, a paz se 
restabelecerá em todos os países. Os homens serão felizes e muito piedosos; "as casas dos cristãos parecerão conventos", de tal 
forma será grande o zelo de se santificar". 

Em geral, as predições concordam no ponto que o Grande Monarca e o Grande Papa aparecerão ao mesmo tempo em que o poder do 
Mal será esfacelado". 
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no dizer do grande etnólogo mexicano José de Vasconcelos, realizará a concórdia 
universal, porque será filha das dores e das esperanças dessa mesma Humanidade.  

O Dharma de cada um de nós é peculiar segundo o nosso grau de progresso. Os 
menos evoluídos ou inexperientes, encontram-se sob o peso das mais grosseiras 
paixões, porém, pouco a pouco vão. depurando o seu Dharma, como o fruto das 
experiências entesouradas em suas múltiplas existências de justa expiação e dores. 
Outros, algo mais evoluídos, desenvolvem seus "interesses" entre um imenso afã 
comercial ou de lucro. Depois, seus "egos" vão adquirindo, através de seus ciclos 
evolutivos, mais e mais conhecimento e já não lutam tanto pelo ouro e sim por ideais  
superiores de pátria, artes, ciências, etc., até ir-se formando o sacerdócio humano no seu 
mais elevado sentido profissional, como pólo oposto ao afã de lucro. Os outros três graus 
do Dharma humano são muito excelsos e misteriosos do mundo ou no seio de 
inacessíveis regiões, quando não no fragor de uma renúncia pelo bem dos demais, essa 
vida de perpétuo sacrifício, que engendra os Cristos, os Budas, os Hermes, os Orfeus, 
personagens ao par de históricos, míticos e místicos, que expressam e governam com 
suas divinas grandezas a todos os grandes ciclos do passado e que há de repetir-se 
também no futuro e talvez mais cedo do que possa suspeitar o nosso ceticismo. 

Quando uma Lei é violada e o dever não se cumpre, surge o espectro do Carma, a 
Lei de Talião, a Nemesis vingadora do Destino, que nos carrega de responsabilidades tão 
enormes como se fossem antes as voluntárias transgressões cometidas contra aquela 
outra lei tão bondosa de outrora. Assim, aprendemos pela fatalidade de um destino 
inexorável ao favor ou à suplica, tudo aquilo que antes não realizamos livremente pelo 
amor e nem aprendemos livremente pelo estudo. Esta idéia é o dignificador que foi 
possível sonhar uma filosofia, porque assim o homem vem a resultar o credor do próprio 
destino sobre a terra, e ser em pequeno uma força criadora do Cohmomesmo, um 
colaborador minúsculo da OBRA DIVINA que se denomina Manifestação do Espírito da 
Verdade ou da EVOLUÇÃO, SUPERAÇÃO, PERFEIÇÃO (melhor dito METÁSTASE 
AVATÁRICA ?) . O Carma, enfim, premeia ou castiga, fazendo reconhecer de um modo 
fatal, curto ou longamente, o fruto de tudo aquilo que semeamos no passado (A parábola 
do Bom Semeador). Tudo o que sucede aia vida ou é uma conseqüência de um ato nosso 
anterior ou então uma amorosa prova para o futuro. 

Que todos os povos, que todos os homens tenham um ideal é uma verdade sobre 
a qual acreditamos ser aceita por todos. Ela se impõe a cada ser humano, estimulando 
nosso progresso. 

 

TOCHA DO FOGO SIMBÓLICO 
 

 Ilustração: foto com o Prof. Henrique J. de Souza segurando a tocha simbólica. 

 

Foi com essa mesma Tocha, que após percorrer o Brasil de Norte a Sul e de Leste 
a Oeste, se acha agora em exposição no nosso Templo, que o Grão Mestre da Ordem do 
Santo Graal ordenou que fosse ateado o FOGO nas três fogueiras armadas nos lugares 
onde a nossa Obra se firma. São eles: Itaparica, cuja fundação cíclica ou histórica se deu 
no dia 24 de Junho de 1899; São Lourenço, fundada espiritualmente a 28 de Setembro da 
1921; e Niterói, fundada material e objetivamente em 10 de Agosto de 1924, mas com 
vibração hoje na fazenda ARABUTAN, em Mato Grosso (ARABUTAN, nome tupi 
escolhido pelo Grão Mestre, quer dizer ,”região do Fogo e era dado pela referida raça ao 
próprio Brasil”. 

Esse fato memorável aconteceu no ano passado, na presença de vários :Irmãos e 
Membros de nossa Obra, quando a S.T.B. completou 60 anos ,de existência cíclica ou 
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histórica – precisamente a 24 de Junho – na :residência do Grão Mestre, à rua Baturité; 
287, Aclimação, em São Paulo. O mais interessante de tudo isso é o fato de que, alguns 
meses depois dessa gloriosa Tocha de Fogo simbólico ter sido levada à Brasília, Capital 
política do Brasil, foi em seguida oferecida à Sociedade Teosófica Brasileira, com 
palavras dignas de verdadeiros patriotas, como o são aqueles que escreveram a 
mensagem ao lado, vindo ter à Capital espiritual do Brasil, como a cognominou o grande 
gênio do nosso século, Dr. Março Roso de Luna. 

Sim, viva o Brasil – Terra do Fogo Sagrado – Berço da Nova civilização, aberto a 
todos os povos da Terra! 

ASSOCIAÇAO ATLÉTICA VETERANOS DE SÃO PAULO 
 

Fundada em 19/12/1943 

Viaduto Dona Paulina, - 34 – 10o andar - Conjunto 105 

 Sede própria: Edifício Leon 
 
 
 
 
 
São Paulo, 31 de Março de 1960 

Exmos. Srs. Diretores da Sociedade Teosófica Brasileira 

Rua da Liberdade, 47 CAPITAL 

Prezados Senhores 

Temos o prazer de levar ao conhecimento de VV. Ss. que em reunião realizada no 
dia 29 do corrente, foi por unanimidade da Diretoria, aprovada a sugestão do nosso 
Presidente, Sr. José Centofanti, em ofertar a essa digna Sociedade, a nossa tocha do 
“FOGO SIMBÓLICO”, a qual ficará em poder de Vv. Sa., como recordação de nossa 
Associação. 

Queremos cientificá-los que a tocha “FOGO SIMBÓLICO”, tem para a nossa 
Associação uma lembrança histórica em nossa vida esportiva, pois foi. ela que trouxe de. 
MONTE CASSINO, na Itália, a chama Simbólica da PÁTRIA, daquela além mar, 
percorrendo parte da Itália, França, Portugal, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, BAHIA, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina até Rio 
Grande do Sul, onde foi acesa a pira simbólica da PÁTRIA, no dia 7 de Setembro, prova 
essa organizada pela Liga de Defesa Nacional, composta de elementos do nosso 
Glorioso Exército Brasileiro. 

Também já foi usada pela Força Pública, do Estado de São Paulo, Prefeitura de 
São Caetano do Sul, Jogos Abertos do Interior, IV CENTENÁRIO DE SÃO VICENTE e da 
cidade de SANTO ANDRÉ. Em 1959, veio de BRASÍLIA e foi até Rio Grande do Sul e 
também tem servido a todos os clubes esportivos de São Paulo em suas comemorações 
atléticas, principalmente na célebre corrida de São Silvestre, realizada todos os anos. 

Fazemo-os cientes dos fatos acima, unicamente para que Vv. Ss. possam avaliar o 
quanto essa tocha do “FOGO SIMBOLICO”, representa para a nossa Associação e para 
todos os corredores que dela fizeram uso em suas provas pedestres, e por este motivo, 
temos a certeza, que a mesma em poder de Vv. Ss., continuará a receber os mesmos 
respeitos e dedicação, tão bem ou melhor do que os nossos. Sena outro motivo, 
subcrevemo-nos, com toda consideração e apreço. 

 

a) Orlando Deodato Menicci    a) José Centofanti 
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Secretário       Presidente  

Observações: - Firmas reconhecidas no Tabelião Cyrillo, em São Paulo. 

 

DIPLOMATA DE 16 ANOS 
 

O MAIS MOÇO PROPAGANDISTA DO BRASIL NOS EE.UU. - (Dos Jornais) 
 

Na qualidade de hospede oficial do Governo Brasileiro e atendendo a honroso 
convite que lhe foi dirigido pelo Sr. Juscelino Kubitschek, Presidente da República, dado o 
interesse sempre demonstrado por tudo que diga respeito ao nosso país, visitou-nos nos 
últimos dias do mês de março p. findo, o jovem  Arthur J. Collingworth,  concretizando 
assim desejo que sempre acalentara em seu espírito quando, mantendo assídua 
correspondência com outros jovens estudantes brasileiros, obtinha informações sobre 
diversos setores de nossa vida. 

Ao desembarque do jovem diplomata, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, 
compareceram o Sr. Alberto Sued, na qualidade de representante do Governo Brasileiro e 
um grupo de rapazes e moças da Sociedade Teosófica Brasileira, empunhando bandeiras 
dos dois países irmãos, sociedade através da qual obteve aquelas informações que 
provocaram grande entusiasmo pelas cousas do Brasil. 

Há um motivo oculto, explicado pelo nosso Venerável Mestre, Prof. Henrique José 
de Souza – Presidente da Sociedade Teosófica Brasileira – que já conhecia e louvava o 
entusiasmo do jovem norte-americano pelo pais que será o Berço da Nova Civilização; as 
tendências do mais novo diplomata brasileiro que, embora nascido em outro país do 
Continente Americano e extra-oficialmente desempenhando aquele cargo, estão 
relacionadas com: o trabalho de sentido profundamente esotérico da Obra da S.T.B. na 
face da terra, daí o interesse despertado pelo nosso país. 

Estendendo sua visita a São Paulo, foi aqui recebido festivamente pelos membros 
cia Casa Capitular "Cruzeiro do Sul'', Rama da Sociedade Teosófica Brasileira, 
representada pelo seu Presidente, o Ven. Com. Ary Telles Cordeiro, com quem palestrou 
demoradamente, por intermédio de sua interprete companheira de viagem, Srta. Dalva 
Mercante, revelando seu grande contentamento em visitar  também nosso Estado. Na 
visita feita à sede daquela Rama, onde pôde ouvir os Mantrans que foram tocados e 
cantados, como a revelar o sentido profundamente espiritualista de nossa Obra, 
confessou-se encantado com tudo o que lhe fera dado observar, lamentando apenas não 
existir em sua pátria de nascimento uma organização nos moldes e com o significado da 
S.T.B. 

Entusiasmado pelo progresso também material da cidade de Anchieta, não 
escondeu sua admiração pelo ritmo do trabalho do povo paulista que edifica "a cidade 
que mais cresce no mundo", criando o patrimônio sempre crescente de seus filhos, 
concretizando as históricas palavras do grande Presidente democrata do pais amigo e 
que fui Abraham Lincoln, quando disse: 

"A propriedade é o fruto do trabalho; a propriedade é desejável, é um bem positivo 
do mundo. Alguém sendo rico, mostra que os outros também poderão sê-lo e isto é 
encorajamento para a indústria e a iniciativa pessoal. 

Não deixe aquele que não tem casa destruir a de outrem. Mas dê uma 
oportunidade para trabalhar diligentemente e construir uma para si, assegurando também 
com esse exemplo, que ela estará a salvo de violência depois de edificada". 

Prometendo voltar ao país que tanto admira, logo que surja oportunidade para tal, 
despediu-se agradecendo a entusiástica e sincera acolhida que lhe foi proporcionada dos 
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poucos dias que conosco conviveu, deixando em nossos corações aquela sensação de 
euforia pelo dever cumprido, e, por que não dizer, orgulho pelo sentido de brasilidade que 
representa a Obra da Sociedade Teosófica Brasileira. 

 

 


