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E V O C A Ç Ã O ! 
 

Erguei os vossos ramos, os vossos símbolos, os vossos lauréis, ó prodigiosos 
Rishis indianos, excelsos baluartes da privilegiada Raça sob a égide do Manu Vaivasvata! 

Fazei o mesmo, ó 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 chegara os últimos rebentos da gigantesca Árvore da Vida, 
cujas raízes se limam nas regiões mais profundas da Matéria... 

Sublime Vyasa, 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 Romakapura 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, sublimes 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 ele 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!” 
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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 gravara nas gloriosas páginas do 
excelso Kamapa! – mas, e tão somente, a estupenda, a maravilhosa Obra, de que fostes 
os seus poderosos e magnificentes BALUARTES! 

Om Mani Padrrne Hum! Om Tat Sat! Om santi, santi, santi! 

ADI-BUDHA  VAHAM BUDA! 

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

 

Nesta primeira parte, do atual número de DHÂRANÂ, encontra-se uma Revista-
álbum estreitamente relacionada com a História da Obra em que se encontra empenhada 
a  Sociedade Teosófica Brasileira. Trata se de uma recapitulação resumida, simbólica e 
ilustrada de fatos e de cousas que, embora aparentemente afastados no tempo, 
encontram-se estreitamente ligados pelos laços do Destino. No entanto, mister se faz que 
o leitor possua a "intuição" necessária para perceber, sob o véu da fantasia, o Espírito ou 
Verdade que se oculta. 

Felizes daqueles que tal coisa conseguirem!... 

 

CIDADE DO SALVADOR 
 

"O Brasil é o .Santuário da Iniciação do gênero humano a caminho da sociedade 
futura". - H. J. de Souza. 

 

Ilustração: imagens dos símbolos de Cabral 

Legenda: 

PEDRO ALVARES CABRAL E SEU BRASÃO 
 
Ilustração: imagem – retrato de Tomé de Souza 

Legenda: 

Tomé de Souza – “da Casa dos Souzas” em Portugal – como primeiro Governador 
do Brasil, foi o fundador da Cidade do SALVADOR. Aportou ele, àquela cidade, com Seis 
embarcações, entre as quais se encontravam três caravelas portadoras dos nomes: 
Salvador,  Conceição e Ajuda. Nomes estes, estreitamente ligados à Obra em que se 
encontra empenhada a S.T.B. Sua bandeira e emblema foi “uma pomba trazendo no bico 
o ramo da oliveira”. E, por baixo, a conhecida frase latina SIC ILLA AD ARCAM 
REVERSA EST. Tanto a bandeira como o dístico são até hoje usados pela intendência 
Municipal da Capital baiana. Tomé de Souza foi também fundador da cidade paulista 
“Conceição Itanhaém”, onde tiveram parte ativa os jesuítas Manoel da Nóbrega e José de 
Anchieta, por sua vez, estreitamente ligados à cidade de São Paulo. 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

Casa onde “nasceu” o Dirigente da Obra em que está empenhada a “Sociedade 
Teosófica Brasileira”, á Rua Teixeira de Freitas no 27, na Cidade do Salvador (Bahia). Por 
“lei de causalidade”, tendo a Prefeitura de fazer uma praça, neste mesmo lugar, foram 
desapropriadas as casas que antecediam aquela, o que lhe deu a “primazia” de ficar na 
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esquina, defrontando-se com o monumento dedicado ao grande orador baiano, que dá 
nome à mesma rua. 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

A mesma casa depois de remodelada. 

Fato interessante: O Dr. Jaddo Couto Maciel – por saber que na mesma (a antiga) 
havia nascido o Prof. Henrique José de Souza – fez várias tentativas Infrutíferas para 
examiná-la por dentro. Até que chegou o dia de, vendo na janela um novo residente, por 
sinal que seu amigo, saltou do bonde e, narrando-lhe certos fatos relacionados com a 
Obra em que a S.T.B. está empenhada, inclusive o do referido nascimento, o amigo 
convidou-o a entrar. E acabou por lhe dizer: “É Interessante. Minha senhora teve um filho 
esta noite... E você vai ser o padrinho. Foi uma interessante “causalidade”... 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

Palácio da Aclamação 

O prédio onde hoje funciona o Governo baiano, está situado no mesmo lugar onde, 
em outro “palácio mais modesto”, residiu a família do mesmo Dirigente da S.T.B. Foi aí 
onde se deram dois trágicos acontecimentos que merecem ser aqui relatados, ou sejam: 
o primeiro foi o do mesmo Dirigente, quando ainda criança, estando a brincar com seus 
irmãos no jardim da referida residência, ter caldo sobre a lança do portão que separava a 
chácara do jardim. E de cujo acidente salvou-se “miraculosamente”. Sua mãe – que 
estava pondo flores nas jarras de duas imagens (Senhor dos Passos e N. Sra, das Dores, 
as mesmas que figuram no Museu de nosso Templo, em S. Lourenço. E na cabeça, da 
primeira dessas imagens se acha uma parte dos cabelos de JHS, enquanto a maior, na 
do Senhor dos Passos da Ajuda, que sal todos os anos na Procissão da Semana Santa), 
repetimos, sua mãe caiu sem sentidos no solo... O pequeno, todo banhado em sangue, 
gritava para seus irmãos e empregados que o seguiam: “Diga à minha mãezinha que eu 
não tenho nada” ... E semelhante “cicatriz”, como “condecoração” que lhe restou daquela 
“tragédia”..., sangrava até o ano passado, em datas que não podem ser reveladas de 
público. Inúmeras foram as pessoas (a maioria ainda nas fileiras da S.T.B.) que assistiram 
semelhante fenômeno. 

Quanto ao segundo acidente, estando ele também a brincar com seus irmãos, cai 
em cima de uma grelha candente, ao entrar correndo na cozinha. Foi um dia de 
sofrimentos, tanto para o pequeno como para todos da família! Sim, fato idêntico ao do 
“martírio de São  Lourenço”, cujo nome se acha estreitamente ligado à História de nossa 
Obra, do mesmo modo que o de José de Anchieta, cujas peças teatrais falam tanto desse 
mesmo “santo”. 

Digno de admiração é o fato da referida casa passar a Sede do Governo Baiano. E 
o lugar de semelhante “martírio de uma criança”, ser o mesmo do Portão principal do 
referido Palácio, “ornado com as armas da República, etc.”. Algo assim, como se, “por 
força de Lei” (“lei de Causalidade”? ...) se procurasse prestar Homenagem a esse mesmo 
lugar, na razão do DURA LEX, sed lex... 

 

Ilustração: fotos 

Legendas: 
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1. Na primeira casa, assinalada por uma flecha, à Rua Dois de Julho no 303, residiu a 
família paterna do Prof. Henrique José de Souza, Presidente cultural e espiritual da 
S.T.B. Na mesma – como aconteceu desde o seu nascimento – os mais 
desconcertantes fenômenos tiveram lugar, inclusive nas suas maravilhosas curas pela 
simples imposição das mãos, ou um copo d’água.. 

2. O casal Comandante Paulo Strauss e Josefa Maria Strauss na porta da casa onde o 
mesmo “nasceu”... A fotografia foi tirada pelo Dr. Jaddo Couto Maciel. Pelo que se vê, 
a casa foi um tanto prejudicada na sua antiga largura, mas, “por lei de causalidade” se 
acha na esquina da rua Teixeira de Freitas, tendo a seu lado direito a praça mandada 
construir, ultimamente, pela Prefeitura da referida cidade. E onde figura o monumento 
dedicado ao grande tribuno baiano, que dá nome aquela mesma rua. 

3. Portão do Palácio da Aclamação, antiga residência paterna do Dirigente da S.T.B., 
quando ainda com 5 anos de idade. E, mesmo lugar onde ele teve o coração quase 
atravessado por uma das lanças do pequeno “portão” que separava o jardim da 
chácara da mesma residência... 

4. Entrada principal da Igreja de S. Francisco, no Largo do mesmo nome. Foi nesta 
mesma “Igreja” que “a cicatriz” do acidentado, na residência antes apontada... sangrou 
pela primeira vez. Ou seja, quando estando ele e seus irmãos, ao lado dos pais, 
assistindo as comemorações da Semana Santa (o Passo: “Descida da Cruz”), teve 
lugar, digamos, o fenômeno mais conhecido por “estigma”. Sua mãe, apavorada com o 
fenômeno, fez com que seu esposo e os outros filhos voltassem imediatamente para 
casa, conduzindo o “caçula”... 

5. A Igreja do Salvador (Catedral baiana), vista do mesmo lugar onde foi tirada a 
fotografia anterior. Foi no seu “frontispício”, conforme se tem dito inúmeras vezes, que 
os estudantes mais adiantados  da Faculdade de Medicina, colocaram o então 
“calouro Henrique José de Souza”. E isto, “no nicho do Salvador”. Simples 
“coincidência”, preferimos dizer... 

6. O expressivo Brasão que figura na porta principal da “Casa dos Sete Candeeiros”, 
hoje considerada “monumento nacional”. Teosoficamente falando, “Sete candeeiros, 
Sete chamas, Sete Luzeiros”, equivalentes aos Sete Anjos de Presença, Arcanjos, 
Dhyan-Chohans, etc. 

7. Teto da Igreja da Graça, ornamentado com a “Visão que teve Catarina Paraguaçu com 
a Virgem Maria”. A Igreja da Graça é a mais antiga da Cidade do Salvador. 

 
 

TEATRO SÃO JOÃO 
 
 

Ilustração: desenho do teatro 

Legenda: 
Serve de legenda ao tradicional Teatro S. João apenas a transcrição da notícia do 

seu incêndio total na noite de 6 de Junho de 1923: 

“ERAM RUÍNAS SAGRADAS 

DEPOIS DO OPPROBIO, O INCENDIO CRIMINOSO! O velho S. João 
desapareceu esta noite em poucas horas. 
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O velho São João! Era das tradições antigas da cidade, como o primeiro TEMPLO 
DE ARTE aqui erguido, casarão secular ainda reboante das grandes vozes dos nossos 
poetas, Castro Alves sobranceando a todos; dos nossos oradores, Nabuco, José do 
Patrocínio, Manoel Victorino e do maior de todos, Ruy; dos nossos escritores teatrais ou 
candidatos a isso, Agrario de Menezes à frente, dos nossos atores ou projetos deles, 
Xisto Bahia destacando-se entre elles. 

Muitas noites de gloria, à luz das gambiarras, registram as chronicas de várias 
epochas; ruidosas manifestações em que as platéias scindiam vibrantes em partidos, 
odes, hymnos e palmas às estrellas de primeira grandeza; memoraveis comícios políticos 
pelas grandes causas nacionaes, a abolição e a Republica.  

Mas tudo Isso passou. 

Só restava um pardieiro em ruínas, que a não ser transformado à altura, melhor 
valia ser substituído por um theatro moderno. As tradições ligadas a elle deviam ficar, mas 
o casarão podia perfeitamente desapparecer; sem nenhuma offensa no passado e à 
arte...” 

 (Transcr. de “A TARDE” de 6-6-923)  

 

Estamos em Junho de 1.956, Fazem, pois 33 anos que o TEATRO S. JOÃO 
desapareceu. Mas fazem 57 anos que se deu a Fundação, da Missão Y na ILHA DE 
ITAPARICA, a peça maior, de quantas no mesmo TEATRO foram representadas. Sim, 
TEATRO, ESCOLA E TEMPLO! Glória ao Teatro São João! Gloria à Missão Y! 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

Inauguração do “Monumento ao Dois de Julho”, em 2-7-1895. 

 

Nessa ocasião o Presidente Cultural e Espiritual da S.T.B. estava com 12 anos de 
idade, tendo assistido à todas as comemorações. A casa que fica bem por traz (e do lado 
oposto), do referido “Monumento”, é aquela onde residia a sua família. E donde o mesmo 
saiu, no dia 3 de julho de 1899, para se encontrar com a sua “companheira” no TEATRO 
S. JOÃO, para realizarem aquela MISTERIOSA VIAGEM DE UM ADOLESCENTE AO 
NORTE DA ÍNDIA. Estavam ambos com DEZESSEIS anos de idade. Nas escrituras 
orientais se dá o nome de “Adolescente das 16 Primaveras”, a qualquer um dos QUTRO 
KUMARAS que dirigem a Evolução Humana, à frente das demais Hierarquias... 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

Nesta bela residência do CANELA - embora que hoje remodelada, morou a família 
paterna do Presidente cultural e espiritual da S.T.B. Outrora chamava-se “Palacete 
Pedroso”, por ter pertencido à família desse nome, e que residia em outra casa menor, do 
lado oposto (nos fundos). Hoje tem o nome de “Solar Santo Antonio”. 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 
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Na primeira residência da fotografia acima, também morou a mesmas família, 
porém, estando hoje completamente modificada, principalmente no frontispício. A estátua 
que ali se vê, na praça em frente, é a de COLOMBO. Está situada num dos mais famosos 
bairros de Salvador, que é RIO VERMELHO. 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

Os dois sobrados que se vêem nesta magnifica fotografia, logo após a árvore junto 
à calçada, formavam outrora um só prédio. Nele habitou a família de J.H.S. E dele partiu, 
em saudosa e tristonha tarde do ano1899, “o adolescente das 16 primaveras”... rumo a 
Lisboa, e a seguir, para o Norte da Índia, depois de  alguns dias, hospedado em S. 
Lourenço de Goa, num lar tão querido, ou talvez mais... do que aquele donde havia 
partido... 

Tal prédio está situado na Praça Duque ate Caxias, antigo Campo Grande, onde se 
ergue – na importância de sua estrutura – “o monumento ao Dois de Julho”. 

Por lei de “causalidade”: “Independência do Brasil” e... “independência” ou 
“liberdade” de um “jovem”, ouvindo a Voz da sua própria Consciência, digamos, a serviço 
da Lei ... 

Outra “causalidade”: o terna adotado pela Intendência Municipal da “Cidade do 
SALVADOR”, é a tradicional frase latina: SIC ILLA AD ARCAM VERSA EST, em relação à 
pomba solta por Noé, e “que volta à barcas” ou ARCA, trazendo ao bico, o esperançoso 
ramo de oliveira. Noé (ou EON, lido anagramaticamente), quer dizer (do grego): “a 
manifestação na Divindade na Terra”. A S.T.B. entretanto, na sua também “manúsica” 
missão de formar a «espiritual Família” da  7a sub-raça” preteriu o SPES MESSIS IN 
SEMINE, isto é, “a esperança da colheita está na SEMENTE”... que ela vem “semeando 
há longos 32 anos”, na privilegiada Pátria, cujo nome BRASIL, demonstra que “é nele 
onde se mantêm vivas e crepitantes, as BRASAS de AGNI, o Fogo Sagrado...”  

 

 
 

Grandes vultos da História do Brasil, 
Ligados à Cidade do Salvador  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

D. PEDRO I – Primeiro Imperador Brasileiro. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

D. PEDRO II – Segundo Imperador do Brasil. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   13 e 14 – Março a Junho de 1956 – Ano XXX 

Redator: Paulo Machado Albernaz 

 7

JOSÉ JOAQUIM DE LIMA E SILVA - Visconde de Magé, chefe supremo das forças 
brasileiras na ocupação da cidade do Salvador, em 2 de Julho d 1823. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

GENERAL PEDRO LABATUT – Oficial francês do exército napoleônico e general 
brasileiro, a quem foi confiada a reorganização do exército nacional em luta, na Bahia, 
com as forças lusitanas, comandadas pelo brigadeiro Madeira de Melo. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

RODRIGO ANTONIO PEREIRA FALCÃO BRANDÃO – Barão do Belém. Um dos 
chefes insurrecionistas da então vila de Cachoeira, que proclamou Pedro I imperador do 
Brasil, em 25 de junho de 1822, e faleceu em 1855, vitimado pela cólera morbo que 
assolara, epidemicamente, a província. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

CATARINA ÁLVARES CARAMURU – Esposa de Diogo Alvares, o Caramurú, 
estabelecido em Vila Velha, desde 1509. Nascida na Ilha de Itaparica, como reduto dos 
Tupinambás. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

ANA JUSTINA FERREIRA NERY – Primeira enfermeira voluntária do Brasil. 
Heroína e humanitária, essa cachoeirana ilustre pelo nascimento, acompanhou seus três 
filhos, Justino de Castro Nery, Isidoro Antonio Nery e Pedro Antonio Nery, aos campos de 
batalha do Paraguai, prestando devotada assistência aos feridos, nos hospitais de 
sangue, aos quais agregara como enfermeira. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

JOSÉ DA SILVA LISBOA e JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA – 
Estadistas brasileiros, sendo o primeiro baiano e economista, que inspirou AO príncipe D. 
João o decreto que franqueou os portos do  Brasil às nações amigas e o segundo, 
cognominado Patriarca da Independência. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

CONSELHEIRO RUY BARBOSA – A "águia de Haya", excelso baiano, 
mundialmente conhecido pela sua atuação no cenário internacional, embaixador do Brasil 
no Congresso de Paz da Capital holandesa e em Buenos Aires, no Congresso de 
Tucuman, em 1917. 

Proclamado, com propriedade, estadista da república. 

Palavras mais que oportunas do imortal brasileiro: 
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“De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver 
agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da 
virtude a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto”. 

 

A ILHA DE ITAPARICA 
 

LAURENTUS 

 

A misteriosa Ilha de Itaparica, um tanto semelhante àquela idealizada por Júlio 
Verne, mas aqui “como Ilha Tabérica de Nassau” e reduto dos Tupinambás, fica bem em 
frente à cidade do Salvador, como Capital do Estado da Bahia. A mesma possui o 
cabalístico número 137, cuja soma dando o XI, equivale à FORÇA, letra CAPH do 
alfabeto hebraico. E isto, porque, como ILHA é UM, lendo 7 léguas de extensão por 3 de 
largura. Sim, o CAPH, no caso vertente, como Força ou Poder do Destino, antes dito, 
como Lei de Causalidade, pois que foi a própria Divindade que a escolheu por BERÇO, 
não só da Raça Brasileira, como também da nossa Obra. Foi nela, ainda, que se firmou o 
primeiro estaleiro de nossa marinha de guerra, como uma das primeiras do mundo, 
naquela época. 

Na mesma Ilha nasceu a jovem índia que Diogo Alvares Corrêa, o Caramurú, 
tomou por esposa. Do mesmo modo, onde nasceu o grande filólogo Ernesto Carneiro 
Ribeiro, mestre de Rui Barbosa. E cuja casa, hoje em ruínas, “é considerada monumento 
nacional”. Pois bem, foi nessa mesma privilegiada ILHA, onde os Dois Dirigentes e 
Fundadores da Obra em que se acha empenhada a S.T.B., por Ordem Superior, tiveram 
que ir no dia 24 de Junho de 1899, ou seja, o Dia de S. João, como Arauto, Iokanan ou Io-
Canaan de todos os Messias e Missões (nome este que daquele se deriva) que neste 
baixo ou inferior mundo se manifestaram, nos ciclos avatáricos. Como já foi descrito na 
Biografia de ambos para ali foram depois de terem cantado no TEATRO S. João (o 
mesmo nome, portanto). E a seguir o Ritual que ali a própria Lei lhes exigiu que 
realizassem no lugar denominado ILHOTA, como está assinalado na planta que ilustra a 
este trabalho, voltarem novamente à cidade do Salvador, capital baiana, donde, dias 
depois, se dirigiram para Lisboa. E finalmente, numa “Viagem Acidentada”, foram ter à 
Goa, onde fica durante alguns dias, seguindo depois para a Índia  tocando em Ceilão, e 
desembarcando em Calcutá (Vide MISTERIOSA VIAGEM DE UM ADOLESCENTE AO 
NORTE DA ÍNDIA, na revista “O Luzeiro”), onde ficaram durante alguns dias, seguindo 
para o Norte Índia (Srinagar) depois de tocarem em SIMLAH. 

Todos os baianos daquela época sabem que bem em frente ao Lugar onde nasceu 
a nossa Obra, existe uma fazenda pertencente ao Comendador Jacinto João de Souza, 
avô paterno do Prof. Henrique José de Souza, Dirigente e Fundador da supracitada Obra. 
Na mesma fazenda ostentava-se um Presépio  1   feito de “pitangueiras” e mais os Três 
Reis Magos, feitos da mesma árvore frutífera. De Salvador e outras cidades 
circunvizinhas, pelo Natal, afluía vultoso número de pessoas para visitarem o referido 
lugar, e contemplarem a obra magistral do jardineiro do velho comendador. O que se 
pode chamar de dois Presépios, um em frente ao outro, isto é, “o improvisado presépio”, a 
bem dizer “armado nas areias daquela Ilha”, conto canta a Balada O PEREGRINO DA 
VIDA, música e letra do mesmo Prof. Henrique José de Souza; e o feito de pitangueiras. 

                                                        
1 PRESÉPIO – É o mesmo que manjedoura, creche ou APTA. Es te último nome, que aparece em nossa própria SIGLA – quer dizer: 
lugar onde o Sol nasce. E como o termo Cristo não pertença a ninguém, mas seja dado, como o de Buda, etc., a todos quantos 
alcançaram o mais alto grau da Consciência, tenha por número cabalístico o 608, equivalente a um ciclo solar, o próprio termo APTA, 
com seu transcendental significado, fala bem alto do termo Cristo e de outras tantas Manifestações da Divindade na Terra. 
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Naquele mesmo lugar se encontrava, em tal ocasião, o velho casco de uma lancha 
com seu nome na popa, “CONCEIÇÃO FELIZ”, um verdadeiro prognóstico iniciático para 
o mistério que a Lei de ambos exigia. Mistério esse que foi completado no Norte da índia. 
Mas, não podemos terminar este trabalho sem falarmos de outros fatos acontecidos na 
mesma Ilha. E isto, muitos anos depois, como por exemplo, partindo Henrique com mais 
vinte pessoas e o mestre de embarcação por ele fretada, afim de irem em visita à Barra 
do Gil (ou do Jina) na mesma Ilha, (também assinalada na mesma planta de Itaparica, 
através de uma seta) desencadeou-se terrível tempestade, ou seja, provocada por um 
dos ventos mais perigosos, como é o sudoeste. Aquela hora tardia da noite, e entre os 
escolhos ou arrecifes que dão nome à própria ILHA (ITA - Pedra; e PARICA - anteparas; 
isto é, anteparas de pedras, um viveiro, um AQUÁRIO, portanto, e repleto de Peixes, 
digamos de um ciclo que se findava ou o de Piscis, como foi o do Cristo, e outro que ama-
nhecia ou de AQUÁRIOS, corno a manifestação da mesma Essência Divina, em outro 
corpo, qual se processam todos os avataras), pode-se avaliar a que riscos estavam 
expostas aquelas VINTE E DUAS PESSOAS (na razão dos 22 Arcanos Maiores). O 
próprio mestre da embarcação perdeu a coragem; os homens estavam como que 
petrificados; as senhoras e as crianças choravam. Aquelas imploravam proteção à Virgem 
do Monte Serrate (ponta da enseada baiana, onde se acha um forte e igreja do mesmo 
nome). Foi quando Henrique, profligando a covardia do mestre da embarcação, qual 
Henrique de Sagres (do mesmo nome), lutando para chegar, como Cabral, a Porto 
Seguro, pouco importando qual fosse... é obrigado a usar de meios mais suasórios ... afim 
de que o mesmo descesse o pano pela metade do mastro, afim de obrigar a embarcação 
a entrar para a bolina, o que se deu imediatamente, com os aplausos de todos os 
presentes... livres assim de infalível naufrágio. 

Mas, falemos do lugar por sua vez, apontado com outra seta, e que tem ai o nome 
errado de Cacha Prego, quando se deve dizer “Caixa pregos”, pelo fato de ter sido 
encontrado naquele lugar uma caixa contendo riquíssima baixela de ouro e prata, e quem 
a achou, para despistar o encontro (“um ricaço que na ilha residia e que tomava chá de 
pétalas de rosas na referida baixela, com as suas favoritas”) recolocou no lugar a mesma 
caixa... cheia de pregos enferrujados e outros inúteis objetos. Diz a lenda do lugar, que 
“tal caixa foi ali escondida por certo pirata francês, para alguns, de nome Zurcouf, para 
outros, Macrif”. 

Em resumo, a ILHA DE ITAPARICA – tantas vezes visitada por diversos Membros 
de nossa Instituição possui valores muito mais transcendentes do que aqueles de que fala 
a sua própria história profana, mesmo que das mais brilhantes. Valores esses que, in-
felizmente, não podem ser revelados ao mundo profano   2  . 

  
Mais alguns dados sobre “A Ilha Misteriosa” onde Henrique e Helena tiveram que 

estar, antes de partirem para Lisboa, caminho ao Norte da Índia”... 

 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

                                                        
2 Certa vez, durante um ritual dos mais valiosos de nossa Obra, no salão da Rua Buenos Aires, 81 – 2o andar – O Dirigente da Obra 
ao ouvir cantar o Peregrino da Vida, na estrofe que cita as palavras apontadas no texto, Isto é, "Nas areias daquela Ilha um Presépio 
foi armado, etc.", levantou-se, no mais sublime de todos os entusiasmos, ao dizer "Sim, nas areias daquela Ilha..." levantando os 
braços para os céus, de sutis mãos entram sobre a mesa da Diretoria inúmeros punhados de areia, tomando a forma perfeita da Ilha 
de Itaparica". Diversos membros da S.T.B., que estavam presentes ao referido ritual. ainda guardam, com todo o carrinho a porção de 
areia que apanharam em cima da referida mesa. O autor 
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Fotografia da secular igreja de S. Lourenço, de Itaparica, em evidente estado de 
ruínas. Dizem, algumas informações, “que os itaparicanos resolveram restaurá-la”. 
(Dhâranâ no 109). 

 

Ilustração: Mapa do Município de Itaparica 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Matriz de Itaparica. Em seu velhíssimo campanário encontra-se o bronze mais 
sonoro de todas as Igrejas brasileiras. E isto, porque a sua liga é feita com “ouro de lei”. 
(Dhâranâ no 109). 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A casa onde nasceu o grande filólogo baiano, Dr. Ernesto Carneiro Ribeiro, mestre 
de Rui Barbosa. Entre os membros da S.T.B., acha-se o Dr. Ubaldo Pimentel (coletor 
federal e um dos filhos mais ilustres de Itaparica), que lhes serviu de cicerone. (Fotografia 
extraída da revista Dhâranâ, no 109, 1941). 

 

Maravilhosas são as águas, como maravilhoso é tudo na terra “Jina de Itaparica”, 
mas, exagero seria atribuir só às águas tantas e tão extraordinárias virtudes. Mais 
acertado se andara dizendo, como os médicos da cidade do Salvador, que “não se sabe o 
que há na famosa ILHA; sabe-se apenas que, quando esgotados os recursos da ciência, 
e o doente perde a esperança de curar-se, toma uma passagem para a “Ilha Misteriosa” 
donde volta, dias depois, livre de todo o mal. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Dr. Ubaldo Pimentel, mostrando aos visitantes algumas relíquias do passado, 
por ele guardada; carinhosamente, inclusive tini morteiro e uma baioneta, ligados à guerra 
da Independência. (Foto extraída de Dhâranâ, no 109, 1941). 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

D. Adelina Galvão de Andrade, entusiasta admiradora de ITAPARICA, que 
denomina de “Ilha Sagrada”, mostrando aos excursionistas da S.T.B. (em 1941, pois, uma 
segunda expedição acaba de visitar essa mesma Ilha, e de cujos resultados já falamos 
em os números 13/14 deste periódico), um aipim de dimensões fenomenais, colhido no 
quintal de sua casa no “Campo Formoso”. Das dez raízes, desse magnifico atestado da 
fertilidade do solo itaparicano, uma tinha 1,25 m de altura, 0,75 m de grossura e pesava 
62 quilos. 

As benéficas vibrações dos mundos subterrâneos, são atestadas, em Itaparica, 
pela riqueza de seus mares (sem falar nas riquezas do subsolo, com vistas ao seu 
petróleo) e pela fertilidade de seu solo. Isto torna a filia a principal fornecedora de peixe à 
capital, como a transformaria num abundante celeiro de frutas e cereais, se a seus filhos 
não bastassem os recursos obtidos com a pesca (inclusive raias, pesando de 150 a 250 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   13 e 14 – Março a Junho de 1956 – Ano XXX 

Redator: Paulo Machado Albernaz 

 11

quilos, etc.). Ali se encontrara mangas do tamanho de melões, cachos de bananas de 30 
e mais pencas, aipins como o da fotografia, etc. 

Todas as frutas, principalmente as bananas, não só se apresentam dum tamanho 
descomunal, como revelam uma riqueza em sacarose, que as torna dum sabor 
agradabilíssimo. Este fato, por si só, chega para nos provar tratar-se de uma terra “Jina”, 
salva do cataclismo Atlante, cujo povo, como emérito agricultor que era, conseguiu, após 
experiências e cruzamentos sem conta, transformar um fruto silvestre em início de 
evolução, nessa fruta evoluidíssima que os sábios chamam “Musa paradisíaca”, e os 
Hindus dizem “ter sido uma dádiva feita pelo Manu, que a colheu num corpo celeste mais 
perfeito do que a Terra”. 

A riqueza em sacarose de todos os produtos da Ilha, não passou desapercebida 
aos primeiros exploradores. Foi assim que Itaparica se tornou, no tempo da escravatura 
negra, um grande centro produtor de açúcar, e foi nessa Ilha que, em 1813, o Marquês de 
Barbacena instalou o primeiro engenho a vapor aparecido no Brasil. As ruínas desses 
engenhos, espalhados por toda a Ilha, ainda hoje nos falam desse período de riqueza e 
de progresso. 

As vibrações que, infiltrando-se na água, vão aliviar todos os sofrimentos físicos e 
dão aos frutos um sabor e um aspecto excepcionais, manifestam igualmente seus 
poderes, na mentalidade dos filhos de Itaparica. Daí, também, a abundância de homens 
ilustres com que ela tem enriquecido todos os setores da inteligência pátria. É um frei 
Manuel de Santa Maria de Itaparica, orador sacro de grande nomeada; um Francisco de 
Souza, autor do poema épico “Jerusalém Conquistada”; um frei Antonio da Virgem Maria 
de Itaparica, autor das famosas 18 epístolas Eclesiásticas, relativas ao dogma da 
Virgindade de Maria; um Dr. Guilherme Pereira Rabelo, médico e polemista vigoroso; um 
cônego Francisco Lima, estadista e orador célebre; um cônego Cajueiro de Campos, 
latinista insigne, autor dos versos que se acham no pórtico do Ginásio da Baía; um Dr. 
Luiz Alves dos Santos, catedrático da Faculdade de Medicina e ardoroso abolicionista; um 
Bernardino de Souza, autor do notável livro “Memórias sobre o Vale do Amazonas, um 
Conselheiro Virgílio Damazio, estadista e professor da Faculdade de Medicina; um Xavier 
Marques, poeta e romancista; um Ernesto Carneiro Ribeiro, latinista ilustre e insigne 
filólogo, professor de Rui Barbosa e autor da famosa “Réplica" à uma das maiores obras 
do seu discípulo. A Carneiro Ribeiro, já Itaparica rendeu preito de gratidão, dando seu 
nome à antiga Rua dos Patos, e preparando-se, para transformar em Museu (que o é 
agora), a modesta casa em que ele nasceu. 

Nos campos da luta pela Independência abundam do mesmo modo os nomes que 
a História regista e consagra. E, dentre eles, vemos surgir o nome legendário dum 
Francisco de Barros Galvão, aquele herói itaparicano que, na célebre batalha das 
Amoreiras, travada contra os portugueses, ao sentir o punho direito decepado por uma 
granada, soltou esta frase homérica: “Não importa, ainda me resta a mão esquerda!” E, 
para resumir o valor histórico de Itaparica e revelar sua missão oculta..., seu 
transcendente papel na formação da nossa Raça, basta citar-se o nome de Catarina 
Paraguaçú, a nobre filha dessa terra que, depois de salvar Diogo Alvares Corrêa, no 
Caramuru” ou “Dragão filho do Mar”, com ele se uniu para iniciar a fusão dos dois ramos 
atlantes que, após  o grande cataclismo, se fixaram nas margens opostas do grande mar 
(Dhâranâ, no 109, 1941). 

 

“A L Q U Í M I A” 
A Direção de DHÂRANÂ tem a imensa de anunciar a vinda a lume de ALQUIMIA, revista 
de Filosofia Oculta, Ciências, Ética, Literatura, Artes Sua Direção, inteiramente de 
membros da S.T.B. está assim constituída: 
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– Jornalista Antonio Herrera Filho, como Diretor responsável;  

– General Antonio José Hennlng, como Secretário;  

– Sr. Manoel Ayres Filho, como Gerente. 

De formato agradável e apresentação a revista será mensal. Em seu primeiro 
número encontram-se desenvolvidos os seguintes temas: 

– A Morte – sua verdade e suas mentiras – Mario Roso de Luna 

–  A Cruz de Ouro – Humberto de Campos 

– O que é certo em Astrologia – Dr. Adolfo Weiss  

– Os nascidos em Maio são assim – J. Igiesias – Janeiro 

–  Polaridade ou Lei de Ação e Reação – Emerson 

–  Quem somos e o que queremos 

– As Molas Secretas das Civilizações – Papus  

– Tomando contato com vocês 

– Pelos caminhos do mundo 

– Um enigma para o leitor resolver  

– “Segredos Planetários das Mulheres" - Lavege  

– A Família feliz 

– Aberrações psíquicas do sexo  

– Lições de Ocultismo – A. J. Henning  

– Para meditar – K. H. 

– Um "morto-vivo" fala aos "vivos-mortos" na face da Terra 

–  A mais poderosa produção da Natureza. 

 
 

NOVA EXCURSÃO À ILHA DE ITAPARICA 
 

RELATÓRIO feito por João M. Villa Lobos, sobre sua viagem à 
Itaparica, apresentado ao Ven. Mestre Henrique José de Souza. 

 

No dia 11 de setembro, domingo, às 20 horas, chegava eu em Itaparica, 
hospedando-me da Pensão Itaparica, de propriedade do Sr. Peixoto, homem que possui 
minas de águas-marinhas e outras pedras preciosas, em Minas Gerais mas, não pode 
explorá-las, pois quando se aproxima do local, é atacado por forte asma, sendo assim 
obrigado a voltar, incontinente, para Itaparica, único local onde pode viver sem maiores 
males. 

No dia seguinte, muito cedo, fui à Fonte da Bica e comecei a fazer uso das águas. 

No passeio que fiz pela cidade, antes do almoço, e debaixo de um céu e sol 
maravilhoso, pois a época das chuvas não tinha ainda terminado, verifiquei que a mesma 
cidade havia sofrido grandes modificações para melhor, naturalmente; desde 1942 
quando lá estivemos em caravana jornalística, com o Irmão Tenreiro, etc., a serviço de 
“Dhâranâ”. Abriram-se novas ruas, novas avenidas e belas residências e edifícios 
públicos foram construídos. 
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Ao ter contato com algumas pessoas nascidas e residentes na ilha, procurei me 
informar do movimento espiritualista ali existente. Fui então notificado de que além de 
católicos e alguns protestantes, nada mais existia ali de importante. Entretanto, insisti, se 
além, em alguma cidade próxima não havia qualquer coisa que não fosse ligada à Igreja? 
Disseram-me então, que em Gameleira existia um Centro Espiritualista, dirigido por um 
senhor de nome João Caiapó. No dia seguinte (14), fretei um “Saveiro” e dirigi-me para 
esse local. Depois de uma viagem, à vela, de 8 horas, lá cheguei. Era dia de “Vera Cruz” 
e deparei com uma enorme romaria estando a residência daquele senhor transformada 
num verdadeiro pandemônio. Apresentei-me e conversei com o Sr. Caiapó como pude, 
dei-lhe ciência do nosso movimento e fiquei sabendo que ele trabalha pela linha africana 
(Atlante como diz o Ven. Mestre) e, se diz chefe espiritualista de 30 mil pessoas, isto é, de 
toda a ilha e suas redondezas. Disse-me que pretende transferir seu “Centro” para São 
Salvador, afim de ser mais eficiente. As suas consultas são feitas por meio de búzios. 
Pôs-se à minha disposição em qualquer das sextas-feiras seguintes, porém, não mais o 
procurei. 

Dia 15 fui a Salvador para receber os nossos irmãos Dr. Jaime e sua esposa D. 
Alice, que deviam chegar às 10 horas, pelo vapor “Andes” da Mala Real Inglesa. 
Almoçamos e passeamos pela cidade até às 15 horas e trinta minutos, pois às 16 horas 
deveríamos partir para Itaparica no vapor de carreira, pertencente à Companhia Baiana, 
que atraca no Armazém próprio do Cais do Porto, junto às Docas do Mercado. Sendo, 
esse dia, aniversário dos Veneráveis Mestres, “Os Gêmeos Espirituais”, .telegrafamos aos 
Mesmos, apresentando nossos respeitos e congratulações. Muito mais, por estarmos no 
Lugar em que ambos fundaram a Obra, aos 24 de junho de 1899. 

Nos dias que se seguiram, corno veterano, passei a mostrar aos nossos irmãos, 
todos os encantos e preciosidades da ilha, como monumentos históricos, praias e a Fonte 
da Bica, sendo esta por nós frequentada duas vezes por dia. 

Tomamos vários banhos de iodo, em certa região da praia, que dizem ser muito 
bom para as pessoas reumáticas e que sofrem de paralisias. 

Fizemos vários passeios às praias vizinhas, e assim, passávamos por Ponta da 
Areia, Amoreira, indo até Manguinhos, antigo reduto da pesca da baleia, onde era 
extraído o óleo e outros produtos desse cetáceo. Hoje só existem ali, ruínas de um 
passado não muito remoto. 

Nos últimos dias de setembro, tendo notado o interesse de certas pessoas pelo 
conhecimento de nossos princípios teosóficos, comecei preparando-me para uma 
conferência, com a finalidade de fundar, se possível, um Centro de estudos. Mas... 
sempre há mas na vida da gente; sobreveio a doença e fiquei de cama até fins de outubro 
– um mês. Não posso deixar de mencionar as atenções dos irmãos Dr. Jaime e D. Alice, e 
a assistência que me foi dada, pelo médico do Estado, Dr. Edgar Borba Fróes. Quando 
recobrei a saúde, ateu único objetivo era regressar a S. Lourenço; nada mais me 
interessava. Mesmo assim, ainda consegui dois ingressantes para o Curso por 
Correspondência: o médico Francisco Veiga e uma sua parenta, cujos nomes e 
endereços deixei com o nosso Ven. Irmão Vidal para os devidos fins. A família Veiga é 
oriunda de Itaparica e Nazaré. O Sr. Francisco Veiga, além de médico, é homem de 
grande cultura filosófica, literária, científica e histórica. Possui 19 livros de poesia inéditos 
e está enveredando, agora, pela literatura. Morreu-lhe irá pouco tempo uma das filhas, a 
quem muito se dedicava, pela sua inteligência e cultura, fato este que lhe causou grande 
abalo moral. Tem, ainda, um filho com cerca de 20 anos de idade. É um tipo magro, de 
estatura regular, olhos azuis, cabelos louros e crespos e nariz afilado. Pinta muito bem e 
tem estilo próprio. Nas horas de exaltação recolhe-se a seu quarto e, algumas vezes faz 
discursos interessantes. Como éramos vizinhos tive ocasião de escutar os seus 
discursos, e, certa vez, ouvi a seguinte sentença: “Nunca mais, povos famintos serão 
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mortos em fornalhas candentes”. Em rápida conversa que tive com esse moço nada notei 
de anormal. 

VISITAS: Logo achei-me em condições abreviei as visitas que pretendia fazer às 
várias localidades e indústrias locais. 

MAR GRANDE: Com o fim de descobrir a antiga propriedade dos antepassados do 
Ven. Mestre, fui a Mar Grande, porém, as pessoas antigas da localidade nada 
adiantaram. Disseram-me que havia um senhor há pouco falecido, que contava mais de 
oitenta anos, e que seria o único que sabia de tudo na localidade, Informaram-me que a 
sede da fazenda do Mar Grande tinha sido transformada em Clube de Futebol.  

EMPRESA DE ÁGUAS MINERAIS ITAPARICA: A empresa está localizada em um 
grande terreno, com parque, banheiros para tratamento com água mineral, prédio de 
engarrafamento e edifício de fabricação de garrafas, Na fabricação dite garrafas há uma 
particularidade interessante, é que, parte da areia empregada na fabricação, é monazitica. 
Não nos foi explicado satisfatoriamente qual a vantagem do emprego dessa areia 3  . 
Entretanto, deram a entender que dessa forma, as qualidades terapêuticas da água são 
mais eficientes. Outra particularidade é a de que todo o maquinário, da fabricação e do 
engarrafamento, é movido a gás  extraído da própria ilha e fornecido pela Petrobrás, 
dando uma economia de 80% sobre qualquer outro combustível ou força. 

FÁBRICA DE TECIDOS: Há em Itaparica uma fábrica de tecidos de algodão com o 
nome: “Fábrica de Tecidos São Benedito”, que pertence à firma S/A Agenor Gordilho. A 
particularidade existente nesga fábrica é funcionar a mesma como fiação e tecelagem. O 
algodão entra na fábrica em fardos e sai transformada em sacos, já carimbados. A 
produção é de sete mil sacos diários. Todo o maquinário veio da América do Norte e da 
Alemanha. O combustível utilizado é o gás da Ilha, fornecido pela Petrobrás, com uma 
despesa diária cie Cr$ 320,00 quando, se consumisse eletricidade gastaria, com a mesma 
produção, Cr$ 2.000,00. 

PETRÓLEO: Visitei o edifício da Petrobrás, na Av. 25 de Outubro s/n, em procura 
do Dr. Zacharias Boyer – Engenheiro-Chefe, a quem já havia sido apresentado 
anteriormente. Aí tomei conhecimento com os Srs. José dos Santos Teles e José 
Torquato da Silva (este último – vim a saber posteriormente – havia lido a entrevista do 
Comandante Stauss, no “O Cruzeiro”, entusiasmando-se pelo assunto). Daí seguimos de 
caminhão para o “Campo Central”, onde obtive as informações seguintes: 

A ilha explora, atualmente, 16 poços de petróleo e 12 poços de gás. Os poços do 
petróleo dão uma produção diária de 600 barris (cada barril contém 159 litros), que são 
enviados em barcaças para Mataripe, onde são refinados e reembarcados para os portos 
consumidores. Mataripe fica há poucas milhas, na direção N.E., de Itaparica. A produção 
dos poços de gás não está, todavia, suficientemente controlada. Sabe-se, entretanto, que 
a reserva de gás na ilha é de alguns milhões de metros cúbicos, sendo considerada a 
segunda reserva de gás do Brasil. A primeira é era Aratú. 

A Petrobrás está intensificando os estudos geofísicos do solo brasileiro, tendo 
ritualmente, unia equipe de geofísicos em atividade no Estado da Bahia, com o fim de 
localizar petróleo e gás. 

Os campos de produção de petróleo na Bahia, no momento são: Itaparica, 
Candeias, D. João Mala de São João, Catú e Pedras. Destes campos, espera-se em 
breve, uma produção de 15 mil barris diários. Em virtude disso e dos estudos da equipe 
de geofísicos no solo baiano, a Petrobrás está em estudos para transformar a capacidade 
de refinação de Mataripe para 30 mil barris diários. 

                                                        
3 A cura do reumatismo naquelas mesmas praias ponde pelo valor das areias monazíticas, qual acontece as de Guarapari no Espírito 
Santo. 
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PREFEITURA: O edifício da Prefeitura é novo e moderno. Foi construído no ano 
passado e está localizado em uma pequena Praça. Em frente a entrada principal está o 
busto do governador Regis Pacheco, com uma placa no pedestal, com os seguintes 
dizeres: 

“Ao governador Regis Pacheco homenagem do povo ltaparicano – 7-1-1955”. 

ESCOLAS: Há bastante escolas na Ilha para alfabetização, isto é, para o ensino 
primário. Ainda não há o ensino secundário. Não existe ali nenhum ginásio. A Sra. Julieta 
Almeida Azedo, itaparicana e atualmente presidente da seção local do Partido 
Trabalhista, debate-se junto às autoridades estaduais, para que se crie um ginásio, para o 
estudo secundário na Ilha. Há belos edifícios onde estão localizadas as escolas primárias 
entre eles se destaca aquele onde funciona a escola “Carneiro Ribeiro”, cuja velha casa 
foi considerada “monumento nacional”. 

LUZ: A luz elétrica é explorada pela Prefeitura entretanto, permita-nos dizer, fica 
muito a desejar no momento. A Usina elétrica funciona das 18 às 24 horas – 6 horas 
apenas, mas, não há nenhuma indústria movida à força elétrica e nem força elétrica e 
nem força elétrica para fornecer às indústrias. Dizem que o governo havia adquirido em 
São Paulo um possante motor para funcionar a gás (o atual funciona a óleo diesel) e, que 
de janeiro de 1956 em diante, Itaparica havia de ter boa luz e força. Que os deuses o 
permitam. 

BAHIA – SALVADOR: Pouco tempo estive: em Salvador, entretanto, consegui 
comunicar-rne com nosso irmão Dr. Jaddo Coulo Maciel e conversar um um pouco sobre 
o nosso Movimento ali. Ele havia estado muito mal e regressava de uma estação onde 
estivera em repouso, depois de custosa operação da vesícula e apêndice. Ainda está se 
restabelecendo. Disse-me que está articulando certos elementos com o fim de fundar 
Instituto ou Centro de estudos teosóficos. A vontade é grande de sua parte. E não menos 
o seu talento. 

 São Lourenço, novembro cie 1955. 

(a) João M. Villa Lobos. 

 
 

DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO DA EXCURSÃO 
 

Ilustração: foto 

Legenda: 
Casino e Hotel Balneário de Itaparica. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Fábrica de garrafas e engarrafamento das águas de Itaparica. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Fábrica de tecidos. Produz sete mil sacos diários. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

Prefeitura de Itaparica. tendo em seu pátio um, busto com a seguinte legenda; "Ao 
governador Regis Pacheco homenagem do potro Itaparicano". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Escola "Carneiro Ribeiro" em Itaparica. Carneiro Ribeiro foi mestre de Rui Barbosa. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Uma "Granja" em Mar Grande. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Casa onde residiram os excursionistas em Itaparica: Dr. Jaime Magalhães e 
Senhora, e Comandante Villa Lobos. 

 
 

A ETERNA TRADIÇÃO (∗∗ ) 

 
H. J. SOUZA 

 

 Erguem-se por toda parte as fogueiras dedicadas a S. JOÃO, como se fossem 
FACHOS enormes iluminando vilas, aldeias, cidades, países inteiros – principalmente no 
BRASIL, cujo: nome faz lembrar a ARARA, o AGNIN – PAROXA das tradições orientais, 
ou seja, “AGNI”, O Fogo sagrado que arde em todas as coisas, embora que o nome 
BRASIL, em verdade, de BRASA não provenha, e sim, do termo BADEZIR (Basal ou 
Brasil), como já tivemos ocasião de provar – mesmo que através da pré-história, se assim 
o quiserem – em nosso estudo publicado em o número anterior desta revista, dividido em 
três capítulos Intitulados: BRASIL FENÍCIO - BRASIL IBERO-AMERÍNDIO - BRASIL DE 
HOJE. 

E as fogueiras continuam ensinando aos homens que “devem ser iluminados pelo 
FOGO DIVINO”, tornando-se eles mesmos, HUMANAS FOGUEIRAS, por isso mesmo, 
ILUMINADOS PELA ESSÊNCIA DIVINA. 

Do mesmo modo, os fogos riscando o espaço, em formas arabescas, como se 
quisesse escrever na tradicional noite de S. JOÃO, tudo quanto de grandioso transcende 
do nome TRADIÇÃO. Sim, porque eles falam, também, das quatro Idades do Homem, 
que são – INFÂNCIA – A DOLESCÊNCIA – MATURIDADE – VELHICE, pergunta 
enigmática que faz a ESFINGE a quantos com ELA se defrontam interrogando o 
MISTÉRIO. Para ELA mesma completar a pergunta, com estas palavras: OU TU ME 
DECIFRAS OU EU TE DEVORO. E isto, porque cada Homem não sendo mais do que o 

                                                        
(∗∗ )

Nota da Redação: Transcrito da Revista Dhâranâ no 3 (1954). Trata-se de um trabalho da maior profundidade e do trais alto grau 
iniciático que certamente, há de alcançar a Consciência dos leitores mais “intuídos” . 
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seu próprio REFLEXO, inclusive, na sua origem Andrógina, devem aproveitar essas 
mesmas QUATRO IDADES DA VIDA, aprendendo a SABER, OUSAR, QUERER E 
CALAR. E é aí onde, em verdade, se acha o maior de todos os mistérios... 

Mas, continuemos a falar da tradicional Noite de São João: 

Em nenhum outro lugar do Brasil, a Noite de S. João possuí a simbólica expressão 
dos mistérios que a mesma envolve, como na Bahia. Tem-se a impressão de que a sua 
capital, por exemplo, transformou-se em enorme incêndio, que, ao invés de destruir a tudo 
e a todos, ao contrário, ilumina as mentes e os corações daquele POVO cheio de 
tradições, repleto de crença nas cousas do Espirito. E assim, esse fogo tradicional que lhe 
vem de Além-mar e se fundiu depois na ALMA BRASILEIRA, hoje invade o BRASIL 
inteiro, transformando-O em enorme FOGUEIRA! 

O nome JOÃO só por si é uma legenda. E isto, para começar: tem busca da Terra 
do Pai João» Henrique de Sagres sela o histórico e cíclico documento, gire deveria depois 
servir para a DESCOBERTA DO BRASIL. CABRAL teve a primazia de ser o autor do 
codicilo de tão maravilhoso TESTAMENTO. 

O Polo Norte também é a Terra do “Pai João”. E “Terra de João Ninguém” é 
chamada toda região que deva ficar “ignorada”... 

JOHAN, Johanes, JEAN, JOIIN, Jing, Dzyan, Dzin ou Djin, em várias línguas, não é 
mais do que o JÊNIO ou JINA, que serve de GUIA aos homens vulgares da Terra. 
Colombo, Cabral, o mesmo Henrique de Sagres, Jeanne d'Arc, “a JINA do ARCO”, da 
Arca ou da Agartha no seu maravilhoso sentido, também, da BARCA, pois é para esse 
Lugar que os Manus ou “dirigentes de povos”, como Noé, por exemplo (esse ma mo Noé, 
que lido anagramaticamente, nos dá o termo grego EON, que significa: “a Manifestação 
da Divindade na Terra”), conduzem seu Povo ou FAMÍLIA repetimos, todos esses SERES 
não foram mais do que JINAS ou JENIOS. O mesmo Jesus ao dizer que, “meu Reino não 
é deste mundo” não apontava apenas o Céu como julgam as religiões ocidentais. Ele 
queria referir se a um REINO secreto, que nem todos os seres da Terra poderão alcançá-
lo. As lendas de todos os povos falam de semelhante reino, chamem-se: SHAMBALLAH, 
AGARTHA, Mundo de DUAT, WAHALLAH! que é a mesma Shangri-la, hoje tão em voga, 
como as simples eco daquilo que podemos chamar de “A tradição religiosa de todos os 
povos”. 

A Igreja distingue o termo YOKANAN do de João Batista. Mas, a Verdade é que o 
ARAUTO ou ANUNCIADOR do “Messias Prometido”, possuía aquele “título iniciático”. E 
isto porque, YOKANAN ou IOCANAAN, é o Guia, além de Arauto, de um clã, família, etc., 
para a “Terra da Promissão”. Nesse casa é o Chefe de um Movimento, ao mesmo tempo 
que anunciador de um avatara ou da manifestação da Divindade na Terra. E a prova está 
em que é Ele mesmo quem batiza Jesus no Rio Jordão, quando o Espírito Santo 
descendo sobre Aquele, dá-lhe o valor integral do seu messiânico papel na face da Terra. 
Jesus, João e Jordão, 3 JOTAS ou três mistérios ligados ao Mundo Jina ou agartino. 

Não houve, pois, um só IO-CANAAN, mas diversos, de acordo com os vários ciclos 
ou Idades (Yugas] em que é repartida a Vida Universal, segundo a própria Evolução 
humana. 

Quem teve ocasião de ler O PROMETEU ENCA DEADO de Ésquilo, nele havia de 
ter encontrado a conversa entre a deusa IO (Ísis, a Lua, etc.) e o mesmo Prometeu, que 
outro não é, senão, a própria Humanidade acorrentada nas férreas cadelas da ignorância 
das coisas divinas. E razão, portanto, dos seus sofrimentos. “Todo sofrimento humano, 
dizem as escrituras orientais, provém de Avidya” (ignorância, contrário à Vidya, 
conhecimento, sabedoria, etc.). E assim a deusa IO ou Ísis, aponta o seu próprio 
ITINERÁRIO (“Itinerário de IO”I que é aquele por onde a Mônada deve palmilhar quando a 
evolução chegou ao máximo de determinado ciclo. Atualmente, por exemplo, tendo ela 
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chegado aos 23º , de latitude sul, TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO, este abrange Rio, 
Niterói, Serra da Mantiqueira, etc. sendo que o mesmo passa bem por cima da capital 
bandeirante, como prova o Monumento que lhe foi dedicado e se acha no “Horto 
Florestal” como pode ser visto por aqueles que ignoram semelhante coisa. 

Eis aí a razão pela qual a nossa Instituição fez construir um Templo dedicado à 
Paz Universal, e consequentemente, à todas as religiões do mundo, numa colina em S. 
Lourenço. Mesmo Lugar onde a 28 Setembro de 1921 o Movimento cultural e espiritual 
em que estamos empenhados, fez a sua eclosão definitiva na face da Terra, pois que, 
antes, a 24 de Junho de 1899, já o fazia, digamos, de modo quase subjetivo, pois só foi 
conhecido pelos chamados “Adeptos da Boa Lei”, na Iha de Itaparica, “ponto de 
intercessão” com a capital bahiana, para o Trabalho pré-histórico, de Badezir e Yetbaal 
(“Pai e Filho”, mesmo que o grande Champollion brasileiro, que foi Bernardo Ramos, ti-
vesse confundido, ao decifrar as inscrições da PEDRA DA GÁVEA, um com o. outro, isto 
é, dando Badezir como filho, quando o mesmo era o Pai). De fato, Badezir dirigia 
temporalmente toda a região compreendida do vale das Amazonas até a Bahia. Enquanto 
Yetbaal, espiritualmente, desde esse mesmo Lugar (Salvador-Itaparlca) até onde hoje é o 
Rio Grande do Sul. Quando o ilustre etnólogo mexicano José Vasconcelos diz que “é 
dentre a bacia do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica, realizadora da 
concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a 
Humanidade”, demonstra que é um grande clarividente. Sim, porque outro não é o nosso 
Movimento. Daí, o SPES MESSIS IN SEMINE, como lema adotado pela nossa Instituição 
desde o seu começo. 

Desse modo, “o Itinerário de IO”, no presente ciclo está compreendido desde 
Bahia-Itaparica, Rio, Niterói, S. PAULO e S. Lourenço, ou seja o mesmo adotado por José 
de Anchieta, como se poderá verificar por sua própria Biografia, toda Ela repositório 
iniciático da História de nossa Pátria. José de Anchieta também era um JENIO ou JINA da 
Agarta. 

* * * * * * * * 

Falemos ainda de João Batista: As duas iniciais por Ele adotadas, como IO-
KANAAN do ciclo de PISCIS (que o próprio Jesus o traça no solo quando lhe apresentam 
a mulher, faltosa), são as mesmas das Colunas do Templo de Salomão, adotadas pela 
Maçonaria, ou sejam JAKIM e BOHAZ – uma de Ouro, outra de Prata (Sol e Lua). Do 
mesmo modo que, das cidades onde Jesus nasceu e morreu: BELEM e JERUSALÉM. 
JNANA (o Conhecimento, a Sabedoria) e BHAKTI (o Amor, a Devoção, etc.), são os dois 
Caminhos da Vedanta. 

Cagliostro, como representante da Maçonaria egípcia, adotou como um dos seus 
pseudônimos, o de José Bálsamo. Pelo que se vê, as duas iniciais J e B aparecem em 
toda parte onde houver um motivo iniciático, ou melhor, alguém investido de poderes 
superiores, ou mesmo, um lugar JINA ou do mesmo caráter... 

Em nosso Templo figuram essas duas Colunas, além de, nas mesmas estar 
impresso o signo de AQUÁRIOS, do futuro AVATARA. 

Na Maçonaria, ainda, existe o rito do ADOMHIRAMITA (Adam ou Adom, Hiram, “o 
ressuscitado”, como dizem as suas próprias tradições... e Mita ou Mitra, que é um termo 
francamente solar. Haja vista o número de Cristo ser o 608, ou seja o de um ciclo solar).  

Por sua vez, a respeitabilíssima ORDEM SOBERANA E MILITAR DA CRUZ DE 
MALTA, fundada nos albores do século XI, e que teve papel importantíssimo em nossa 
própria Obra (que é eterna, e não numa só vida), inclusive no mistério do L P D, ou da 
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Revolução Francesa, “para destruir o Pé de Lírio ou Lis dos Bourbons” na razão do 
LILIUM PEDIBUS DESTRUE, tem por PATRONO JOÃO BATISTA   4  .  

Finalmente, o nome de João Batista, como Arauto do Cristo, se acha estreitamente 
ligado ao mistério das 3 iniciais de que se serviu o mesmo Cristo, sinto vejamos, de 
acordo com a lenda da sua “degolação”,: JOÃO, Herodes (Herodiades) e SALOMÉ 
formam as 3 referidas Iniciais, isto é: JHS, que não deixa de ser uma Tríade Superior para 
o quaternário inferior que foi posto na Cruz: JNRJ, ou seja: JESUS NAZARENUS REX 
JUDEORUM. . . 

Quanto à questão do fogo, vem de tempos imemoriais, inclusive, com o nome de 
“Fogos de Bacho”, que em nada diferem das fogueiras ou FACHOS, FOGOS, etc., até 
hoje usados na NOITE DE S. JOÃO. E que dão a tais festas, não apenas o nome de 
JUNINAS, por serem no mês de Junho, mas JOANINAS, por serem de origem divina ou 
Jina. Posteriormente ligaram essa festa às de Sto. Antonio e S. Pedro, que nada têm a 
ver com semelhante tradição, embora a respeitabilidade dos referidos NOMES. E assim, 
ao invés das garantias espirituais que a referida tradição merece, surgiu a ganância 
comercial, a par da deturpação religiosa ... E com isso, o ruído estonteante das bombas, 
dos foguetes de toda espécie durante todo o mês de junho, avançando pelo de julho, sem 
falar nos trágicos acidentes, pois que, em tudo na vida “a espada de dois gumes” se 
apresenta. Não bastassem as Bombas atômicas a retirarem a anatomia do mundo e dos 
seres que neles habitam... São verdadeiros dias e noites de um S. JOÃO beligerante, ao 
invés do JENIO DO AMOR que deve existir entre os homens, para fazer jús ao “Amai-vos 
uns aos outros”. 

E como as adulterações das cousas divinas marchem através dos tempos, 
“adeptos do deus Bacho” – em vez do da colheita apenas das uvas, à qual era o mesmo 
deus dedicado outrora, chama-se a alguém que abusa do vinho, de todas as bebidas 
espirituosas, mas nunca espirituais, ou garantidas pela quintessência divina... Daí, a 
Ambrosia, como “LICOR DOS DEUSES”, que vai ter à Santa Eucaristia, ou o sangue do 
Cristo transformado em VINHO, do mesmo modo que, seu corpo transformado em PÃO 
ou Hóstia. 

Desse mesmo termo (Bacho) surgiram as “bacanais romanas”, muito em voga nos 
tempos dos césares romanos. A bem dizer o nosso CARNAVAL, que tem fama e voga no 
mundo Inteiro, não é outro, senão, uma adulteração das procissões da decadência do 
Egito, da Grécia, etc., pois que o mesmo Hermes, vendo seu povo afastado das leis 
divinas, teve ocasião de dizer: “De ti, Egito, não restará mais do que ruínas e areia, além 
de ficares viuvo dos Deuses”, O que resta do Egito? perguntamos nós, senão, “ruínas e 
areia”? ...   5  Sim, o termo CARNAVAL faz jus ao de CARNE VALE ou Vale a carne, pois 
que o deus Momo não é outro, senão, o deus MARA das escrituras orientais, “como 
tentador das criaturas”. Sim, o CARNAVAL é a TENTAÇÃO DA CARNE. E dizer-se que 
certas revistas fazem disso negócio lucrativo. A revista que não traz “uma sereia despida”, 
não é revista. Sim, mas se torna, com ou sem trocadilho, “uma revista completamente 
despida”. Não merece, pois, entrar em casa de família decente. Muito menos, onde 
existam crianças, prodigiosas sementes da Nova Raça. 

* * * * * * * * 

Os tempos se passaram e estamos em 1952. A tradição, ou melhor, a Lei que a 
tudo e a todos rege exigiu, naquela famosa noite de S. João que, três fogueiras fossem 
armadas: as duas primeiras, em dois lugares afastados das vistas profanas, para não 

                                                        
4 Naquele tempo era o seu Grão-Mestre (ou Chefe Supremo), o Conde de Rouen, irmão do cardeal do mesmo nome, por sinal que, 
sendo este muito amigo do Conde de Cagliostro, a quem devia inúmeros favores. 
5 “De ti, Jerusalém, não restará pedra sobre pedra , disse também Jesus, condenando a terra judaica, em franca decadência... O 
mundo inteiro bem que merece, hoje, semelhantes palavras... 
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dizer, da face da Terra. E estreitamente ligadas à maior de todas as Tragédias, que foi a 
do Calvário. Mais tinia vez numa delas figuravam as três iniciais: J H S, mesmo que em 
quatro transformadas, como J N R J. A Tríade superior sobrepujando o quaternário 
inferior do mundo. Era, a bem dizer, o final do ciclo de PISCIS. Quanto à terceira, foi 
armada nos terrenos da Vila Helena, como residência dos Dois Fundadores da Obra. E 
que deveriam ser os atiçadores da Chama, por meio de um tição retirado do fogão 
daquele mesmo “lar ou lareira”. Aqueles que deram até hoje os preciosos Frutos da 
Espiritualidade, a quantos ousaram acompanhar seus passos, deviam também oferecer 
os frutos e cereais, como alimento físico... cozidos na referida fogueira. 

Mais eis que, fenômeno assombroso se dá quando o “Homem” coloca o tição na 
fogueira. Como se vê na fotografia ao lado, o tição desaparece e se transforma num facho 
bem por trás da fogueira, como se o mesmo para o céu se dirigisse, digamos, a confundir-
se com a estrela VÊNUS, cujo nome esotérico, como todos o sabem, é LUCIFER, com o 
significado de “Portador do Facho”. Sim, Fogos de S. João, de Bacho, mas também, do 
Espírito Santo, por ser aquele da “Nova Colheita”. E do lado do poente, de fato, VÉSPER, 
naquela época, mas em outra do ano, “estrela d'Alva, estrela matutina”, como lhe 
chamam as gentes humildes da Terra, lá estava a luzir ou luzir, na sua cor azul-elétrlco, 
conto se fora, ela mesma, iluminada por semelhante FACHO que da Terra subiu para 
elevar, ainda mais, aquela que, por todas as razões, é chamada de “Espírito da Terra”. Na 
Mitologia grega, Venus-Urania se mira num espelho. Até hoje ninguém soube interpretar 
tamanha verdade. De fato, Vênus se vê, materialmente falando, no espelho da Terra, 
como se se dissesse que, Vênus e Terra se confundem ... 

Por trás da fogueira, o leitor pode ver, ainda, dois pequeninos faróis, à guisa de 
olhos, na mais perfeita “geminidade” ... Olhos que espreitam da sombra a sua própria 
luminosidade. Sim, mistérios de nossa Obra. Mistérios daquele maravilhoso ano. De S. 
Paulo salmos para realizar semelhante ritual, pois, como se sabe, em Fevereiro é a nossa 
festa Solar, ao mesmo tempo que jupiteriana. Não é João Batista o anunciador do Cristo, 
tendo este o seu Natal a 25 de Dezembro de cada ano? Assim também, nosso JOAN ou 
JO-CANAAN – que foi a 24 de Junho de 1899, em Itaparica, o Natal teve lugar a 24 de 
Fevereiro de 1949. E desde então, são ambos festejados anualmente. 

* * * * * * * * 

Estamos novamente muna noite de S. JOÃO. Mas, desta vez, no glorioso ano de 
1954. E em S. Paulo, “no seu Quarto Centenário”! 

Enquanto na véspera, em S. Lourenço, e nos terrenos da mesma Vila Helena, 
residência dos Dois Fundadores da Missão ene que a S.T.B. está empenhada, uma 
fogueira fora armada pelos Irmãos residentes na localidade, além de pessoas não 
pertencentes às fileiras da S.T.B., embora que seus antigos e simpatizantes, do mesmo 
modo que vultoso número de crianças comemoravam a grande data de nossa Obra, 
inclusive, cantando, dançando, soltando fogos, etc. em S. Paulo, na residência também 
dos Dois referidos Fundadores da Obra, por sinal que, na rua JOÃO MOURA e mesmo 
número da Vila Melena, cuja sorna cabalística dá o número XV cio Arcano do Taro, com 
seu significado de “FOGO DA INTELIGÊNCIA, da Sabedoria Perfeita”, etc., o mesmo 
faziam os membros da S.T.B. residentes em S. Paulo, além de vultoso número de 
crianças. Estas, como se fossem a própria Companhia Infantil em miniatura, que, em 
Salvador, e no TEATRO S JOÃO (?), no prólogo de iniciática peça, os Dois referidos 
Protagonistas desta peça também de origem divina, tiveram que cantar, para depois 
então, ruma para Lisboa, caminho ao Norte da ÍNDIA... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
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Fotografia misteriosa tirada na Noite de S João, nos terrenos da VILA HELENA em 
S. Lourenço. 

O leitor que medite sobre as palavras do texto. E descubra o grande mistério... 
Quanto ao “facho”, não se trata de um foguete. Servem de testemunhas, todos os 
presentes. 

 

Sim, em S. Paulo a referida data foi comemorada com o maior brilhantismo 
possível, embora que, iniciaticamente falando, “uma Ceia fraterna e amiga”, uma espécie 
de CEIA do Senhor, despedida de um ciclo para outro, pois, como se verá mais adiante, o 
dia 24 de Junho de 1954 marcou uma ERA NOVA ERA PARA O MUNDO. 

E que dizer de, nessa mesma data, os jornais anunciarem o cósmico fenômeno de 
“Sol, Terra e Marte se apresentarem numa linha reta”, além de desconhecida ESTRELA... 
que brilhava do lado de leste. Tal estrela com Vênus se parecia, na sua luciferina cor azul 
elétrico!... 

Mais uma vez dizemos: COELI  ENARRANT GLORIAM DEI, pois que, no céu de S. 
Lourenço (conto pode ver nesta mesma revista, em seus números 126-130), misteriosos 
crepúsculos apareceram, como por exemplo: CRISTO DEITADO ou ADORMECIDO. O 
mesmo Cristo de braços abertos, descendo do céu, ou antes, postado no seu Portal, foi 
mais que uma apoteose celeste! E assine por diante. Todos esses crepúsculos, dias e 
noites de S. JOÃO, fogueiras acesas, luminosas, FACHOS ESTELARES se confundindo 
com o CRUZEIRO DO SUL, o ZIAT Atlante... 

Que os homens de boa vontade saibam receber o divinal AVISO de que o dia 24 
de Junho de 1954 deu inicio a, de há muito, esperada ERA DO ESPÍRITO SANTO. 

No mais, não há como dizer: 

“Glória a Deus nas alturas. E Paz na Terra aos homens de boa vontades    6  . 

 
O ALVORECER DO NOVO CICLO 7 

Hino da Sociedade Teosófica Brasileira 
 

Ilustração: pauta musical do Hino 

 

Letra do Hino da S. T. B. 
 

Salve, ó Pátria Brasileira!  

Cujas cores da Bandeira:  

PAZ - AMOR - SABEDORIA  

 

                                                        
6 Nos festejos de São João, não falta – especialmente na Bahia – quem grite, dançando e cantando no lado da fogueira: “Acorda João. 
Acorda João ! Isto vem provar que o Vox Populi é de fato, o Vox Dei, porque, outrora também se evocava nos Templos do Egito, da 
Grécia, etc.: “Desperta (ou acorda) Hermes, Enoch. Desperta, desperta . Sim, por serem dois grandes nomes da Evolução Humana. O 
Livro de Enoch serviu para a confecção de outros livros, inclusive a Inóprin Bíblia. Hoje, nem sequer poderíamos gritar, exclamar: 
Desperta, Mitra-Deva, pelo fato de, há muito, ter Ele despertado. Diríamos, então: “Glória a Buda em nosso Templo”, porque, tanto 
Buda como Cristo, querem dizer: Iluminado Sábio, etc. Durante muito tempo, foi ele aclamado e reclamado do seguinte modo: 
“Amitabha sai do Loto que Te encerra. Nós, os filhos de Dhâranâ Te esperamos sobre a Terra . E isto, porque, a própria frase tibetana 
OM MANI PADME HUM, quer dizer: “Salve, ó Jóia preciosa do LOTO”. – O autor. 
7 De autoria do Prof. H. J. Souza, o Hino da S.T.B. descreve a Obra grandiosa em que a mesma está empenhada, principalmente, o 
que diz respeito à América do Sul. 
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Os teus primores 

São cantados  

Com louvores  

Mui amados  

Neste dia! 

 

Coro: Salve, madrugada! 

Toda cheia de esplendor;  

Do teu Seio Iluminado  

Sobem hinos de louvor. 

 

Feminino 

PAZ - AMOR -- SABEDORIA  

Nossa legenda adorada 

Vibra altiva na bandeira 

Que por nós (bis) foi desfraldada.  

 

Eis que um novo ciclo avança  

Com passadas de gigante, 

Na Vereda que traçamos 

Do Brasil (bis) no seio amante. 

Coro: Mônadas IBERO AMERICANAS  

A Luz deste céu azul, 

Formarão a nova raça  bis  

De Americanos do Sul. 

 

Masculino 

Esta missão gloriosa  

Dos “Sete Raios de Luz” 

Do Brasil, o Povo eleito,    bis  

A Glória sem par conduz. 

 

Coro: 

Arautos da Nova Era,  

Obreiros da Evolução  

Cuidados da Sementeira    bis  

No crisol da Perfeição. 

 

Salve, madrugada! 

Toda cheia de esplendor; 

Do teu Seio iluminado    bis 
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Sobem hinos de louvor. 

 

HINO NACIONAL BRASILEIRO 8 

 

ORIGINAL EM PORTUGUÊS 

 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas  

De um povo heróico o brado retumbante  

E o sol da Liberdade, em raios fulgidos,  

Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 

 

Se o penhor dessa igualdade  

Conseguirmos conquistar com braço forte,  

Em teu seio, ó Liberdade, 

Desafia o nosso peito a própria morte!  

Ó Pátria amada,  

Idolatrada, 

Salve! Salve! 

 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido  

De amor e de esperança a terra desce, 

Se em teu formoso céu, risonho e límpido,  

A imagem do Cruzeiro resplandece.  

 

Gigante pela própria natureza  

És belo, és forte, impávido colosso,  

E o teu futuro espelha essa grandeza  

Terra adorada, 

Entre outras mil,  

És tu, Brasil, 

Ó Pátria Amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil,  

Pátria amada, 

Brasil! 

 

Deitado eternamente em berço esplêndido, 

Ao som do Mar e à luz do céu profundo,  

Fulguras, ó Brasil, florão da América,  
                                                        
8 O Hino Nacional Brasileiro, original em Português e versão Tupi, constitui uma homenagem ao Brasil, "Santuário da Iniciação do 
gênero humano a caminho da sociedade futura". 
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Iluminado ao sol do Novo Mundo! 

 

Do que a terra mais garrida 

Teus risonhos, lindos campos têm mace flores;  

"Nossos bosques têm mais vida", 

"Nossa vida" no teu seio "mais amores",  

Ó Pátria amada, 

Idolatrada,  

Salve! Salve!  

 

Brasil, de amor eterno seja símbolo  

O lábaro que ostentas estrelado, 

E diga o verde-louro desta flâmula 

– Paz no futuro e glória no passado. 

 

Mas, se ergues da justiça a clava forte,  

Verás que um filho teu não foge à luta,  

Nem teme, quem te adora, a própria morte.  

Terra adorada, 

Entre outras mil,  

És tu, Brasil, 

Ó Pátria Amada! 

Dos filhos deste solo és rude gentil,  

Pátria amada, 

Brasil! 

 

 

VERSÃO TUPI 

Dr. FARIS A. S. MICAHESI 

 

Cembyua Ypiranga çui, piúua,  

Ocendu kirimbáua çacemoçú  

Coaracy picirungdra, cendyua,  

Retama yuakaupé, berabuçú.  

Cepy quá iaueçêua çui ramé,  

Itaylud irumo, iraporepy,  

Mumutara çáua, ne pyd upé,  

I manoçdua oiko iané cepy.  

laçaiçú ndé  

Oh moetéua  

Aué, Aué! 
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Brasil, ker pi upé, coaracyáua,  

Caiçú i çnarúçáua cui ouié,  

Marecé, ne yuakaupé, poranga.  

Ocenipuca Curuça iepé! 

 

Turuçu reikô, ara rupf, teen, 

Ndê poranga, i santdua, ticikyié  

Ndé cury qud mbaé-uçú omeen.  

Yuy moetéua, 

Ndé remundú,  

Reikô Brasil,  

Ndé ixaiçú!  

Mira qud yuy çu, ndê cy catú,  

Ndé ixaiçú, 

Brasil! 

 

Ienofyua cato pupé reikô,  

Memé, paráteapú, qud ara upé,  

Ndé recendy, potyr America çúi.  

I coaracy omucendy iané! 

 

Inti orekó puranáua pyré 

Ndé nhu soryçdra omeen potyra puré,  

"Cicué pyré oreko iané caauçú".  

Iané cicué, "ndé pyré upé, çaiçú pyré".  

Iaçaiçú ndê 

Oh! moetéua!  

Aué, Aué! 

 

 Brasil, ndê pana iacy-tatá-udra  

Toikô rangáua quá caiçú reté 

 

I quá-pana iakyra-tauá ionhee  

Cuire catuama, ierobiára kuecê.  

 

Çupi tacape repuama remé  

Ne mira apgáua omaramunhã,  

Iamoetê ndê, inti iacekyê.  

Yuy moetéua 

Ndê rermundú,  
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Reikô Brasil!  

Ndé, iguaiçú!  

Mira quá yuy çui cy catú,  

Ndê, ixaiçú, 

Brasil! 

  

 

Oitava Convenção da Sociedade Teosófica Brasileira 
 

Esta segunda parte do presente número de DHARANÃ é dedicada à OITAVA 
CONVENÇÃO ANUAL DA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA que, como sabe o 
leitor assíduo deste periódico, vem se realizando desde 1949. A deste ano ultrapassou 
todas as anteriores, além do mais, por ter sido a do ano que resolve os destinos da 
humanidade. Por esse motivo, o Supremo Dirigente da S.T .B . , Prof. Henrique José de 
Souza, resolveu dividir a Convenção deste ano em três partes que se desenvolveram, 
respectivamente, em S. Lourenço, S. Paulo e Rio de Janeiro. A primeira parte 
desenvolveu-se do dia 19 ao dia 26 de Fevereiro; a segunda, de 19 a 22 de Abril; e a 
terceira, de 6 a 13 de Maio. 

 

OITAVA CONVENÇAO DA S.T.B. SETOR – S . LOURENÇO 
 

Em linhas gerais, obedeceu ao seguinte programa:  

Dia 19 – 10 h – Inauguração da Exposição 

Dia 20 – 20h30 – Conferência – Dr. Charles Boschina Filho 

Dia 21 – 14h30 – Visita ao Parque das Águas  

Dia 21 – 20h30  – Conferência – Dr. Luiz Eduardo da Silva Machado 

Dia 22 – 14 h – Instalação da Convenção 

Dia 22 – 20h30 – Conferência - Dr. Antonio Castanho Ferreira 

Dia 23 – 14 h – Convenção (Continuação) 

Dia 23 – 20h30  – Festa Artística - Auditório do Hotel Negreiros 

Dia 24 – 20 h – Hasteamento da Bandeira na Vila Helena, seguido do hasteamento 
das Bandeiras no Templo e desfile dos Pupilos 

Dia 24 – 14 h – Assembléia Geral 

Dia 24 – 20 h – Reunião no Templo – Somente para a Série “D” 

Dia 25 – 14 h – Convenção – Encerramento 

Dia 25 – 18 h – Reunião no Templo – Somente para a Série “D” 

Dia 26 – 9 h – Reunião no Templo - Todas as Séries 

Dia 26 – 10 h – Consagração dos Novos Pupilos  

Dia 26 – 20h30 h – Conferência – Dr. A. J. Pizarro Loureiro 

O SARAU ARTÍSTICO, que constituiu um dos pontos altos da Convenção, contou 
com a colaboração de artistas e músicos de nomeada, todos membros da S.T.B.: Elza 
Marques Gomes (Harpa), Walter Mancilha (Acordeon), Martha M. Queiroz (Declamação), 
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Carlos M. Ozório (Violino), Leo Bach (Harpa), Paulo Roberto (Variedades), além do Grupo 
Cênico LPD e do Grupo Coral LPD. 

As fotografias que se seguem dão uma idéia do que foram as solenidades que se 
desenvolveram durante a Oitava Convenção da S.T.B. – Setor S. Lourenço. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Manhã de 24 de Fevereiro. defronte à Vila Helena, residência dos Dirigentes do 
S.T.B., Prof. Henrique José de Souza e Da. Helena Jefferson de Souza. O instantâneo 
assinala o momento em que ia ser içado o Pavilhão Nacional, depois da inciática alocução 
proferido pelo Prof. H.J. Souza, alusiva à data e à Oitava Convenção. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Manhã de 24 de Fevereiro, na escadaria do Templo da S.T.B. (Sublime Templo 
Brasileiro), depois de iniciáticas palavras proferidas pelo prof. Henrique José de Souza, é 
cantado o Hino Nacional por todos os presentes. Por trás dos Dirigentes Espirituais do 
S.T.B., vê-se o porta-estandarte da ordem do Santo Graal, cercado por Cavaleiros da 
mesma Ordem. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Grupo de Convencionais, fotografado no Parque das Águas, quando em visita ao 
mesmo, a convite da Diretoria da EMPRÊSA DE ÁGUAS S. LOURENÇO. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Um grupo de pupilos da S.T.B. no mesmo Parque. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O desfile de pupilos da S.T.B., que foram marchando do Templo até Vila Helena, 
atravessando pelo Parque das Águas. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Um dos "balizas" do de file das crianças, Jefferson  Henrique de Souza, um dos 
filhos dos Dirigentes da S.T.B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Outro grupo de pupilos durante o mesmo desfile. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

O "jeep" que precedia o desfile, Com os pupilos menores. Uma faixa envolvia o 
veículo com os dizeres: GRUPO EXCURSIONISTA L.P.D. (Lutar Pelo Dever). 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

A grande fila de pupilos da S.T.B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

O automóvel que conduzia os Chefes da Obra em que a S.T.B. se acha 
empenhada, ladeado por pupilos. 

 

 
Palavras pronunciadas por ocasião da abertura da 8a Convenção da Sociedade 

Teosófica Brasileira, em São Lourenço no dia 22 de Fevereiro de 1956, no auditório 
da Estação de Rádio local. 

Dr. Luiz Eduardo da S. Machado 

 

Sr. Presidente  

Veneráveis Irmãos 

Pela simples observação dos acontecimentos atuais, quer nas comunidades 
sociais, entre os homens, quer na Natureza entre os elementos, nas suas atividades 
desordenadas, convulsivas e destruidoras se verificará, sem grande esforço, que algo de 
anormal está se processando. Se conclui desse modo que existe um mal, um erro, que há 
uma causa patológica geradora dessas anormalidades. E um estudo mais detido e 
profundo da questão nos aponta o homem como a causa de todo esse mal pela sua 
ignorância das leis divinas que regem a sua liberdade e responsabilidade; pela ação 
nefasta contra a sua integridade espiritual e contra a ordem natural das coisas; pelo seu 
estremado egoísmo pretendendo submeter a tudo e a todos à satisfação dos seus 
apetites materiais; pela inversão dos valores positivos e criadores das suas faculdades 
intelectuais esquecendo a sua estirpe divina e desconhecendo a sua elevada missão na 
terra. 

O brilho do século XX na ciência e na técnica, o esplendor das fórmulas que 
possibilitaram a existência da bomba atômica, jogou a civilização ocidental por um plano 
inclinado a beira do abismo da perdição. A alegria do sábio diante das primeiras 
experiências nucleares perdeu a santidade das sublimes aspirações da ciência pura para 
logo se transmutar na cupidez do mando, na ânsia incontida de poder e domínio dentro da 
fórmula clássica que enxertaram cora o mal – se queres a paz com o domínio para ti, 
prepara a guerra com a morte para os outros. 

Esse desvio de atitude e finalidade da Ciência e dos indivíduos que desvirtuaram 
as criações e conquistas da mente humana, que ameaçam e anulam a sua existência e 
felicidade é um grave sintoma que nos diz, claramente, estar a humanidade doente e o 
Homem desequilibrado internamente. 
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Deus concedeu aos homens a mais bela das prerrogativas: o livre arbítrio 
proporcional à sua evolução. Deus inspirou os mais santos e os mais sábios em todas as 
épocas e por intermédio de seus profetas deu aos homens regras de conduta, normas de 
vida, códigos de leis e possibilidades existenciais que, se fossem observadas, a 
humanidade calda retornaria ao paraíso perdido e à sua condição de criaturas divinas. 

Mas meus benévolos ouvintes, tudo isso foi esquecido, tudo isso se perdeu, todo 
esse tesouro espiritual da humanidade, mui principalmente as leis que regulam a 
liberdade e responsabilidade da vida humana ou sejam as leis de – carma e reencarnação 
– as quais subsistem hoje, apenas, como verdades estratificadas nas chamadas 
escrituras sagradas quase sem sentido ou o que é mil vezes pior, desvirtuadas, 
distorcidas para servir o domínio psíquico das classes sacerdotais. E como mui bem diz 
Schuré – a humanidade se defronta atualmente entre uma religião sem ciência e uma 
ciência sem religião – e o resultado de todo esse mal organizado é o que se vê: o homem 
desnorteado, sem resistência interna, sem conhecimento da sua natureza e constituição 
íntima e sem orientação religiosa capaz de o religar ao criador. De um lado as religiões e 
crenças nada ensinam verdadeiramente das origens, função no .plano evolutivo e 
finalidade do homem sobre a terra. Torna-o, por isso, um agnóstico, um ateu revoltado. 
De outro lado a ciência colocando um poder tremendo nas suas mãos irresponsáveis para 
a satisfação de seus apetites egoístas leva-o a cometer todos os desatinos, inclusive a 
sua própria e inconsciente destruição. 

Este é o quadro que se antepõe aos nossos olhos marejados e doloridos pela 
infinita angústia que nos invade. 

Diante deste panorama impressionante, ainda que descrito com sobriedade, surge 
em nossa mente um eco das palavras sempre renovadas do Espírito de Verdade, o 
sublime Krishna ou Cristo, se o quiserem: – “Todas as vezes, ó filhos do mundo que a Lei 
justa da evolução da vida declina e a injustiça, a iniquidade, se levantam, Eu me 
manifesto e apareço entre vós para selecionar os bons que ficam fiéis aos meus 
ensinamentos e castigar os maus, julgando-os pelas suas ações. Eu renasço em todos os 
ciclos para impulsionar a tônica da Verdade, para dar inicio a uma nova Civilização". 

Assim se fez no passado e se faz agora neste período de transição e reforma total 
do indivíduo e da própria Natureza. 

Daí o trabalho intenso em que a Sociedade Teosófica Brasileira está empenhada, 
conto um tentâmen para debelar o mal. Daí a nossa luta, luta titânica e sem igual dentro 
da Missão em que trabalhamos. Porque é mais difícil sanar ou curar do que adoecer; é 
muito mais custoso construir do que destruir. A batalha é tremenda porque tentos que 
vencer inimigos internos e externos; temos que vencer e dominar as tendências 
egoísticas derivadas das imperfeições físicas, psíquicas e mentais procurando conseguir 
em nós mesmos esse equilíbrio e harmonia interna. Dentro do tempo e do meio, sempre 
hostis, temos que nos adaptar às conveniências dos nossos ideais, às novas diretrizes, 
vencer os obstáculos naturais que se antepõem às idéias novas, que podermos chamar 
de inércia do mente e do corpo, pois quase todos os indivíduos preferem o conservado-
rismo, as idéias estratificadas e tentem a mudança das suas convicções filosóficas ou 
religiosas, ainda que saibam estar erradas, tudo devido ao jugo dos preconceitos sociais, 
à falta de coragem, à preguiça mental. 

Para processar essa renovação, preparar o advento de uma nova Era; para 
interpretar os símbolos antigos e revelar as verdades eternas; para dar novas formas ou 
fórmulas de vida; para ressuscitar o pensamento antigo encerrado. nos livros santos; 
enfim, para – orientar, educar e instruir a criatura humana ainda possível de regeneração 
e melhoramento, um esforço crescente vem fazendo de século em século e que agora 
está sendo intensificado com o eclosão de um Movimento Sinárquico de caráter iniciático. 
Inspirado por aquele Espírito de Verdade de que falamos, esse Movimento se firmou 
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nesta parte do globo, o nosso querido Brasil para lançar as bases de uma Nova 
Civilização, to o nome de SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA e tem por sede a 
cidade de São Lourenço. 

Assumindo esse grande compromisso perante a Lei da Evolução Universal e para 
dar cumprimento ao seu mandato, os fundadores da Sociedade Teosófica Brasileira, 
Professor Henrique José de Souza e D. Helena Jefferson de Souza, tiveram de enfrentar 
dupla tarefa. Uma de caráter cultural, iniciática, interna, para a preparação de Instrutores 
e mantenedores da Missão outra de ação externa levando ao mundo a palavra da Nova 
Ordem e mais do que isso, firmar esses ideais em realizações concretas. Criou-se uma 
sociedade civil, escolas e institutos de alta cultura onde se ministra educação e instrução 
integral; criou-se um Colégio iniciático e se construiu um Templo em homenagem à 
Divindade e tudo isso à serviço dessa Missão, dessa Obra maravilhosa da evolução, da 
qual participamos com atores desempenhando os papéis que nos cabe. Assim, Escolas, 
Teatro e Templo, são os grandes instrumentos de que usamos na consecução dos 
nossos ideais de aperfeiçoamento humano e de melhoramento da vida. 

Apontamos o mal e querermos indicar o remédio. Afirmamos que o mal está no 
homem que caindo o egocentrismo por ignorância e imprevidência provocou um profundo 
desequilíbrio vital e funcional na marcha evolutiva e que agora não sabe remediá-lo. 
Cumpre-nos, portanto, também, a obrigação de oferecer a prescrição e o medicamento, 
instruindo e guiando. 

Assim, como norma de orientação espiritual e cultura integral indicamos o estudo 
da Teosofia, a Sabedoria Iniciática das idades, como origem e fundamento de todo 
conhecimento humano: Filosofias, Religiões, Artes e Ciências. 

Este conjunto de estudos e ensinamentos, esta tradição Iniciática, tomou o nome 
de – TEOSOFIA – desde o III século, porém, os seus fundamentos é de todos os tempos. 
Se tivéssemos de definir o que é teosofia, diríamos: É o estudo e conhecimento da LEI 
UNA através da vida e da forma. Nada está fora do âmbito e domínio da Teosofia. 

E como norma da vida de relação, da atividade humana em sociedade, o 
oferecemos a – EUBIOSE – , isto é, a Arte de Bem Viver, a sábia aplicação da atividade 
do indivíduo em função da felicidade do grupo social. A Eubiose é uma corajosa aplicação 
prática da Teosofia. Está destinada a vencer com pleno êxito, a explicar e resolver todos 
os problemas relativos à vida de relação em sociedade. 

A Eubiose fundamenta-se na própria natureza humana, na sua tríplice expressão 
constitutiva: Corpo Alma e Espírito; isto é, nos três poderes ou faculdades do Ser –  
Vontade, Inteligência e Emoção, na sua tríplice gradação. Assim, a Eubiose divide-se em 
nove seções principais, nove formas de ação interna e externa do ser humano erra busca 
do seu aperfeiçoamento na satisfação das suas sublimes aspirações de completa 
felicidade. 

A codificação desta doutrina e sua explanação didática com aplicação prática, 
corno base de reestruturação da vida nas sociedades e gerações futuras vem sendo 
objeto de honrado estudo dos mais destacados membros da Sociedade Teosófica 
Brasileira. 

Eubiose é a Ciência integral do melhoramento da vida em todas as suas formas e 
sob todos os seus aspectos cova o fim imediato de assegurar o bem estar e a felicidade a 
todos quantos a ela se sujeitarem. Se firma na renúncia esclarecida do egoísmo, renúncia 
essa, que por sua vez, é a base psicológica da Moralidade. 

A Sociedade Teosófica Brasileira assumiu esse grande compromisso perante a Lei 
de Evolução Universal. Tem a Missão de abrir unta nova página da história da 
Humanidade; descerrar os portais de um novo ciclo da vida, lançar as bases de uma Nova 
Civilização e evitar que se percam os melhores frutos da civilização decadente. Daí o 
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trabalho de intensa preparação; daí os ciclos de conferências, pronunciadas na tribuna e 
no rádio, os custosos livros e jornais publicados e sobretudo estas convenções anuais 
aqui realizadas cuja principal finalidade não é o de angariar prosélitos e reforçar os 
nossos quadros sociais e sim o supremo objetivo de orientar, educar e instruir. Estudando 
e debatendo té: es de interesse coletivo ou público participamos de todos os setores da 
vida da Cidade e da Nação. Com o fim de praticar os nossos ideais em realizações 
concretas colaborar cola os poderes públicos e mesmo participar das suas tarefas, 
debater os seus programas, equacionar os seus problemas e apontar soluções 
adequadas. 

Esta atitude ativa da nossa conduta social se, por um lado, nos traz os prejuízos 
decorrentes das competições públicas, por outro Indo nos oferece. oportunidades para 
colocar ao serviço do povo e da Pátria Brasileira os benefícios das teorias que 
preconizamos. 

 
A Obra em que se acha empenhada a S. T. B. 

através da Música – a Música Universal 
 

Dr. Carlos Meireiles Osório 

 

De acordo com Kurt Pahlen, em sua “História Universal da Música”, é enorme e 
impressionante a influência da música na alma do homem; dai suas múltiplas aplicações 
legendárias ou reais; da seu importante papel na cultura, na religião, em ações coletivas 
como festas, revoluções e guerras e suas aplicações modernas na medicina e na 
indústria. As primeiras provas provêm de tempos remotos e mostram o profundo e místico 
efeito que exerciam os sons sobre todos os seres, tanto humanos como animais: Davi (o 
maior músico da antiguidade, autor dos magníficos Salmos) tocava a harpa para expulsar 
os espíritos malignos que se assenhoreavam do rei Saul. O músico Timóteo excitava o 
furor de Alexandre Magno cota urna melodia em certo tom e o aplacava com outra de tom 
distinto. Os sacerdotes celtas empregavam a música para moderar os costumes de seu 
povo. Terpandro desbaratou perigosa sedição na Lacedemônia, tão somente cantando ao 
som de sua cítara. Entre os gauleses, os bardos excitavam ou acalmavam com suas 
melodias o ímpeto de seus combatentes. Santo Agostinho nos relata que um simples 
pastor, tocando flauta, despertou tanto entusiasmo em seu povo que o elegeram rei. 
Todos conhecem o exemplo cinco e célebre da Marselhesa, cantada pela primeira vez 
naquela noite de fervor patriótico, em 1792, por um simples aficionado, Rouget de L'Isle, 
que nunca, antes ou depois, conseguiu compor uma melodia semelhante, produto de um 
instante de milagrosa inspiração, em virtude do qual foi levado pelo frenesi dos 
revolucionários às barricadas de Paris. 

A medicina, por sua vez, serve-se da música a para a cura de enfermos mentais. 
As fábricas modernas a empregam com o objetivo de aliviar tarefas pesadas e aumentar, 
assim, a produção. Há, infelizmente, os aspectos negativos e os perigosos efeitos 
produzidos em nossa época pelo abuso e a profanação da música. 

Desde os tempos primitivos da humanidade, o trabalho tem sido acompanhado de 
música, desde as melodias pastorais e os cânticos dos camponeses, dos artesãos, dos 
ferreiros, etc. 

Por tudo isto, reconhecemos, – conclui o referido autor – que o chamado poder da 
música não é uma simples frase, mas um fato abonado pela experiência humana em todo 
o curso da história. 
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Finalmente, – indaga Kurt Pahlen – como definir a música? 

Para o autor, seria a música um fenômeno acústico, para os prosaicos; um 
problema técnico de melodia, harmonia e ritmo para os profissionais; uma expressão da 
alma que nos pode elevar ao infinito e que encerra todos os sentimentos humanos, para 
os que verdadeiramente a amam de todo o coração. 

De uma maneira mais profunda ainda, temos o conceito emitido por Eduardo 
Alfonso, em seu livro intitulado “Guia Lírico Del Auditor de Conciertos”: a música nos 
revela a essência do existente. O som musical é a vibração ou a alma de uma coisa ou de 
um ser, uma atitude psicológica ou um estado de consciência. Cada figura, acorde, 
intervalo e suas mútuas combinações e relações têm um valor psicológico e sugestivo 
que depende, em última análise, do valor numérico de sua vibração ou relação de 
vibrações. E assim chegarmos ao conceito matemático e, ainda mais, ao conceito da 
“Música das Esferas” do grande Pitágoras. 

Pode-se compreender que, de fato, a música é a linguagem de Deus na Natureza e 
no coração de todos os seres. 

Vejamos de que forma podem ser compreendidos, através da Música, os mistérios 
básicos da Criação, inclusive a conhecida “Queda dos Anjos” e, ainda, através da mesma 
“Música das Esferas”, prepara a Redenção da Humanidade, para o ciclo de Aquários, 
quando a Eubiose estará completamente realizada. 

Roso de Luna, em sua obra intitulada “La dama del ensueño”, faz uma referência 
muito interessante no Teatro e, em particular, à Tragédia, relatando-nos o conceito das 
Sibilas sobre a Tragédia. Segundo nos relata Roso de Luna, dizem as Sibilas que não têm 
o mau gosto de apreciar a tragédia, por se tratar de uma obra literária incompleta em que 
os problemas humanos mais profundos permanecem sem solução e, além de tudo, em 
virtude da origem da tragédia não estar simplesmente, como se afirma, na história do 
Teatro, no ritual em que se sacrificava um cabrito no altar mas sim no que este ato 
representava, que era o sacrifício de seres humanos, praticado na Atlântida, através de 
terrível ato necromântico. 

Para que a Eubiose realize seu objetivo, ou seja, permitir que a Humanidade viva 
em harmonia com as forças da Natureza e as leis que as regem, as Hierarquias Ocultas 
vêm trabalhando, principalmente, desde a queda Atlante, provocada por esse ato 
necromântlco, origem de todas as tragédias divinas e humanas, para o restabelecimento, 
na Terra, do setenárlo divino, cada um deles vibrando com um dos sete estados de 
consciência, em harmonia com a Lei da Evolução de todos os seres. 

Um compositor, no seu papel de Interpretar a Linguagem da Natureza, através dos 
sons sutis que lhe dão o chamado tema, para posterior desenvolvimento, de acordo com 
a técnica musical de cada época, deve servir de fiel intermediário e comentador, em sua 
linguagem sonora, de todos os segredos da Criação. 

Quando um tema realmente foi dado pela Mãe Natureza ao compositor sincero que 
não se limita a fazer um trabalho, apenas cerebral, desenvolvendo ele o tema com a 
técnica da Composição Musical, faz a sua apresentação e um fiel comentário sobre o 
mesmo, da mesma forma que o orador expõe e comenta um tema de real interesse 
coletivo, de acordo com a técnica oratória. 

O chamado sucesso da obra musical, resulta de ter ele transmitido em sons físicos, 
uma partícula da Alma Universal que vibra em todos os seres e os identifica, unindo-os. 

O “Memorial dos Ritos”, obra chinesa que expõe a doutrina oficial da China sobre a 
Música, tem um capítulo especial denominado “Memorial da Música”, onde encontramos 
os seguintes conceitos. A perfeição humana é obtida quando a observação dos ritos com-
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pleta e modera o sentimento da música. A música é a suprema harmonia, os ritos são a 
suprema conveniência. 

“Quando um grande homem instituir a música o os ritos, resplandecerão o 
céu e a terra. O céu e a terra se sentirão felizes de seu acordo; os princípios masculino e 
feminino se realizarão mutuamente; a influência espiritual e a influência material 
protegerão e desenvolverão os 10.000 seres”. 

No Céu estão as Constelações, sobre a Terra estão as formas. E assim os ritos 
que estão na dependência dos costumes de cada época são a separação do Céu e da 
Terra. A Música que une assemelha-se ao Céu, que é único; os ritos que dividem 
assemelham-se à Terra que é o plano da multiplicidade. 

A Música estabelece a harmonia e propaga a Divindade, assemelhando-se ao Céu. 
Os ritos, na dependência dos costumes de cada época, criam as diferenças e se 
assemelham à Terra. Quando os ritos e a música forem claros e completos, o Céu e a 
Terra cumprirão suas funções”. 

Vemos assim, prevista num dos mais antigos livros da China sobre Música, a base 
da Eubiose. 

As sinfonias de Beethoven e a obra musical de Wagner interpretam, 
respectivamente, a Cosmogênese e a Antropogênese, baseadas na exposição e 
desenvolvimento de temas que traduzem expressões da Alma Universal, vibrando na 
Natureza. 

De acordo com o que se observa na história das civilizações, a primeira 
manifestação musical se dá através do Ritmo, nos povos mais primitivos, a seguir surge a 
Melodia e, somente depois da civilização grega é que surge a Harmonia, com os recursos 
para resolver, as dissonâncias em consonâncias. 

Quando Gounod compôs a sua Ave Maria, não a criou propriamente. Apenas 
objetivou a melodia que, subjetivamente sentiu estar contida no prelúdio de Bach. Não a 
criou, portanto. Apenas, como artista sincero, tendo ouvido aquela melodia, com os 
ouvidos da alma, objetivou-a para que toda a humanidade, ouvindo aquela melodia tão 
bonita, se identifique com a Divina Mãe de todas as religiões e de todos os ciclos. 

Assim também, as regras da Harmonia musical não são criações de quem quer 
que seja: sempre existiram como os mistérios da Criação e da Redenção, tendo como 
autor o próprio Eterno, a grande Lei, a própria Luz Divina, expressas pela Inteligência 
Cósmica, Inerente a Mercúrio, segundo as tradições. 

Conforme ensinamento ministrado na S.T.B., sabemos que a nota MI, da região 
média do plano, produz no éter o símbolo de Mercúrio, o equlibrante da Balança Celeste, 
expressa por Vênus. Aí temos o mistério do Adam-Kadmon, sacrificando-se para a 
Redenção da Humanidade, através do Adam-Heve terreno. Tudo isto em virtude da 
chamada queda lunar que se deu na terceira etapa evolutiva, não permitindo que 
houvesse a evolução total daquela terceira etapa. 

Por essa razão, temos uma escala musical que traduz, na sua estrutura, o mistério 
da queda lunar, apresentando-nos sete graus, todos eles procedendo por tons inteiros, 
mas não entre o terceiro e o quarto graus, onde o Intervalo é de semi-tom. 

 - Por que razão, entre o terceiro e quarto grato não haveria um tom em lugar de 
um semi-tom?... Através da terceira nota da escala, vibra a Inteligência Cósmica, a 
expressão do Andrógino Celeste, muito bem traduzida no “Agnus Dei qui tollis peccata 
mundi”. Sim, para salvar os seres que ainda sofrer na consequência da terceira etapa 
evolutiva, a chamada queda lunar, e já atualmente preparando a Terra para uma quinta 
etapa evolutiva, ligada ao ciclo de Aquários. O conhecimento iniciático referente à 
Cosmogênese e à Antropogênese, ministrado aos membros da S.T.B., permite 
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estabelecer perfeita analogia entre conceitos básicos admitidos na harmonia clássica 
musical e os fatos da chamada “queda dos Anjos”, ou “queda lunar” e da Redenção 
Humana, através do Santo Graal: 

a. Afirmam os tratadistas da harmonia musical clássica que, quando se encadeiam, no 
estado fundamental, o acorde do quinto grau seguido do acorde do quarto grau, dá-se 
a “falsa relação de trítono”, cujo mau efeito tem sido denominado “diabulus in musica”. 
Estabelecendo, agora, analogia entre os sete graus da escala musical (e respectivos 
acordes) e as sete etapas evolutivas admitidas na tradição teosófica, poderemos 
compreender de que maneira o fato acima referido traduz, na linguagem musical, “a 
queda lunar, ou “queda dos Anjos”,: a chamada “queda lunar” resultou do fato de, 
antes de estar terminada a evolução da terceira etapa evolutiva, ter tido inicio a quarta 
etapa, tendo como consequência, confundirem-se as características das terceira, 
quarta e quinta tônicas evolutivas, relacionadas, respectivamente, ao Passado, 
Presente e Futuro da Humanidade. Assim, as características de uma quinta etapa 
evolutiva manifestaram-se juntamente com as da quarta etapa, e ainda com os restos 
da terceira – incompleta –  chamados os “restos lunares”. Verifica-se, portanto, uma 
perfeita analogia com o que se observa na Harmonia Musical quando o acorde do 
quinto grau é seguido do acorde do quarto grau: nenhum nome seria tão adequado 
para os maus efeitos notados, nessas circunstâncias, na harmonia musical, como o de 
“Diabulus In Musica”, embora esta denominação tenha sido dada, naturalmente pelos 
mestres de antanho, apenas em virtude de um momento de Intuição muito feliz, pois a 
“queda lunar” (‘queda dos Anjos, união dos deuses às filhas dos homens”, etc.) traduz-
se no fato de as características de uma quinta etapa, descerem (ou “caírem”) ao plano 
de uma quarta etapa, e, além de tudo com os restos da terceira de permeio. Todos 
estes fatos são relacionados com o que geralmente se traduz na expressão “Diabo ou 
Satã” e tudo o que a ela se relaciona e só podem ser Integralmente compreendidos 
através do conhecimento iniciático do novo ciclo. 

b. Constitui também fato conhecido na harmonia musical clássica o emprego do acorde 
do terceiro grau seguido do acorde do quarto grau para os casos em que na melodia, 
a “sensível” em vez de subir à tônica, resolve descendo porque perde a sua 
característica de “sensível” (a “sensível” da escala é o seu sétimo grau que, 
naturalmente, resolve no oitavo grau, ou seja, na tônica da escala. Para sermos mais 
claros para os que não são familiarizados com estas noções, podemos acrescentar 
que, sempre que se faz soar o sétimo grau, este “pede” naturalmente, resolução no 
grau seguinte, que é o oitavo. Para o sétimo grau descer em vez de subir, emprega-se 
o acorde do terceiro grau seguido do acorde do quarto grau). 

Estabelecida a referida analogia entre os graus da escala e as sete etapas 
evolutivas, vejamos como se traduz, na linguagem sonora da harmonia musical clássica, 
a Redenção da Humanidade: 

Desde a “queda lunar”, e, principalmente, desde a catástrofe Atlante, a Divindade, 
como unta oitava coisa, Causa Primeira do Setenário Divino da Natureza, tem sido 
sacrificada, manifestando-se, ciclicamente, para a Redenção da Humanidade. Este 
sacrifício da Divindade se traduz na manifestação dos “avataras ciclicos” dessa mesma 
Divindade, que, sendo uma oitava cousa, manifesta-se, entretanto, através do chamado 
sétimo principio, princípio Crístico, a própria Luz Divina, a Inteligência Cósmica, 
coordenando os planos da evolução humana que são sete, como a escala musical 
setenária. A manifestação desse oitavo princípio se dá, entretanto, para a Redenção 
Humana, em virtude da referida “queda dos Anjos”, auxiliando a Humanidade em sua 
evolução, livrando-a dos obstáculos consequentes desse fato. Sempre que, ciclicamente, 
se dão essas manifestações, a Divindade, como uma oitava cousa, se manifesta através 
do sétimo principio, e o faz para livrar a Humanidade dos obstáculos criados à evolução, 
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em consequência da referida passagem da terceira para a quarta etapa evolutiva. E 
nesse caso, o sétimo princípio, analogamente ao sétimo grau da escala, – a “sensível” – 
em vez de tender naturalmente para o oitavo plano, desce, para salvar a Humanidade. 

Todos esses fatos apresentam perfeita correspondência com o que se observa na 
Harmonia Musical: Quando se passa do acorde do terceiro para o acorde do quarto grau, 
na harmonia, o que acontece na melodia? O sétimo grau, em vez de subir para o oitavo, 
de acordo com a sua característica de “sensível”, desce. Essa é a expressão do próprio 
mistério do Santo Graal! 

Ciclicamente a Pomba do Espírito Santo desce dos planos celestiais para renovar 
o influxo da Taça Sagrada, até o grande dia da Redenção da Humanidade, livre, 
finalmente, das consequências prejudiciais à sua evolução, advindas da queda lunar, ou 
seja, da passagem da terceira para a quarta etapa evolutiva. E é exatamente entre os 
terceiro e quarto graus da escala musical que não encontramos o semitom Intermediário 
que se encontra entre os demais graus, do primeiro no sétimo. 

Com todas estas considerações, não fica evidente a sinceridade de propósito dos 
compositores modernos, quando procuram uma nova maneira de expressão na sua arte? 

A cada civilização corresponde uma escala própria. Com muito mais razão, à 
civilização do Novo Ciclo – o Ciclo de Aquários – deve corresponder uma nova escala 
como base da música que lhe será peculiar, em virtude da Redenção da própria 
Humanidade. Sim, porque todos estes fatos, de queda lunar, etc., já pertencem ao 
passado da Humanidade, embora estejamos ainda em pleno Interregno entre o velho 
Ciclo (Piscis) que termina e o novo Ciclo (Aquários) que vibrará integralmente na 
Natureza redimida, no início do próximo milênio. 

Cabe, ao nosso ver, aos compositores brasileiros, realizar o grande Ideal da 
Música Universal, como a linguagem Divina que há de Identificar todos os seres entre si. 

De acordo com Mário de Andrade, o compositor, em sua evolução, deverá 
conseguir, através dos temas folclóricos, penetrar no Inconsciente coletivo de seu povo e, 
então, sem precisar recorrer aos temas ligados ao passado, às tradições de seu povo, irá 
escrever livremente, mas como intérprete fiel daquele inconsciente coletivo, que traz em 
seu bojo todas as experiências do passado, E é nesse momento – dizemos nós – que lhe 
cabe ouvir com os ouvidos da Alma, a nova mensagem da Mãe Natureza, e transmiti-la a 
seu povo, conservando-se, portanto, fiel ao passado, às experiências decorrentes, e ao 
próprio Futuro, Impulsionando a sua Obra musical no Presente. 

Uma vez que temos, no Brasil, um tão grande caldeamento racial, é fácil 
compreender que, quando na fase final de sua evolução, os compositores brasileiros, 
chegarem a realizar a Música Brasileira, esta terá ultrapassado os limites de um simples 
nacionalismo, pois será uma síntese tão perfeita das mais variadas Influências, que será o 
ideal da Música Universal, confraternizando todos os seres. 

A este respeito, é Interessante lembrar as palavras do etnólogo mexicano, José de 
Vasconcelos: 

“É dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica destinada a 
realizar a concórdia universal, por ser filha das dores e das esperanças de toda a 
Humanidade”. 

Essa Música Universal há de ser a linguagem  que confraternizará todos os 
homens e a causa originária dessa Música, vibrando efetivamente para todos os seres: 
ela Face da Terra, já é, presentemente, uma realidade e. corresponde ao Novo Cântico a 
que se refere Davi era seu 150o Salmo. 

Portadora das diretrizes deste Novo Ciclo, a Sociedade Teosófica Brasileira 
construiu em São Lourenço, Sul de Minas, um Templo dedicado à Paz Universal e em 
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homenagem ao Ciclo de Aquários, que corresponde ao que chamamos o Advento de 
Maitréia-Buda. 

 
 

A POLÍTICA SEGUNDO A EUBIOSE 
 

Dr. A. J. Pizarro Loureiro 

 

A situação do Brasil, mal saído de uma agitada campanha presidencial, está a 
exigir de todos os brasileiros, conscientes das responsabilidades desta hora intranqüila de 
transição é da posição do pais em face do futuro, um pronunciamento decisivo, um 
esforço tendente a reestruturar, em bases novas, mais consentâneas com o tempo que 
vivemos e com o ciclo que se aproxima, o arcabouço jurídico-político-social da Nação. 

Há um acordo, quase geral, no sentido de que a nossa Constituição atende a 
muitas realidades já ultrapassadas e não se coaduna com multas vivências socio-
políticas, que emergiram da contingência nacional de um povo. em evolução e dos 
problemas criados pela conjuntura Internacional, plasmada esta pelas conseqüências de 
dois conflitos mundiais que subverteram, em muitos países, as próprias instituições, e, por 
toda  a parte, semearam rebeldias e desesperanças. 

O Brasil, pela sua grandeza territorial, pela riqueza do seu potencial econômico, 
pela posição de relevo que ocupa na América e, sobretudo, pela sua desatinação 
histórica, fadado que está a liderar um novo ciclo civilizador, uma nova cultura e uma nova 
era, não pode continuar preso a túnica de Nessus de uma Constituição que tentou, em 
vão, conciliar princípios demo-liberais com doutrinas socialistas, o passado com o futuro, 
tem daquele encarnar os valores experimentais e deste tis rasgos luminosos de uma 
predestinação gloriosa, denunciada, desde milênios, através das doutrinas secretas, que 
constituem o fundamento dos movimentos religiosos, filosóficos, políticos e sociais dos 
povos em sua marcha para o ciclo que rasgará uma nova Idade para a vida e o 
pensamento da Humanidade. 

Dois homens eminentes, um europeu e teósofo, e o outro americano e sociólogo, 
sintetizaram, com visão profunda, essa destinação do Novo Mundo e do Brasil.  

Disse o famoso sociólogo e etnólogo mexicano José de Vasconcelos: “É dentre as 
bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica destinada a realizar a concórdia 
universal, por ser filha das dores e das esperanças de toda a Humanidade”. 

E Roso de Luna, o notável polígrafo espanhol, afirmou nas suas “Conferências 
Teosóficas na América do Sul”: “O País de Pinzon, Cabral, Lepe e Souza, por sua maior 
vizinhança com a Europa e a África; por sua mescla de raças e por inúmeras outras 
razões, demonstra excepcionais características, que nos dão o direito de dizer que seus 
futuros destinos são semelhante de Norte América; que, em cultura, no litoral, nada fica a 
dever à Europa; do mesmo modo que, em belezas naturais e espiritualidade, faz lembrar 
o berço do povo ário, a Índia, como se, no desenrolar dessa nobre raça – Ásia à Europa e 
desta à América – coubesse ao  Brasil a glória de ser o Remate e Epílogo daquele de 
povo, com uma civilização fluvial e costeira igual a de todos os grandes rios chamados 
Ganges, Indo, Iaxarte, Nilo, Tigre e Eufrates, Danúbio, Ródano, Mississipi, etc., cada um 
deles legando no futuro humano um florão da sua coroa... Não resta a menor dúvida que 
as Bacias do Amazonas e do Prata, com o decorrer dos tempos, selarão em suas ribeiras, 
os Destinos do Mundo”. 
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Por seu turno, a Sociedade Teosófica Brasileira não filiada a nenhum centro 
teosófico do Mundo, pela força irresistível das vontades que comandam a evolução da 
Humanidade, para ser a pregoeira e orientadora das verdades do futuro e, principalmente 
para formar a vanguarda humana e espiritual que levará o Brasil ao seu destino histórico, 
como líder de uma nova civilização que surgirá com o ciclo de Aquários, trouxe para o 
âmbito nacional a luz de um trina – a EUBIOSE – que será o pensamento diretor do 
Mundo de Amanhã. Há trinta e quatro anos a Sociedade Teosófica Brasileira, sob a 
direção espiritual do seu fundador, o Professor Henrique José de Souza_ uma das 
grandes figuras do cenário brasileiro quem coube, por desígnios imponderáveis, a 
gloriosa Missão de preparar o advento da Nova Era, vem destacando, com os materiais 
da cultura e do espírito os vigamentos da sociedade que herdará, como Canaã dos 
judeus, a Idade de Ouro prevista pelas pitonisas e pelos oráculos da Antigüidade. 

A Sociedade Teosófica Brasileira fez da cidade de São Lourenço em Minas Gerais, 
o centro espiritual do Mundo, concretizando uma previsão do arauto da Nova Era – Roso 
de Luna – que anunciou urbi et orbe. Ali levantou um Templo dedicado a todas as 
religiões do Mundo e à Paz universal; para ali convergem seus membros – homens cultos 
e limpos de coração de todas as metrópoles do país; ali se vai organizar  um centro de 
luminosa preparação espiritual para todos os brasileiros. Há trinta e quatro anos, de Norte 
a Sul do Brasil, a Sociedade Teosófica Brasileira ma, adverte, aconselha, chamando a 
atenção de todos homens de boa vontade para as verdades para as realidades novas, 
para a nova era de fez arauto e precursora. 

Já é tempo de que os homens responsáveis pelos destinos do Brasil ouçam a 
palavra da Sociedade Brasileira, estudem a sua mensagem e compreendam as verdades 
que proclama e façam da EUBIOSE centro das suas elocubrações políticas e sociais. A 
EUBIOSE é a doutrina da Harmonia aplicada à direção da vida individual e nacional. 
Harmonia de poderes, de inteligências, de vontades, de idéias e de realidades regionais 
ou universais. Para o Mundo ela preconiza uma Federação de povos, uma só língua, um 
só padrão monetário, um só Deus. Para as Nações, uma educação que integre o homem 
nas suas finalidades espirituais e nas suas dimensões físicas; uma filosofia política e 
social que una e não divida os homens entre si; uma ciência que não tenha por escopo, 
apenas, pesquisar, descobrir e criar ângulos novos no campo do conhecimento, novas 
armas para a paz ou para a guerra, mas tudo fazer com o objetivo de libertar o homem 
das cadeias da miséria física, moral e espiritual, de proporcionar-lhe novos instrumentos 
capazes de facilitar a evolução geral do indivíduo e das sociedades, para a construção de 
um Mundo melhor, de um Mundo eubiótico. 

Naturalmente a EUBIOSE é uma doutrina estruturada. Aqui, apenas damos as 
suas linhas ideais, os seus princípios básicos, uma espécie de antevisão do amanhã. Pois 
bem, baseados nesse esquema, que representa a soma total das experiências de todas 
as culturas e civilizações que nos antecederam no tempo ou são contíguas no espaço de 
nossos dias, é que nós devemos realizar o trabalho gigantesco e patriótico de estruturar 
uma nova Constituição para o Brasil. Não devemos ficar, apenas, no desejo ou na 
necessidade de uma reforma constitucional – sobre a qual, aliás não há uma opinião 
divergente. Devemos, isto sim, construir uma Constituição viva, que seja o reflexo da 
realidade brasileira, que possibilite, exija e determine unta reforma geral dos costumes 
políticos e sociais, que possa influir decisivamente no progresso espiritual e material do 
país, para que esse binômio se integre numa realidade tal qual, no homem, a alma e o 
corpo. Se a dissociação destes dois elementos fundamentais produz a Morte, no campo 
político-social, produz a desordem, a estagnação, a caquexia nacional. 

A Constituição não deverá, apenas, estabelecer poderes juridicamente harmônicos, 
mas realmente harmônicos; não deve fixar princípios formais, mas diretrizes concretas 
que não permitam as interpretações que cheiram sempre a interesses de classes ou de 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   13 e 14 – Março a Junho de 1956 – Ano XXX 

Redator: Paulo Machado Albernaz 

 38

partidos; não deve dar, somente, categoria ideal a princípios que são fundamentais à 
liberdade da pessoa humana e ao progresso social; sendo urna Tábua de Mandamentos 
para todos os brasileiros, não deve estabelecer, riem teórica nem praticamente, 
privilégios, sejam de ordem social, política ou religiosa. O critério da maioria, tão 
decantado, nesse caso, ofende a liberdade de pensamento de culto, pois a maioria 
constitui, apenas, um processo matemático de escolha política e nunca uma aferição de 
valores espirituais que condicionam o conceito de verdade. 

O ensino obrigatório deve ser um dos seus postulados fundamentais e para a sua 
execução Invocamos o exemplo de Portugal, que está extinguindo rapidamente o 
analfabetismo no pais, graças a um plano sabiamente delineado e rigorosamente 
executado. O problema econômico não deve ser olhado, somente, como aspecto principal 
da produção, distribuição e consumo de valores utilitários. Não devemos esquecer, como 
afirma o filósofo italiano Croce, que a Economia é, em última análise, uma atividade do 
espírito. O Capital e o Trabalho, binômio sobre o qual assenta o arcabouço econômico do 
sistema capitalista, deve ser interpretado em termos novos, dentro daquele princípio de 
Croce. Deve perder as características de dois valores irredutíveis e que só se conjugam 
pelo critério do interesse, da necessidade e do lucro. Capital e Trabalho devem 
harmonizar-se num plano superior de entendimento e compreensão, com a abolição do 
lucro não social, da exploração e da especulação, e pela criação do salário-família, aliás 
proposto, numa das suas encíclicas, pelo falecido Papa Pio XI. 

A educação, por seu lado, não deve ser, simplesmente, uma orientação curriculada 
e escolar. Deve ser algo mais importante, mais eubiótico, ou seja elemento que 
interacione e entrelace os valores morais, espirituais, físicos aos do conhecimento e da 
técnica. 

Uma Constituição, sem esses princípios básicos, anunciados e preconizados pela 
Sociedade Teosófica Brasileira, será mais uma Carta Magna a juntar-se às anteriores, 
numa autêntica coleção de museu, sem nenhuma função especifica para os problemas da 
hora presente e para as necessidades do futuro que está reservado à nossa Pátria. 

Mas se a Constituição é um problema importante para a estruturação, em moldes 
novos, do pais, não menos importante é o Código Eleitoral, porque é este que rege o 
processo da escolha dos executores constitucionais. Que nos adianta uma Carta Magna 
eubiótica, se vamos eleger seus executores, homens completamente divorciados do seu 
espirito pela sua origem política e pela sua formação espiritual e moral. 

Chegamos, assim, ao problema do voto. Deve ser Ale quantitativo ou qualitativo? 
Um governo eubiótico não poderá ser jamais eleito pelo voto quantitativo, principalmente 
na sua forma brasileira, pois no Brasil votam os analfabetos e até os mortos! 
Naturalmente, todos os países democráticos procuram, dentro da quantidade, a 
qualidade, exigindo, para o exercício do ato eleitoral, um mínimo de valores que dê ao 
eleitor qualidade para escolher. Mas esse processo é, por toda a parte e, especialmente, 
no Brasil, burlado pelos interesses facciosos dos partidos e dos políticos profissionais. O 
eleitorado, menos consciente e esclarecido é presa mais fácil da demagogia, que é a 
arma por excelência dos aventureiros da política, impulsionados, apenas, pelas galas e 
cornucópias do poder. O voto qualitativo é, portanto, a grande arma eubiótica para a re-
generação dos costumes políticos e para a reforma dos métodos governamentais. É claro 
que, numa democracia, a forma mais consentânea, no nosso tempo, para o governo e 
direção da coisa pública – e não a forma ideal, porque esta no futuro terá outras 
características e outras fontes de escolha – o chamado sufrágio universal será sempre 
regido, infelizmente, pela quantidade. 

Mas, nesse caso, o que nos cumpre fazer é procurar uma forma de, tanto quanto 
possível, escolmar do sistema eleitoral tudo quanto possa estimular ou permitir acesso às 
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listas eleitorais dos elementos incapacitados, espiritual e moralmente, para escolher os 
homens que vão reger os destinos da Nação. 

Concretando o nosso pensamento, estabelecemos um mínimo de exigências para 
que o cidadão possa obter o direito de votar: . 

1. Certificado de curso primário completo, passado por autoridade competente. 

2. Certificado de quitação do serviço militar.  

3. Prova de que exerce, profissão útil e honesta.  

4. Folha corrida da Polícia. 

Quanto ao processo da eleição, não nos parece que a escolha direta do Presidente 
da República seja a mais eficiente ou a mais útil. Eubióticamente proporíamos, 
naturalmente levando em conta as condições atuais, um novo processo, com a vantagem 
de atender à tradição portuguesa da nossa formação, que tem como centro o Município, 
que é a célula política, assim como a família á a célula social. Seriam mantidas as duas 
Casa do Congresso. 

Os habitantes capacitados do Município elegeriam delegados a uma assembléia, 
que escolheria, por sua vez, os representantes à Câmara Estadual. Esta indicaria, depois, 
os representantes estaduais, à Câmara Federal. Para o Senado, o processo seria um 
pouco diferente. Os membros das classes conservadoras e das profissões liberais e os 
chefes de família elegeriam delegados a uma convenção na capital do Estado, e esta, 
então, escolheria os representantes estaduais no Senado Federal. A Câmara dos 
Deputados é o Senado, reunidos em Presidente na Capital da República, elegeriam o 
Presidente da República. 

Estas eleições sucessivas, além de compensarem as diferenças entre os votos 
quantitativos e qualitativos pelos dois processos empregados, teriam a vantagem de filtrar 
os melhores elementos e cortar pela raiz os males da demagogia, as campanhas 
presidenciais exacerbadas, que abalam o pais e dividem apaixonadamente as opiniões, 
criando climas de ódios e de Interesses feridos, com flagrantes prejuízos da paz interna, 
da fraternidade nacional, essencial ao governo justo da coisa pública. 

Embora a atual Constituição determine a mudança da capital para o interior do 
pais, é indispensável que a determinação seja cumprida o mais cedo possível, pois é a 
forma por excelência capaz de levar o progresso e o desenvolvimento ao nosso 
hinterland, pela atração irresistível do centro político. 

A Tese que apresentamos à consideração dos senhores convencionais da VIII 
Convenção Nacional da Sociedade Teosófica Brasileira é, como se vê, aliciante e está 
intimamente vinculada aos destinos do Brasil. Comportaria ela considerações e exames 
mais largos e profundos, inclusive aqueles relacionados com a obra e a Missão da S.T.B. 
Isto, porém, excederia as limitações naturais de uma tese e também o sentido de clareza 
desta exposição, que desejamos seja entendida por todos, e não por alguns apenas da 
intimidade da nossa Instituição, afeitos a idéias e nomenclaturas nem sempre muito 
inelegíveis para a grande massa. 

Desejamos finalmente, que estas modestas considerações, que devem ser 
tomadas apenas como contribuição de um membro da Sociedade Teosófica Brasileira, 
sejam estudadas e debatidas com espirito largo, boa vontade e desejo de ser útil ao 
Brasil. Possam elas chegar ao conhecimento dos responsáveis pela nossa Pátria e servir 
de tema de meditação patriótica para quantos querem realmente colocar o Brasil na 
posição que lhe compete prepará-lo para as duras, mas gloriosas jornadas da liderança 
que lhe caberá um dia que estará longe ou perto segundo o nosso procedimento de povo 
dentro do Mundo civilizado e reconstruído pela Lei Eterna, que tudo governa, desde o 
átomo ao Homem, 
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Àqueles que quiserem ter, uma noção mais clara do que é a EUBIOSE, que 
quiserem conhecer a sua doutrina e ter a antevisão do amanhã que ela provia. ma, 
aconselhamos que procurem a Sociedade Teosófica Brasileira: Ela está sempre de 
braços abertos irara os que buscam algo com que saciar sua sede de conhecimentos, de 
liberdade, de justiça, de paz, de fraternidade e, sobretudo, de encontro consigo mesmo, 
com esse EU perdido nas traições e covardias da Queda, da rebelião do Homem contra o 
Criador. 

Mas há aqui uma advertência. 1956 é um ano decisivo para a história da evolução 
humana, para a História da Missão da Sociedade Teosófica Brasileira. Ela marca um 
limite, que Irá longos trinta e quatro anos vimos anunciando. Dentro dele, criaremos uma 
nova Humanidade, ainda difusa e palpitante na semente ideal e humana que plantamos 
na terra fértil do Brasil. Fora dele, só podemos parafrasear, aqui, a sentença bíblica; 
“Estes estão condenados na sua própria ignorância e indiferença! 

SPES MESSIS IN SEMINE. 

 
EUBIOSE E FIM DE CICLO 

 
Dr. Eugenio Proclam Marins 

 

É difícil estudar a razão profunda do “porque uma humanidade antiga, conformada, 
mais ou menos, pelas leis da Natureza, chegou à aparência da humanidade de hoje”. 

Pode-se, apenas, admitir que, refletindo e simbolizando um acontecimento cósmico 
e ontogenético em que a marcha da evolução foi mudada e onde o homem ganhou de um 
lado e pagou, de outro, pagou caro em sofrimentos o alargamento do âmbito de sua 
capacidade mental, pode-se, apenas admitir que a civilização técnica, a industrialização, 
etc., levaram o ser humano a isolar-se no aperfeiçoamento do desenvolvimento daquela 
parte do mental concreto que se atem à vida física e ao meio físico mais grosseiro, o que 
vale dizer à uma concepção mecanicista da vida. Realmente, verifica-se que, nas asas da 
técnica, o mental físico ensaia vôos solitários em todos os recantos das possibilidades de 
fazer. É a era atomicista, a era da divisão. As expansões paralelas vão longe e perdem o 
contato com as fronteiras da vida como harmonia e conjunto. Este comportamento na 
ordem física, ou melhor, este modo de operar da humanidade leva a repercussões morais 
desarmônicas. Nasce no ser o desejo de aproveitar-se e o de possuir todos os bens que o 
progresso proporciona, porque Isto gratificaria a parte emotiva que está mais ligada ao 
mental físico e, este desejo de possuir, com tendências a crescer, como é do plano 
evolucional, leva o homem a toda espécie de luta. A psique do homem, sendo um 
conjunto de forças cuja resultante seria uma evolução harmônica, não cumpre sua função 
cósmica, quando há desvios do ponto de aplicação. A desarmonia psíquica do homem 
agravou-se desde que a civilização industrial afastou o ser humano da vida simples do 
campo e das pequenas povoações onde o magnetismo da natureza minorava as 
insuficiências da alma, advindo dai melhor saúde, melhor sensibilidade para perceber as 
subtilezas naturais. Abdruchim dizia que o cerebelo no Homem é o ponto de apoio da 
intuição e que, estando atrofiado, o ser não pode gozar de um equilíbrio perfeito na esfera 
mental. 

Vivemos uma época em que a consciência comum está exclusivamente aderida ao 
meio físico. Esta atitude mental é refletida através de todas as atividades; na política 
como na arte. No campo social gerou a exploração do mais forte, do melhor aparelhado, 
contra o mais fraco, o menos aparelhado. Em seguida, os fracos se reúnem e procuram 
reagir pagando com a mesma moeda, o que, absolutamente, nada constrói. 
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Sabemos que, no seguimento de várias etapas dos ciclos de civilização, as quatro 
castas se sucederam na cúpula da sociedade. Antes, o brahmane, o sacerdote, dava a 
sabedoria e orientava sobre a arte de governar os povos. Ao brahmane sucedeu o 
Kshatria, o soldado guerreiro como governador e defensor do povo; depois chegou a vez 
da classe média, correspondendo ao reinado dos que tinham o privilégio de comerciar, os 
artífices etc., e, finalmente, a quarta etapa, de duração breve e tumultuária, que é a do 
sudra, do trabalhador braçal. Estas são as quatro etapas tradicionais e que 
corresponderam sempre com todas as divisões de denominações modernas enunciadas 
pelos sociólogos, inclusive a falada lei dos quatro estados de Comte. 

Como estamos no final de um ciclo de civilização, notamos perfeitamente o 
momento histórico em que o terceiro estado é influenciado e chocado pelo quarto estado, 
que lhe quer suceder. As lutas sociais em torno de partidos políticos de nomes bem 
esclarecedores demonstram bem o fato. Assim, a civilização materialista leva ao 
socialismo de fase tumultuária e breve, porque é o resultado de uma síntese um tanto 
informe da desagregação de todas as castas com suas tendências misturadas e 
confusas, criando uma sociedade desorientada. Tudo isso é um mal? Não! Tudo isso é 
apenas um modo de ser. Sri Aurobindo, referindo-se à atual fase  materialista, dizia que 
ela tinha a vantagem de limpar o terreno da mente humana de uma porção de ervas 
daninhas da superstição, deixando espaço limpo para a espiritualidade despontante. A 
EUBIOSE é a doutrina própria para estabelecer a harmonia em face à reversão das 
castas. É bem um remédio para um fim de ciclo último na história das raças humanas: Ela 
lembra que o homem é o grande colaborador da Natureza. É o que transforma a vida 
energia em energia-consciência, na palavra do grande Mestre oriental. Se o homem 
entender, aprender e viver pelo menos a idéia que êle não pode opor-se à natureza, mas 
viver na direção normal da corrente deste grande rio, será feliz; não haverá lutas nem 
parasitismos. 

No campo social, a intercolaboração dos homens. Na arte, a exteriorização de uma 
emoção equilibrada, contando, relatando e louvando com alegorias e símbolos, ou sem 
símbolos e alegorias, a obra eterna do Criador. Na medicina, equilibrando psiquicamente 
os homens para Imunizá-los de doenças, estudando qual o papel dom micróbios na 
natureza e porque se tornam patogênicos, o que realmente não deveria acontecer. O 
estado de doente é uma reação, num organismo desarmônico com o meio cósmico, de 
um equilíbrio biológico preestabelecido. O papel dos germes é estimular as defesas 
orgânicas. 

Os temas e conceitos da Eubiose abrem vastos horizontes e é pena que no 
momento não possamos ir mais longe. 

 

São Lourenço, 23 de fevereiro de 1956. 

 
A S.T.B. PERANTE O BRASIL E O MUNDO 

 
Profa Martha M. Queiroz 

 

A 28 de setembro de 1921, numa das montanhas desta cidade de São Lourenço, 
plasmava-se, espiritualmente, a missão cia Sociedade Teosófica Brasileira, Henrique e 
Helena, Eternos Peregrinos, retomavam das mãos da Lei o atual bastão de comando 
espiritual. Bastão que para subsistir exigiria um trabalho, árduo e material. 

Assim, em 10 de agosto de 1924, em Niterói, fundava-se DHÂRANÂ, com 
modestas finalidades espiritualistas, aparentemente. É que as obras de envergadura 
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começam como os grandes rios, de uma singela fonte de água pura. Como um elo, 
ligando o passado ao presente, trazia ainda um nome oriental, das velhas tradições. Não 
há futuro que não se firme nas estacas do passado, mormente a obra eterna dos deuses, 
paradigma da evolução. 

Surgiu, portanto, Dhâranâ, cresceu e tomou vulto, mudando de local e de nome. 
Passou a se chamar Sociedade Teosófica Brasileira, como sinal de avanço para o ciclo 
ocidental e localizou-se na cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro. 

Teríamos que ir longe na história dos homens para Justificar plenamente o 
itinerário de nosso movimento o que fugiria a esta síntese. Apenas podemos afirmar que 
existem poderosas razões demarcando cada passo da S.T.B. desde suas remotas 
origens e sob qualquer denominação que no momento a esteja regendo. Tudo isso, 
entretanto, sempre sujeito a modificações ocasionadas pela liberdade de ação que 
caracteriza a evolução humana. 

Pedras surgiam pelos caminhos, ferindo os pés dos Eternos Peregrinos, mas 
solidificando pela dor, a construção do grande edifício, ou seja da Grande Barca de todos 
os tempos. 

O trabalho espiritual estava patente: unir de novo Deus aos homens pela palavra 
nova, atual, em harmonia com a tônica do ciclo a ser atravessado. O fogo divino 
marcando na pedra bruta as novas diretrizes. Era o novo decálogo apresentado ao mundo 
pelo novo Moisés. 

E o trabalho material? Apenas iniciar homens de boa vontade? Afastá-los dos erros 
e dos vícios que obstaculizam a evolução Individual? Ensinar-lhes apenas orações ou 
métodos mais eficazes? Seria então falho o trabalho dos deuses! 

Havia um programa material a cumprir e que a Lei já iniciara ao determinar o local 
de entrega da Missão aos Gêmeos Espirituais. 

Ao apontar a montanha sagrada de S. Lourenço, como berço espiritual, demarcara 
o eixo central da região a ser trabalhada. 

A 28 de setembro de 1921,fôra plantada no coração de Minas Gerais, não uma 
simples obra espiritualista, mas o próprio destino da Pátria Brasileira! 

O Brasil é um pais gigantesco, territorialmente. Não há que negar. Essa qualidade 
tão decantada é, também, seu maior defeito. Topograficamente as maravilhosas 
montanhas alio tremendos obstáculos. Suas velhas terras – mais velhas do que parecem 
– e que se diz “que plantando dá” exigem enérgico auxílio da técnica moderna para retirar 
das mãos dos operários a insuficiente ferramenta ainda usada. Terras que conservam em 
seu seio, junto a tesouros valiosos, difíceis de retirar, os mais profundos mistérios. 

Sem o “Labor omnia vincit” nada a esperar. O esforço terá que ser ingente para 
que se faça da natureza prodigiosa mas agreste, o berço adequado à nova civilização. 
Para isto, mister se faz governos de boa têmpera, como esperamos que seja o atual.  

Aos homens de boa vontade que atenderem a apelos da S.T.B. o rumo foi logo 
apontado. S. Lourenço em meio a sete cidades que constituem o sistema solar a que foi 
dada a denominação de Sistema Geográfico Sul-Mineiro. 

“Por que S. Lourenço?”. Muitos indagam. “Há regiões mais adequadas e propicias 
sugerem outros. Mas é S. Lourenço porque a Lei assim o determina, simplesmente. 

A Lei a que fazemos referências é por demais complexa para ser exposta neste 
minúsculo trabalho é, por assim dizer, o conjunto de toda a sabedoria terra; fruto de 
experiências ancestrais que predispõem a um futuro. Por esse passado poderá ser 
previsto futuro em linhas gerais, comportando entretanto modificações consequentes ao 
livre arbítrio. Em resumo, a Lei é a fatalidade restringindo os efeitos da liberdade, 
enquanto a liberdade procura distender os limites dessa mesma fatalidade. Jogo infinito 
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que é a razão da vida e dos universos; do bem e do conhecimento gradativo dos 
meandros desse mecanismo, que é a Lei dos membros que a tanto fizerem jús. 

O caminho iniciático é rude e abrupto. Por vezes nossos pés falseiam. Mas a 
beleza da Verdade gradativamente desvelada compensa todos os sacrifícios, todas as 
dores que a vereda estreita da iniciação fatalmente traz. Razão das palavras de Cristo: 
“Muitos serão chamados e poucos os escolhidos”. Preferimos com a devida vênia afirmar 
–  poucos são os que se escolhem, já que a liberdade de escolha, no homem, é 
característica de sua primazia na escala evolucional. 

O Brasil se defronta com um inédito problema a resolver, em meio a outros 
inerentes à sua nas personalidade: – o despovoamento dos campos, fuga do homem em 
busca do progresso, do conforto da civilização que tardam a procurá-lo. Os grandes 
centros se abarrotam. Surgem dificuldades de várias naturezas, complexas e 
inesperadas. Daí o impasse. Tomemos para exemplo o Rio de Janeiro. Cidade apertada 
entre o mar, por sobre o qual avança, e, montanhas que tem que ultrapassar, luta pela 
expansão para atender ao crescimento desmesurado da população. 

O simples problema do tráfego permanece sem solução. Os morros e 
descampados transformam-se em favelas que continuam desafiando a argúcia e o 
esforço dos governantes. A saúde, a educação e a moral são seriamente atingidas pelas 
circunstâncias. Escasseiam fatores essenciais como água e energia. A expectativa do 
conforto desfaz-se numa realidade de suplícios. 

E enquanto as grandes cidades sofrem o impacto violento do êxodo das gentes 
dos campos, esses declinam, paralisam-se, fenecem. Asfixia-se a vida, sem os centros 
abastecedores. 

Uma dúvida pode surgir em algumas consciências: será mesmo este o país 
marcado por Lei para a atual etapa da divindade na terra? 

Aos que tenham tal dúvida não podemos aconselhar que durmam descampados, 
porque não é propriamente hora de descanso, nem de sono. A hora é de luta, de 
atividade construtora, de união, de vigília. 

Uma tranquilidade entretanto pode e deve entrar nesses cérebros preocupados. Há 
um movimento, incipiente ainda, mas já bem definido de reação contra o despovoamento 
do interior. E essa bandeira tem um lema: “Spes Messis In Semine”. O lema da Sociedade 
Teosófica Brasileira! Lenta, mas seguramente se faz a contracorrente. Os membros da 
S.T.B. arrebanhados entre os habitantes das grandes cidades têm a diretriz do interior 
brasileiro. É para o miolo, é para a grande vastidão desabitada ou pouco povoada, é para 
a instrução deficitária, é para a falta de recursos de comunicação, – como grave prejuízo 
do fator econômico – que se volta a atenção da S.T.B. Mostrar às mariposas que buscam 
luzes das grandes cidades da faixa litorânea brasileira, que a verdadeira Luz brilhará no 
Interior, é a função da S.T.B. 

No Rio de Janeiro, capital da República, por enquanto, apreciam-se nítidos os 
efeitos da trombose. Crimes, roubos, vícios os mais degradantes atestam a intoxicação 
moral que vai contaminando a população indiscriminadamente. Nem as crianças escapam 
a tais malefícios, ou antes são os maiores e, injustamente, sacrificados. 

A Sociedade Teosófica Brasileira como fator sociológico brasileiro oferece o 
remédio que poderá atenuar tais males. Mudem-se os rumos da correnteza. Eduquem-se 
os homens, iniciem-se, transmutem-se. O processo é complexo e simultâneo, mas é o 
único que trará a salvação nas horas terríveis que se avizinham com o encontro dos 
ciclos: o que se extingue e o que se Inicia. A S.T.B. anuncia os funestos efeitos das eras 
passadas que se concretizarão em amarguras crescentes para a humanidade atual e 
prepara os terrenos para a nova sementeira. 
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Finaliza a era de Piscis que teve por expoente máximo a figura de Cristo e inicia-se 
a era de Aquários em que o Cristo glorificado trará a bonança após a tempestade, sob o 
título de Mitra-Deva, o Maitréia das tradições orientais. 

As trombetas da S.T.B. vão deixar de avisar. 

Entoam ainda seus derradeiros sons. Breve, será o silêncio, para outro tipo de 
atividade. Os ouvidos que ouviram e se fizeram surdos a esses avisos não terão de quem 
se queixar, senão de si próprios, Mas, com o advento de Aquários, simbolizado numa 
Criança Divina que se fará Homem para dirigir os destinos espirituais e materiais da 
humanidade, um privilégio coube às crianças do Brasil e do mundo. As portas se cerrarão 
para os adultos, mas se abrirão largamente para que, no Interior do Templo Sacrossanto 
do Avatara Maitréia possam penetrar suas Hostes, a Sementeira de manhã que merece e 
deve ser preservada. 

E só pela mão suave das crianças, adultos retardatários poderão chegar à Barca 
de Salvação. Só com o passaporte da Infância, poderão colaborar ainda com a Lei no 
infatigável mister de elevar o Brasil perante a mundo, para que, o mundo nele, reconheça, 
realmente, o Berço da Divindade Nascente, ante a dual, reverente e convicto se curve. 

Se outro papel não tivesse a S.T.B., se outra missão não lhe coubesse, mais 
profunda e transcendente, este, de desviar os brasileiros dos abismos, reconduzindo-os à 
solidez de terrenos dignos de seus esforços, por si bastaria. Trabalho que só o futuro 
poderá devidamente apreciar e julgar, e que fará do Brasil a terra da Promissão. 

Por ele consideramos e apresentamos a Sociedade Teosófica Brasileira como fator 
de transcendente importância social para a vitalidade do Brasil e do Mundo.  

São Lourenço, 20 de fevereiro de 1956. 
---------------------------- 

A Sociedade Teosófica Brasileira não surgiu no Brasil como um fenômeno comum 
religioso, de que tão pródigo tem sido o nosso século. Como a Dor de lótus que, em cem 
anos, floresce apenas uma vez, ela é a pétala augusta de um movimento cuja origem se 
confunde com as Idades e para o qual os milênios são partículas infinitesimais do tempo 
divino. Não veio trazer aos homens o consolo da piedade, mas o consolo da Verdade e da 
Justiça. Surgiu como surgem, ao longo da história humana, os movimentos destinados a 
libertar o espírito da degradação, a alma das paixões e o corpo das enfermidades morais. 
A Sociedade Teosófica Brasileira é um elo da corrente da evolução, um anel da grande 
cadeia que, partindo do Logos manifestado, a Ele voltará pelos caminhos da experiência, 
subindo e descendo, palmilhando a espiral da travessia humana na face da terra. 

 

 

O CAMINHO DA EVOLUÇÃO  
 

Eng. Eduardo Cícero de Faria 

 

Não é possível definir com exatidão o que se passa no meio das abstrações e devo 
confessar que tudo que pretendo aqui apresentar agora provém do que consta, de certo 
modo abstrato, no livro do “Sexto Sentido”, que publiquei em 1936, que foi impresso em 
reduzida edição e bem poucos, mesmo entre os prezados Irmãos, tiveram ocasião de 
aplicar-se à sua leitura, razão pela qual julguei poder fazer aqui algumas referências no 
.mesmo, sem pretensão de abordar qualquer assunto novo em nosso meio. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   13 e 14 – Março a Junho de 1956 – Ano XXX 

Redator: Paulo Machado Albernaz 

 45

Começando, aliás, pelo fim de dissertação do referido livro, devo aconselhar o 
necessário estudo sobre forças sutis da Natureza que são conhecidas pelos genéricos 
nomes sânscritos de “Tatvas” que exprimem as vibrações diversas da Natureza, 
caracterizadas pelas funções diferentes que desempenham e que se apresentam, em 
parte, como som, cor, luz, eletricidade, etc. 

Definem-se, então, os “Tatvas, como vibrações universais criadoras através dos 
Planos da Natureza, cada uma das maneiras de sua manifestação formando um “Tatva” e 
seu conjunto, podendo ser considerado a dinâmica universal, ainda que para ser reduzida 
às forças centrífuga e centrípeta, das fluais se deriva a equilibrante, necessária à 
humanidade existente e que caracteriza a estável evolução existente. 

O estudo dos “Tatvas” está destinado a projetar muita luz sobre os nossos 
conhecimentos científicos, razão por que devemos reconhecer que há idéias que 
ressuscitam, embora com aspectos diferentes, considerando que as religiões arcaicas da 
Índia tinham base científica e muitas lendas e mitos que subsistem até nossos dias, 
demonstrando conhecimentos de outras civilizações perdidas, tais como as citadas por 
Fabre d'Olivet e Saint Yves I'Alveydre que chegaram a governar o fogo e as descargas 
elétricas atmosféricas, sem falar nos processos artísticos, segundo os quais os egípcios 
sabiam conservar as múmias e as pinturas, com cores inalteráveis, além dos 
conhecimentos geodésicos e astronômicos apresentados nas construções das pirâmides. 
Aliás, a Sabedoria Antiga diz que houve civilizações antigas em povos da mais remota 
antiguidade que pareciam muito superiores à contemporânea que apenas floresce na vida 
material, envaidecendo-se com a sua ciência, até serem recolhidas para que não fossem 
cair em mãos de profanos que nelas procuraram apenas a satisfação de seus ideais de 
ordem material. Vestígios de tais civilizações acham-se, talvez, soterrados e somente em 
épocas vindouras poderá a humanidade maravilhar-se com tais sublimes revelações, 
como mensagem de um passado ignorado, para chegar afinal à conquista de chaves 
perdidas que permitam a nítida compreensão de Livros Sagrados, cujo texto não se acha 
ainda ao alcance dos profanos. É possível que muitas dessas riquezas arqueológicas 
ainda possam maravilhar os pósteros em descobertas de inscrições esculpidas em 
granitos soterrados que as encobrem, aos que mais prejudicam nítida do que concorrem 
para o progresso da humanidade. 

Daí a necessidade da seleção ainda do que é transmitido à humanidade hodierna, 
tal como é praticado em sociedade de beneficência como a nossa, donde irradiam apenas 
elementos úteis e favoráveis ao progresso da humanidade. 

Assim se explica, como há um ano, o nosso mui prezado irmão Comandante Paulo 
Justino Strauss teve a permissão de dar a conhecer ao público, em belas conferências 
realizadas no Rio de Janeiro, a existência a dos mundos subterrâneos, a propósito do 
conhecimento dos discos voadores e isto porque pelas mais remotas tradições, o Brasil 
está destinado a vir a ser o centro cultural e espiritual da humanidade, devendo, desde já, 
desenvolver sua parte intelectual e espiritual condizente com a próxima raça de que 
somos, desde já, partículas componentes.  

Há leis que agora são consideradas relativamente simples, como a do filósofo 
inglês Newton e o princípio matemático do francês Carnot que são a base fundamental do 
termo dinâmica, que não foram desde logo apreendidas, como se pode dizer agora com a 
recente Relatividade que abriu fronteiras de um novo mundo para a ciência moderna e, 
devo dizer, trás grande conforto para um octogenário como eu. 

Como é sabido, o Ilustre cientista Albert Einstein faleceu no mês de abril do ano 
passado. 

Notícias, porém, dadas pelo professor Einstein à Academia Prussiana de Ciência, 
em Berlim, tanto quanto se sabe, têm por enquanto sua reprodução proibida em todo o 
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mundo e outras notícias mais recentes dizem que as mesmas foram adquiridas pela 
Central Hannover Bank Trust Company de Nova York, dedicando o produto de 
publicações, inteiramente a obras de caridade, conforme condições impostas pelo seu 
autor que revelou assim a perfeição moral do mesmo. 

As vibrações “tatvicas” conforme o que já foi compreendido, variam a cada instante 
no nosso ambiente, principalmente em função da incidência dos raios solares que, aliás, 
segundo parece, são a causa essencial dessas mesmas vibrações, podendo-se dizer que 
a cada hora de cada dia corresponde a ação distinta de cada uma de tais forças. 

Se a humanidade age deliberadamente em harmonia com as leis que regem as 
forças universais que sobre ela atuam, está, sem a menor dúvida, no caminho do 
progresso e da evolução, mas se as contraria, deve sofrer naturalmente suas 
consequências infalíveis. Todos criam, assim, incontestavelmente, sua própria atmosfera, 
só tendo necessidade de imitar os bons exemplos da Natureza para seu caminho de 
perfeição. As forças sutis da Natureza, agindo, aliás, sobre o organismo humano, este 
deve ser disposto de maneira que esteja sempre em harmonia perfeita com as mesmas, 
desarmonia sendo a principal, senão a única fonte de seus próprios infortúnios. 

O Universo inteiro, regido certamente por Leis estáveis, não é senão imenso 
sistema de evolução, dentro de cujo vértice se encontra a humanidade que, com os 
limitados recursos de seus conhecimentos, não alcança ainda mais que uma parte ínfima 
do mundo que a comporta, cuja complexidade ainda é inatingível à percepção humana 
neste mundo tridimensional em que vive, onde a objetividade do que é chamado 
trivialmente “realidade”, não é mais do que observamos e experimentamos de modo 
relativo, dentro do prisma que nos encobre energias universais. 

O homem comum tem que contentar-se assim com a tênue sensação de reduzidas 
vibrações sutis da Natureza, dentro do ambiente grosseiro em que vive e no qual ainda se 
acha geralmente aviltado moralmente. A evolução dos seres humanos pode elaborar-se, 
porém, com a transformação ininterrupta do Universo, sua própria consciência 
aperfeiçoando-se com variações no caminho da perfeição, porque é da desarmonia que 
provêm as perturbações de sua vida. 

Aos homens, sendo estes de natureza essencialmente social, impõem-se deveres 
de reciprocidade que constituem os verdadeiros princípios da moral que obrigam, cada 
vez mais, a se considerarem solidários entre si, não devendo agir senão para uma só 
finalidade que é a felicidade comum. 

Para a sociedade humana é fator essencial, porém, para sua coesão, o princípio de 
autoridade que deve existir para amparar e guiar e não para tiranizar, pelo abuso da força, 
o livre arbítrio dos que são dirigidos. Uma tal autoridade deveria existir, porém, no ver-
dadeiro meio de nome “aristocracia”, no sentido etimológico da palavra, derivada de 
“aristos”, que quer dizer excelente e “kratos”, que quer dizer poder, e não dessa 
aristocracia hereditária de nascimentos, já desmoralizada, mas aristocracias de virtudes 
para a felicidade nos destinos da humanidade, com sua evolução espiritual. 

A verdade é que estamos vivendo a véspera da execução da Fraternidade 
humana, em contraste com os que não desejam sair do comodismo fácil em que vivem, 
mas tornando a equidade uma virtude, fazendo desaparecer a diferença entre posições 
confortáveis e felizes e os que, atualmente, comem o pão duro do trabalho que não é 
devidamente remunerado. 

Tal execução é guardada sob a designação repetida de “Idade de Oiro” que 
historicamente já existiu em tempos remotos, olvidados pela Ciência, mas conhecida em 
legendas do “Paraíso Perdido” e nesta parte do Continente Americano foi fundada a 
grande Obra que está sendo realizada pela S.T.B. como merecida derivada da Religião 
primitiva sem os véus que foram depois lançados sobre a Verdade que se mantêm oculta. 
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A cerimônia inaugural da S.T.B., como é sabido, foi realizada à meia encosta de 
determinada montanha desta cidade de São Lourenço, em posição geográfica muito 
significativa e, tal montanha tornou-se sagrada para nós, sendo que a mesma aprouve ao 
grande teósofo que foi Marco Roso de Luna, de dar o nome de “Capital Espiritual da 
América do Sul”, sendo um verdadeiro retiro onde se tem noção da vida completamente 
distinta da que em geral desfrutam os seres humanos que estão mergulhados em suas 
próprias fraquezas. 

É pois, nesta parte privilegiada do Continente Americano que a nossa Instituição 
aguarda, com perfeita consciência, a “Idade de Ouro”, denominada “Satya Yuga”, locução 
sânscrita que exprime “Idade da Verdade” e ninguém poderá antepor-se ao que irrompe 
do “Governo Oculto do Mundo”, na glorificação sem fim da humanidade. 

Não foi por outra razão que Mario Roso de Luna, cujo nome, por interferência do 
prezado Dr. Otto Jargow, figura, por determinação do Exmo. Prefeito desta cidade, na 
alameda que atinge a Praça da Vitória, onde está ereto o nosso Templo, – numa de suas 
conferências na América do Sul, em 1910, disse que deverá caber ao Brasil a glória de 
ser o epílogo do grande povo ário e mais que “as bacias do Amazonas e do Prata verão, 
com o decorrer do tempo, cifrar-se em suas ribeiras os destinos do Mundo" – e quando foi 
feita alusão assim direta ao Brasil não houve intenção de estratificá-lo em camada mais 
elevada sobre as demais ilações do conglomerado homogêneo da Sul América, formado 
de análogo caldeamento da raça ibero-americana, mas justamente destacá-lo na sua 
extensão geométrica como centro de gravidade do complexo sistema de harmonização 
intelectual e cultural, para cujo fim está bem claramente tendendo em ação conjunta, com 
a verdadeira afinidade de seus desígnios porque a capacidade intelectual e moral, 
exatamente como a água ou outro qualquer líquido, de acordo com as condições de 
equilíbrio hidrostático, procura sempre o mesmo nível. 

A mentalidade teosófica não compreende, portanto, fronteiras outras que não 
sejam as estabelecidas justamente por esta mesma afinidade, ou seja pela força de 
coesão que tende a unir umas a outras as diferentes moléculas de um mesmo corpo, 
embora sendo heterogêneas em sua aparente natureza, mas sendo patrimônio comum da 
humanidade, de acordo com a Boa Lei Universal. 

Assim compreendemos, todos que pertencemos a esta nossa Instituição, porque 
devemos sentir em nosso interior a própria Verdade, de acordo com a Lei Universal, à 
qual se referiu o Supremo Dirigente desta nossa S.T.B. num dos Seus Artigos publicados 
há mais de vinte anos, no “Diário do Estado”, na cidade de Niterói, dizendo que a “Boa 
Lei” pertence a todos que estejam de acordo com a mesma pelo aperfeiçoamento 
humano por meio da união de seus espíritos com a “Vida Una”. 

Foi assim também que já vivemos há tempo em Buenos Aires, trabalhando em 
conjunto com a nossa Instituição, com o prezado consócio Santiago Koeler, digno 
presidente da Sociedade Teosófica Samveda. 

Antes de terminar, manifestamos os mais frementes desejos pela preciosa saúde 
dos excelsos dirigentes da nossa maravilhosa Obra, para que possam acompanhar o feliz 
desenvolvimento da mesma até conseguirem o seu ditoso desideratum e, terminando, 
façamos os mais sinceros votos para que, desde já, com o auxilio das vibrações das 
referidas forças sutis da Natureza, seja possível ligarem-se todas as nacionalidades num 
só amplexo da mais pura fraternidade, consentânea com um mesmo Ideal Espiritual, cuja 
realização dará prova da mais pura e Suprema Sabedoria. 
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Por um Plano Editorial Teosófico                                      Antonio Herrera Filho 

 

Esta Convenção realiza-se em circunstâncias muito diferentes das que regeram as 
anteriores. Delas, duas ferem a nossa atenção de teósofos e de brasileiros, e são: 

a) encerramento do ciclo a 28 de setembro próximo vindouro. 

b) o momento histórico da nação. 

Parece-me desnecessário ressaltar a significação política e social do momento 
histórico Internacional e suas correlações com os destinos brasileiros. A sensibilidade e a 
cultura do plenário avaliam, em escala transcendental, os fluxos e refluxos da maré 
montante e cujo termo só os cegos de toda espécie não divisam. Tudo está muito claro 
diante de nossos olhos e a nós, como Integrados na Missão Y, com os direitos e os de-
veres que a Lei nos reservou, compete naturalmente oferecer os remédios à patologia 
imperante. 

Esta Convenção falhará nas suas finalidades si éste plenário não concluir por um 
programa de ação sabiamente delineado e realizado com a tenacidade do nosso titanismo 
teosófico. 

Afastado da Obra há muitos anos, embora não divorciado dela jamais, retorno com 
o coração transbordante de esperanças e o espírito sensibilizado pelas mais promissoras 
perspectivas. Confesso que ao retornar ao convívio de nossa Fraternidade, estremeci de 
júbilo por ver nos Irmãos novos aqueles que eu saudara no dia em que fui governador do 
dia no “Ritual Eucarístico". Na minha fala, então, de olhos voltados para o futuro, 
congratulei-me com os Irmãos presentes ao ritual e aqueles que por caminhos vários e 
palmilhando diversas estradas, neles punham seus pés, demandando os portais de nosso 
Templo Iniciático. 

A S.T.B. evoluiu muito e progrediu razoavelmente, mas todos sabemos que 
milhares e milhares de brasileiros perambulam na selva “selvágia” da vida sem receberem 
diretamente a refulgência redentora dos Sete Raios de Luz. Jamais me conformei com 
isso. Talvez por ser homem de imprensa e haver alvorecido no recesso do lar, a minha 
mentalidade, ao sopro candente do anarquismo, jamais tropecei nas deficiências de qual-
quer religião. O deus antropomorfo, as crendices e as superstições, as imbecilidades 
filosóficas que tanto atrapalham as mentes em formação não sombrearam os meus 
horizontes infantis. Muito cedo, portanto, os ideais libertadores iluminaram o adolescente 
e me propiciaram uma visão clara a respeito da sociedade. As ânsias de conhecimento 
me levaram às maiores audácias e aprendi que para um cérebro que investiga a Natureza 
e busca a Verdade, a virtude máxima é não ter medo de nada. Daí que eu cifrei a minha 
vida na Vontade. Entre o que eu quero e o que os outros querem, meu ponto de vista 
deve prevalecer, simplesmente porque ele não é regido pelo egoísmo. Se eu pensasse 
em mim seria hoje um político ou um literato importante, mas, bem cedo eu vi as misérias 
da vida literária brasileira e as necromâncias da política só me Inspiraram a mais 
intolerável repugnância. Acredito somente na capacidade de produção de um proletariado 
que mal ou bem criou a riqueza coletiva, da qual somos todos beneficiários; e nos artistas 
e cientistas que, dentro das péssimas condições econômicas nacionais, realizaram 
alguma coisa superior; e nos grandes espíritos que visível ou invisivelmente patrocinam 
os destinos de nossa Pátria. Excetuando esses valores positivos, dinâmicos e fecundos, 
nada mais merece o meu respeito. Os homens e as mulheres, onde quer que estejam, 
qualquer que seja a escala social, que podendo fazer algo de nobre pela terra e pelo 
nosso povo, só cuidaram de satisfazer seus apetites, suas vaidades de classe, seus 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   13 e 14 – Março a Junho de 1956 – Ano XXX 

Redator: Paulo Machado Albernaz 

 49

egoísmos domésticos, apenas me Inspiraram comiseração. Colherão o resultado de sua 
semeadura e do seu tenebroso lavradio. Negativos para os belos ideais de fraternidade e 
da estética que nos dá o sentido poético ela vida, nada acrescentaram ao esforço coletivo 
dos que trabalham e dos que pensam, dos criadores de riqueza e dos criadores de 
beleza. 

Quem quer que estude um pouco a história, a geografia e a língua deste país e 
tenha sido tocado pela vibrações da Obra, ou é um titã ou não é nada. 

Portanto, creio que estou falando a titãs, a super-homens cônscios de seus direitos 
e de seus deveres para com a Lei. 

Não tenho a menor dúvida de que esta Convenção se colocará à altura do 
momento cíclico de nossa Pátria. Estou certo de que as deliberações deste plenário nos 
darão a rota mais Inteligente para abarcarmos, em áreas cada vez mais amplas, os 
patrícios que por estas ou aquelas circunstâncias ainda não se acham abrigados sob o 
nosso teto. 

Sentindo o dever de contribuir com algo para essa deliberações é que tenho a 
subida honra de submete a este plenário um plano editorial de obras destinadas 
urgentemente a preencher a lacuna existente na literatura filosófica e ética de nossa terra. 

Não cometerei a deselegância nem o desprimor nada fraternal de supor necessário 
encarecer a publicação de uma série de livros com finalidade tão alta e tão úrgica. O 
plenário, melhor do que eu, sabe quais as razões e o alcance prodigioso de semelhante 
iniciativa. Conheço individualmente muitos convencionais nos diálogos muitas vezes esta 
idéia ocupou os melhores de nossos grandes momentos de atividades sociais maçônicas. 
Outros, que agora diviso aqui e ali, certa mente vibrarão na mesma tônica de verdade, já 
que jerarquia da série D lhes confere a indispensável sensibilidade. 

Não tenho assim porque especificar ou pormenorizar as raízes e os fins da 
empresa. Em amor à brevidade, pois, compete-me passar à estruturação do plano o qual 
é o seguinte: 

O fantasma – lamento empregar o vocábulo, tão ridículo, no dicionário de um 
teósofo, – o fantasma que sempre barrou qualquer atividade publicitária S.T.B. foi o 
dinheiro. Desvanecer esse “cama-rupa”  a força mental, eis o problema. Pois bem, 
senhoes convencionais, trago para vos oferecer o resultado uma iniciativa própria que 
tomei, para exemplificar meu esquema financeiro. Tomei preço numa tipografia do Rio e 
eis aqui um orçamento concreto: 

Fundei a hipótese de um volume com duzentas páginas em média, no formato de 
32x64, com 2 mil exemplares de tiragem, composição corrida em corpo 8 sobre 10. Aqui 
estão os preços: 

 

Preço da capa ...................... Cr$ 2,00/Cr$ 3,00  

 

Preço da página .................... Cr$ 190,00  

 

Papel Boufont de 2.” 

 

Condições de pagamento – 50% no ato da encomenda.  

  50% na entrega da encomenda.  

Nesta base, teríamos: 
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 Receita 

CR$ 

Despesa 

CR$ 

Lucro Líquido 

CR$ 

2.000 em. x Cr$ 50,00 100.000,00   
200 págs. x Cr$ 190,00  38.000,00  
2.000 capas x Cr$ 2,00  4.000,00  
Desenho - capa e clichê  2.000,00  
Comissão (revendedores) 30% sobre Cr$ 100.000,00  30.000,00  
Propaganda  5.000.00  

 100.000,00 79.000,00 21.000,00 

 

Como se vê, o fantasma não existe mais.  

Evidentemente um livro nada é, em comparação com as necessidades e as 
possibilidades. 

O propósito é fazermos uma série, ou seja, uma biblioteca, cujo título naturalmente 
seria o achado por nós há muitos anos – BIBLIOTECA DE CULTURA TEOSÓFICA, que 
caracteriza aliás as edições do Mestre nos seus livros “O Verdadeiro Caminho da Inicia-
ção” e “Ocultismo e Teosofia”. 

Como se sabe, o primeiro desses livros pede uma segunda edição correta e 
aumentada e seus originais estão prontos para publicação imediata. 

Além disso, há muito material a respigar criteriosamente nas páginas de “Dhâranâ” 
e do “Luzeiro”, material esse que facilmente daria alguns volumes de real interesse para 
uma camada de patrícios interessados nos temas. 

Possuímos igualmente bom material sobre um dos assuntos mais importantes – a  
Yoga, – estando o mercado abarrotado de verdadeiras Ignomínias no tema, É nosso 
dever sanear a ordem espiritual infestada por vários livros de vogas erradas e perniciosas, 
portanto. 

A idéia que ofereço, é fazer-se um esforço financeiro. De que maneira? Ei-la: 

Parto do princípio de que os irmãos subscrevessem quantias que variarão 
logicamente com as suas possibilidades. Uns mais, outros menos, soante com o lema de 
“um por todos e todos por um lado”. Presumo que agora, mais do que nunca, este lema 
há de vigorar sobre nós. 

As importâncias subscritas redundariam no que classifico de “fundo financeiro”. 

Ponhamos por hipótese que a subscrição alcance a uns Cr$ 200.000,00. 

Este é um fundo interessante. 

Poderíamos programar 3 livros. Com 3 títulos programados poderemos lançar um 
manifesto impresso, anunciando as razões e as finalidades da Biblioteca de Cultura 
Teosófica. Esse manifesto seria distribuído profusamente por associações espiritualistas, 
centros científicos, sindicatos profissionais, associações civis, de estudantes, jornais, 
revistas, rádios, livrarias e editores do país e das Américas. 

O manifesto faria mercado para as nossas edições. Creio que todos entendem a 
expressão “fazer mercado", isto é, despertar a curiosidade dos prováveis compradores de 
exemplares e, destes, a formação de um núcleo de estudantes da Doutrina Secreta em 
todo o país, independente de distâncias. Na intimidade, a editorial representaria o 
cérebro, comandante dos estudantes gerados pelos nossos livros. Teríamos aí um 
desdobramento, em etapa superior, do nosso Curso de Correspondência. 
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O dinheiro que se gaste com a confecção do manifesto será, portanto, de grande 
rendimento tanto na significação teosófica do documento como nas vendas de 
exemplares em futuro próximo. 

Além disso, a circunstância de termos 3 títulos tara serem estampados, um após 
outro, habilitar-nos-á a uma tomada de melhores preços, pois estaremos garantindo à 
tipografia maior volume de trabalho. Em poucas palavras, atingiremos duas metas 
capitalissimas: venda rápida dos volumes e a rápida amortização do capital investido. 

É verdade, entretanto, que até aqui fizemos conta do custo industrial e das 
forçadas despesas em comércio (comissão e propaganda). Porque para vender dois mil 
exemplares de cada titulo é necessário uma organização, por mínima que seja. Por 
simples que seja, essa organização custa dinheiro. É um cálculo a fazer. Isso quer dizer 
que os vinte e um mil cruzeiros de cada edição não representam ainda o lucro líquido, já 
que sobre ele incidirão as despesas provenientes da organização de vendas. 

Nesta altura, sabe ponderar que há duas modalidades para levarmos a efeito o 
propósito: uma é a S.T.B. assumir a responsabilidade das edições, e a outra é assumir 
esse caráter uma empresa constituída de Irmãos associados para tal fim. Tanto em uma 
como na outra modalidade, importa capitalmente haver dois homens, no mínimo, um para 
manter contato com a tipografia e o outro para servir de tesoureiro. O plenário decidirá 
sobre este ponto e, parece-me que o prático é tirarmos do plenário uma comissão que se 
encarregue de oferecer uma planificação definitiva, após os debates que esta sugestão 
promoverá com toda certeza. 

O fato é que, em uma ou na outra modalidade, a mecânica da subscrição deve ser 
esclarecida, porque na realidade vem a ser a alma do financiamento em causa. 

O fato dos Irmãos desembolsarem tal ou qual importância não quer dizer que 
devam ficar eternamente desembolsados. A importância subscrita será oferecida a título 
de empréstimo. A quantia sal hoje do bolso do irmão para amanhã retornar a ele. Trata-se 
de um empréstimo sem juros e a um prazo longo. 

Movimentados os três títulos, encerradas que sejam as atividades comerciais pelo 
esgotamento dos exemplares, far-se-ia um balanço. Se, por acaso, houver prejuízo, 
haverá lucro doutrinário e missionário. Teremos num esforço nobilíssimo, vinculado à 
literatura brasileira livros de características invulgares. Se houver lucros, serão divididos 
equitativamente pelas importâncias emprestadas. Se houver lucros suficientes para a 
devolução integral, os irmãos serão reembolsados na íntegra. Ainda em outra hipótese, se 
houver saldo após a devolução das cotas, estudar-se-á o destino a lhe ser dado. 

A sugestão que ofereço objetiva alcançarmos o público de maioridade, barrado a 
partir de 28 de setembro p. v. Quer dizer, a Lei fecha-lhes o ciclo, mas nós, com o nosso 
titanismo teosófico e com o nosso ímpeto patriótico abriremos, em Iniciativa tão audaz 
quão necessária, abriremos outro ciclo para homens e mulheres que, – não nos importem 
ás circunstâncias que os impediram de vir a nós até agora! – Aos milhares e milhares 
carecem da Teosofia! Importa muito atentarmos para as condições históricas de nossa 
formação social. Vimos de uma organização social estruturada na escravatura. O trabalho 
é para as massa um castigo; o estudo vale como um privilégio de casta; a mentalidade 
das capitanias hereditárias Impera ainda na mentalidade coletiva. Assim como os reinos 
esperavam tudo das decisões do Conselho Ultramarino e a vida da Colônia languescia 
nas tardonhas viagens dos navios à vela, o brasileiro em geral deposita seus destinos no 
poder público e busca sua subsistência em atividades rendosas mas improdutivas. 
Vantagens – eis a palavra de passe para homens e mulheres. E nós sabemos a que 
abismos de imoralidade conduz esse vocábulo sinistro. 

Ou estamos aqui para servir ao Brasil ou estamos reunidos para coisa nenhuma. 
Se a Lei, a partir de 28 de setembro p. f., voltará sua preferência para a infância e a 
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adolescência, nós aqui e agora continuaremos pugnando por levar aos nossos patrícios a 
fulgência do lábaro iniciático que nos acalenta e ilumina e assegurar-nos a sobrevivência 
jina e nos mundos de Duat.   

Certamente, sem qualquer espécie de dúvida, o plano editorial pode igualmente 
abarcar a infância e a adolescência, se os Irmãos tiverem bastante ousadia e bastante 
desprendimento para subscreverem quantias capazes de facilitar edições de livros 
iniciáticos para as crianças e os rapazes brasileiros. Sobre este ponto poderei oferecer 
outro estudo, caso o plenário assim o solicite: 

Positivamente, as crianças e os rapazes precisam ser salvos dos desastres a quem 
vêem sendo sujeitos pelos próprios pais, pelos professores relapsos, pela Imprensa venal 
e reacionária e pela desídia do Estado. Com efeito, por onde quer que lance os olhos o 
observador depara com o mais completo fracasso pedagógico e social, patenteado nessa 
infância e nessa adolescência desamparada. Os crimes que se praticam contra a infância 
e a adolescência brasileiras são crimes de todos nós. Nenhum de nós está isento de 
culpabilidade, daí porque a Obra saldará sua divida e usará de seu direito encerrando 
suas portas a 28 de setembro p.v. para só admitir a menores de idade. Ou a S.T.B. salva 
essa infância e essa adolescência ou de fato os 20 próximos anos revelarão a juventude 
mais abjeta de todos os períodos históricos de nossa Pátria. Uma sociedade como esta, 
em que o café-society afunda suas raízes nos detritos morais e espirituais só pode ter o 
fim do festim de Baltazar. Somos um povo que se desloca em volume Impressionante 
para os campos de futebol e para os terreiros de umbanda e de quimbanda, onde afloram 
as imundícies necromânticas da Guiné, da Luanda e do Congo. Todavia, há milhares e 
milhares de brasileiros, vastas camadas de população que se inquietam com esse estado 
de coisas, desaprovando-o energicamente, mas desprovidos de orientação, já que nem 
as religiões positivas, nem os intelectuais, nem a imprensa, de escândalos e negociatas, 
nem os partidos políticos, nem os líderes de fancaria, nem as câmaras legislativas atinam 
com uma saída para a crise que aí está e que no plano histórico apresenta estarrecentes 
analogias com os pródromos da Revolução Francesa. Temos atualmente várias Mmes. 
Du Barry esfomeando com suas vesânias um povo analfabeto e sem cultura técnica e, 
vemos Luiz XVI fragmentado no gran-monde. Lafayette apareceu já. Vários Robespierres 
aguçam suas garras na sombra, calcados sobre o seu modelo multo conhecido. Numa 
palavra, 1789 desenha seu perfil macabro atrás das tabelas de preços da Cofap. O Rio de 
Janeiro serviu recentemente de palco para um crime que encheu de espanto o Brasil. As 
praias de Ramos e de Sepetiba guarneceram as partes mutiladas de um infeliz, 
fragmentado por sua amásia que seguira os conselhos de um dos tantos bruxos que 
infestam a ordem social da capital da República. Os terreiros pululam, não mais como 
outrora na zona rural, mas em pleno centro do Rio! Sem exagero, estamos metidos num 
vasto manicômio. A decadência é de tal ordem, a magia negra e vermelha gangrena a tal 
ponto a sociedade que a capital da República e outras dos Estados mais adiantados, são 
escravas de duas organizações terríveis: o terreiro e o crediário. A economia popular está 
hipotecada nos fichários das casas que vendem a prestações, enquanto o cama-manas 
está amarrado aos “pontos” de quantas macumbas se entronizaram. Tal é a realidade. 
Em meio a isso milhares de almas bem formadas, famintas de luz. Onde está essa luz? 
Nós a achamos. Têmo-la acrisolada no imo do nosso coração. Deciframos o enigma da 
Esfinge: sabemos que somos e para onde vamos. Mas esses Irmãos de raça que se 
debatem nas trevas, lançando para todos os lados olhares aflitos a ver si no meio da 
escuridão lhes aparece uma estrela que os guie, os oriente, os redima, naturalmente 
esperam, – não importa se inconscientemente, – por uma iniciativa nossa. 

Que fazer? como ir ao encontro dessas almas? Por intermédio do livro. Só a 
palavra impressa pode mobilizar consciências adormecidas. Não tenhamos ilusões com o 
rádio. A palavra falada perde-se, difusa, vã, estéril na atoarda pornográfica e fútil das 
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irradiações. Só o livro vincula autores e leitores, no silêncio fecundo das leituras, na 
libertação de asas representadas pelas mãos do leitor segurando o volume. A palavra 
impressa emudece os instintos, retarda-os para os desvãos orgânicos e promove o 
silêncio, sem o qual a voz harmoniosa e delicada das verdades iniciáticas não se faz 
ouvir. O que posso vos afirmar, já que para reforçar minha convicção devo testemunhar 
com a minha experiência pessoal, o que posso vos afirmar é que como homem de 
imprensa, com mais de 30 anos vividos cotidianamente, sou favorecido por um espírito de 
análise difícil de ser empanado. Vejo claro na vida e o que eu vejo me faz compreender 
as profecias que estamos fartos de saber. Ou nos unimos para resistir à avalanche dos 
que desunem para Imperar e salvamos do naufrágio almas que devem ser salvas, – e 
para isso é preciso estender-lhes uma ponte formada de livros iniciáticos, – ou 
assistiremos a um novo afundamento atlanteano. Caso contrário, não teria a mínima 
razão de ser o apelo feito pelo nosso querido Pacelli – a quem saúdo, nesta oportunidade, 
com o que há de mais sagrado dentro de mim, – ao condenar, na sua mensagem do 
último Natal, a necromântica bomba atômica! 

Termina com o pedido iniciático daquele que se iniciou por si mesmo, o grande, o 
imenso Castro Alves:  

Livros, livros a mãos cheias para o povo! 

Um por todos e todos por um! 

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 1956. 

 

 
“SANTUÁRIO DO BRASIL” 

 
O programa “SANTUÁRIO DO BRASIL”, da Sociedade  

Teosófica Brasileira, através da Rádio Roquete Pinto,  

levou ao ar, no dia 25 de março, a seguinte palestra: 

 

Amigos ouvintes: – Estamos vivendo um momento angustioso, como os momentos 
que precederam as grandes tragédias em todo o curso da evolução humana. Sabemos 
que 1956 é o ano decisivo para os destinos da Humanidade, porque é o ano de seu 
julgamento cíclico, a separação do trigo e do joio. Como em todas as épocas, não têm 
faltado os avisos, os apelos e as súplicas. Porém, bem poucos dão ouvidos a 
semelhantes palavras. E isto porque, como disse a pequena vidente de Fátima ao padre 
que a interpelou, “o número dos perdidos é maior do que se possa imaginar”. 

De nossa parte, conscientes da ameaça que paira sobre o mundo, e ainda, tendo a 
Missão de reunir a Semente da Nova Civilização, há longos 34 anos vimos trabalhando 
para evitar a catástrofe iminente. Como sempre, não quiseram ouvir. Já agora, no fim da 
etapa, lançamos um derradeiro apelo aos homens do mundo, por intermédio dos pupilos 
de nossa Obra, no primeiro dia deste ano, através das emissoras Tamoio e Continental do 
Rio de Janeiro. Esta mensagem, que será ouvida a seguir, foi enviada a várias 
embaixadas, à ONU, inclusive às Sras. Eleanor Roosevelt e Lakshmi Pandita Nehru e, 
finalmente, a milhares de pessoas em nosso país. Estamos, porém, em março, voa o 
tempo e nada vemos de positivo a favor da Paz e da Fraternidade entre os homens. 

O mundo inteiro já devia estar com a mentalidade preparada para o advento da 
Nova Civilização – da Nova Era. No entanto a degradação é cada vez maior, 
principalmente entre os chamados espiritualistas, sobre quem pesam as maiores 
responsabilidades, a ponto de o termo “espiritualismo” ter sido ignaramente rebaixado 
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para designar o psiquismo, e muito mais, as práticas de baixa magia, que expressam o 
estado de desenvolvimento próprio da 3a Raça-Mãe, ou Lemuriana, quando os seres 
ainda não possuíam o mental desenvolvido, isto é, tinham-no incipiente e, por 
consequência, viviam mais psiquicamente. 

É isto o que sempre acontece no final dos ciclos: os eleitos superam a sua 
mentalidade, preparando-a para as novas etapas, enquanto os perdidos retrogradam-na 
até os estágios primitivos da evolução. 

Ouçamos, porém, amigos ouvintes, mais uma vez, a “Mensagem dos Pupilos da 
Sociedade Teosófica Brasileira ao Mundo", na palavra do pupilo João Canuto da Costa 
Filho, de 10 anos de idade. 

 

MENSAGEM DOS PUPILOS DA SOCIEDADE 

TEOSÓFICA BRASILEIRA AO MUNDO 

 

Homens de responsabilidade! Ó vós, que dirigis os povos e as nações! Homens de 
Estado, Homens de Ciência, Homens de Religião! Ó vós que liderais todos os setores da 
atividade humana! Vós que sois os pais das novas gerações! 

É a Voz dos vossos filhos que agora ouvis! Os vossos filhos, as crianças, que 
sofrem mais e mais a tragédia das explosões atômicas e estão sob a ameaça da guerra 
terrível, vítimas inocentes das ambições, do egoísmo e da loucura! Crianças que estão 
ameaçadas, mas que não devem perecer, porque são inocentes e nada fizeram para 
merecer tal castigo. Queremos brincar ainda, como crianças que somos, e nunca assistir 
e sofrer os pavores de uma nova destruição, que desta vez a todos atingiria diretamente. 
Homens e mulheres, nossos pais, não permitais que isto aconteça! Lembrai-vos que 
fomos trazidos à vida em um mundo já corrompido, um mundo corrompido pelo vício, pelo 
crime e pela mentira. Não sois vós os culpados, mas este mundo nós o recebemos das 
vossas mãos, das vossas mãos que mais do que nunca precisavam amparar-nos e 
abençoar-nos com as bênçãos dos mais puros ideais – Sabedoria, Fraternidade, Amor. 

Jamais vos maldiríamos, jamais, porque não nos esquecemos de que, a vosso 
tempo, fostes como nós Inocentes crianças e encontrastes o mundo já em mau estado, 
não tendo tido a ventura de ser amparados pelos que vos dirigiam. Ao contrário, nós vos 
amamos e honramos, a vós que fostes os maiores infelizes da vida. Acontece apenas que 
nada podemos dar-vos, porque ainda não chegou o nosso momento. Somos obrigados, 
sim; a pedir, porque o momento ainda é vosso e a vós cabe a justa ação no sentido do 
equilíbrio e da harmonia das coisas. 

Aqueles que desejam a posse e o domínio, aqueles que vivem no erro e talvez não 
hesitassem em destruir as últimas esperanças dos aflitos, eles mesmos conhecem a dura 
verdade, mas não têm tempo de se impressionar com ela. Por que, ó homens 
responsáveis, não dais ouvidos à verdade que existe em vossos corações, a verdade que 
a Razão, com voz sumida, vos quer fazer ouvir? E por que nos ignorais, porque ignorais, 
os próprios filhos que gerastes? Perdoai-nos. Pensais que nós crianças não podemos 
compreender estas coisas. Ouvi, porém, pois das gerações novas: Estais enganados! Nós 
podemos saber das vossas fraquezas, nós podemos conhecer todos os vossos enganos 
e desenganos, porque a Verdade reside no coração da Criança. 

Lembrai-vos também que são curtas as vossas vidas e a nós deixaríeis órfãos de 
pais, que sois vós mesmos; e lembrai-vos de nossas queridas mães, num mundo 
devastado pelos horrores da guerra atômica! Não podeis imaginar esta visão? E não 
tendes forças para reagir contra vós mesmos e evitar isto? Em verdade, até o fim 
conservaremos a esperança em vós. 
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Cabe-nos, todavia, perguntar por que não têm sido atendidos os apelos e as 
súplicas de algumas vozes do Bem, entre elas a do Papa Pio XII, a voz pacifica de 
Pacelli, que já falou por nós, as crianças, e devia ser considerado e respeitado como um 
símbolo da Paz que deve Imperar no mundo? 

Sabei agora algo novo, de que não tínheis noticiado lodaçal em que se encontra o 
mundo, nós as crianças emergimos puras, à semelhança dos lotos virginais nascido no 
lodo. Por obra e graça da Divina Providência aconteceu-nos isto... 

Sabei que a maldade durante tanto tempo gerada nos corações, desde o passado 
remoto, não atingiu as nossas almas, as quais receberam, ao invés da maldade, um 
influxo novo, até então desconhecido, que a vós outros será talvez difícil perceber. É uma 
vibração nova, do interior, que nos põe a salvo da contaminação do mau e do bárbaro, do 
fútil e do impuro, um Canto sublime que fala de coisas novas e se irradia da terra e dos 
céus do Brasil para todos os recantos do mundo, direto ao coração das crianças. 

Ó homens de poder: reconhecei que o mundo pertence mais às crianças do que a 
vós próprios. Abraçai-vos, homens de toda a Terra, nossos pais, e conduzi-nos com 
alegria aos nossos destinos, que esta será a vossa maior glória e a bênção que vos 
tornará imortais em nós. 

Homens, ainda que vos destruísseis uns aos outros, sabei que as crianças serão 
poupadas por Deus, porque têm na fronte o divino sinete, a marca de sua inocência. 
Serão poupadas para reconstruir o mundo, um outro mundo, livre da maldade e até da 
memória das cousas ruins. Nós somos uma semente que, de um ou de outro modo, 
germinará, se não vivificada pelas graças do vosso amor, até mesmo se regada com o 
sangue que inconscientemente viésseis a derramar. 

E a Vós, ó Senhor, Deus Amantíssimo, nós crianças Vos suplicamos que ilumineis 
com as Vossas luzes as mentes e os corações daqueles a quem dirigimos esta 
mensagem, para que a possam compreender inteira. mente e dignifiquem a última 
esperança que restou, ti esperança das crianças do Brasil e de toda a Terra. 

 

 
“D I E S  I R A E” 

LAURENTUS 

 

“Quanto mais pesado fizeres o mundo mais o mundo pesará sobre ti”. 
 

Embora os instrutores das religiões existentes sejam os primeiros a citar a frase 
que serve de título a este trabalho, no entanto, ignoram que a mesma se refere ao 
premente momento da Humanidade. E não apenas ao JUÍZO FINAL, que multo longe ao 
acha dos nossos dias. Nem Buda, nem Cristo, nem nenhum outro Portador da Essência 
Divina, em forma avatárica, fizeram referência ao ciclo completo da evolução humana na 
terra e, sim, aos vários em que é repartida a Vida Universal, através de raças ou estados 
de consciência. 

Vejamos, por exemplo, a Promessa de Cristo, apontando uma dessas épocas ou 
ciclos: “Quando ouvirdes rumores de guerra, não vos assusteis, porque e preciso que 
tudo isso aconteça. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá 
fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o 
começo das dores. E depois da aflição daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho 
do Homem”. 
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Por sua vez, Ieseus Krishna (vide Baghavad Gita), dirigindo-se ao seu discípulo 
Arjuna, diz: “Todas as vezes, ó Filho de Bharata, que Dharma (a lei justa) declina e 
Adharma (o contrário, como agora acontece) se levanta, EU ME MANIFESTO PARA 
SALVAÇÃO DOS BONS e DESTRUIÇÃO DOS MAUS. Para restabelecimento da LEI, EU 
NASÇO EM CADA YUGA (idade, ciclo, era, etc.)”. 

As palavras de todos esses seres, portanto, não divergem umas das outras; ao 
contrário, todos Eles são uma só e mesma Essência: a Essência Divina manifestada na 
Terra. Erram, pois, aqueles que só tomam como verdadeiros os da sua religião, por 
julgarem que os Nomes são apenas o motivo da manifestação dessa mesma Divindade 
na Terra. Desse modo, nem Cristo é mais do que Buda, nem este ou aquele mais do que 
Cristo. Já ensinamos inúmeras vezes que Buda provém de Bodi sânscrito, com o 
significado de Sábio, Iluminado, etc. Do mesmo modo que do BOD (sem o “i”) tibetano, 
com o mesmíssimo significado. Por sua vez, Cristo provém do Krestus grego, que quer 
dizer: UNGIDO, sábio, iluminado. 

Somente os impúberes psíquicos (ou de almas jovens) pela sua ainda diminuta 
evolução espiritual na Terra, estabelecem semelhante confusão que, diga-se de 
passagem, tem sido o motivo das lutas havidas entre todas as religiões do mundo. O 
grande cabo de guerra que foi o Marechal Floriano Peixoto, já dizia ao seu tempo: “No 
Brasil, só temo uma guerra religiosas. De fato, ele tinha razões de sobra para afirmar tal 
coisa, principalmente pelo fato de já não mais haver distinção entre “o poder temporal e 
poder espiritual”. Também a este respeito, de nada valeu o ensinamento de Cristo: 

“Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”, provando que o poder 
temporal é um, e o espiritual bem outro. Ao contrário, neste Fim de Ciclo apodrecido e 
gasto, o que se verifica é a conivência para o sobreviver de cada um, à custa do atraso e 
do obscurecimento psíquico e mental da Humanidade. Mais do que nunca, procura-se 
“dividir para reinar”, enquanto os poucos homens sinceros e valorosos que não se 
afastarem da Lei Divina, lutam, a bem dizer, quase inutilmente, pela Unificação, a 
Fraternidade, a Salvação, enfim, desta Humanidade. 

Não se pode negar que o DIES IRAE aponta a hora trágica da Humanidade. Sim, a 
Lei (ou Deus) está em IRA contra os homens perversos da Terra. Três países, que não 
cessam suas experiências com as bombas atômicas e de hidrogênio, inscrevem essa 
mesma IRA: Inglaterra – Rússia – América. Por toda parte, essa mesma IRA se 
manifesta. E Isso, causado por Ignorância – Rebeldia – Altivez. E se usamos apenas o 
nosso idioma, é pelo fato, mais uma vez e dizemos, de o “Brasil ser o Santuário da 
Iniciação do Gênero Humano a caminho da sociedade futura”. 

Por isso mesmo, ninguém deve duvidar de que uma grande ameaça paira sobre o 
mundo. Só não a percebem os que têm olhos e não vêm, os que têm ouvidos e não 
ouvem... finalmente, só tendo boca, preferem falsear a Verdade em seu próprio favor, 
mas em detrimento do próximo. E com isso, o degelo dos pólos, que nem daqui a vinte e 
cinco anos voltarão ao que dantes eram. Os mares que se transformam num só bloco de 
gelo; as estações que se confundem umas com as outras: o inverno com o verão, e vice-
versa. A própria constituição humana está sofrendo sérias perturbações. Não falemos em 
moléstias desconhecidas, principalmente da pele, dos olhos, mais que tudo, do sistema 
nervoso, provocando a demência, a loucura, etc. Não é raro encontrar alguém falando 
sozinho na rua. Efeitos das cogitações insuperáveis da vida humana, dentre elas, a 
dificuldade de resolver os problemas domésticos, etc. Estamos em vésperas de 
fenômenos aterradores, que a muitos poderão levar a sérios desequilíbrios mentais. 
Agora mesmo, as irradiações solares comprometendo a vida de nosso globo, inclusive, 
perturbando as ondas hertzianas. 

Com a autoridade de quem há 34 anos vem trabalhando pela Fraternidade 
Humana, e em 1949 fez erigir em São Lourenço, Sul de Minas Gerais, um Templo 
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dedicado ao Avatara Maitréia, à Paz Universal e a todas as religiões do Mundo, fazemos 
ver que, fator essencial seria o desarmamento das nações, dentro de 3 meses, no 
máximo, para que se atenuassem as aflições por que deve passar o mundo na sua hora 
mais trágica. Ninguém duvide disso. Do contrário, só nos cabe dizer, como Enéas: “una 
salus victis, nullam sperare salutem” – Uma só possibilidade de salvação para os 
vencidos: não esperar salvação alguma. 

Nem os maiores cientistas descobriram a razão de os DISCOS VOADORES 
rarissimamente aparecerem no  momento atual. A razão está em a própria atmosfera, 
impregnada de “energia nuclear”, não lhes permitir mais os reiterados e incompreendidos 
avisos que, a seu modo, faziam aos homens, “para que cessassem semelhante processo 
de destruição, inclusive contra si mesmos”. Os raríssimos aparecimentos se verificaram 
cm algumas regiões do sul, por estarem mais afastadas das zonas que lhes são fatais. O 
“similia similibus congregantur” fala bem alto daquilo que queremos dizer. 

Duas forças iguais entre si, ou “semelhantes”, são iguais a uma terceira. Ou 
melhor, no caso vertente, se destroem. Tais discos, se aparecessem no espaço, estariam 
sujeitos a ser destruídos, incendiados... Falar mais claro não nos é dado fazer. 

Nem mesmo a São Lourenço lhes foi possível repetir este ano a visita que fizeram 
em Fevereiro de 1955, quando um deles pousou na colina fronteiriça à Vila Helena, 
Avenida Getúlio Vargas, e os seus três tripulantes, com significativos acenos, saudaram 
as pessoas que se encontravam na varanda da casa, fato este assistido por várias outras 
pessoas de S. Lourenço. 

Onde estão as religiões, os tais “espíritos superiores” dos centros desse gênero, os 
famosos “ocultistas”, dentre eles, profetas e messias, e aqueles que ainda se arrimam na 
velha muleta oriental, quando os maiores filósofos da índia são os primeiros a dizer “que o 
momento é do OCIDENTE, e que sua próxima encarnação será no BRASIL”! Sim, 
dizemos nós, ao EX-ORIENTE LUX, de Emanuel Swedenborg, substitui o EX-OCIDENTE 
LUX da Nova Era, isto é, da Missão em que está empenhada a Sociedade Teosófica 
Brasileira há longos trinta e quatro anos de lutas e sacrifícios inconcebíveis. 

Treze dias antes da conflagração de 1939, escrevíamos uma Obra intitulada “O 
VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO" (obra de crítica filosófica, religiosa, etc.), onde 
procurávamos provar a queda do ciclo atual, inclusive das religiões, filosofias, etc., da 
própria política. Nem todos nos compreenderam, como prova o mundo ter continuado a 
sua obra de destruição, fanatismo e rebeldia contra a própria Divindade. 

Não falta quem nos queira imitar. Mas, falta-lhes tudo, inclusive as dores e os 
sacrifícios com que vimos trazendo até hoje a Missão que nos foi conferida pela própria 
Divindade, no alto de uma Montanha, hoje considerada Sagrada. E isto, às 15 horas do 
dia 28 de Setembro de 1921, para não apontar o nosso trabalho particular desde o ano de 
1899, na Ilha de Itaparica. 

Sim, fazem 34 anos, ainda, que lançamos o redentor slogan de “UM SÓ IDIOMA, 
UM SÓ PADRÃO MONETÁRIO, UMA FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA”. Ninguém nos 
quis ouvir até hoje... Mas, agora, na pior de todas as balbúrdias, nos querem obrigar a to-
rnar parte naquilo que até hoje foi bem nosso. É tarde demais, irmãos retrógrados. Nossa 
resposta, neste ano solucionador dos destinos humanos, é: NÃO, NÃO, absolutamente 
NÃO. É tarde demais, repetimos, para realizarmos aquilo que vós mesmos desprezastes 
quando vos oferecemos. Ademais, a ciência eubiótica da NOVA ERA não pode confundir-
se com baixa magia, psiquismos e religiões bastardas... Como poderíamos continuar 
apelando para uma FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA, se todos os seus setores jamais 
nos compreenderiam? O ano atual, repetimos, não mais permite, de nossa parte, 
semelhante providência... 
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Se os próprios adultos, de 28 de setembro em diante, não podem dar ingresso em 
nossas fileiras, mas tão somente as crianças, como Sementes da NOVA RAÇA, como 
deixarmos de educar essa mesma Semente de modo tão elevado, para as imiscuirmos 
com a velha traça do passado?... Ciências, religiões, filosofias, a própria política, têm que 
ser completamente modificadas. 

Lamentamos ser obrigados a dizer que o Brasil está ainda, politicamente, muito 
atrasado em relação ao seu destino de modelo das nações, como o exige a própria Lei 
que a tudo e a todos rege. Porque, irmãos, esta Terra brasileira vem sendo preparada 
espiritualmente há milênios para este momento grandioso, como temos ensinado 
publicamente desde a FUNDAÇÃO da Sociedade Teosófica Brasileira. 

Por isso mesmo, é para vós que apelamos, ilustres políticos do Brasil. Trabalhai 
em harmonia para o bem comum da nossa Pátria. Lembrai-vos de que nada é, mais 
prejudicial ao progresso da nação do que a oposição ferrenha e sistemática àqueles que 
tendes como adversários, a qual as mais das vezes visa à destruição do homem, sem 
considerar a utilidade e a importância dos atos que pratica. A constante prática da sã 
política, filha da moral e da razão, no dizer esplêndido de Rui Barbosa, vos levará à 
intuição pura sobre o caminho que deveis preparar para bote Brasil privilegiado. 

Compreendam aqueles que nos ouvem, que não temos o propósito de ofender a 
quem quer que seja. Quem mais poderia respeitar o próximo do que nós, que sofremos os 
maiores sacrifícios para levar avante esta Missão em favor da própria Humanidade? No 
entanto, a responsabilidade dessa mesma Missão, não nos deixa outra alternativa senão 
dizer tudo o que deve ser dito aos homens. Sabemos muito bem ao que estamos ex-
postos. Porém, como teósofos que somos, nada tememos, pois que seria aquela mesma 
Divindade que nos tez entrega de semelhante Tesouro, quem por nós responderia com o 
Dies Irae com que vem condenando a maioria dos homens. 

Se calássemos, esta seria a maior das traições a Deus e à Humanidade. Isto não 
faremos de modo algum. Preferimos falar, cumprir o nosso dever – principalmente aquele 
que estas palavras escreveu, como se fora um MORTO-VIVO – enfrentando a maldade 
dos homens, que no seu momento atual, não são mais do que VIVOS-MORTOS NA 
TERRA. Ademais, aquele que fala em nome da Lei (chamem-na de Deus ou outro nome 
qualquer) pode dizer o que quiser, por mais terrível que pareça a olhos e ouvidos 
profanos. 

Finalmente, temos a dizer que esta Mensagem não é um desafio ao Mundo, mas 
um AVISO do céu àqueles que ainda se podem salvar antes de terminar o ano. 

 
Última Hora 

 
MAIS UMA VEZ RECONHECIDA DE UTILIDADE 

PÚBLICA A SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA. 

 

A Sociedade Teosófica Brasileira tem a grata satisfação de levar ao conhecimento 
de todos os seus membros que, pela segunda vez, foi reconhecida de utilidade pública. A 
primeira, pela Câmara Municipal de E. Lourenço, onde a S. T. B. tem a sua sede e Foro, 
enquanto que a segunda, pela Câmara Estadual de Minas Gerais (Lei no 1456). No 
próximo número de DHÂRANÂ serão dados maiores detalhes sobre o assunto. 
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O Espírito de Verdade 

 
Se me tomas por outro, e não por EU MESMO, perdidos se farão os meus próprios 

esforços de todas as épocas. E com isso dificultas a MINHA VOLTA ao mundo, segundo 
as minhas várias PROMESSAS. De que vale subdividir a Divina Essência, se ELA é uma 
só, mas para ser compreendida pelos homens é forçada a tomar diversos aspectos, 
nomes e funções? 

A Evolução humana jamais se faria se o Verbo se manifestasse proferindo sempre 
as mesmas Palavras. No entanto, outros homens, mulheres e crianças já vieram à Minha 
Frente para preparar A NOVA ERA. Não para fundar nenhuma Religião, pois que todas 
elas jamais foram por mim criadas, e sim pela ganância mercantil de seus falsos 
sacerdotes. 

Eu virei meus uma vez, porém desta, conduzindo o Vaso sagrado contendo no seu 
interior, as ÁGUAS REDENTORAS DE UMA NOVA HUMANIDADE. Venho, sim, para 
impulsionar a tônica da Verdade, da qual os homens se afastaram e, caindo em 
degradação, passam forme e miséria Eu mesmo o disse: “Os verdadeiros adoradores de 
Deus, são aqueles que vêm a mim sem o interesse mortal das cousas terrenas. Aqueles 
que adoram os falsos ídolos, jamais, poderão alcançar o DEUS ÚNICO E VERDADEIRO. 
E, assim, jamais também voltarão ao Lugar donde um dia vieram. Meditem sobre estas 
palavras, aqueles ,que quiserem, de fato, acompanhar os meus Passos. E não os que 
preferem reviver as cinzas do passado, mesmo que fazendo uso de meus vários Nomes. 
Confia em ti mesmo. E confiando, caminha para a frente sem olhar para trás, e divisarás 
na penumbra de um ciclo decadente, A NOVA LUZ que guiará teus passos”. 

 

O ESPÍRITO DE VERDADE. 

 
Oitava Convenção Nacional da Sociedade Teosófica Brasileira 

SETOR SÃO PAULO 
 

A Oitava Convenção em São Paulo, desenvolveu-se de 19 a 22 de Abril e 
consistiu, essencialmente, em quatro conferências, amplamente noticiadas pela imprensa, 
a saber: A NOVA RAÇA, pelo. Instrutor Eng. Antonio C. Ferreira; A EVOLUÇÃO DA 
CONSCIÊNCIA, pelo Dr. Oswaldo Jesus de O. Lima; AS PROFECIAS E A BOMBA 
ATÔMICA, pelo Instrutor Eng. Clovis Bradaschia; O FUTURO IMEDIATO DO MUNDO, 
pelo Instrutor Eng. Antonio C. Ferreira. 

Na Sessão de Encerramento, no dia 22, além de imenso e seleto auditório, o 
certame contou com a presença do Diretor-Social da S.T.B., Dr. Cesar do Rego Monteiro 
Filho, que veio especialmente do Rio de Janeiro, além de vultoso número de membros da 
S.T.B., vindos das Instituições filiadas de Santo André e de Campinas. 

Todas as solenidades acima citadas se desenvolveram na sede no Departamento 
da S.T.B. de S. Paulo, à rua da Liberdade no 47, 1o andar. 

 

Oitava Convenção Nacional da Sociedade Teosófica Brasileira 
SEMANA NO DISTRITO FEDERAL 
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A Semana dedicada ao Distrito Federal coroou de forma plena e insofismável os 
esforços e objetivos da OITAVA CONVENÇÃO NACIONAL DA S. T. B. que recebeu todo 
apoio e carinho das Autoridades Federais. O programa abaixo, levado a cabo durante 
aquela memorável semana de 8 a 13 de Maio, confirma o que foi dito: 

DIA 6 (Domingo) – Filme gentilmente cedido pelo Ministério da Educação,  
“Descobrimento do Brasil", com comentários pelo escritor e jornalista Herrera Filho, no 
auditório da A.B.I., às 10 h da manhã.  

DIA 7 (Segunda-feira) – Conferência do Dr. Gabriel de Lucena, subordinada ao 
tema "Escolas de Trabalho", no auditório do Ministério do Trabalho, às 20h30. 

DIA 8 (Terça-feira) – Conferência do Professor Luís Eduardo da Silva Machado 
sobre "Energia Nuclear na Guerra e na Paz", no auditório do Clube de Engenharia, às 
17h30. 

DIA 9 (Quarta-feira) – Conferência do teatrólogo Dr. Bandeira Duarte sobre 
“Anchieta, Teatro e Educação”, no auditório de A. B. I., às 20h30. 

DIA 10 (Quinta-feira) – Conferência do escritor e jornalista Dr. Pizarro Loureiro, 
subordinada ao tema: "Conceito de Educação integral”, no auditório do Clube Militar, às 
20h30. 

DIA 11 (Sexta-feira) – Palestra do Dr. Carlos Meireles Osório sobre "Música 
Eubiótica", às 17h30, no Ministério da Fazenda, seguida de um Concerto de Música de 
Câmara pelo "Octeto do Rio de Janeiro", composto pelos Professores Edmundo Blois, 
Vicente Trópia, Salvador Piersanti, Ulrich Dannemann, Francisco Corujo, Affonso 
Henriques, Eugen Ranewsky e Edmundo Oliani. 

DIA 12 (Sábado) – Conferência do Professor Dr. Peregrino Junior, Presidente da 
Academia Brasileira de Letras, sobre "O Valor da Mulher na Evolução Social", na Sala 
Camões, do Liceu Literário Português, às 20h30. 

DIA 13 (Domingo) – Ás 10 h da manhã, programa infantil em homenagem ao "Dia 
das Mães", no auditório do Ministério de Educação.  Ás 20h30, no mesmo local, 
solenidade de encerramento de Semana no Distrito Federal da VIII Convenção Nacional 
da S. T. B., sendo orador oficiai o Dr. Pizarro Loureiro. 

 

 
A NOVA ERA  

 
Mensário do Clube Excursionista "Lutar pelo Dever" 

   

ANO I                                  S. Lourenço, 14 de Fevereiro de 1956                               No VI 
Redator - Chefe : Hélio Pedro Martins          Redator - Secretário: Mauro Salvador de Souza 
 

N A T A L 

 

Quando Jesus nasceu, a Natureza  

Fez-se humilde e pequena para O ver  

Na sua doce e lírica pobreza,  

Mostrando-lhe um sorriso de prazer. 
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A aleluia dos cânticos, acesa, 

Fulgia e palpitava em cada ser;  

No olhar dos pobres via-se a certeza 

De mil felicidades esplender. 

 

E o pequenino Deus na manjedoura  

Era do amor a benção salvadora  

Feita em noite de trevas doce luz... 

 

Quando Jesus nasceu, piedoso e lindo, 

Aos olhos do Universo abriu sorrindo   

Os pequeninos braços numa cruz. 

 

MARIO BARRETO F. 

 

O NOSSO NATAL. 

O mês de fevereiro para os pupilos da Obra, está cheio de comemorações festivas, 
pois, no dia 7, foi o aniversário da L.P.D., que completou dois anos. No dia 10 o 
aniversário dos venerados AKDORGE e AKGORGE. No dia 24 completará 7 anos 
MITRA-DEVA, o Avatara grandioso que dentro de alguns anos estará trabalhando na face 
da terra. 

Companheiros, meditemos sobre a grande responsabilidade que nos cabe, a nós, 
semente da nova era, que conhecemos esta grande verdade. Nosso dever é dizermos 
aos nossos companheiros que ainda não tiveram a felicidade de conhecer estas coisas, 
tudo o que sabemos e convidá-los para fazer parte da nossa Sociedade, para que assim 
todos possam festejar conosco este FELIZ NATAL. 

Hélio Pedro Martins 

 

O DIA DEZ DE FEVEREIRO 

No dia dez de fevereiro completaram vinte e um anos AKDORGE e seu irmão 
AKGORGE. O venerável irmão Luiz Eduardo, falou sobre o assunto no mesmo dia, 
durante o ritual das seis horas. 

AKDORGE é o cavalheiro que apareceu aos nossos VENERÁVEIS MESTRES, no 
seu cavalo branco, primeiro na porteira da Pensão S. Benedito, depois na pedra da 
embocadura da Montanha Sagrada, e, por fim no alto da Montanha. 

Na tradição cristã Ele é conhecido como S. Jorge e representa a vitória do Bem, o 
Homem Perfeito, o Iluminado que domina a fera ou o Dragão sombrio. 

AKGORGE é o S. João, é o anunciador, aquele que se sacrifica pelo dever. 

Elza Marques Gomes 

 

No desfile de 24 de fevereiro iremos todos bem uniformizados. 

Alice Gomes 

 

Eu morava em Anil e vim estudar em S. Lourenço, no Instituto Rosas de Míriam. 
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No segundo aniversário do nosso clube fomos a Montanha Sagrada de manhã e à 
tarde fomos a Vila Helena. 

Viva o L.P.D. 

Luiz Carlos Ferrer  

 

CAROS LEITORES 

Logo que cheguei à S. Lourenço, tive a oportunidade de ler o jornal “A NOVA 
ERA”. Gostei muito e achei interessante os artigos do mesmo. 

Meu amiguinhos, o L.P.D. foi fundado com a finalidade de nos instruir suavemente, 
ou seja, realizarmos excursões em lugares de grande importância para nós, dos quais 
nossos Mestres nos falam tanta coisa interessante. 

Há também as aulas onde aprendemos coisas que agora talvez não entendamos 
muito bem, todavia, mais tarde iremos compreender que esses ensinamentos foram 
importantes para o nosso desenvolvimento cultural e espiritual. 

Companheiros não deixem de comparecer às reuniões do L.P.D. e, as suas 
excursões, para depois descrever as mesmas neste jornal, afim de que os pupilos que 
moram longe, como eu, possam ficar cientes das atividades do mesmo. 

Creio que nada mais tenho a dizer, e, espero que continuemos juntos, Lutando 
Velo Dever, pois este é o nosso lema. 

C.A.P. (16 anos) 

 

Viva o nosso Clube.  

Viva a titia Bernardete.  

Vamos fazer uma excursão a S. Tomé das Letras.  

José Dilson Gomes (8 anos)  

 

 

 
Notas sociais: 

Nasceu a menina Regina, justamente no dia de Reis. Muitas felicidades para ela, 
para a Seleninha, para a tia Vanda e o tio Alvim. 

Vamos repetir o desenho do nosso uniforme para que não haja dúvida sobre o 
mesmo. 

O desfile do dia 24 deverá ser uma grande vitória para nós. 

Houve mudança na hora de nos apresentarmos em frente ao Templo, portanto, 
prestem bem atenção: às 7 horas e meia da manhã todos na praça da Vitória, 
obedecendo as Instruções da vovó Elisa. 

O uniforme é o seguinte: 

Para rapazes: camisa branca, de mangas compridas, 2 bolsos e 2 alças nos 
ombros (tipo militar), calça comprida, branca, cinto branco, sapatos de tênis brancos e 
meias brancas. Gravata azul marinho, com as iniciais L P D em cor de ouro. 

A tia Bernardete está bordando as gravatas, para que fiquem todas iguais, assim, é 
só fazer a encomenda, e quanto mais cedo melhor. 
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Para as meninas, D. Helena desenhou um lindo modelo, tipo esportivo, constando 
de blusão e saia pregueada brancos. Na blusa ilhoses enfiados por um cadarço azul 
marinho, na gola e nos quadris. No bolso bordado em cor de ouro as letras L P D. 

A tia Bernardete também se oferece para bordar os bolsos. 

Os sapatos serão de tênis brancos e meias soquetes brancas. 

A gola é tipo marinheiro.  

 

CARO LEITOR 

Por acaso, leitor amigo, você já pensou sobre a razão de, ultimamente, 
aparecerem em todo o litoral sul-americano, inclusive no brasileiro, animais polares, como 
sejam: pinguins, leões marinhos, focas, etc.? 

A razão é a do degelo das regiões polares, provocados pelas explosões atômicas. 
Pequenas ilhas, mais conhecidas como “Ice-bergs” dali se desagregam conduzindo os 
animais que ali se achavam. 

Atraídas para as correntes marítimas, essa ilhas flutuantes são arrastadas a 
grande velocidade, não tendo tempo, por isso, de se degelarem. 

Imagine você, leitor amigo, se com tais animais tal coisa acontece, retirando-os do 
seu “habitat” natural, o que pode acontecer ao próprio homem? ... 

Não é possível, pois, que os homens, Imbuídos pela idéia funesta da guerra, 
queiram continuar procedendo desse modo, que, em verdade, a eles mesmos, em breve, 
alcançará... 

“Amai-vos uns aos outros” ensinou o Cristo, na sua época. E nós outros, seguindo 
o IDEAL que nos norteia, como membros de “A NOVA ERA”, desejamos a PAZ entre 
todos os seres da Terral 

Nosso Templo é dedicado a Ela, do mesmo modo que a todas as religiões do 
mundo. 

Jefferson Henrique de Souza (13 anos)  

 

O HOMEM 

Tudo que está na natureza serve ao homem. Deus não fez nada inútil; basta 
sabermos aproveitar o que nos cerca. O homem tem, naturalmente, superioridade sobre 
os outros seres porque possui Inteligência. Não fosse ela nós não dominaríamos os 
outros animais, não aperfeiçoaríamos as nossas habitações, as nossas máquinas de 
trabalho. 

Só o homem tem plantações. Os outros animais, tira sustentar-se, exterminam-se 
uns aos outros. Os homens não fazem isso... mas fazem pior... matam-se uns aos outros 
somente por ambição... 

Que mau exemplo damos nós aos bichos, nós que somos adiantados  
inteligentes... 

Elza Marques Gomes (14 anos)  

 

NOSSO APELO 

Como poderá a Semente da Civilização de Amanhã – nós, as crianças de hoje – 
germinar vigorosa, se os homens se encaminham para o caos?... 
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Orientados pelo movimento Cultural-Espiritualista que é a Sociedade Teosófica 
Brasileira, trabalhando para um futuro melhor, já tivemos ocasião de lançar o nosso apelo 
aos países que fazem uso das bombas atômica e de hidrogênio. 

Que cessem, de uma vez por todas, com estes pavorosos instrumentos, cujos 
trágicos efeitos atingem a Terra inteira... 

Selene Jefferson de Souza (15 anos) 

Notas: 

Nós todos estamos de parabéns! Muitos parabéns! É que, de agora em diante, “A 
NOVA ERA” está sendo publicada como um jornal de verdade, no suplemento de 
“DHÂRANÂ”. 

Aqui deixamos, pois, os nossos sinceros agradecimentos à “DHÂRANÂ” pelo seu 
gesto amável! Estamos felicíssimos!!! 

“A NOVA ERA” agradece e aguarda a colaboração de todos os Pupilos, devendo, 
os trabalhos ser enviados à Caixa Postal 153. 

Redator Social de  

“A NOVA ERA”. São Lourenço. Minas. 

 

Multas felicidades aos Pupilos aniversariantes do mês de abril! 

 

AS DUAS FACES 

Aconteceu de verdade. . . em uma Cidade... ligada a uma Sociedade... o que vou 
narrar sobre um garoto levado (sem ser um pobre coitado... ) que também soube pensar... 

Certa vez chegou a uma cidade estranha um família: pai, mãe e filho. Porque?... 
Eles mesmos me afirmaram: não sabiam... porque tinham vindo para ali. 

Sabiam, tão somente, os pais, que seu filho não ia bem... 

Temiam, constantemente, por sua saúde, sua orientação de caráter, sua conduta, 
seu futuro... Era um desassossego para os pais, e uma revolta diária do filho que queria 
travessuras, liberdade, sem preocupação, com conseqüências das más companhias... 

Havia, nesta cidade, um Clube juvenil, chamado L.P.D. 

Um belo dia o nosso herói travou conhecimento com alguns garotos que 
pertenciam a este clube. Começou aiInteressar-se... procurou conhecer o ambiente... 
entrou para o Clube. 

Aos poucos suas atitudes foram mudando... 

Hoje seus pais contemplam, felizes a “outra face”, a face que trabalha, ri, brinca e 
estuda, e, com desvelo impressionante... procura outros meninos para traze-los à boa 
trilha. 

Agora eles “já sabem porque vieram para São Lourenço”!... 

Miliano Heymann (12 anos) 

 

Viva o L. P. D. 

Hugo P. Martins (7 anos)  

 

Artigo para encerrar 
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A Diretoria do L. P. D., em nome de todos seus membros, vêm, através de “A 
NOVA ERA”, agradecer calorosamente a todos os “Titios” e a todas as “Titias” pela 
colaboração gentil e graciosa prestada anonimamente ao nosso Clube. 

Hélio Pedro Martins (13 anos)  

(Redator-Chefe) 

 

 

 

 

 

 


