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FIM DE CICLO... 
 

Qual o panorama que o mundo nos oferece nos dias de hoje, dias terríveis, que 
pressagiam a aproximação vertiginosa da hora das decisões irrevogáveis para os 
destinos humanos? 

Na Ásia, assistimos a velha e paciente China, com seus 500.000.000 de almas, 
flageladas por um sofrimento que vem de séculos, e que agora atinge um ponto 
intolerável. A guerra civil prolonga-se há cerca de 20 anos, e seu povo perdeu a liberdade. 
Foi avassalada pela ímpia e tirânica invasão estrangeira, numa guerra de quartel. A terra, 
os vales, os campos, sua muralha milenar, sua antiga e linda capital, seus lares e 
mansões, e até suas próprias cabanas e habitações lacustres, tudo foi varrido pelo 
vendaval da guerra, como se o “dragão do mal”, das suas próprias tradições, a tivesse 
eleito para sobre ela vomitar o fogo concentrado da destruição e do embargo. Milhões de 
mortos em negros anos de desgraça; lares conspurcados, donzelas arrebatadas para 
pasto de monstros, seviciadas e assassinadas por tipos degenerados da raça nazista do 
Oriente. Jovens, velhos, moças e crianças trucidados! Milhões de indivíduos envenenados 
pela guerra química nipônica, pela disseminação sistemática e científica da toxicomania: 
morfina, eroina,  ópio e cocaína!... Campos inteiros devastados, como se não bastassem 
as “carmicas” inundações e fomes periódicas, que arrasam o país de HO; cidades 
destruídas, pais que perderam os filhos, filhos que perderam os pais. Homens que nunca 
mais voltaram ao lar, porque não mais o encontraram; mulheres que se prostituíram. A 
peste, a fome, a desolação; um deserto intensamente povoado de desgraçados. China! 
Meio bilhão de infelizes! Povo que viveu séculos de esplendor, povo gentil, bem educado, 
o mais bem educado do mundo! China, em que vicejava suavemente o perfume da 
Sabedoria de Lao –Tsé, que aprendeu a viver lição diária. China! Sofre na carne, e sofre 
na  alma os horrores de um         

 

Ilustração: 

Legenda: 

 Lao Tsé, cuja filosofia inspirada nos princípios de Confúcio é, ainda hoje divulgada. 

 

“Fim   de  ciclo  apodrecido  e  gasto” 
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Seus pretendidos conquistadores, hoje derrotados que só pensavam na guerra, 
que só cuidaram da guerra, governados por uma minoria tirânica, que lhes impunha a 
mística histérica de um Imperador, falso ou perjuro  “Filho do Sol”, que para a guerra 
trabalhavam nas fábricas e nos campos, como bando de escravos que se compraziam 
com a própria escravatura, foram educados para a insensibilidade, e são os únicos  no 
mundo, que têm, como pendor de honra, o estúpido Hara-Kiri. Raça em involução, na qual 
a estatura média e a sensibilidade estão se reduzindo. Esse povo, hoje, amarga na 
desgraça as conseqüências de suas loucuras. Vítima “cármica” da Bomba Atômica, 
advertido periodicamente pelos terremotos, que o fadam irrefragavelmente a ser 
consumido um dia numa legítima voracidade telúrgica, derrotado na guerra, desiludido de 
seus vãos desígnios, com seu “Rei-Sol” desmoralizado, curte o povo japonês a desdita 
que criou com suas próprias mãos. 

 

 “Fim   de  ciclo   apodrecido   e   gasto”. 

Índia! Berço milenar e imortalizado da Suprema Sabedoria da pura Tradição, da 
Revelação Espiritual, fonte das religiões, berço  do povo mais religioso da terra, a quem 
foram revelados os Vedas  que produziu o “Ramayâna” e o “Mahatama, o Buda”,  
Shankaracharia, Tzong Kapa e Ramacrishna; povo filósofo, metafísico, acético. Povo 
em que medram Yogis, Sanyassins, Místicos saddús, e Peregrinos;  povo dos Gurus e 
dos Chelas!  Povo da língua sânscrita, mãe das línguas, língua de Sapiência, língua 
filosófica e mágica. Povo Indú, hoje, pobre povo indú!... Assolados pelas endemias, 
servos de senhores feudais, dos homens mais ricos do mundo, os Maharajahs, com  
direito até sobre as suas vidas, milhões e milhões caem nas ruas, de inanição. As secas 
periódicas matam, matam pela fome. O cólera morbus é endêmico.    Pobre Índia 
mergulhada em lutas que não têm fim! Seu grande patriota moderno, condestável da sua 
libertação, seu herói neste século, Ghandi, é assassinado em 1948 por um homem de sua 
própria raça. Os conquistadores dominaram-na, deram de chicote na face de seus filhos. 
Os vergástulos passaram a ser a lei em suas velhas cidades, e suas praças públicas 
assistiram aos motins, á metralha e á morte. E ás fogueiras dos Ghates de Benares 
sucederam fogueiras imensas, fogueiras das lutas, da desharmonia, da guerra fratriciada, 
da revolta e da repressão á revolta. Seus sábios recolheram-se, transferiram-se, 
desceram... aos mundos recônditos, embora nela deixando Expressões Vivas e 
Imorredouras... como um preito ao berço da civilização. Pobre povo indiano, dividido pela 
guerra e pela política, acuado e se debatendo em preconceitos religiosos! Não mais a 
velha harmonia dos tempos heróicos de Ram; não mais a antiga época de paz e 
felicidade em que não havia castas! Adeus, eras gloriosas do Manu; adeus, tempos em 
que lá crepitava Agni, o fogo sagrado, ao atrito do Pramantha, aquele fogo do Espírito, da 
inteligência universal, do Poder Criador, Fogo sagrado que é o entendimento da 
inteligência, o sentimento do que sente. A luminosidade da luz, o belo da beleza, o 
conhecimento do que conhece, o calor do quente, a bondade do bom, a frieza do frio; é o 
fogo que estala na chama da lenha seca e perfumada; que é a força, harmonia e 
movimento; que no homem é o espírito, a vida que palpita no seu coração como centelha. 
Não mais “Ecce Oriente Lux” ! Não mais Amithaba em suas plagas, não mais o Buda. A 
verdade eterna já não flue no Rio da Vida pela torrente do Ganges Sagrado. “Ecce 
Ocidente Lux” ! 

 

“Fim  de  ciclo  apodrecido e gasto” 

 Caldéia ! Iran! Rios Tigre e Eufrates ! “Mistérios” no passado longínquo! Sim, longe 
vão os tempos da espiritualidade, das épocas dos pastores solitários, que ao pôr do Sol, 
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recolhidos os rebanhos ao aprisco, contemplavam o céu, miravam as estrelas, e sabiam 
meditar sobre os Sete Planetas Sagrados, que medem o tempo, concebem os tempos, e 
encerram as eternidades. O rodar do Zodíaco, o comando dos 7 Amshaspends! Bucólicos 
e santos ciclos em que Agni também ali era arrancado ao atrito de dois lenhos, crepitando 
e se elevando ao céus na suprema manifestação ideoplástica da Divindade. Dizem ter 
vindo de lá os “Três Reis Magos” da tradição, e embora não seja essa a realidade, pois 
que vieram de suas ocultas e subterrâneas moradas... o simbolismo aplicado a essa 
região, não deixa de representar uma verdade no que concerne aos “Mistérios” que nelas 
tinham lugar. 

 Caldéia ! Eleita de Zoroastro, cultivadora de Agni, conhecedora do Fogo Místico ! 
Eras prístinas e heróicas dos fulgores da raça acadiana ! Depois, decadência... Reis 
abastardados, guerras, revoluções, destruição; ruínas, ruínas e deserto... Deserto de 
areia e pedras, de homens e Sabedoria. Restam hoje suas montanhas rochosas, seu 
povo inculto, empobrecido, colonizado, vivendo primitivamente. Suas tradições se 
perderam. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A Lamasaria de Radja, perto das cabeceiras do rio Amarelo, colégio de iniciados, 
do velho continente asiático. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Grupo de iniciados tibetanos. 

            

“Fim  de  ciclo  apodrecido  e  gasto” 

Egito ! Oh ! Seu antigo esplendor, não se conta por cronologias de cinco ou dez mil 
anos, mas de muitos e muitos milhares de anos “Ficarás vazio de Deuses e de ti só 
restarão ruínas de areia”, já lhe havia profetizado Hermes, o Trismegisto. Que restara de 
Alexandria, essa Alexandria de ontem, histórica? Que ficara do antigo povo egípcio? Hoje 
não passa de uma degradação étnica, uma mistura de árabes, europeus, muçulmanos e 
católicos. Onde o espírito antigo? Onde a filosofia de além-túmulo e da imortalidade, 
fundamento de toda a sua tradição? Já não se fala mais em Osíris, Ísis e Huros, dos 
mundos subterrâneos do Amenti, dos símbolos sagrados, das iniciações e dos “Mistérios” 
antigos ! Onde estão os faraós dignos de baixarem à “câmara do Rei” da Grande 
Pirâmide, para ali,   no  momento em que o astro passasse no céu pela perpendicular do 
ápice do monumento,  receberem    cósmicas, sobre o corpo em letargia e a  mente do 
Infinito, no momentâneo avatara do deus de Cabeça de Falcão”,  emitindo o  setíssilabo 
sagrado,  o Som Único,  o Verbo, a Verdade, que sustenta o Universo? 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 A grande pirâmide. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
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 Ísis e Osíris. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 A pirâmide escalonada de Sakkara. 
 

Seus reis perderam o conhecimento,  seus sacerdotes,  aqueles de cujas estátuas 
falaram a Heródoto os de Sais retiraram-se... vieram as guerras em que a  terra também 
foi conquistada. “Vacas gordas... Vacas magras... “   Séculos e séculos, milênios e 
milênios! Resta a esfinge, esfinge atlante, sem idade. Ela ficou, símbolo cósmico, 
desafiando o mundo com  sua cabeça de mulher, suas patas de leão, suas azas de águia 
e seu corpo de touro: os “Quatro Animais Sagrados”, “Quatro Gonzos do Mundo”, as 4 
Grandes Verdades, a bradarem pelos ciclos afora: “Ou tu me decifras ou Eu te devoro”, 
sugestão à meditação do leitor, se a ele interessa a pesquisa do seu eu interno, o 
conhecimento dessas Verdades, e se está disposto, nestes dias negros que se 
aproximam a ouvir a Voz que soa a  Quinta Verdade, jamais vibrada no passado  porque 
somente hoje os tempos são chegados...!Boca  que agora se abre superando a própria 
esfinge, neste “fim de ciclo apodrecido e  gasto”  para cumprir a afirmação de Krishna,  no 
Baghavad Guitâ, O Canto do Senhor, ao dizer : “todas as vezes, oh! Filho de Bharata, que 
Dharma a lei justa declina a Adharma (o contrário de Dharma) se levanta, Eu me 
manifesto para salvação dos bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da lei 
Eu nasço em cada yuga (idade)” 

 

Ilustração: foto da Esfinge 

Legenda: 

 “Ou tu me decifras ou eu te devoro!...” 

 

Judéia! Moisés, a cuja frente ardeu a Sarsa sobre o Sinai: Fogo do céu, expressão 
da Vida Eterna! Judéia dos profetas, Judéia de Cristo! “Amai-vos uns aos outros”. Um 
novo impulso surgia numa época em que terminara um ciclo. Seus ensinamentos se 
derramaram pelo mundo ocidental em avalanche. Muitas lutas; sangue também. Mas tudo 
se modificou, embora o movimento não atingisse o que prenunciava a sua divina missão. 
Judéia povo antigo de Israel, antiquíssimo, de cuja língua, sagrada entre as sagradas, 
cada letra é a assinatura de uma fôrça cósmica, um arcano da Eterna Sabedoria! Teus 
tempos de fulgor já vão longe; jazem nos milênios anteriores ao Cristo, que assassinaste. 
Sem Pátria, teu povo  perambula pelo mundo, perseguido, errante, pagando um tributo 
<<cârmico>>, que já vem dos primórdios da “Raça Ariana”. Perdeste a Tradição. Apenas 
guardas o conservadorismo, que te é nefasto, que vem de séculos, e que te custa 
maldições, perseguição o morte. “Mane, Tessel, Fares”, para os babilônios no festim de 
Baltazar, mas também para o povo do profeta Daniel no festim do materialismo, da 
pecúnia, de um objetivismo que já vem de longa data, desde quando começou a tua 
decadência. Não mais Sinai, não mais Thabor, não mais Terra Prometida, não mais Elias 
e Enoch, vão mais a “Arca da Aliança “. O “Templo de Jerusalém” foi destruído e o Mar 
Vermelho não pode mais ser passado a vau. As sábias visões do Apocalipse começam a 
cumprir-se neste “fim de ciclo apodrecido e gasto”. 

 Da Grécia dos tempos heróicos, da Grécia de Dionísius e de Apolo, da Grécia de 
Esculápio, das pitonisas, dos oráculos sagrados, dos “Mistérios” de Delfos e de Eleusis, 
que resta? Nem mais uma sombra da Grécia dos Deuses, de Júpiter, de Afrodite e de 
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Mercúrio, herdada dos pelásgios, da verdadeira Grécia Sagrada. Por isso Platão falava 
dos Antigos, com respeito. Hoje, seu povo já não possui mais “teatro...iniciático”, já não 
tem mais Filósofos, já não tem mais Solons, Homeros, Platões e a República. Resta-lhe 
um território devastado, um rei malquisto, a revolta, a terra calcinada pela guerra, a fome 
e a miséria... Tempos que se foram... Tempos que não voltam mais... O itinerário de IO já 
passou por lá. A “Vaca Sagrada” há muitos milênios que atravessou o “Bos-Phorus” 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Reminiscências da Atlântida de Platão. 

 

“   Fim   de   ciclo   apodrecido   e   gasto   “ 

 Em Roma, já não falam as Sibilas; os gansos também se foram  do Capitólio. Em 
crotona já não vive mais Pitágoras. Do antigo fulgor da Etrúria pré-histórica, restam 
vislumbres apenas de um passado que se perde na noite dos tempos.  

 Europa! Europa! Celtas, nórdicos, ODIN, Manú; epopéias do passado, dos 
primórdios da civilização européia. Acontecimentos de outros ciclos, vitoriosos, que se 
avantajaram, refulgiram, mas também foram... Druidas e Magos, povo de Tuat de 
Dananda! De ti restam ainda os dolmens e menhires, afirmando teu poder manifesto em 
milênios. Mas são pedras... A Tradição do Cordeiro, de Áries ficou. Restam as Ruínas; 
que se as interprete. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Odin, O Manú Celta 

 

 Espanha Mossarábica, fulgor magnífico durante a Idade Média. Alquimistas!... 
Ouro Filosofal!... Elixir de longa Vida!... Cristian Rozenkreutz! Que sabem de  Ti os que 
não lêem no passado com os olhos do Espírito, os que não pertencem à Tua linhagem? 
Tradição de Sabedoria perdida e esquecida, porém conservada pelo eternos Guardiães 
da Suprema Verdade, da Ciência da Vida, da Sabedoria Antiga, da Sanatana-Dharma, da 
Religião-Sabedoria, da Gupta Vidya, enfim, perdida e esquecida com o desenvolvimento 
da ciência moderna, objetiva e analítica, ciência de dentro para fora, e não de fora para 
dentro do homem. 

Templários, Avizes, Maltazes, Maçons, Mosteiros de Sabedoria, religiosidade, hoje 
miséria e desgraça. 

 Remordendo-se, hoje, em contradições de toda ordem: econômicas, doutrinárias, 
filosóficas; desgovernada, sem um pensamento unificador, sentindo, dia a dia, novas 
necessidades criadas por essa ciência intelectual, inventiva, altamente criadora, mas 
criadora de coisas, de objetos; ciência que é o fundamento da civilização ocidental 
moderna, que não conhece os Cânones antigos, a Europa, caiu no ritmo das guerras 
sucessivas, das crises econômicas, da lutas, da divisão, da imoralidade. CRISE, CRISE, 
CRISE  de “um fim de ciclo apodrecido e gasto”. 

  

                                          Ruínas de Machú-Pichú – Peru 
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Glórias de Yucatan,  “Mistérios” de Chichen-Itza, grandezas de Machú-Pichú, 
Ruínas e Ruínas... Os teus hierofantes não podem mais assomar ao limiar dos templos. 
Decadência... expectativa de um novo ciclo! A descoberta da América, do Novo Mundo; 
Colombo e Cabral; Washinghton, Jefferson, Lincoln; San Martin, Bolívar, Diogo Alves 
Correia, Catarina Paraguassú, José Joaquim da Silva Xavier, Castro Alves, Fernão Dias 
Paes Leme. O “Novo Mundo” é a esperança da Humanidade; mas a crise comum e 
espiritual já lhe batem às portas. A fisionomia do Ocidente é uma só. Nos Estados Unidos 
o homem comum é uma máquina de trabalhar que descansa no Domingo. Roosevelt, o 
grande idealista, esgotado pela luta contra a minoria egoísta e ambiciosa, o grande e 
inesquecível Roosevelt, cidadão universal da paz, morreu, sem ver concretizado seu 
ideal. No nosso Brasil, quantas saudades dos tempos da “árvore da pataca” e do “fio de 
barba”! Paira na América a psicose da bomba atômica, com que políticos e a imprensa 
acenam ao mundo. Na América Latina, ora aqui, ora ali, sucedem-se os levantes militares, 
a miséria aumenta, os costumes se dissipam, as liberdades humanas vão sendo 
restringidas, o divisionismo aumenta, a imoralidade e a mentira fazem praça. As formas 
da Democracia se degradam, a confusão recrudesce, e os povos já não acreditam mais... 

As advertências já foram lançadas pela Obra em que a S. T. B. está empenhada, 
“Estamos num fim de ciclo apodrecido e gasto para o dealbar de um novo, portador de 
melhores dias para o mundo.” Mas até lá muitas lágrimas têm que correr. 

 

Análise do Mundo Contemporâneo 
 

Realmente, de há muito que nos vínhamos aproximando, e já chegamos ao 
momento crítico do ciclo atual. À mais simples das mentalidades é fácil observar o 
fenômeno; e se ela não lhe percebe as origens, sente-o, entretanto, mesmo sem lhe 
atinar com as causas mais próximas. A situação do mundo apresenta-se de modo objetivo 
e cruel. Em face das suas tergiversações, vacilações, angústias e dissídias, as massas 
confundidas não sabem em que pensar, o que querer e para que vivem. A Humanidade 
ressente-se de uma base interior; as religiões fracassaram em sua missão – o espírito dos 
ensinamentos dos seus Mestres tendo sido distorcido – e assim os mesmos crimes 
continuam a ser perpetrados, a hipocrisia é a mesma, a desonestidade é quase legítima e 
a licensiosidade cresce e se torna elegante... Verdadeiramente, há mais superstição que 
religiosidade. 

A nossa ciência é também uma ciência que não preencheu a missão que lhe 
devera ter cabido, porque não concorreu para tornar os homens Sábios e Prudentes, no 
sentido que Platão dá ao termo; criou contradições, e aumentou a miséria em extenção e 
profundidade. Fabrica microscópios, mas também canhões, aviões a jato, metralhadoras 
automáticas e bombas atômicas. 

Aos espíritos mais lúcidos o panorama oferece da mesma maneira angústias 
terríveis. E aqui cabe uma observação de Frederico Francisco Stuart de Figanière e 
Mourão, Visconde de Figanière (“Sub-Mundo, Mundo e Supra-Mundo” – Livraria 
Chardron, Lisboa 1889): “Há poucos anos, num dos grandes centros da cultura hodierna, 
assistia ao sermão de um príncipe da Igreja, tido merecidamente em conta de lume do 
catolicismo, o qual observou de passagem que uma das coisas que ouvia mais a miúdo, e 
da boca de homens d’alta inteligência, era não saberem com a melhor boa vontade no 
que hão de crer.” Tal é de feito, o estado moral da atualidade. Para certos temperamentos 
de apurados quilates a posição é penosa. Significa um conflito perene entre o juízo e o 
coração, entre o raciocínio e aquele instinto que como hóspede em terra estranha, é 
miseravelmente fraco e dependente em sua independência, instinto ou intuição, formando 
o feixe das idéias inatas, ferrugem criada pelo espírito eclipsado, que todavia é 
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testemunha perpétua da lide. Homens dessa categoria, quando a testemunha emudece, 
estão como o navegante entre Silas e Caribdes. De uma parte lêem, aberto na rocha por 
mão encanecida: incredibile ergo divinum; e ao lado a corroboração encanecida; credo 
quia absurdum. Do abismo oposto ouvem vir a voz de um Adamastor, cabo e vedados 
términos da consciência, ameaçando 

 

  “Naufrágios, perdições de toda a sorte, Que o menor mal de todos seja a morte.” 

 

“A turba, menos individual e discursiva, esquiva-se do dilema, fiando-se de pilotos 
“experimentados; e para estes existe só um dos dois escolhos, o outro é porto, seguro. 
Será razoável fazer renúncia da razão? Não é chave que se ajuste a toda fechadura, nem 
com ela se há de abrir toda porta; mas tendo cada homem a sua, não é para se confiar a 
mãos alheias, exceto voluntariamente.. Que nos importa o título a que viesse uma 
“Autoridade”, que se houvera apossado de nossa chave? Viesse armada de dogmas do 
sobrenatural, viesse com o ipse dixit da Ciência, a credulidade não se manifestaria menos 
num caso do que noutro, aceitando nós cegamente o traçado imposto. Uma argumenta 
com não bastar a razão para dar conta de tudo. Afirma a outra que ela pode conhecer de 
tudo que seja conhecível, e que tanto baste. Responde  àquela a verdadeira filosofia: á 
razão humana falta, sim a latidão que dizeis, mas nada nos assegura que ela seja a 
última ratio das nossas possibilidades, ou que estas dependam do sobrenatural. A Ciência 
pergunta: e vós estareis bem certa do conhecer os limites do conhecível? Ora vos 
dizemos a ambas que a própria razão faz-nos suspeitar, secundando-a uma voz íntima, 
que para além daquela esteja o que lhe falta, e assim também em cada um de nós 
estarão as raias do conhecível – a ninguém pertence balisar-no-las”. 

Assim já observava o notável teósofo e eminente homem  de letras em fins do 
século passado. Que não diria hoje, em 1948, do “estado geral da atualidade”? 

Seria estulto menoscabar o valor da ciência moderna, mas também o é não 
compreender quanto ela foi desviada dos fins a que fora predestinada. A humanidade 
muito progrediu intelectualmente; em extensão os conhecimentos científicos 
disseminaram-se como jamais no passado, quando a ilustração, pelo menos durante um 
largo período, era apanágio de uma minoria. Hoje as nações lutam contra o 
analfabetismo. Em profundeza, entretanto, nada deu ao espírito humano; é uma ciência 
que pretende chegar ao universal, descendo aos micrométricos, analisando, detalhando, 
escalpelando, dividindo-se e sub-dividindo-se em ramos e especialidades. 

É uma ciência que se torna cada vez mais analítica e mais se distancia da síntese. 
E como ciência, conhecimento, não corre paralela com a filosofia, mas resta se inclui, é 
inerente a ela; e a filosofia moderna, para não dizer as filosofias... modernas se 
contradizem entre si, não sendo mais a ciência das ciências como era na sua acepção 
original, “quando a palavra composta teve sua nascente aplicação em Pitágoras, 
marcando aspiração, mais que arrogância ou  conseguimento”, a     ciência  moderna   
cada  vez  mais  se  tornou   positiva. Nem  ela nem as religiões possuem mais os  

Vidya, aos Adeptos da Boa Lei. A ciência moderna é uma ciência de dentro para 
fora. Não trouxe felicidade material nem espiritual ao homem; deu-lhe armas e 
necessidades. Não lhe ensinou a buscar no Eu interno a solução para o problema da Vida 
e da Morte, afinal a única coisa que, cânones antigos; estes pertencem à Religião-
Sabedoria, à Sabedoria Iniciática das Idades, à Gupta-realmente, interessa ao homem de  
qualquer religião. 

Um grande SER que passa por ser indiano, e que se dá a conhecer pelo nome de 
Kut-Humi, nome mais patronímico do que dele próprio, que é um  Mahatmâ, uma “Alma e 
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Diamante”, em certa carta dirigida á Sociedade Teosófica, ao Tempo de Helena Petrovna 
Blavatsky, diz entre outras coisas, o seguinte a respeito da Ciência moderna: “Com a 
ciência exata afirmais que existe uma só energia cósmica e não vedes diferença entre a 
energia gasta pelo viandante que afasta o mato que obstrui seu caminho, e o sábio 
experimentador que gasta uma quantidade energia igual, pondo em movimento um 
pêndulo. Nós, ao contrário, sabemos que há todo um mundo de diferenças entre os dois. 
O primeiro dissipa e mal gasta inutilmente uma força; o outro a reconcentra e a guarda. É 
claro que não me ocupo aqui da utilidade relativa a desses dois atos mas somente do fato 
de que um põe em ação uma força cega sem transmutá-la numa força potencial superior, 
de dinâmica espiritual, como faz o outro. A idéia que desejo, pois, inculcar, é que o 
resultado da intelectualidade mais elevada num cérebro científico, é a evolução de uma 
forma sublime de energia espiritual, que na ação cósmica produz conseqüências 
ilimitadas, enquanto que o cérebro que trabalha automaticamente, retêm  e conserva para 
si uma certa quantidade de força bruta improdutiva para o  indivíduo ou para a 
humanidade: O cérebro humano é inesgotável gerador de força cósmica da qualidade 
mais refinada, extraída da energia bruta ou básica da natureza, e o adepto completo se 
constitui centro dessa mesma força, centro de onde irradiam as potencialidades que 
engendram correlações através das eternidades futuras. Tal é a chave do mistério que lhe 
permite projetar e materializar dentro do mundo visível as formas que sua imaginação 
construiu por meio da matéria cósmica inerte do mundo invisível. O adepto não cria nada 
de novo, e sim, utiliza e manipula os materiais que a  Natureza tem em reserva em torno 
dele, materiais que através das eternidades passaram por todas as formas. Não há mais 
do que escolher aqueles de que se tem necessidade e traze-los á existência objetiva; e 
isso não pareceria aos olhos de vossos sábios, biólogos, os sonhos de um louco? Eis 
aqui um outro exemplo: nós podemos apreciar a enorme diferença que medeia entre as  
qualidades de duas quantidades iguais de energia gastas por dois homens, um deles indo 
tranqüilamente a seu trabalho quotidiano, e o outro dirigindo-se à chefatura de polícia 
para denunciar o crime de um seu semelhante. O homem de ciência não vê qualquer 
diferença, mas nós, ao contrário, notamos uma diferença especifica entre ambas, como 
apreciamos entre o movimento do vento ou de uma roda. Porque, pois, isso? Porque cada 
pensamento emitido pelo homem evolui no mundo interior e acaba sendo uma entidade 
ativa, associando-se, aderindo-se, por assim dizer, a um elemental, ou seja, a uma 
dessas forças semi-inteligentes do mundo invisível. Dita entidade pensante sobrevive 
como uma inteligência ativa, uma criatura engendrada pela mente, durante um período 
mais ou menos longo, proporcional à primitiva intensidade de ação cerebral que a 
despertou. Assim, um pensamento bom atua e se perpetua como um poder benfeitor e 
ativo, enquanto o mal age como um perverso demônio. Desse modo o homem povoa 
continuamente o espaço de um mundo próprio onde germinam e se desenvolvem todos 
seus sonhos, desejos, impulsos e paixões, corrente que reage sobre toda a organização 
sensitiva ou nervosa, que se encontre em contato com ela, em proporção de sua 
intensidade dinâmica. Os budistas chamam á isso “skanda”, e os hindus, “karma”.  o 
Adepto cria conscientemente estas formas, enquanto os  demais homens, 
inconscientemente. Por isso o Adepto, para chegar a tal fim, e conservar tal poder, vive 
mais ou menos concentrado em sua própria alma. A  Ciência exata, experimental, nada 
tem a ver com a moralidade, a virtude, ou a filantropia, e não pode reclamar nossa ajuda, 
a menos que se alie à metafísica. Não sendo aquela senão uma fria classificação de fatos 
exteriores ao homem, e que só existe com anterioridade ou posterioridade a ele, seu 
respectivo campo de utilidade está limitado para nós meramente a estes fatos pois 
costuma preocupar-se pouco com os resultados que a humanidade obterá, utilizando-se 
dos materiais conseguidos por seus métodos. Em conseqüência, como nossa esfera se 
estende para além dela, estamos tão afastados como possa estar Urano da Terra, e 
recusamo-nos categoricamente a nos deixar colher em suas engrenagens. A seus olhos, 
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por exemplo, o calor não é mais do que um modo de movimento giratório de uma roda há 
de ser metafisicamente de um valor maior que o calor em que esta se transforma em 
graus. Os homens de ciência não podem conceber esta noção filosófica, transcendente 
(absurda, por conseguinte) dos teósofos da Idade Média, a saber: que o progresso final 
do lavor humano, graças aos incessantes descobrimentos do homem, será o de chegar 
um dia ao procedimento pelo qual possa obter alimento da própria matéria inorgânica. Se 
amanhã, o Sol esse pai, esse grande nutridor do que um “chamberon” passe para o lado 
de cá dos Himalayas em tempo de fome, e nosso sistema planetário, fizesse brotar 
frangos da própria massa rochosa em condições irrefragáveis de observação os homens 
de ciência aceitariam o fato científico sem sequer se lamentarem dos frangos não serem 
vivos para alimentar os pobres que morrem de fome. Mas multiplique os sacos de arroz 
para saciar as multidões que agonizam, como poderia então fazê-lo, imediatamente 
vossos magistrados e monopolizadores o fariam prender até revelar onde se  acha esse 
país tão abundante em cereais, que está prejudicando seus interesses. Eis aqui vossa 
ciência exata e vosso mundo positivista. E não obstante, estais impressionados por esse 
“pequeno número de fatos palpáveis, colecionados e grosseiramente generalizados num 
enxergão técnico inventado para dissimular a ignorância do homem sobre tudo quanto se 
encontra atrás desses fatos” e satisfeitos por consumir vossa vida em trabalhos que só 
serem para esta mesma ciência exata”. A ciência moderna, positiva, aplicada, é uma 
ciência que está a serviço dos poderes econômicos. A maioria dos pesquisadores 
trabalha para a indústria e a indústria fabrica coisas, objetos que são vendidos, 
negociados, que dão lucro, que criam necessidades. Pelo seu caráter, a produção 
industrial moderna gera contradições que engendram crises econômicas, das quais 
surgem guerras e convulsões sociais. A miséria é predicado de quase a totalidade da 
espécie humana nos dias de hoje, de uma ciência tão orgulhosa. A ciência moderna é 
grosseiramente materialista, e nos seus postulados, tão dogmática quanto as religiões. 
Para ela aquilo que está além das raias já atingidas , não possui sentido; é mera 
superstição. A ciência e a religião se contradizem ; as afirmações categóricas e “ante 
científicas” da religião, como por exemplo, a de formular nossa cronologia dando o 
nascimento de  Jesus Cristo como tendo tido lugar no ano 4004, contado de Adão e Eva, 
não podem evidentemente ser aceitas pela ciência. Contudo, cada cientista dá para a 
idade de nosso globo uma cifra difernte, indo às disparidades, a termos ridículos . Nem 
uma nem outra aceita os dados da cronologia bramânica, muito mais antiga e 
positivamente exata, e sobre a qual o leitor é solicitado a se dirigir à DOUTRINA 
SECRETA, de H.P. Blavatsky. A ciência positiva não admite a existência da alma, como a 
Igreja; esta dá à alma o caráter de sempiterna no futuro, concedendo-lhe, contudo, um 
início no passado; diz que a alma humana tem começo, mas não tem fim; quer no inferno 
ou no céu imorredoura. Eis um conceito anti-filosófico qual o de atribuir a uma coisa 
infinidade no futuro, tendo, contudo tido um princípio.  Os exemplos iriam longe e levariam 
este manifesto além dos seus limites. Por enquanto, pois, que nos baste constatar que 
existe doutrinariamente uma profunda contradição entre os dogmas religiosos e os 
dogmas científicos. O homem moderno que, tanto acredita no que lhe diz a ciência, como 
conserva em seu imo uma superstição religiosa, uma religiosidade confusa e pouco 
lúcida, aceitando sem experimentação ou observação pessoal o que a primeira lhe afirma, 
e sem verificação interior ou exterior o que a segunda induz a crer, lendo de um lado, 
como diz Figanière, “incredibile, ergo divinum” e de outro, entregando-se a uma 
autoridade armada com o “ipse dixit”, fica, como observa o eminente teósofo português, 
“sem saber com a melhor boa vontade no que há de crer”. 

Por força dessa confusão, dessa babel filosófica, é que o mundo moderno 
concentra toda sua atividade na luta exclusiva pelos bens materiais. Até as religiões 
constituem potências econômicas. O conflito toma formas violentas e ameaçadoras, as 
nações desafiam-se novamente, e a ciência é mobilizada para a guerra, porque está a 
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serviço dos interessados nos lucros de uma minoria que detêm  os privilégios sociais. Na 
contenda vale tudo, de lado a lado, degenerando-se o senso comum que, embora sendo 
algo muito superficial da constituição interna do homem, de qualquer modo, em épocas de 
maior equilíbrio, sempre representa uns tantos princípios convencionais de ordem moral. 
Hoje, já não existem nem mais esses princípios convencionais. O cinismo diplomático, por 
exemplo, é uma vergonha. 

 A grande massa, que é religiosa por tradição, fica atônita ante o fenômeno da 
progressiva concentração da produção nas mãos de um grupo cada vez menor, ao se 
lembrar ou ouvir dizer o que ensinam os doutores da Igreja romana, como, por exemplo, o 
papa S. Clemente, na epístola 4, ao dizer: “Queridíssimos, o uso de todas as coisas que 
existem neste mundo devia ser comum, porém um só se apropriou de uma coisa, e outro 
de outra”, S. João Crisóstomo: “Ninguém é dono de seus bens, mas administrador, como 
o bispo é dos da Igreja” e Santo Ambrósio: “A propriedade foi estabelecida pela avareza e 
pela violência.” 

Por seu lado, esse pequeno grupo  que detêm os meios de produção em massa, e 
maneja com a existência das populações, faz com respeito aos ensinamentos de sua 
própria religião, o que o avestruz ante um perigo: esconde a cabeça para não ver. E, 
realmente, parece-lhe que assim sua consciência fica em paz, não porém isenta das 
“skandas” e do “karma”, conforme a explicação do Mestre Kut-Humi, acima transcrita. 

Estamos, pois, numa situação crítica; de um lado, uma ciência aplicada a serviço 
de grandes poderes econômicos, sejam entidades particulares ou estatais, que dominam 
as grandes massas e lhe obterem os direitos mais comuns, inclusive disfarçando uma 
ilusória liberdade em sagacíssima opressão; e de outro, as religiões que, politicamente, 
apóiam essa minoria dominante em cada país, minoria para quem trabalha a ciência, e 
por conta da qual inventa e fabrica as mais terríveis armas de destruição indiscriminada e 
cada vez mais violenta, para que um país possa fazer a guerra a outro dominado sua vez 
por uma minoria idêntica, e que ali, nos seus limites geográficos, é também apoiada pelos 
representantes da mesma religião ou de uma religião parecida. 

Em um magistral livro, “Ciência, Liberdade e Paz” Aldous Huxley foca muito bem 
esse ângulo das contradições modernas, ao dizer que: os mesmos homens que 
rechassam como supersticiosa a crença em uma realidade espiritual transcendente e 
imanente, dentro e fora dos fenômenos, provam com seus atos que não encontram 
dificuldades em adorar, como um deus supremo, qualquer das cinqüenta e tantas nações 
a que pertencem, em aceitar a infabilidade do ministério das relações exteriores de seu 
país e a quase divindade do amo político local”. 

“Há certas profissões tão intrinsecamente prejudiciais, que nenhum indivíduo 
deveria praticar Aos olhos dos teólogos da Idade Média, por exemplo, a profissão de 
prestamista é especulado estava fora do seio da Igreja. Sustentava-se que quem vivia da 
usura e de manipulações no mercado de artigos de consumo, não poderia ser 
considerado cristão. Da mesma maneira para  Buda e seus seguidores, quem ganha a 
vida fabricando armas e bebidas alcoólicas, não pode ser considerado budista. Os 
homens de ciência e os técnicos fariam bem em considerar, quer como indivíduos, quer 
como organizações nacionais e internacionais. O problema do reto viver nas relações com 
suas próprias atividades. É possível trabalhar no desenvolvimento de instrumentos de 
matança, e continuar sendo um bom cristão, ou bom budista, apesar da religião estar fora 
da moda nos círculos tecnológicos, e entretanto, continuar sendo um bom ser humano? 

E apesar dessa corretíssima observação do grande pensador moderno, a religião 
concede comendas e honras a esses mesmos técnicos e homens de negócios, 
procurando dessa forma mostrar às massas que personalidades importantes também são 
piedosas e excelentes pessoas. 
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Positivamente, estamos “num fim de ciclo apodrecido e gasto”. 

E assim, quando a religião já não é mais científica, e a ciência, religiosa, a 
confusão e a desordem moral e econômica tomam vulto. E temos a crise espiritual, que 
vem lentamente se acentuando há muito tempo, mas aumentando a velocidade de sua 
precipitação, como sucede com a queda dos corpos no espaço. Hoje, na face da terra, 
assistimos a uma humanidade dividida de um lado com a miséria, a inveja, a revolta e o 
desespero, e de outro, com a avareza, o orgulho e a luxúria, o que induz a que se lance 
angustiosamente a pergunta: Quem pode se intitular cristão? 

 A filosofia moderna, “científica”, pragmática, não pode mesmo atinar com o reto 
caminho. Existem escolas, sistemas, correntes; nenhuma, porém, com bases verdadeiras. 
O mundo perdeu a Tradição; o pensamento moderno não é capaz de orientar os povos, 
porque não há UM pensamento. O que existe é um filosofismo sem profundeza, que 
volteja sobre constatações meramente “científicas”, positivas, ou sobre dogmas religiosos. 
Daí a CRISE do mundo moderno, crise que não é de ontem, mas que vem se acentuando 
há séculos. Não que se deva pretender voltar ao estado anterior no que respeita a essa 
própria ciência, retroagindo à Ignorância científica; não que se a condene pelo fato em si 
de pesquisar e aplicar; não que se entenda que tudo devesse ter parado, ficando onde 
estava. Seria uma ideologia de inércia e retrocesso. Constata-se um estado  tenebroso; 
verifica-se com evidência que a humanidade está necessitando  de uma ORIENTAÇÂO, 
de uma idéia diretiva. Na luta social há duas facções que se chocam, uma por conservar 
um sistema econômico, e portanto uma filosofia própria, e outra por modifica-lo, e 
possuindo, pois, outra filosofia antagônica. Ambas são positivas e a vitória de qualquer 
delas não trará a solução almejada, porque será uma solução puramente “científica”. È 
necessário que essa mesma ciência continue progredindo e que a crise econômica se 
resolva, mas isso ainda está longe de proporcionar a FELICIDADE aos homens, a 
verdadeira paz política, e principalmente – é o que verdadeiramente importa, por ser o 
essencial – a paz interna dos homens, e a fraternidade universal. Esta não cifra na 
caridade, pois qual os que têm de mais, dando um pouco aos que carecem, julgam que 
resolveram todos os seus problemas espirituais, enchendo-se de uma satisfação 
periférica, e que concorrem com ela para cada vez mais tirarem a quem recebe a 
liberdade interior, pois que este aliena àquele uma parte dela a cada dádiva com que é 
contemplado.  Ademais, “Dever nunca foi Caridade”, termo este que tanto deprime  
aquele que a faz como aquele que a recebe. 

É necessário um novo ideal para a humanidade: é preciso que esta se apodere 
novamente, como no passado longínquo, que a “ciência” não reconhece e classifica de 
lendário ou “mitológico”, de uma religiosidade científica, de uma ciência – religião.  È 
preciso reviver a simbiosa ciência-religião, que afinal é a Tradição no seu vero sentido. É 
necessário que a Revelação, ou Gupta-Vydia seja a filosofia das populações, filosofia na 
qual não há lugar para superstições, preconceitos e dogmas. 

Vêm a propósito do panorama atual do mundo, as seguintes palavras do grande 
escritor René Guenón, em sua obra “A Crise do Mundo Moderno” (1927). 

“Quando se diz que o mundo moderno sofre de uma crise, entende-se mais 
habitualmente, que ele chegou a um ponto crítico, que uma transfiguração mais ou menos 
profunda está iminente  1 , que uma mudança de orientação deverá inevitavelmente se 
produzir em pouco tempo, quer se queira, quer não de uma forma mais ou menos brusca, 
com ou sem catástrofe. Esta significação é perfeitamente legítima, e corresponde com 
exatidão àquilo que pensamos, mas em parte somente, porque, colocado-nos num ponto 
de vista mais geral, é que toda a época moderna, em seu conjunto, que representa para o 
                                                        
1 O grifo é nosso. 
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mundo um período de crise. Além disso, parece que estamos chegando ao desfecho  2 , e 
isto é que torna ainda mais sensível o caráter anormal desse estado de coisas, que já 
dura há alguns séculos, e cujas conseqüências não eram tão palpáveis como hoje. É 
também por isso que os acontecimentos se desenrolam com velocidade acelerada. Sem 
dúvida tal situação ainda poderá continuar por algum tempo, porém não indefinidamente. 
E ainda que ninquém se ache em condições de lhe assinalar o limite  3 , tem se a 
impressão de que isso já não pode durar muito.” 

 Assim escrevia René Guenón há 21 anos, e como o processo de decomposição se 
desenvolve em “velocidade acelerada”, a situação hoje é mais grave, e seu desfecho se 
aproxima. Além disso, o processus é adstrito em seu desenvolvimento, a ciclos 
perfeitamente definidos, e estamos no limiar de um novo ciclo, e portanto, no “fim de um 
ciclo apodrecido e gasto”. 

 O homem moderno atormenta-se; não tem tranqüilidade. É um dinâmico alucinado, 
vivendo num vórtice de indecisões e tergiversações, a quem bem se refere Jean Marquès 
de Rivière em sua obra “Vers Benarès” (Éditions Victor Attinger, 1930) num trecho que é 
digno de ser transcrito, pois nada melhor para ilustrar afirmações, do que recorrer a 
autores como os que vimos citando. Diz ele: 

 “Há algo de trágico em nosso tempo, e embora um certo otimismo procure se 
tranqüilizar, afirmando que esse trágico se deu em todas as épocas, creio que ele é 
excepcional. O Ocidente quer encontrar seus valores; perdeu-os. Como é de cheio de 
orgulho, acredita ainda que os possui em algum sítio, e que eles sairão um dia de suas 
caixinhas”. 

Os Valores, com V maiúsculo, que são naturalmente de ordem espiritual, porém 
objetivos e humanos em sua representação (Os Arhats e Adeptos da Boa-Lei, a 
Sociedade Teosófica Brasileira afirma que já estão no Ocidente, mas que só surgirão na 
face da terra, depois que a tempestade que se aproxima tiver passado. 

Continua  Rivière; 

“Imaginamos que tudo pode ser edificado do exterior. Nossa maquinaria poderosa 
nos habituou a tocarmos um botão, a manobrar u’a manivela, a puxar um cordel, para 
vermos surgir maravilhas. Então muito simplesmente puxamos o cordel para estabelecer 
o equilíbrio no Ocidente” 

“Enquanto a nossa formação cartesiana nos fizer acreditar no objetivo, será sempre 
assim. Somente o Subjetivo poderia consideravelmente as coisas, pois nos colocamos 
diante de nós mesmos, e não haveria mais do que individuais. Seria uma tarefa 
formidável da reeducação mental, e somente os Deuses conhecem a exuberância do 
mental no Ocidente.  É esse o ponto, o  nodus: fazer perceber a todos que há o  mental  
primeiro e depois o além do mental, o mar desconhecido, realizável experimentalmente, 
cheio de possibilidades em número indefinido. O mental trabalha sobre si mesmo; ele se 
fez rotor das morais (revolucionária, burguesa e religiosa), e dentro delas volteja como um 
macaco”. 

Pois a verdade é que a ciência só aceita que há percepções dentro das fronteiras 
desse mental que “salta como macaco”, e a religião, nos limites dessa almazinha humana, 
que nada vale a não ser como instrumento para percepções do Jivatmâ, a Vida Universal,  
que em a natureza, inclusive, portanto, no homem, tem que adquirir consciência através 
todos os estados da Substância. 

É preciso que a humanidade receba com naturalidade o fato de que muitos 
expoentes da sua espécie já se deificaram internamente, ultrapassando esse mental, e 
                                                        
2 Idem. 
3 O eminente autor não está em condições de lhe assinalar um limite., porém a  Grande Fraternidade Branca e conhece e assinala. 
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que, como os alunos na escola aprendem e procuram imitar o mestre, também saiba que 
os deverá imitar, como verdadeiros Mestres, pouco importa se ainda não se ainda não se 
apresentando publicamente tal como são, porque o mundo ainda não os reconheceria. 
Contudo essa mesma Humanidade, por seus homens mais evoluídos, recebe consciente 
ou inconscientemente as suas inspirações no sentido de progresso e da perfeição. 

Esses valores, porém, como os chama Rivière, identificar-se ao, e muito mais 
brevemente do que se possa pensar, quando chegar a hora das decisões irrevogáveis, a 
que se fez referência no início desta mensagem, para que o mundo os reconheça, pois só 
infelizmente nessas ocasiões, o homem comum, esse ser pretensioso, sabe dar razão a 
QUEM tem. 

 

O S   C I C L O S 
 

Dizia Michelet que os acontecimentos políticos da Inglaterra, os bons ou maus 
governos dependem dos ventos que sopram da Índia. Conforme estes, tal é o tempo, e o 
tempo influe sobre as culturas e colheitas de algodão. E se estas são maiores, ou 
menores, progridem ou regridem as atividades têxteis de Manchester, movimenta-se o 
mercado de valores, há ou não pânicos de bolsa. 

Daí, maior ou menor riqueza, progresso ou retardamento. De tudo isso deriva a 
política, com as suas lutas e perturbações. 

A nossa Terra não é uma entidade sideral separada do resto do Cosmos por uma 
campânula isolante. E nós, muito menos do chão que pisamos, do ar que respiramos, das 
energias que nos envolvem, que não encontram obstáculos materiais que não 
atravessem, e sobre os quais não influam. 

As enchentes ou as secas, aqui ou ali, provocadas por manchas solares, por 
conjunções planetárias, por posições desse ou daquele astro no céu; marés 
extraordinárias de tais ou quais, tipos; enfim, uma série de influências marcam períodos 
de riqueza ou de miséria. Em fases de riqueza os governos são “bons” e os governantes 
exaltados pela posteridade de períodos mais magros. A intuição popular sabe que se 
devem semear certas plantas em determinadas luas ( a própria ciência já constatou isso); 
pôr pintos de acordo com as fases desse planeta. E a medicina já verificou, por 
observação, que as manchas solares, periódicas e cíclicas, afetam o estado patológico, 
particularmente dos doentes mentais. Verificou-se também que as mesmas coincidem 
com as fases de nervosismo e agitação que se objetivam em atividades políticas e 
dissídios nacionais e internacionais. 

A Característica mais típica do metabolismo feminino coincide, em média, 
exatamente com as fases da lua. 

Os cometas produzem na terra perturbações electromagnéticas que trazem 
portanto, política, social e moral. 

Toda essa interdependência das entidades siderais é reconhecida pela ciência 
positiva e verificada objetivamente. 

Sabemos que a analogia e a indução constituem processos de conhecimento. Por 
que, então, analogias, coincidências, ou, melhor, causalidades e induções perfeitas, não 
são aceitas por certos setores da própria ciência e pela religião, conquanto sejam 
verificáveis a cada passo? Só talvez por que são proclamadas pela Teosofia, pela 
Tradição Oculta, pela Sabedoria Iniciática das Idades? 

O ano de Vênus, que equivale a oito anos da Terra, é o tempo que responde 
estatisticamente ao período da gestação humana. Da mesma maneira, à fase da 
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puberdade média relaciona-se o ano de Júpiter. Por que negar a autenticidade destas 
observações? Por que negar a astrologia, a assinatura dos astros na personalidade por 
ocasião do seu nascimento, assinatura que lhe imprime caracteres, maneiras de ser, 
aspectos exteriores e interiores, ciência que consiste em analisar o indivíduo pela posição 
do céu no momento em que ele veia à luz, predizendo-lhe, inclusive o futuro: 

Serão, por ventura, neutros os corpos siderais? Serão, por acaso, sem qualquer 
expressão no que nos diz respeito? Enfeites no céu para galardão da nossa vista nas 
noites de luar? “ Bibelots” inermes? 

Todas as coisas do Universo estão unidas entre si, e se afetam reciprocamente. 
Não há vácuo, não há solução de continuidade, não há separação; tudo é contínuo em 
todas as direções. As distâncias existem apenas entre aspectos diferenciados de 
substância única em locais do espaço pleno. Por que não admitir a evidência dessa 
simbiose cósmica? 

O grande vidente do século passado, Emanuel Swedenborg já escrevera: “A lei 
mais essencial da Natureza é a da vibração. Um ponto morto, um ponto imóvel, é 
absolutamente impossível dentro de nosso sistema. Os movimentos sutis que chamamos 
vibrações ou ondas; os mais vigorosos, que denominamos ondulações; as trajetórias dos 
planetas, que designamos por órbitas; as épocas da história, que conhecemos como 
ciclos; tudo é movimento ondulatório, cíclico, de ondas no ar, no éter, na água, na terra, 
por nebulosas, pensamentos, emoções, e tudo quanto é imaginado.” 

Ora , vemos que os corpos siderais se movimentam numa ritmo perfeito. Ritmos e 
ritmos se entremesclam nos confins do Ovo sem limites do Universo. A nossa terra gira 
em torno de seu eixo num período aproximado de 24 horas, metade de 12 horas de luz e 
metade de 12 horas de trevas. De dia, a vida na terra caracteriza-se por umas tantas 
atividades da Natureza diferentes das  que têm lugar durante o período de 
obscurecimento. O homem vive, durante o dia, em estado de vigília, com seu corpo ativo, 
criando objetivamente e, de noite, dormindo, com a vida de relação recolhida, mas em 
grande atividade psíquica. Á noite, a Lua exerce suas influências mais diretamente – as 
paixões se reacendem nas almas, os cães lhe ladram e as corujas piam como maus 
augúrios. Um movimento cíclico... Medimos daí o tempo, e como o tempo não passa de 
uma “sucessão panorâmica de estados de consciência”, e como cada panorama sucede 
ao anterior com uma rapidez quase instantânea, dividimos o ciclo de 24 horas em partes 
cada vez menores. Desejamos chegar a um termo que pudéssemos isolar 
momentaneamente, agarrar um desses panoramas, e capturarmos o presente, no nosso 
estado, sempre fugidio, pois ao tentarmos visiona-lo, já ele descambou para o passado, e 
o momento imediato se atualizou. E assim, o presente para nós é apenas a intercessão 
entre o futuro e a reminiscência. 

Tomemos uma fração de tempo para desenvolvermos o nosso raciocínio: o décimo 
de segundo. Um décimo de segundo é um pequeno ciclo de nossa vida. Que 
pensamentos nos brotam na mente? Ora de esperanças, ora de desespero; ora de 
atrevimento, ora de timidez; decisões num instante, tergiversações imediatamente. È um 
ciclo pequeno, e no entanto, fundamental em  nossa existência. Um só pensamento 
quantas vezes não decide de toda uma vida? Quem o pode negar? Quão importante é 
ele! A soma total de ciclos de 1/10, 1/100 e 1/1000 de segundo, não constituí toda uma 
vida? Humana ou de um Universo? 

Dez ciclos de 1/10 de segundo formam um maior, de um segundo. Sessenta 
segundos, um minuto; sessenta minutos, uma hora, e doze horas,  um dia; e mais doze 
horas, ou vinte e quatro horas, um dia e uma noite, ou um dia completo. Um minuto tem 
sessenta segundos, uma hora, sessenta minutos, e portanto, 3.600 segundos; e um dia 
de doze horas, 43.200 segundos. E aí encontramos um nódulo básico da cronologia 
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brahmânica, com a qual se medem os ciclos cósmicos, o nódulo 432. Este é um número 
“sagrado” um número chave para o segredo da lei dos ciclos, lei que a ciência positiva 
não aceita, não sabemos porque, pois ela é matemática. 

365 dias formam um ano de doze meses; cem anos, um século. Dez séculos, mil 
anos. 2160 anos, o tempo médio aproximadamente em que o ponto vernal, ou equinócio 
da primavera coincide com uma determinada constelação zodiacal. 

Estas constelações influenciam ou não a vida da terra? Não marcam a primavera, 
fenômeno visível e perceptível pelos nossos órgãos dos sentidos em contato com a 
Natureza, que nessa ocasião desabrocha ciclicamente? E por que não aceitar outras 
influências inapercebidas pela consciência desatenta, provindas de cada uma dessas 
constelações? A indução, por ventura, repetimos, não é uma lei do conhecimento, e não 
serve como tal, quando se não possuem elementos de observação empírica? E quando 
alguém possui, por que negá-lo? Enquanto os óticos ainda não haviam descoberto o 
microscópio, quem ousava falar em micróbios? E contudo eles sempre existiram, e os 
Adeptos da Sabedoria Iniciática das Idades deles já falavam, porque sabiam da sua 
existência como “devatas”. 

Doze voltas completas, ou seja a passagem dos doze signos zodiacais pelo ponto 
vernal, marcando a primavera, constituem um ciclo cósmico maior, de 25.920 anos, mas 
que verdadeiramente é de 27.000 anos, segundo ensinam as tradições esotéricas. É o 
ciclo da precessão dos equinócios, o ano trópico. 

Quatro desses ciclos, ou 108.000 anos, correspondem ao ciclo do periélio, e quatro 
ciclos do periélio formam outro muito maior de 432.000 anos, onde aparece pujante o 
nódulo 432, marcando uma “Kaly-Yuga”, ou Idade Negra segundo a cronologia 
bramânica. 

A base desse nódulo 432, cujos algarismos somados dão o número 9, que no Taro 
simboliza o homem perfeito, o desvendador de todos os segredos da Natureza, o Adepto, 
ou iluminado, descobrem-se os ciclos da referida cronologia, que nesta mensagem 
deixamos de desenvolver, conduzindo o  leitor   à “Doutrina Secreta” ( H. P. Blavatsky) ou 
a Mario Roso de Luna (Conferências Teosóficas na América do Sul). 

Os ciclos podem ser medidos com um relógio, feito com peças de metal. São 
irrefragáveis, pois representam tempos certos e marcados dentro de uma Eternidade. 

 Cada momento de nossa vida, cada ciclo de 1/10, 1/100, 1/1000 ou talvez menos 
de um segundo, encerra um estado particular do nosso Eu. Modificamo-nos a cada 
instante, e os acontecimentos se sucedem em nosso organismo e em nossa mente. Em 7 
anos nosso corpo já é outro, com outras células; em 1/1o de segundo, a nossa mente já 
fulgura ou se entenebrece com novos pensamentos. Manifestam-se, portanto, entidades 
novas. Uma célula é uma entidade biológica. Um pensamento é uma   entidade  psico-
mental. E o  progresso  da Humanidade, a sua evolução, se processa assim, por ciclos de 
1/10 ou menos de segundo, até milhões, bilhões e trilhões de anos; até o término de 100 
anos de Brahmã, um Grande Manvantara, ou período de manifestação de um sistema 
solar. 

Este movimento evolutivo não para, e de acordo com a Lei dos Ciclos, surgem 
períodos de levantamento e rebaixamento, de progresso e retrocesso, num 
desenvolvimento que se simboliza pela espira, onde em cada volta há uma fase de 
ascensão e outra de descenso, indo, porém, sempre o conjunto para cima. A evolução 
humana e de toda natureza obedece, pois, a uma lei cíclica. Cíclica é nossa vida; 
gestação , nascimento, infância e puberdade, juventude, mocidade, madureza, velhice e 
morte. N primeira, infância, desabrocham os sentidos cria-se, pouco a pouco, a mente, 
onde cada pensamento, cada imagem é uma entidade viva que se manifesta dentro de 
nós, mente que jamais cessa sua elaboração, porque estamos continuamente criando 
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formas mentais, sejam elas boas ou más. Na puberdade, adquirimos o poder de procriar e 
novas entidades físicas e psíquicas se apresentam. O homem é, então, completamente 
diferente do ciclo anterior. Até na sua morfologia. Na juventude, as faculdades internas se 
desenvolvem ainda mais, para que na madureza atinjamos a plenitude da consciência; na 
velhice, essas mesmas faculdades se vão debilitando, em função do enfraquecimento da 
sua base física, ate que pela morte são libertadas do corpo, perdendo seu poderoso e 
estupendo órgão de ação e experiência no mundo terreno em que vivemos. 

Da mesma forma cíclica se processa a história da Humanidade. Correntes 
filosóficas e religiosas revolucionam as consciências e os Estados. Aparecem as guerras, 
as revoluções e os cataclismos sociais e telúricos. Há períodos de atraso e fases de 
avanço. E se remontarmos ao passado mais longínquo, revelado pelos Livros Sagrados 
que a Augusta Fraternidade Branca conserva em segredo – porque em mãos profanas 
seriam instrumentos de maldade pelo mau emprego dos seus ensinamentos e talvez 
destruídos, como foram em certa época de nossa história, quando os ocidentais 
derrocaram monumentos, queimaram, roubaram e esconderam papiros, livros e escrituras 
antigas, num afã iconoclasta e egoísta que não pode, por mais que se queira, riscar da 
história, onde ficam como um libelo irrefragável, como um “carma” que pesa 
inflexivelmente sobre os culpados – verificamos que cada ciclo corresponde à passagem 
de uma nova constelação do zodíaco pelo ponto vernal, marcando o início da Primavera, 
a uma era nova bem definida, após um período de sofrimentos. 

E cada ciclo desses caracteriza pelo aparecimento de um Grande Ser, um Avatara, 
como aconteceu com Ram, Krishna e Jesus Cristo. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Templo de Castor e Pollux em Roma 

 

Cristo surgiu quando o mundo sofria sob o tacão do César conquistador, e nações 
e povos eram humilhados, marcando uma nova era para o mundo com o apodrecimento 
de Roma e seus imperadores corruptos. Houve uma revolução mundial no Ocidente do 
ponto de vista filosófico, econômico e social. Pena que, em pouco tempo, a pura doutrina 
fosse desvirtuada pelos seus representantes oficiais. Dois mil anos mais tarde, ou dentro 
de algumas décadas a partir de agora, após os acontecimentos que já começaram a 
verificar-se, surgirá outra entidade “divina”, que as tradições orientais decantam há 
milênios como a expressão sintética do que será a quintessência de toda a evolução da 
Humanidade, ao fim do grande ciclo de desenvolvimento de sete grandes Raças 
humanas: o MAITRÉIA. 

Leiam-se as profecias e acompanhem-se as tradições. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Templo de Maitréia no Tibete 

 

Ele surgirá com a era de Aquários, conforme as tradições transhimalaianas, após 
as desgraças que já começaram a açoitar a Humanidade neste “fim de ciclo apodrecido e 
gasto”. 
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A Tradição – A Revelação 
 

 Tradição, segundo a “Enciclopédia Spasa”, no parágrafo deste título, “Filosofia 
Tradicional”, é assim definida: “Toda especulação ou orientação do saber filosófico, que 
admite valores ou princípios definitivamente estabelecidos na história do Pensamento, os 
quais formam como o núcleo da Verdade, que a Humanidade amplia ou desenvolve, 
sempre mediante novos pontos de vista, sempre mediante novos pontos de vista, sempre 
em relação com a consciência de cada época.  Designa-se como perene, que subsiste, 
apesar dos radicalismos circunstanciais, desde Sócrates até hoje. Em primeiro lugar é 
uma filosofia universal, no sentido de abarcar todos os objetos cognoscíveis, embora sob 
o ponto de vista mais geral e compreensivo que as ciências ou disciplinas especiais do 
conhecimento. Não está limitada por seres particulares (é a ciência do Ser em geral), nem 
por modos particulares do conhecer, porque é o conhecimento do conhecimento. 

“Gnoseológicamente propende para o realismo, e ontologicamente para o 
espiritualismo. Quando ambas posições estão solidamente estabelecidas e contrastadas, 
e quando se compenetram, a filosofia assinala um novo momento de esplendor e 
grandiosidade”. 

Tradição vem do  latim  “traditio”, que significa ação de transmitir, de colocar além; 
de “trans” e “dere”, além e colocar. “Dere”, provem do radical sânscrito Dha, que significa 
“por, colocar”. 

Contam as crônicas, que certa vez em pleno oceano, Vasco da Gama com o intuito 
de acalmar a marinhagem, em pânico diante do mar extremamente violento, bradou: “O 
mar treme dos portugueses”. 

Todas as vezes que a ciência não atina com um fenômeno é porque ele encerra 
para ela um segredo de ordem natural. O mistério, portanto não tem sentido, senão como 
algo que ainda não chegou a fazer parte do acervo do conhecimento humano. Tentar 
barrar especulação, afirmando-se ser o mistério o ignorado, é o mesmo que colocar na 
face os antolhos de uma obstrução tirânica. E isso tanto na ordem sensível, como na 
inteligível. Como a Ciência com as “qualidades ocultas” da matéria como as denominava 
Shopenhauer, esquiva-se, afirmando que foram atingidos os limites do que pode ser 
conhecido num dos seus ramos, o que vale por afirmá-lo, apesar dele não existir. O 
mistério é relativo aos graus da faculdade de conhecer. É a “maia” dos budistas. 

Na ordem inteligível, a religião apresenta o “mistério” e pontifica: “não pelo exame”. 
Contudo, S. Thomaz de Aquino afirmava: “A fé é a coragem do espírito que se atira 
resolutamente diante dela, certo de encontrar a Verdade”. Identifica-se, pois, com a 
Vontade, atuando sobre a emoção e a mente no sentido de lhes dissipar as obstruções, 
bagagem formada de idéias inatas ou adquiridas, afim de que ela possa intelectualizar 
como objeto do conhecimento tudo quanto nos escapa à verificação dos sentidos ou à 
lógica.  

Esta não passa de um agrupamento de silogismos bem concatenados. E os 
silogismos têm como base idéias, que em sua origem são de caráter formal e discursivo. 
A Ciência moderna é composta de uma grande quantidade de verdades de ordem natural, 
mesmo porque o sobrenatural só existe para o fanatismo e a incompreensão. Nem há 
dúvida que, de pesquisa em  pesquisa, de tanto observar e experimentar, ela classificou 
uma imensidade de conhecimentos, seriando-os e agrupando-os. Desmembrou-se em 
várias ciências, ramos especializados do conhecimento empírico. Com seus processos 
chegou a termos tão mínimos de análise,  e m b o r a não se possa absolutamente afirmar 
que não lhe será dado ir ainda mais longe, que, concluindo ser impossível ultrapassar as 
raias da ordem sensível, para ir ao âmago dos fenômenos, á sua causa intima, ao 
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nóumeno, para usarmos uma expressão de Kant, á substância da matéria, para a qual os 
elétrons, íons, fótons, etc. ainda são algo demasiado grosseiro, ela se viu forçada a 
afirmar dogmaticamente que, além do ponto a que chegou, o que se afirma como real, 
nos mundos invisíveis, é superstição. Muitas “superstições” antigas hoje são verdades 
“científicas.” Tudo depende da verificação objetiva que a Ciência realiza. Não quer de 
modo algum mudar de rumo; a metafísica é, para ela, terreno duvidoso. Não admite que 
além da mente o homem possa encontrar faculdades superiores de conhecimento. É 
assim, para a ciência a Verdade é o conjunto de conhecimentos que ela denomina 
“científicos” é que considera verdadeiros. 

O processo científico que consiste em investigar e aplicar os resultados da 
investigação, inclusive no campo da fisiologia e da psicologia, criou novos métodos 
didáticos. A Humanidade há larguíssimo tempo que vem sendo educada, particularmente 
no Ocidente, porque a nossa ciência é apanágio deste hemisfério, pelo processo de ver 
as coisas somente de fora para dentro. Em todas as nações existem universidades, e em 
toda parte escolas primárias e secundárias. Cada Universidade destina-se, através de 
suas Faculdades, a especializar grupos de indivíduos num conhecimento científico”, num 
ramo dos conhecimentos da “Ciência”. As crianças e os jovens ministram-se várias 
disciplinas, mostrando-lhes, e isso em sua origem por força das contingências, 
econômicas oriundas da má aplicação da Ciência moderna, do que resultou, a situação 
definida no parágrafo anterior, que é preciso aprender tais ou quais coisas para poder 
lutar na vida e vencer. “Vencer na vida” passou a significar, em suma, ganhar maior ou 
menor quantidade de dinheiro, ao cabo de certo tempo, e portanto, obter vitórias maiores 
ou menores. De modo que há dois comportamentos facilmente identificáveis: o que se 
cifra em estudar só para ganhar a vida, e o que consiste em estudar e aprender porque é 
bom saber, porque o conhecimento é um deleite íntimo. 

Os próprios pais dizem hoje aos seus filhos: “estude, senão você não arranja nada 
na vida”. “Não arranja nada na vida”  quer dizer não ganhar dinheiro. É uma atitude que 
deriva das contradições econômicas provocadas pela má aplicação da Ciência. Os que 
apreciam o conhecimento pelo conhecimento já são homens de um valor intrínseco maior 
no que respeita á evolução do seu Eu interno. Os primeiros constituem a quase totalidade 
dos homens que sabem ler, quer possuindo somente as primeiras letras, quer boa e 
ampla cultura acadêmica. As legiões de analfabetos, em sua quase totalidade também 
adotam o mesmo conceito de “Vencer na vida”. Muitos dos que estudam porque querem 
saber já pressentem e se preocupam a medida que suas mentes mais especulam e 
forcejam, com o que lhes parece que se passa do lado de lá daquilo que denominam 
cientificamente de as raias já atingidas pela Ciência. Mas como a sua tradicional formação 
didática não lhes propiciou certos modos internos de ser, faculdades de investigação que 
preexistem potencialmente além do mental discursivo, embora pelo lado da moral 
convencional, sejam, na generalidade, pessoas excelentes, não fazem e nada podem 
fazer, a não ser com raras exceções, para modificar os processos didáticos para si 
mesmos , porque foram moldados pelo arbítrio dos preconceitos científicos e religiosos 
modernos. Se o não conseguem par si, muito menos para os outros, pois que não será a 
Ciência, a serviço de altos interesses, nem a Religião, que hão de concordar facilmente 
em modificar o estado de coisas que aí está. 

O panorama, em sua universalidade, exibe o conhecimento moderno dividido por 
discrepâncias, escolas e doutrinas, mesmo entre os seus maiores expoentes, o que 
demonstra a extrema relatividade dos conhecimentos científicos. Verifica-se isso na 
astronomia, na geologia, na física, na química, na geografia, na história, na psicologia, e 
até na matemática. 

Realmente, na ordem formal, as verdades científicas são de uma relatividade 
evidente, e portanto estão distanciadas dos conceitos perenes, que não fazem escola ou 
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doutrina. Na ordem transcendental a Ciência anda tão  longe  dessas verdades, como as 
nuvens de Juno. Com a Religião acontece algo parecido. Sua “chave” é o dogma.  

Eis a situação em que nos encontramos ao cabo de tantos séculos. 

A Ciência e a Religião continuam a admitir os “valores ou princípios definitivamente 
estabelecidos na história do pensamento? Todos os valores ou princípios que vigoravam 
ao tempo em que a Humanidade usufruía de um áureo período de paz e felicidade, como 
na “legendária” época da sinarquia teocrática de RAM, quando ainda se não haviam 
confundido as castas, estão postos de lado e esquecidos, embora conservados pelos 
Reais Valores que constituem a Grande Fraternidade Branca, realmente expressa pela 
Sociedade Teosófica Brasileira, queira alguém ou não aceitar. 

A astrologia, ciência antiga, altamente divinatória e muito mais profunda que a 
astronomia, que não passa de uma  ciência   da mecânica celeste, por sua vez bastante 
ilusória, porque a astronomia é uma ciência, como as demais, de fora para dentro; a 
teurgia, ciência de curar almas e corpos; e a psicologia prática introspectiva, ou processo 
interno de investigação, superação e pleno poder sobre a ipseidade, (ciência da Yoga); a 
alta magia, como conhecimento da substância íntima das coisas, e seu domínio completo 
no plano material, anímico e espiritual, todo um conjunto de princípios e processos 
perenes, todo um conhecimento que era adquirido à base de uma didática diferente, 
denominada INICIAÇÃO, foi relegado; quando relembrado, é levado a conta de 
superstição. Contudo, vamos a exemplos recentes deste ciclo: 

S. Jerônimo, por exemplo, diz nos “Prefácios” que Xisto V e Clemente VIII 
mandaram colocar em edições da Bíblia, o seguinte: “Pitágoras e Platão, esses mestres 
do gênio grego, visitaram como peregrinos do Saber e humildes discípulos, o colégio 
sacerdotal de Menfis (Menfiticos Vates), preferindo se iniciarem com respeito às antigas 
doutrinas desse longínquo país, do que impor à sua pátria o jugo de suas próprias idéias”. 

“Apolônio de Tíana penetrou até o coração da Índia, para conhecer os supremos 
arcanos da Natureza. Passou  por Babilônia, Caldéia, Assíria, Fenícia, Arábia e Egito, 
para alcançar a Etiópia onde os ginosofistas lhe mostraram, em sua solidão, a famosa 
Tábua do Sol. E quanto mais se instruía nessas fontes, melhor se tornava”. 

P. Cristian, antigo bibliotecário do Ministério da Instrução Pública e Cultos, de 
França, em sua obra História da magia e do mundo sobrenatural e da fatalidade através 
dos tempos e dos povos, diz muito bem: “Quando se vê o cardeal de Richelieu descer a 
estudos tão singulares e admitir Adeptos em sua familiaridade, da qual era tão avaro, 
quando se o vê, apesar de sua fria razão e intenso orgulho, estacar diante do espectro da 
fatalidade, creio que as Ciências Ocultas, muito desprezadas em nossos dias, se elevam 
à altura de um tal discípulo.” 

 “Reconhecedores do valor dos antigos princípios definitivamente estabelecidos na 
história do pensamento foram Manethon, Plotino, Amônio Sacas, Porfírio, Próclus, os 
papas Leão III,  Silvestre II, Honório III, e Urbano V. Também o foram Afonso X, rei de 
Espanha, Carlos V, rei de França, Rodolfo II, Imperador da Alemanha. S. Denis, o 
areopagista, São Cesário, bispo de Arles, São Malaquias, arcebispo de Armagh, Sinésius, 
bispo de Ptolomais, Nicéforo, patriarca de Constantinopla, Alberto, o Grande, da ordem de 
São Alberto, o Grande, da ordem de São Domingos, o cardeal de Ailly, chanceler da 
Universidade de França, os dominicanos Savonarola e Campanela, os franciscanos 
Raymundo Lúlio e Rogerio Bacon, o beneditino João Tritêmio, os jesuítas Athanásio 
Kircher, Guilherme Postel, Torreblanca de Villalpande, Marcilio Ficini, cônego de Florença, 
Jerônimo Cardan, médico do cardeal São Carlos Borromeu, e muitos outros”. 

 

Ilustração: foto 
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Legenda: 

 Gruta que foi habitada pelo franciscano Raymundo Lúlio. 

 

Vemos assim que no seio da própria Igreja houve adeptos da Sabedoria Antiga. 

Vemos que essa mesma Igreja está cada vez mais decadente, depois que se 
afastou do esoterismo primitivo, que no início de sua existência era a pedra fundamental 
da doutrina.  

Já vimos como a Ciência moderna só nos tem trazido desgraças, porque não quer 
aceitar os velhos métodos que, se novamente instaurados, em nada a impediriam de 
progredir em suas pesquisas, mas ao contrário, as desenvolveriam em grau infinitamente 
superior. 

A definição da “Enciclopédia Spasa” é correta, apenas merecendo reparo ao dizer 
que “a Tradição filosófica subsiste, apesar dos radicalismos circunstanciais, desde 
Sócrates”. Ao tempo de Sócrates já se tinha iniciado a fase de decadência, tanto que o 
grande filósofo, por ensinar aos seus discípulos a verdadeira Sabedoria, que lhe 
transmitia o seu “daemon”, fora condenado, após tantas lutas com os sofistas, esses 
mesmos dia a dia mais falsos nos tempos atuais, sob o eterno e vão pretexto de perverter 
a juventude. 

Sim, entrava-se pouco a pouco na fase do imperialismo psíquico, que um dia, mais 
tarde, havia de tomar as formas agressivas que tomou. 

Falta ao mundo uma didática transcendental, uma Iniciação e um ensino 
penetrante que não fique só na periferia da mente visando o equilíbrio social, à base da 
virtude, não dessa virtude convencional, pela qual o homem se porta de conformidade 
com o “bom senso”, ou seja, a maneira de proceder em uso em cada país, de acordo com 
os hábitos e costumes locais, mas na acepção que lhe dá Platão: do desenvolvimento das 
potências internas, das virtualidades daquilo que se acha no âmago de cada homem. 
Como supremas faculdades do eu, que transcendem a mente. A Ciência não propicia ao 
jovem moderno estas possibilidades; as religiões da mesma maneira, por ordenarem que 
se busque fora o que está dentro. Realmente é muito mais árduo e difícil o processo 
iniciático, e nem é de se pensar por enquanto que os homens, já num futuro próximo, se 
tenham tornado Iluminados de um dia para outro. O que é imprescindível é que haja 
governos de justiça, liberdade universal de cátedra, fora dos quadros rígidos e tirânicos de 
uma didática de ferro. Destruição universal dos armamentos e instrumentos de fabricar 
armamentos. Liquidação mundial dos sistemas aduaneiros. Disseminação gradual e mais 
rápida possível, pelos ensinamentos nas escolas do mundo inteiro, de uma língua em 
que, e só nela, seja publicada toda a literatura mundial, inclusive livros didáticos escolares 
(estes também em língua local). Separação estatal dos cleros de todas as religiões, 
respeito à individualidade humana, moralização da justiça em todo o mundo, pela procura 
de juizes, cuja razão paire acima do frágil e vulgar “senso comum”, que varia de indivíduo 
para indivíduo, e que de comum só possui uns tantos preconceitos arraigados. Nessa 
base, a Humanidade viveria muito mais feliz e não mais presa as contingências de uma 
existência desgraçada como a em que hoje se debate. Ao cabo de algumas gerações 
perceberia que sua constituição interna, sua maneira de ser íntima, se estaria 
modificando, vendo e percebendo o mundo por outra faceta, de modo mais profundo e 
belo. Teria uma compreensão mais penetrante da Natureza, sentiria um entrelaçamento 
maior com ela. Seria afinal a evolução da alma humana para o Bem, o Bom e o Belo. 
Então, dia a dia, a Tradição “perene”, que “subsiste, apesar dos radicalismos 
circunstanciais”, desabrocharia mais potente e pública, e as Verdades primitivas, as 
Revelações das eras arcaicas, conhecimentos imorredouros voltariam a se impor 
naturalmente ao consenso universal, na esfera da Ciência e na esfera da Religião, 
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fazendo com que ambas acabassem por se confundir num só conhecimento público, 
ensinado nas escolas, da Religião-Sabedoria da Religião-Ciência. E isto já então pela 
impossibilidade evidente de se isolarem os conhecimento científicos dos conhecimentos 
religiosos, que a esta altura já teriam perdido o caráter dogmático, imposto até hoje por 
concílios de uma ínfima minoria humana, ou por conjecturas de pesquisadores científicos. 
Para se tornarem conhecimento transcendentais, metafísicos, intelectualizados como 
princípios básicos do equilíbrio interno, e portanto, social. Os conhecimentos físicos 
encontrariam assim explicação em sua origem metafísica. As religiões estariam unidas 
num só corpo místico em simbiose com a Ciência. O esoterismo – não na acepção muito 
desvirtuada que grande número de pessoas pouco compreensivas dá hoje á esse termo – 
pouco a pouco se teria tornado exoterismo, o velado, desvelado, a “Maia”, realidade, sem 
a presunção de qualquer mistério sobrenatural, ou em função de processos de 
ocultismo”...ou “Teosofia”... na acepção pejorativa que a Ciência positiva e as religiões 
emprestam a essas palavras. A “Maya”, ilusão, “avydia”, falta de conhecimento da 
Verdade, de “Dharma”, da Lei, não decorre de véus que por ventura a possam esconder, 
mas da própria mente humana, de acordo com os seus graus de assimilação, apreensão 
e prática dos princípios que determinam a natureza desse mesmo Dharma: Não existem, 
pois, mistérios, limites ao conhecimento humano ou segredos. Estes são proporcionais 
àqueles graus acima referidos. “O mar treme dos portugueses”... Vasco da Gama ensinou 
uma doutrina, num grito aos seus marujos ignorantes. 

Qual será, entretanto, o método didático, e qual a Ciência-Religião? 

O método é o iniciático, adotado desde os velhos tempos do Egito arcaico, usado 
desde a mais remota antiguidade na Índia, Caldéia, Irã, Ásia Menor e outras regiões, 
empregado em todas as épocas, ora de modo mais evidente, ora mais recluso, para os  
que se dispunham aos esforços exigidos. É até hoje o método da Fraternidades e é o que 
emprega a Sociedade Teosófica Brasileira. É o método dos gigantes como Lao-Tsé e 
Confúcio, Buda e Shankaracharia, Jesus Cristo, os Sacerdotes de Sais, Pitágoras, Platão, 
Amônio Sacas, Plotino, Jâmblico, Apolônio de Tíana, Paracelso, Thomas Moore, Averroes 
e milhares de outros seres, cuja resenha iria além dos limites desta mensagem. 

Quando em épocas determinadas da história, épocas medidas por um ritmo cíclico, 
essa Ciência transborda dos templos, centros iniciáticos, colégios e hipogeus, e se torna o 
pensamento filosófico do povos, a humanidade usufrui de uma felicidade que hoje 
estamos longe de imaginar. 

“A Teosofia, pergunta Blavatsky, em sua “Doutrina Secreta”, é pois, uma nova 
religião? De modo algum: não é uma religião nem uma filosofia nova, pois é tão velha 
como o homem pensante. 

Mais de um grande sábio já declarou que nunca houve um só fundador de religião, 
ariano, semita ou turaniano, que tenha inventado uma nova seita ou revelado uma nova 
verdade. Esses fundadores não passaram de transmissores; foram autores de formas e 
interpretações novas, mas as verdades sobre as quais estas se baseiam, eram tão velhas 
como o gênero humano. Escolhendo uma ou várias dessas grandes verdades – visíveis 
somente para o olho do verdadeiro Sábio ou Vidente – entre o número das que foram 
reveladas ao homem no início, preservadas e perpetuadas no adyta dos Templos pela 
iniciação, durante os mistérios (De mystas, Místicos, sábios, videntes, e não no sentido de 
coisa misteriosa, impossível de ser conhecida ou compreendida) por transmissão pessoal 
(donde a Tradição) – revelaram-nas às massas. Foi assim que cada nação recebeu por 
sua vez algumas delas, sob o véu do simbolismo local e especial, e do qual, com o curso 
do tempo, por distorção  (muitas vezes proposital) se desenvolveu um culto mais ou 
menos filosófico, um panteão sob um disfarce místico”. 

 



   
RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Data: Dhâranâ nº  136 – Agosto de 1948 – Ano XXIII 
Redator: Henrique José de Souza 

 

 
 

 

22

Ilustração: foto 

Legenda: 

O mais velho templo da Índia, em Delhi 

 

 

A EUBIOSE 
 

Afim de  preparar a Humanidade para um novo ciclo que vicejará após os 
cataclismos que advirão neste “fim de ciclo apodrecido e gasto”, cataclismos econômicos, 
já em franco desenvolvimento, sociais , em elaboração de há muito, e telúricos, - não 
duvide o leitro desta afirmação – é necessário que a Sociedade Teosófica Brasileira, 
cumprindo um dever, também indique uma nova didática, um novo processo de educação 
e formação das gerações futuras. Trata-se de uma ciência universal, de um processo para 
a implantação progressiva da Gupta Vidya em todas as mentes. Diz respeito ao homem 
sob o ponto de vista individual e coletivo. Não é um programa ou doutrina forjada por um 
grupo de intelectuais românticos. Sabemos que o mundo não a quererá aceitar agora, 
pois é uma ciência para uso no próximo século. Contudo, os homens são livres desde já 
para abraça-la ou não. Esta ciência, esta orientação, é sugerida pelos Adeptos da Boa 
Lei, pelos Dirigentes Espirituais do Mundo, pouco importa se incógnitos para ele. Nossas 
afirmações são categóricas: não se fundam em uma fé ou numa convicção formal, mas 
numa base intrínseca, num conhecimento objetivo. Trata-se da EUBIOSE, ciência da vida 
bem vivida, isto é, harmônica com a Natureza. É um programa de trabalho, um processo 
de fazer a Humanidade evoluir e melhorar. Segundo os seus autores, EUBIOSE é 
sinônimo de Naturismo Espiritual. A nossa civilização afastou e continua cada vez mais 
afastando o homem da Natureza. O naturismo vulgar, tentativa moderna inócua para 
resolver um problema ainda não percebido, tem descambado naturalmente para o 
nudismo, e daí para a concupiscência. Mesmo o moderno naturismo mais sério e 
interessantíssimo, ainda não é a EUBIOSE porque se orienta quase somente para o 
aperfeiçoamento físico, para saúde. É uma tentativa muito fluida da Hatha Yoga, yoga do 
Bem-estar físico, cujos métodos são “muito perigosos”, dizem os Adeptos e verdadeiros 
yogis. Não se trata na EUBIOSE de uma comunhão com a Natureza, exclusivamente do 
ponto de vista da saúde e da eugenia. A EUBIOSE é um naturismo que atende a estes 
aspectos, e visa – e isto é que é importante – a evolução interna e espiritual da 
Humanidade. Cogita do seu melhoramento; é um sistema de vida que pretende orientar a 
ciência e a educação, estabelecer a harmonia social, a política, a didática, a moral e o 
bem estar dos povos, para haver felicidade. 

O homem moderno, que criou para si tantos instrumentos de conforto, não poderia 
mais volver ao seio das florestas como os seus ancestrais, vivendo primitivamente. Seria 
um retrocesso, e a EUBIOSE não preconiza retrocessos. O homem moderno criou uma 
literatura, possui teatros, cinemas, rádios, geladeiras, fogões elétricos, aviões, máquinas 
de lavar e passar roupa, telefone, automóveis, etc. Ser-lhe-ia impossível prescindir de 
tudo isso. A finalidade da EUBIOSE é tornar o homem feliz integrando-o harmonicamente 
nessa civilização, com um novo caráter impresso em sua mentalidade: o do homem viver 
procurando a felicidade alheia. É uma afirmação que à primeira vista parece um tanto 
utópica, considerando a posição atual do homem em meio das suas próprias contradições 
internas e externas, que caracterizam o nosso ciclo, e que são os frutos da nossa 
formação didática errônea, da perda da Tradição, e portanto, do meio social distorcido e, 
porque não dizer, pervertido, em que vivemos. 
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À base da evolução para a EUBIOSE reside numa nova didática. O homem terá 
que ser encarado normalmente, no seu aspecto interno, possuindo, como realmente 
possui, três potencialidades do Ser. Estas são a VONTADE, a INTELIGÊNCIA e o AMOR, 
três possibilidades, cujas expressões na alma se desenvolvem ou se deturpam. A 
harmonia destes três princípios desenvolvidos é que torna o homem eubiótico. 

A VONTADE é o EU do homem, o Espírito nele manifestado. Não se confunde com 
a volição, o desejo, que encerra a dúvida e a tergiversação, que depende da decisão da 
mente, decisão que pode ser errada ou certa. Trata-se da Vontade como atualização na 
alma da suprema potencialidade do Ser. A Vontade na sua acepção profunda é o poder 
mais elevado do homem. Aliás o notável filósofo alemão, Arthur Shopenhauer, o entreviu 
muito bem, em sua filosofia. 

Podemos investigar esta Vontade Superior? 

Não. Ela escapa á experimentação; ela é que investiga, ela é o sujeito; não 
participa do resultado das decisões que este toma em seu arbítrio, mas podemos nos 
harmonizar com ela. O arbítrio transforma-se em decisão, porque ela, Vontade, existe 
como energia que impulsiona a decisão tomada. A Vontade tem três aspectos, segundo a 
EUBIOSE: A Pré-vontade, instinto de querer, força que cria as idéias, que se manifesta no 
homem como desejo de domínio, de jugo. Quando predomina, produz os tiranos. A Auto-
Vontade gera o sentimento da liberdade, que dá ao indivíduo a noção da egoidade. É 
origem da política com todos os seus males, quando se apossam da sua direção pessoas 
em que preponderam estes dois aspectos da Vontade. A  Super-Vontade é a 
manifestação na alma do próprio Espírito. Nela se manifesta,  como ausência de desejo 
egoísta e como desejo de beneficiar o alheio. Deu origem à ética, à moral; é a fonte de 
renúncia.  

A Pré-vontade e a Auto-vontade em suas aplicações, deram  nascimento à 
indústria, às invenções, à maquinaria, à civilização ocidental moderna, com toda sua 
pujança tecnonológica. 

Tudo isso, porém, não foi realizado eubioticamente. O ideal da EUBIOSE é que os 
três aspectos da Vontade se manifestem no homem harmonicamente para que haja 
felicidade. O trabalho fecundo aperfeiçoa a vontade e desenvolve a EUBIOSE. A 
harmonia entre o Capital e o Trabalho só terá lugar quando o técnico que a dirige e os 
operários que realizam se harmonizarem. Mas o trabalho não pode ser realizado, se não 
encontrar apoio na Inteligência. Da mesma forma que a Vontade tem três aspectos, o 
mesmo acontece com a Inteligência. A Pré-inteligência caracteriza-se pela sensação; a 
Inteligência-mentalidade é a que investiga, experimenta e observa, e a Inteligência –
superior é a esfera das abstrações e da Ciência pura... 

A terceira potencialidade do Ser é o AMOR, que também é tríplice: traduz-se pela 
Pré-emoção, a sensibilidade, os sentidos; o Amor propriamente dito, que deu origem à 
estética e à arte em todos os seus aspectos; e a Devoção-mística, que traz a sensação de 
unidade. Esta acarreta o sentimento de fraternidade. 

Como se a desenvolve? Pela educação, pela instrução, que orienta a Inteligência e 
dá sentido à Ciência. O fim da educação deverá ser a felicidade individual, dando à 
pessoa a capacidade de se tornar autodidata. 

O trabalho, em vez de ser um fardo e uma pena, como é hoje, deverá trazer 
felicidade pela seleção das tendências individuais para cada atividade. Ele deve dar 
prazer; do contrário, não será absolutamente eubiótico, como indica a própria etimologia 
desta palavra. 

O trabalho, sendo feliz, é fecundo, porque aperfeiçoa a vontade e auxilia o 
equilíbrio interno, fazendo predominar, no Eu, a Super-vontade e a Auto-vontade. Traz 
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espírito de unidade e fraternidade, que é da esfera da Devoção-mística na potencialidade 
Amor, Devoção-mística que se não deve confundir com misticismo, mas que é uma 
sensação interna em que o egoísmo desaparece, sentindo-se  a alma infusa num estado 
particular de simbiose com a natureza ( Bakti-Yoga ). 

O equilíbrio social e econômico, a paz e o trabalho fecundo e feliz, têm que se 
traduzir inevitavelmente por uma política saudável, que seja a representação do Estado 
equilibrado dentro de formas que traduzam a aplicação harmônica dos três aspetos da 
Vontade, da Inteligência e o do Amor. 

Num estado social desta ordem, a filosofia, que tem de ser universal, e as religiões, 
estariam apaziguadas entre si, formando um só corpo místico-científico. A ciência então já 
não seria instrumento de dominação, da esfera exclusiva da Pré-vontade, mas expressão 
do equilíbrio dos três estados da Inteligência. 

Tudo isso será a objetivação da FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA, pela qual 
tanto se tem batido a Sociedade Teosófica Brasileira, por escrito, em sua revista Dhâranâ, 
pela imprensa em conferências, manifestos, e até pelo Rádio. 

A saúde pública e a eugenia, pouco a pouco, concomitantemente com o 
desenvolvimento progressivo da aplicação dos princípios da EUBIOSE também irão 
melhorando até que a Humanidade chegue ao ponto de atingir a máxima longevidade 
saudável, estatisticamente falando (Hatha-Yoga). A doença e a fadiga são 
indubitavelmente óbices para o desenvolvimento espiritual. Um homem feliz em seu 
trabalho, é certo que tem mais possibilidades de aperfeiçoamento interno, do que um 
homem esmagado pela miséria, o tédio e o desgosto. 

Com a Natureza se desenvolve de conformidade com um plano do Logos, embora 
sujeita a acidentes, obstáculos, obstruções e tropeços que ao cabo não impedem a 
execução do plano em si; como esse plano se manifesta como Leis da Natureza, as quais 
consistem em adaptar a vida às formas e transformá-la em consciência, assim também na 
sociedade humana cabe ao homem, pelo emprego da Super-vontade, da Inteligência-
superior e da Devoção-mística, adaptar-se à sua forma, e em si despertar a mais alta 
consciência. 

Eis a Lei para o homem, idêntica à que rege a Natureza, da qual ele é parte 
integrante. 

Adaptar-se às formas significa, em síntese, tornar o corpo um organismo adequado 
às energias internas, harmonizando-o com estas. Despertar a mais alta consciência 
consiste m equilibrar a Pré-vontade e a Auto-vontade com a Inteligência-mentalidade com 
a Inteligência-superior; a Pré-emoção e o Amor com a Devoção-mística. Em suma, 
equilibrar a Alma com o Espírito (Râja Yoga). 

Eis um rápido e sumaríssimo bosquejo da EUBIOSE. Nem poderíamos fazer de 
uma mensagem um tratado dessa ciência. Esta síntese, porém, é suficiente para dar um 
delineamento do sistema de vida mundial do futuro. Antevê-se imediatamente que a 
EUBIOSE transformará radicalmente o estado humano; que a didática será 
profundamente modificada. 

A Sociedade Teosófica Brasileira não pretende implantar um sistema. Ela é uma 
entidade espiritualista, cujas cogitações e atividades são dirigidas inteiramente para o 
aperfeiçoamento interno dos homens. Quanto às desgraças atuais da Humanidade, 
correm por conta do “carma” por ela criado. Cabe à S.T.B. mostrar-lhe o caminho para o 
desenvolvimento de causas propícias a efeitos benéficos. Jesus Cristo já dissera: “quem 
com ferro fere, com ferro será ferido.” 

Como entidade espiritualista, e detentora lídima da Gupta Vidya na face da terra, 
cumpre à Sociedade Teosófica Brasileira  fazer as advertências contidas nesta sincera 
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mensagem. Está ela convencida de que a maioria, por enquanto, não pensará em 
Eubiose mas está também convencida de que muitas mentes serão despertadas, fazendo 
por que frutifique em seu Eu interno as potencialidades acima mencionadas, no sentido 
do Bem, do Belo e do Bom. Quando nada, escrito ficará para a posteridade que, após as 
vicissitudes anunciadas para breve em completo das que estão se sucedendo, e em pleno 
desenvolvimento, há de gozar uma vida eubiótica, fruto das amarguras. 

 Por enquanto, portanto, cabe à Sociedade Teosófica Brasileira : 

1. Divulgar tanto quanto possível estas idéias de aperfeiçoamento da Humanidade; 

2. Preparar os defensores desses ideais no futuro, quando os nossos descendentes, 
mais compreensivos que os contemporâneos, encontrarem as condições 
adequadas para não os interpretar, como este o fazem hoje, como devaneios 
românticos impraticáveis. 

Cabe à S. T. B. despertar nas almas de seus membros e de quantos a queiram 
seguir ou ouvir, as faculdades que os possam tornar capazes, nesta e em outras vidas, de 
acordo com  a lei das “skandas” ou do “carma”, de ser lídimos defensores e aplicadores 
de tais princípios elevados e necessários. Daí o lema da S. T. B. : “Spes messis in 
semine” 4 , definindo, por um lado, a preparação da Mônadas humanas que, pela 
aquisição de novas “skandas”, em função do conhecimento e prática da Gupta-Vidya  dela 
aprendida, serão a safra do futuro, já que do ponto de vista cíclico no presente cuida-se 
do porvir, ou seja das sexta e sétima sub-raças do ciclo Aryo; e de outro lado, a obra 
manúsica que diz respeito ao novo ciclo em que florescerão pujantes e adultos os Lotos 
Sagrados, vicejando nos remansos incólumes deste mundo atormentado, para onde os 
trouxe o Bom Semeador de todas as Eras. 

 

Profecia que se vai realizando – Esperanças - Conclusão 
 

Como resolver a situação atual? Que providências se devem tomar diante de 
tantas desgraças existentes e por vir? 

Impedir o desastre é já a esta altura impossível. O fim do ciclo está pendente e o 
“carma” da Humanidade produzindo seus efeitos fatais. Nada mais resta fazer senão 
conclamar os “raros náufragos nadando no abismo” a se identificarem com o supremo 
ideal espiritualista, afim de que venham, como no mito bíblico, que é uma versão do 
desastre atlante, espontaneamente, em busca da Arca, vencedora sobre as ondas 
encapeladas desta época de materialismo bravio e fatal. 

É impossível impedir o desastre, repetimos, mas é possível salvar-se dele, 
tomando cada um a iniciativa de uma profunda meditação, de um exame imparcial, de 
uma observação objetiva e calma, afastando as idéias preconcebidas, plantas daninhas 
que são fruto das sementes de uma didática errônea e falsa, conseqüência de filosofias 
periféricas e de religiões sem esoterismo, já que os seus próprios representantes oficiais 
são os primeiros a repudiar a pura doutrina dos seus fundadores. 

Como  edificar uma  sociedade  nos  moldes magníficos exigidos e delineados pela 
Eubiose?  Dizendo apenas que são necessárias tais ou quais medidas? Isto pouco 
adianta no estado de desintegração moderno, a não ser como um ensinamento, uma 
advertência e uma diretriz. O prático é que essas diretrizes se objetivem, e para isso é 
necessária a ação de Alguém. Palavras e avisos apenas, não bastam; são ouvidas e 
aceitas por muitos, mas o resultado prático, o estabelecimento universal de um novo 
estado de coisas, exige medidas que produzam resultados positivos. 
                                                        
4 A esperança da colheita reside na semente. 
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A Humanidade só aprende com fatos concretos, pois estamos na fase cíclica do 
desenvolvimento dessa capacidade do nosso Eu. Os evoluídos espiritualmente, ou seja 
aqueles que pressentem os vislumbres de faculdades superiores a esse estágio, são os 
únicos que deles  prescindem. “Felizes os que não viram e creram”, lá está nas escrituras 
para todos os homens, sejam cristãos, budistas, shintoistas, maometanos ou 
protestantes. 

A Humanidade quer experiências, sem lhes medir as conseqüências: e por isso é 
que os tempos esperados já chegaram, que o “fim do ciclo apodrecido e gasto” traz 
consigo a dor e o ranger de dentes: que à última guerra que abalou o mundo, sucedem-
se, dia a dia, maiores dificuldades; outra guerra há de vir, e, com ela, novas misérias, com 
desgraças muito piores; instituições serão sacudidas em suas bases, aparentemente 
definitivas, e desmoronar-se-ão. As profecias se estão realizando; os homens só as 
aceitam, quando elas dizem respeito muito de perto a cada um, individualmente, 
preconizando-lhes bens e riquezas. Os homens não dão apreço às profecias, e por isso 
não percebem que o que sofrem já fora vaticinado há muito tempo. Sofrem na carne e 
não se convencem; sofrerão mais e se convencerão. 

Até mesmo as forças telúricas explodirão, devido ao acúmulo na terra de TAMAS, a 
energia que é a base da concreção externa e da inércia interna, e, portanto, da 
concupiscência e do vício, do egoísmo e da inveja, da vaidade e da cupidez. 

Muitas e muitas vezes, há mais de vinte e quatro anos, a Sociedade Teosófica 
Brasileira tem chamado a atenção do mundo por meio de publicações, de sua revista 
Dhâranâ, da imprensa, de conferências públicas e pelo Rádio, para os acontecimentos 
que se precipitam, usando também para esse fim da célebre profecia do Rei do Mundo, 
tal como foi narrada a Ferdinand Ossendowsky pelo Hutuktu de Narabanchi-Kure, na 
Mongólia, e por ele transcrita em seu livro “Bêtes, Hommes et Dieux”. Foi feita em 1890 e 
ouvida pelo famoso autor polonês em 1921. Mais uma vez é oportuna a sua transcrição: 

 “Cada vez mais os homens esquecerão as suas almas, preferindo ocupar-se de 
seus corpos. A maior corrupção reinará sobre a terra. As coroas dos reis grandes e 
pequenos cairão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Haverá uma guerra 
terrível entre todas as nações. Os oceanos se tingirão... A terra e o fundo dos mares 
ficarão cobertos de ossadas. Reinos serão divididos. Povos inteiros morrerão de fome, 
pro moléstias e pela prática de crimes não previstos pelos códigos, por nunca na terra se 
terem vistos outros iguais. Virão então os inimigos de Deus e do Espírito Santo no 
homem. Aqueles que manietam a mão dos outros também morrerão. Os abandonados, os 
perseguidos se levantarão e chamarão a atenção do mundo. Nevoeiros e tempestades se 
desencadearão. Montanhas desnudas se cobrirão de florestas. A terra tremerá. Milhões 
de homens despedaçarão as cadeias da escravidão e das humilhações pela fome, a 
doença e a morte. Os velhos caminhos se cobrirão de multidões, fugindo de um lugar 
para outro. As maiores, as mais belas cidades, serão destruídas pelo fogo... Uma, duas, 
três... O pai se revoltará contra o filho, o irmão contra a irmã, a mãe contra a filha. O vício, 
o crime, a destruição do corpo e da alma continuarão sua rota... As famílias serão 
divididas... Em dez mil homens só um viverá, mesmo assim louco e em forças... não 
encontrando habitação nem com que se alimentar. E como os lobos, uivará furioso, 
devorando cadáveres, mordendo as próprias carnes, desafiando Deus para a luta... Toda 
a terra ficará deserta. Deus lhe voltará as costas. Sobre a terra cairá o espesso véu da 
noite e da morte. Então enviarei um povo agora desconhecido, que com mão firme 
arrancará as más ervas da loucura e do vício, e conduzirá aqueles que ficaram fieis ao 
Espírito do Homem na batalha contra o Mal. Fundarão uma nova vida sobre a terra, 
purificada pela morte das nações. No qüinquagésimo ano três grandes reinos apenas se 
levantarão e serão felizes durante setenta e um anos. Haverá então dezoito anos de 
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guerra e destruição. Então os povos da Agarta sairão de suas cavernas subterrâneas e 
aparecerão na superfície da terra.” 

 

Ilustração: gravura 

Legenda 

Simbolismo cabalístico do Governo Espiritual do Mundo 

 

 Povos, pensai nos fatos que já sucederam, no que já foi cumprido. Porque não 
meditar nas palavras do Rei do Mundo, um Sábio e um Santo? Porque não acreditar no 
que vos tem tantas vezes afirmado, advertido e prevenido, uma entidade sábia e 
responsável como a Sociedade Teosófica Brasileira que de vós só quer a vossa própria 
salvação, dirigida que é pelas mais supremas expressões da espiritualidade no mundo, 
ocultas por traz do tradicional véu necessário para que a iniciação se processe? 
Entretanto, acreditais piamente logo à primeira vista, numa notícia de jornal, muitas vezes 
forjada numa agência telegráfica, ao sabor dos interesses de um indivíduo ou grupo de 
indivíduos. Pois vos afirma a S. T. B., que expressa a tradicional Confraria Branca dos 
Bhante Jaul, das Tradições transhimalayanas, apoiada nas revelações do Manu, do 
Chacravarti, que ocorrerão horrores, que a profecia do Rei do Mundo vem se realizando a 
se realizará absolutamente. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Galeria dos Budas, no mosteiro de Gyang-tsé 

 

“Os povos da Agarta sairão de suas cavernas subterrâneas”, e aparecerão na 
superfície da terra dentro de 70 anos, para sobre as cinzas do passado, implantar a 
Tradição, a harmonia e a felicidade. “Fundarão uma nova vida sobre a terra, purificada 
pela morte das nações”: e aí está a resposta à indagação feita acima; realizarão a tarefa 
que a própria Humanidade inconscientemente exige pelas suas próprias dissídias como 
agentes legítimos da Lei de “Dharma”. A Revelação, a Tradição, a Gupta Vydia, será 
novamente patrimônio dos povos na proporção em que eles evoluírem nas trilhas da 
Eubiose.  

Que é essa Revelação?  Não se trata de uma divindade antropomorfa, que fale das 
nuvens a um profeta privilegiado, mas a Verdade que se acha resguardada, como 
tesouro, nas mentes dos Adeptos da Boa Lei, e em seus Anais  Secretos; é a Verdade 
velada pelas formas materiais e intelectuais ou místicas que constituem, respectivamente, 
as ciências e as religiões do mundo em que vivemos. Ela é do domínio dos Supremos 
Instrutores da Humanidade, e pertence à esfera das faculdades superiores a essa nossa 
vulgaríssima inteligência, da qual tanto  se jacta a ignorância humana. Revelação, posse 
das faculdades espirituais conquistáveis por qualquer ser humano pela vontade: aquisição 
da Verdade de modo direto por todos quantos nos “fins de ciclos apodrecidos e gastos” 
reconhecem a Voz que profere, voz dos vinte e dois Arcanos Maiores, Luzes vivas 
guardadas na Arca ou Agarta. É também a Voz que falará sob a abóbada do templo que a 
Sociedade Teosófica Brasileira inaugurará em Fevereiro do ano de 1949, em São 
Lourenço, dedicado, n u m a  antecipação eubiótica, a todas as religiões do Mundo. O 
futuro consagrará no novo ciclo outros monumentos expressivos dos rutas, as vinte e 
duas Fraternidades que construíram a Obra em que a S. T. B. está empenhada, 
enviando-lhe há muitos anos mensagens, materializadas à vista de grande número de 
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pessoas, vibrações e “revelações”. Sim! Templos que se levantam, Templos redimidos! 
Redimidos são os que ficarem fieis à palavra do “Espírito de Verdade”. 

Neste, “fim de ciclo apodrecido e gasto” rasgam-se os véus do Templo para que a 
Luz se derrame iluminando as trevas, e “Dharma”, a Lei justa, se restabeleça na hora H 
das decisões irrevogáveis. 

Não é por outro motivo que a grande Blavatsky, autora do maior livro escrito nestes 
últimos séculos, profetizou com a certeza de uma sibila das mais elevadas que “no século 
XX algum discípulo mais instruído e mais apto será talvez enviado pelos Mestres de 
Sabedoria para dar as provas finais e irrefutáveis de que existe uma ciência chamada 
Gupta-Vydia, e que, como as fontes misteriosas do Nilo, berço de todas as religiões e 
filosofias atualmente conhecidas, esquecida e perdida durante Idades pela Humanidade, 
será enfim novamente descoberta.” 

Voltará uma época como a de Ram, com as vantagens de um ciclo mais avançado 
na espiral da evolução humana. A Gupta Vydia harmonizará as contradições. As religiões 
serão uma só religião de amor universal, de acordo com as palavras de Cristo, ao 
ordenar: “Amai-vos uns aos outros”. A Ciência então não fabricará mais bombas 
atômicas. Maytreia virá com seu povo num mundo purificado pela dor. 

A sorte está lançada. Decidi-vos. 

A Sociedade Teosófica Brasileira cumpre mais uma vez o seu Dever, com esta 
mensagem, movida pela Vontade, pela Inteligência-Superior e pela Devoção-Mística dos 
seus Dirigentes Espirituais. Está definido de há muito o seu transcendente papel no 
mundo . Há muitos anos, quando usava o nome de Sociedade Dhâranâ, nome que ainda 
conserva como título de sua revista, viera de uma Fraternidade mística do oeste do 
Tibete, da Fraternidade de Srinagar, uma mensagem dos grandes Adeptos que a 
compõem. Dizia: 

 “Salve Dhâranâ, rebento novo, mas vitalizando pela uberdade do tronco gigantesco 
donde nasceste. Vieste do Oriente, como uma rama extensa, florescer nas mentes dos 
filhos desse país predestinado, que já tiveram a dita de ouvir o cantar mavioso da Ave 
Canora, que lhes segreda internamente amor a todos os seres. Os teus triunfos já são 
cantados em melodiosa estrofes no grande concerto universal da cadeia setenária, 
porque tu, Dhâranâ, excelsa potência criada por teus próprios esforços, começaste a dar 
crescimento nas tuas frágeis hastes, às folhagens verdejantes, onde amarelados frutos 
serão colhidos por todos aqueles que se acham famintos e perdidos na grande floresta da 
vida. E assim, com as esplendorosas cores do pavilhão da pátria de teus filhos, também 
tu, oh! Dhâranâ, terás o teu hino glorioso, cantado pelos Querubins que adejam em torno 
da silhueta majestosa do supremo Instrutor do Mundo.” 

 Era a afirmação do “Ecce Occidente Lux.” A transposição clara para o Ocidente dos 
Valores Espirituais perenes no mundo. E isso porque o fim do ciclo se aproximava, fim de 
ciclo que demarca o término do desenvolvimento da chamada quinta sub-raça da raça 
ariana, para preparação das sementes do porvir, pelo decantamento dos valores, de 
conformidade com o “carma” da Humanidade. Sim, estamos já no ciclo preparatório do 
próximo ramo sub-racial, que construirá uma nova civilização, as sexta e sétima sub-raças 
do grande ciclo ário, cujas sementes começam a produzir os “amarelados frutos” 
respectivamente na América do Norte e no Brasil. São sementes, cuja disseminação lenta 
dará origem à safra do futuro longínquo. O Semeador sofre na lavra da terra dura e 
inhóspita, mas a colheita virá após a separação do joio e das “mas ervas que serão 
arrancadas por um povo agora desconhecido, que conduzirá aqueles que ficaram fiéis ao 
Espírito do Homem na batalha contra o mal”. 

H. P. Blavatsky, sempre oportuna de ser citada, diz em relação ao desabrochar da 
sexta sub-raça que “a filosofia oculta ensina que agora mesmo, aos nossos próprios 
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olhos, a nova raça está em vias de formação, e que a transformação se fará na América, 
onde já começa silenciosamente a se operar. Os americanos do Estado Unidos eram há 
300 anos da mais pura raça anglo-saxônica, e formam hoje um povo à parte”. 

Isto não quer dizer que o povo americano atual seja a expressão da sexta sub-
raça, e nem que o atual povo brasileiro, da sétima e última do grande ciclo ariano. Mas 
significa que os primeiros sinais começam a aparecer, que estão surgindo os primeiros 
representantes; significa o anúncio do futuro, porque a evolução é lenta. A natureza 
semeia em excesso e com antecedência, para garantir o mínimo de colheita. Da mesma 
maneira em relação ao Brasil, o famoso teósofo, polígrafo, astrônomo e sábio espanhol, 
Mario Roso de Luna, em suas “Conferências Teosóficas na América do Sul”  já dissera há 
muitos anos: 

 “... O país de Pinzon, Cabral, Lepe e Souza, por sua maior vizinhança com Europa 
e África, por sua maior vizinhança com Europa e África, por sua mescla de raças e por 
inúmeras outras razões, demonstra excepcionais características que mostra excepcionais 
características que nos dão o direito de dizer que seus futuros destinos são semelhantes 
aos de Norte América: que em cultura no litoral nada fica a dever à Europa, do mesmo 
modo que em belezas naturais e espiritualidade, recorda o berço do povo ário, a Índia, 
como se no desenvolver dessa nobre raça, Ásia e Europa e desta à América, coubesse 
ao Brasil a gloria de ser o remate e epílogo daquele grande povo, com uma civilização 
fluvial e costeira igual à de todos os grandes rios chamados Ganges, Hindus, Oxus, 
laxartus, Nilo, Tigre, Eufrates, Danúbio, Rodano, Reno Mississipi, etc.; cada um deles 
legando ao futuro humano um florão de sua coroa... Não resta a menor dúvida que as 
BACIAS DO AMAZONAS E DO PRATA, COM O DECORRER DO TEMPO, SELARÃO 
EM SUAS RIBEIRAS OS DESTINOS DO MUNDO”. 

Sim, o futuro está apontado pelos ciclos; as profecias são incisivas e os 
acontecimentos positivamente premonitórios. 

 Os tempos esperados já chegaram. O Maitréia das Tradições já se apresenta para 
surgir com sua corte dos mundos do Amenti. Será o São Jorge de todas as tradições. A 
Obra do Cristo estará redimida com a pura doutrina do Amor Universal, esquecida pela 
posteridade do Nazareno. Eis uma afirmação categórica e consciente, que traz em si uma 
advertência e um apelo, uma conclamação e um aviso, uma súplica fraterna e uma 
Estrela Flamejante, que iluminará os caminhos do mundo do porvir. A sua frente encontra-
se a “Gema mais preciosa do diadema do Adi Buda”!. 

Caros irmãos em Humanidade, a quem dirigimos todo amor e devoção, ouvi a voz 
de “La Boca de la Veritá”, que “segreda internamente amor a todos os seres”: 

 “Nos dias atuais Índia e Egito despertam. Ambos estão repletos de enigmas... 
como única solução às questões impostas pelos destinos humanos, uma, através dos 
seus pontífices misteriosos, seus deuses vivos, Mahatmas, homens que lêem no livro 
terrível do “carma”. O outro, através dos túmulos profanados de seus Reis e sua esfinge, 
pirâmides milenares... e dos seus imensos areais testemunho mudo de toda uma 
civilização prodigiosa que já se foi!... Assim, esse oceano de centenas de milhões seres 
humanos ergue-se em vagas monstruosas como se fosse sorver a Humanidade inteira...” 

 “Carma vai abrir uma nova página na História! 
Os tempos esperados já chegaram! 
Descubramo-nos: OM MANI PADME HUM!”         

 Salve Brasil, Santuário da Iniciação do gênero humano a caminho da sociedade 
futura! 

Salve, oh Jóia preciosa dentro do Loto Sagrado! 
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O ciclo de Aquarius já se dá a perceber – Salve MAITRÉIA! 

 OM, OM, OM, - PAX! 

 São Lourenço, 24 de Junho de 1948. 

 

O Templo da S. T. B.  na Vila Canaã 
em S. Lourenço 

 

Ilustração: foto – Templo de S. Lourenço em construção 

Legenda: 

Pouco a pouco se vai erguendo para o céu, o SUBLIME TEMPLO BRASILEIRO, 
que é “o dedicado a todas as religiões do mundo”. 

                          

Três Grandes Tesouros 
                               Laurentus 

 

Os leitores de Dhâranâ já devem estar familiarizados com as três misteriosas 
iniciais L.P.D., que outra coisa não representam, senão uma chave cabalística adotada 
desde tempos imemoriais, seja como nome de uma Instituição secreta, seja para definir a 
Missão de um Iniciado no mundo, em defesa da verdadeira Lei, que é Dharma, e como 
tal, “a evolução espiritual humana”: Cagliostro, por exemplo – como Grão Copta da 
Maçonaria egípcia – trazia no peito um emblema donde refulgia a famosa frase LILIUM 
PEDIBUS DESTRUE. E isto, porque, com a “Destruição da Flor de Lis dos Bourbons” 
adviriam proveitos materiais e espirituais para a própria França, senão, para o mundo 
inteiro... 

Pelo que se vê, a Revolução Francesa, e consequentemente Queda  da Bastilha, 
não foi apenas um “movimento político,” exaltado pelos nomes mais famosos da História, 
mas sim, por um outro de ordem cultural – espiritualista, cujo Chefe, por sua vez, 
possuidor do nome LORENZO PAOLO DOMICIANI, tinha por escudo ou “cobertura,” o 
incompreendido Cagliostro. Os Ocultistas e Teósofos de hoje, quer ignoram tais mistérios, 
preferem reconhecer o primeiro pelo nome de São Germano. 

A palavra de “passe”, entre os franco-maçons daquela época – segundo “ordens 
superiores” – era LIBRE   DROIT   DE   PASSER,  servindo-se da mesma “chave”. 

Um século depois -  e sem derramamento de sangue – por sua vez era proclamada 
a República Brasileira. Uma  LIBERDADE PRO-DEMOCRACIA, embora que seu ex-
Imperador fosse “o maior dos Democratas”. E assim os anos 1789 e 1889 se fizeram 
gloriosas etapas na História espiritual do mundo. Acontece, porém, que os falsos políticos 
– por não serem “filósofos” e muito menos, Iniciados – foram os primeiros a destruir o 
magnífico “empreendimento” daqueles que os antecederam. Falseando a Verdade, que 
por trás da Mentira se acha,, no mundo, foi implantada a Anarquia em lugar da 
SINARQUIA.  

Haja vista o que na França aconteceu, em plena conflagração européia: o 
aparecimento de três nomes, que embora caóticos, fazem jús a famosa “Chave 
cabalística”. Tais nomes outros não foram, senão LAVAL, PETAIN, DARLAN. E a França 
foi, mais uma vez LAVADA, no sangue de seus próprios filhos. 

Pela parte que nos toca- mesmo que não sejamos políticos, “por seu espírito 
dissolvente” – mas Defensores da Lei, que é Dharma, tanto para o BRASIL, como  para o 



   
RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Data: Dhâranâ nº  136 – Agosto de 1948 – Ano XXIII 
Redator: Henrique José de Souza 

 

 
 

 

31

mundo inteiro, desejamos: LIBERDADE, PACIFICAÇÃO, DEMOCRACIA. E ai de quem 
pensar ao contrário!... 

Quanto à SEMENTE da civilização, muito bem expressa no SPES MESSIS IN 
SEMINE, e para a qual “o Brasil é seu Santuário”, de há muito foi aclamada com o 
LAUDATE PUERI DOMINE. E isto porque o SENHOR a ser LOUVADO, - é o “Espírito de 
Verdade”. o “Avatara de Aquários”, seja Krishna ou Buda, mas não o que na Taça bebeu 
o “fel da amargura” para ser “crucificado”... A Paz do Novo Pramantha jamais será lavada 
“com o sangue de um Justo”... 

Que dizer da nossa “Montanha Sagrada” como hoje é considerada pelos mais 
ilustres residentes na estância de São Lourenço? Seu nome esotérico é uma homenagem 
ao Lugar e ao Manu de semelhante “Semente”: LOURENÇO PRABASHA DHARMA. 

E que dizer de TRÊS GRANDES TESOUROS que enaltecem a nossa obra? 

Sim, LAKSHNA é um termo sânscrito – como língua sagrada – com a qual todos os 
seus membros mutuamente se saúdam. E isto, com a mão espalmada sobre o peito. 

Lakshana, em nosso idioma quer dizer: sinal, marca, saudação, etc. É um símbolo 
silencioso, mas que fala muito alto no coração de todos: LIBERTAÇÃO  PAX  DHARMA, 
isto é, trabalhemos juntos para a total libertação das coisas inúteis da Terra, a Superação 
almejada por todos quantos a Dharma seguem e defendem... 

PAX,  por sua vez, como tema de meditação, que é dado ao neófito ao transpor o 
Limiar do Templo, não significa, apenas, o PAX latino, mas também o sânscrito, ou seja, 
“comunhão de pensamento,” Viver a Vida Uma. PAX,  sim, entre todos que em tão 
transcendente Meio convivem. Razão pela qual a S. T. B. “é a mais excelsa de todas as 
Fraternidades terrenas”. E a prova que, tanto no Oriente como no Ocidente, VINTE E 
DUAS outras em seu redor incumbiram-se da sua construção. E até hoje proclamam, no 
esplendor de seus Templos, que “Ela é a expressão máxima da Vontade Divina”. Um Por 
Todos, Todos Por um equivale ao AT NIAT NIATAT, no idioma agartino. 

Dhâranâ como tem sido ensinado inúmeras vezes – é o sumo controle do 
pensamento”. Outro não podia ser o Nome que lhe escolheu o Ocidente. Sim,  para 
dignificar não só os Homens ilustres, que fazem parte das suas fileiras, como Arautos da 
Nova Era, obreiros da Evolução”, mas quantos “no País glorioso que lhe serve de Berço”, 
já ouviram o Canto Mavioso da Ave Canora que lhes segreda internamente Amor a todos 
os seres”. Outro não podia ser também o nome de seu “Órgão oficial”, em Homenagem 
ao passado, pois que hoje a S.T.B. representa a fusão do Oriente no Ocidente. Ecce 
Occidente Lux! 

LAKSHANA PAX DHÂRANÂ, no Devanagari é a interpretação mais excelsa da 
famosa “Chave cabalística”  de que hoje nos ocupamos. E em nosso idioma também. 

Sim Três grandes Tesouros que honram a nossa Instituição! Três grandes 
Tesouros que honram a nossa Pátria! Três Grandes Tesouros, que honram a Pátria 
espiritual de Colombo, que é o Continente Americano! 

Que a Paz se faça para todos os seres! 

 

O Alvorecer de um Novo Ciclo 
 

Verdadeira sagração, apoteose espiritual na história de evolução humana, foi o dia 
26 de Maior de 1948! 

Os homens vulgares, evidentemente, não se aperceberam disso. Preocupados em 
gravitar em torno de si mesmos, embriagados pelo cheiro sufocante de suas 
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personalidades, envolvidos e ofuscados pela trama lentejoulente de seus pensamentos 
inúteis, constataram apenas que, nos céus do Rio de Janeiro e de Niterói, as nuvens 
aagrupavam-se em arabescos desconhecidos e incompreensíveis. Afastado da Lei que 
rege os destinos de tudo e de todos, nem suspeitaram da causa real de tão curioso 
fenômeno... 

No KAMAPA, O Livro das Eternidades, mais uma folha estava vencida. Para o 
mundo abria-se um novo capítulo, e que seria aquele que iria selar a sorte de toda a 
Humanidade. Eis chegada a hora em que cada qual deve escolher o seu Verdadeiro 
Caminho, sob pena de ir ter diante do dantesco Portal onde se lêem as ameaçadoras 
palavras: 

LASCIATE OGNI SPERANZA, O VOI CHENTRATE. 

Não há meio termo, pois como diz S. João no Apocalipse: “Assim porque tu és 
morno, e nem és frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca”. Em outras 
palavras: agora, ou o homem desperta o seu Espírito adormecido há milênios, ou aniquila 
totalmente os últimos vestígios de espiritualidade, sofrendo consequentemente uma 
segunda morte, a morte da Alma, a morte de Psyké que não pode viver sem Eros. 

Estamos, pois, no ALVORECER DE UM NOVO CICLO que é, realmente, o do 
CÁRMICO JULGAMENTO, embora não seja o final, como julgam os que interpretam mal 
as Palavras de Cristo, dos seus seguidores e outros grandes Iluminados que têm vindo ao 
mundo, sem falar nas dos profetas e sibilas. 

Sim, o dia 26 de Maior de 1948, foi a mais sublime epopéia dos nossos tempos. A 
efeméride mais gloriosa da História da Sociedade Teosófica Brasileira. 

Nessa data, no mais excelso de todos os Recintos da Terra, realizou-se um 
RITUAL ligado ao referido fenômeno, estando também presente o Chefe da Obra em que 
a S.T.B. está empenhada.  

Tão transcendente mistério não podia deixar de refletir-se nos céus, e as nuvens 
que já pareciam, através de caracteres estranhos, transmitir uma mensagem aos homens, 
quiçá adverti-los de algum perigo, formaram uma régia “Coroa, arrastada por um ponto 
luminoso, qual  estrela-guia dos homens, transformando-se esse mesmo céu numa laje 
marmórea. Enquanto isso, em S. Lourenço, o sacrossanto Lugar em que a S. T. B., fez a 
sua eclosão espiritual, qual Loto das Mil Pétalas no Lago da Imortalidade, sobre a 
Montanha Sagrada, desenhou-se, em policrômicas formas, extenso Jardim, para fazer jús 
ao verdadeiro nome que lhe cabe: JARDIM DO BRASIL,  em Minas Gerais plantado! 
Jardim de Allah, ou de Deus! Gan-Eden ou Garden, Paraíso Celeste o seio de Terra 
armado! Presépio ou APTA, o nome pouco importa. 

Em verdade, COELI ENARRANT GLORIAM DEI ! 

 

CONTINUAM AS APOTEOSES CREPUSCULARES DE SÃO LOURENÇO 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Fotografia tirada contra o Sol!  

As nuvens tomaram a forma de um mar tempestuoso. Enquanto o “astro rei” 
iluminado o fundo dessa tela significativa, parece apontar ao mundo, um outro Sol, que é 
o da nossa Obra, no momento justo em que o mesmo se debate no “mar tempestuoso de 
um ciclo que agoniza”... 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

 Estranha fotografia esta! 

 As nuvens sempre com a sua feição oceânica, deixam transparecer a silhueta de 
enorme “Peixe”, vendo-se perfeitamente, os olhos, as barbatanas, seus movimentos 
prescrutadores do mistério que se passa ao seu lado direito: Netuno surgindo do fundo 
das águas. 

Mistério, sim, de Piscis e Aquários...        

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

E que dizer desta outra? 

Do seio da Terra sobem as Chamas de Agni, o Fogo Sagrado “que vibra em todas 
as coisas”. “Línguas de Fogo do Espírito Santo”... Sobre uma delas, à esquerda, aparece 
a silhueta de uma “Criança coroada”. “Silhueta majestosa do Supremo Instrutor do 
mundo”; como apregoa a significativa Mensagem que nos veio do Oriente... 

Sim, sobre as “ruínas” de um “ciclo apodrecido e gasto”, a Apoteose do Avatara de 
um “novo ciclo portador de melhores dias para mundo”... 

 

NICHOLAS  KONSTANTIN  ROERICH 

 

Em Naggar, Kulu, no Punjab, no dia 13 de Dezembro de 1947, faleceu Nicholas 
Roerich,    famoso místico, pintor e orientalista, e do qual foi discípulo o grande idealista 
norte-americano Henry Wallace. Seu corpo, segundo seu próprio desejo, foi cremado 
através de imponente cerimonial, assistido por numerosos habitantes do Vale do Kulu. No 
“clichê” que ilustra esta página, num quadro de seu filho Svetoslav, vemo-lo ao lado de 
uma estátua do “Cavaleiro Akdorge”, ou seja o avatara esperado a Maitréia esperado no 
começo do século XXI, foi inspirado por esta tradição, que Roerich pintou uma Bandeira 
dedicada a Maytreia, e para o  qual Lamas tibetanos da região ergueram especialmente 
um templo. 

Nicholas Roerich deixou uma obra notável, O coração da Ásia, que muito 
concorreu para a divulgação no Ociente, das  verdades relativas ao “Esperado Senhor” 
nas quais se baseiam as esperanças místicas de milhões de orientais. 

Quando Roerich pela primeira vez chegou ao norte da Índia, e se mostrou 
conhecedor desse mistério, os naturais do país murmuraram admirados: “Gente do 
Ocidente, falando de Maytréia, é porque os tempos esperados são chegados”. (Apud 
“Rosicrucian Digest”). 

 

São Lourenço em Franco Progresso 
 

São  tantos e tão valiosos os melhoramentos que vem realizando,  em São 
Lourenço,  o   Dr. Euripedes da Costa Prazeres, prestigioso prefeito daquela encantadora 
estância sul-mineira, e o primeiro nela eleito pelo povo que não resistimos de trazer 
palavra de S. Excia. Aos leitores de “Dhâranâ”.  

 – Sabe V. Excia. Que nós, membros da Sociedade Teosófica Brasileira, temos, por 
muitos motivos, o máximo de interesse em ver São Lourenço no posto de vanguarda que 
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realmente merece, e que não é pouca a satisfação que sentimos em constatar o impulso 
que vem dando a esta cidade. Gostaríamos, portanto que nos dissesse algo sobre esses 
melhoramentos e os que pretende ainda realizar durante a gestão. 

 – Em primeiro lugar devo dizer a “Dhâranâ” que tenho em vista no momento a 
realização de obras de caráter urgente e as que forem realmente de grande necessidade 
para a cidade. 

  – E dispõe V. Excia. De verba suficiente para objetivar esse plano tão necessário 
ao progresso de São Lourenço? 

 – Realmente, a verba que para tanto pode dispor a Prefeitura, é exígua. Entretanto, 
controlada com honestidade, será suficiente. 

 – Qual, entre todas, a realização principal em que V. Excia. Está empenhado?  

 – Não há dúvida que é a da solução do caso de luz e força para a cidade e que 
aliás já está virtualmente resolvido. A companhia contratante, cujas tarifas são 
controladas pelo órgão  próprio do Governo Federal, poderá fornecer um serviço de luz e 
força à altura das necessidades do Município. É uma medida de grande importância para 
a nascente indústria local, como para o comércio, e, principalmente para os veranistas, 
que todos os anos procuram restabelecer sua saúde nesta... privilegiada São Lourenço. 

 – Qual será o fornecimento a que se comprometeu a Empresa? 

 – O contrato é de fornecimento de 1.000 cavalos; quando entretanto o consumo 
atingir a cifra de 900 cavalos ficará a Empresa concessionária na obrigação de aumentar 
o suprimento na medida das possibilidades. Isto irá auxiliar enormemente as indústrias 
que queiram se estabelecer na cidade. 

Despedímo-nos do Dr. Prazeres com a certeza e a satisfação de que ele irá 
preparar materialmente São Lourenço, para o que já foi realizado espiritualmente, pois 
hoje mais do que nunca sabemos que é ela a “capital espiritual do mundo”. 

 

E X P E D I E N T E 

 

Conferências Públicas 

Com a habitual concorrência , que vem sendo mantida há 24 anos, prosseguiram 
durante o trimestre as conferências públicas nas ramas da S.T.B. No Instituto Hermes, do 
Rio de Janeiro, o Prof. Antonio Castaño Fereira realizou um curso público de astrologia, e 
iniciou uma série de palestras de interpretação iniciática da obra musical de Richard 
Wagner. 

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

Um grande interesse público também vem sendo sentido em torno da nova rama 
Cruzeiro do Sul, de S. Paulo. 

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

 Também em Niterói reiniciou suas atividades a Rama Kut-Humi, para a qual vem 
convergindo a atenção dos verdadeiros espiritualistas da capital fluminense. 

 

Publicações recebidas 

 Recebemos no corrente trimestre: Elo Fraternal de Salvador, Bahia, revista 
magnificamente dirigida pelo nosso irmão e grande idealista, Dr. Jaddo Couto Maciel; The 
Rosacrucian Digest, publicação da AMORC e a Revista do Pensamento, do Círculo 
Esotérico da Comunhão do Pensamento, de S. Paulo. Agradecemos. 
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Novos membros da S. T. B. 

 Ingressaram no último semestre para as fileiras da S.T.B., grande número de novos 
irmãos, aos quais Dhâranâ formula os melhores votos de progresso e evolução espiritual. 

 

Programa Radiofônico 

 A S.T.B. em homenagem ao novo ciclo realizou em Maio um programa radiofônico 
pela Rádio Cruzeiro do Sul, do Rio de Janeiro, dirigindo uma mensagem ao povo 
brasileiro, Lida  pelo seu orador-oficial Dr. Adalberto Pizarro Loureiro. 

 

D. Ida Mascarenhas Lage 
 Faleceu em 11 de Junho último em S. Lourenço a Sra. Da. Ida Mascarenhas Lage, 
esposa do Sr. João Lage. Senhora distintíssima e dotada de grande bondade, era natural 
da Cidade de S. Gabriel, Rio Grande do Sul, onde nasceu em 25 de Dezembro de 1873. 

Filha do Sr. Gentil Guterres Mascarenhas e de D. Joaquina de Oliveira 
Marcarenhas, a extinta deixa os seguintes filhos: Dr. José Marcarenhas de Oliveira, 
acatado médico em São Lourenço, Sebastião Mascarenhas de Oliveira, Sr. Mario 
Mascarenhas de Oliveira e Alcides Mascarehas Lage, proprietários.  

Apresentamos nossas condolências à família enlutada. 

 

NOTAS E COMENTÁRIOS 
 

Audição dos alunos da Professora Ismênia C. Panzera 

Em 2 de Maio, em S. Lourenço, a Professora Ismênia C. Panzera,  membro da 
S.T.B., já alÍ residente, realizou uma audição de piano dos alunos de seu curso, do qual 
fazem parte filhos de muitos dos nossos irmãos. 

 

Removido o mais sério problema de São Lourenço 

Uma iniciativa há muito necessária vem de ser tomada pelo atual chefe do executivo são-
lourenciano, Dr. Euripedes Prazeres, qual o de enfrentar e resover o angustioso problema 
de energia elétrica da formosa estância.  

S. Excia. Deu solução ao problema fazendo a mudança de toda a rede interna, isto 
é, da zona urbana e procurando contacto com diversas usinas geradoras de energia, uma 
das quais, apresentando condições mais vantajosas para a população, recebeu o encargo 
do fornecimento de luz e força particular e pública. Nova subestação distribuidora já foi 
montada na av. Getúlio Vargas. O novo potencial elétrico é gerado em Itajubá e pertence 
a conceituada Cia. Sul Mineira de Eletricidade. São Lourenço que recebia 300 cavalos 
para suas necessidades atinentes ao assunto, no momento em que circular esta revista 
deverá estar, já, recebendo 1.000. Pelo contrato, o fornecimento será de maior potencial 
de acordo com as necessidades do Município, o que dirá a Prefeitura. 

Por ocasião da assinatura do contrato a 16 de maio último veio prestigiar a 
inteligente providência do Sr. Prefeito o ilustre  Sr. J. Rodrigues Seabra, Secretário da 
Viação e Obras Públicas do Estado, representando o Sr. Governador Milton Campos. 
Estiverem presentes os diretores da companhia concessionária Drs. Ricardo Xavier da 
Silveira, Oswaldo Costa e Gabriel Pereira. Falaram, então o Prefeito Dr. Euripedes 
Prazeres, Vereador Ari Miranda, Dr. Seabra Rodrigues e Dr. R. Xavier da Silveira. 

      


