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"DHÂRANÂ" de comum acordo com a sua co-irmã bandeirante “Cruzeiro do Sul”, 
órgão oficial, da Instituição do mesmo nome e filiada à S.T. B. dá início neste número  à 
publicação da última e monumental obra do emérito polígrafo espanhol Dr. Mario Roso de 
Luna, de parceria com o Professor Henrique José de Souza, Presidente da Sociedade 
Teosófica Brasileira. Já publicada há alguns anos nesta revista sob o titulo “O Tibete e a 
Teosofia”, foi a mesma aumentada e corrigida pelo segundo dos seus autores e é tal a 
importância dos novos conhecimentos que traz, que mesmo para os nossos mais antigos 
leitores apresentará um cunho de ineditismo surpreendente – e delicioso. 

 

Os Grandes Mistérios do Oriente 
(O TIBETE E A TEOSOFIA) 

 

POR: Mario Roso de Luna Henrique José de Souza 

 

CAPÍTULO I 
 

PREÂMBULO 
“O Oriente e sobretudo o Tibete, é a terra dos mistérios e dos acontecimentos 

raros” – disse Alexandra David-Neel em um de seus livros que teremos de citar cem 
vezes no decorrer deste estudo. “Por menos que se saiba ver, ouvir, observar atenta e 
detidamente, se descobre nele um mundo mais além do que estamos habituados a 
considerar como o único real, com certeza pelo fato de não. sabermos analisar 
minuciosamente os fenômenos de que ele se acha cercado e não querermos ir bastante 
longe no encadeamento das causas que o determinam. Nenhum bom oriental duvida um 
momento sequer da existência de seres inteligentes, invisíveis para a generalidade dos 
homens, mas que, no entanto, vivem no nosso próprio lado”. 

O conheci mento desses seres e mistérios é trabalho fundamental da Sociedade 
Teosófica para não dizer da sua Carta Constitucional, já que o segundo objeto – tanto da 
que tem a sua sede em Adyar (Índia), como a de Point Loma (E. E. U. U.), visa “o estudo 
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de religiões, ciências e filosofias, tanto do Oriente como do Ocidente, e a investigação das 
leis ocultas da natureza”, leis pelas quais se regem tais seres e mistérios. 1 

Em resumo, tal conhecimento, é o fim essencial da Teosofia das Idades, ou 
Ciência das religiões e Religião das ciências, Sabedoria Primitiva, brilhantemente 
reconhecida pelo filósofo Edmundo González Blanco. Em sua obra “El Universo Invisible”, 
à página 16, afirma: “Os evolucionistas vulgares pretendem que os povos do Oriente se 
elevaram, lenta e gradualmente, à civilização, de um estado primordial de selvagismo. 
Porém, os que assim pensam, o fazem por suposição. No entanto, os que sabem 
aprofundar-se devidamente nos monumentos que nos restam, estão convencidos de que 
a história que conhecemos se oferece em suas origens como a resultante de uma cultura 
antiquíssima"... e “nada mais dentro das leis naturais para a Ciência estudá-las, –  
acrescenta Rafael Urbano – do que o milagre e o mistério, porquanto, quer um, quer outro 
nas proporciona a verdadeira visão da realidade, mostrando-se tais como devem ser”,  
enquanto que a nossa pomposa ciência do Ocidente não se compõe – na opinião do 
astrônomo e orientalista Bailly – senão, “de fragmentos e relíquias de um sistema de 
ciência asiática muito mais antigo e infinitamente mais perfeito, procedente, talvez, da 
própria Atlântida". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

EIS UM DOS MAIS ALTOS e nevosos picos do Himalaia. Observe-se o contraste 
mágico e sublime com o céu pardacento... ameaçador de uma das terríveis tempestades 
que assolam aquelas inóspitas regiões. 

 

Tal ciência, enfim, é aquela que, em linguagem ocidental, poderíamos  de 
"Sabedoria da  Idade da  Pedra”, e da qual tivemos dei dizer no final de  “La Ciência 
hierática de los Mayas”: “É ela o tesouro de uma época não estudada e  misteriosíssima, 
que alcança à mais  remota pré-história, época que Trogo Pompeyo denominou de cítica 
ou dos turânios e hiperbóreos, e  cuja raça irradiou seus primevos fulgores pelo mundo 
inteiro, segundo o extrato das obras de Trogo, feito por Justino e reproduzido no clássico 
livro de Alexandre Bertrand, Les Druides et le Druidisme, com aquelas palavras de non 
minas illustria initia quam  imperium habuere: a remota época que foi sempre considerada 
como a mais  antiga do planeta, anterior aos próprios hindus e egípcios (Scitarum gens 

                                                        
1 Com o desenrolar dos capítulos que, como o irá constatar o leitor, parecem desenvolver-se como num “crescendo”, 

compreender-se-á a razão pela qual Roso de Luna, que é quem escreveu este trecho, preferiu referir-se apenas à “The Theosophical 
Society”, seja à da Índia (Adyar, Madras), ou a de Point Lorna, Estados Unidos. Em outros trabalhos do Prof. Henrique José de Souza, 
já teve este ocasião de dizer “que H. P. Blavatsky e Olcott, por maiores que fossem as suas lutas na América, jamais deveriam ter ido 
para a Índia, pois isto constituiu ao contrário de uma evolução, uma “involução”, marcha para trás e não para frente como indicava o 
“Itinerário de lo”. Na “Missão Y”, em que a S.T. B. está empenhada, cabe àquela Sociedade a haste lunar e à nossa a haste solar, que 
figuram nos próprios ramos (lembremo-nos dos ramos raciais, etc.), da letra grega “Y” (também os dois caminhos da Vedanta, etc., 
etc.). O próprio Karma fez com que ambos, Helena Blavatsky e Henry Olcott se encontrassem na América do Norte, e não na Índia. Os 
fundadores da S.T.B. por lei de causalidade (e não que quisessem, infantilmente, passar por aqueles), têm os mesmíssimos nomes. 
Adiante se compreenderá melhor a razão. 

Em misterioso lugar do Tibete, a oeste do Himalaia, existe um Templo francamente "Jina", para não lhe dar um nome mais 
transcendente. Embora subterrâneo, apresenta-se visível na face da terra... Uma espécie daquela “Maia budista” que encobre a olhos 
profanos a estrada livre da garganta do Nepal, com seu característico nome de “Maia-Deva" (a deusa ilusão), e que se apresenta como 
espessa floresta repleta de feras e obstáculos de toda natureza. No entanto, por aquele lugar, a leste da Índia, se vai 
facilmente a Lhassa, capital do Tibete. 

Quanto ao referido Templo tibetano, dizem, as tradições que de longe pode ser ouvida suave e perene música, como aquela de 
Shamballah, partida do Som Inefável, ou seja, a manifestação do Verbo Solar desferida no Heptacórdio Divino. Fala-se ainda que a 
“777 passos” se acha uma estátua dedicada ao deus Mercúrio (Lhagpa, em tibetano), que jamais se cobriu de neve, mesmo nos 
invernos mais intensos que se manifestam naquelas misteriosas regiões. Lhankang-Lhagpa, em tibetano, quer dizer “Templo 
Subterrâneo de Mercúrio”... Podemos entretanto, afirmar, mesmo que passássemos por “fantasiosos”, o que não seria a primeira vez 
que a referida estátua de Mercúrio (para fazer jus a Buda-Mercúrio, que é o dirigente da raça atual), com o término do ciclo do Oriente, 
desapareceu por completo, não restando siquer o pedestal que a sustinha... O fenômeno faz lembrar aquele outro da imagem de um 
Buda existente num templo tibetano, e que há milênios viajou pelos ares até chegar a um templo indiano. A lenda é conhecidíssima na 
Índia, e tanto H. P. B. como Roso de Luna tiveram ocasião de citá-la em alguns de seus escritos. 
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antiquissima semper habitat); gentes cujo império foi imenso (multum in longitudinem et 
latitudinem patet) e que por três vezes aspirou ao império da Ásia (imperium Asiae 
quesivere), impondo tributos que foram abolidos por Nino – o pai de Semiramis e primeiro 
rei da Assíria (his scythis per mille quingentos annos vectigalis fuit. Pendenti tributi fineri 
Ninas, rex Assiriorum impossuit). Esta raça troncal não é outra, senão, a hiperbórea e 
cítica de Herodoto; a pré-ariana e mágica de Plínio; a proto-semítica, de Scott Elliot; a dos 
restos  hiperbóreos, lemures e atlantes, de Blavatsky; a megalítica, dos antropólogos 
modernos; a protodanesa, escandinava ou nórdica, de Worsaal, Nilson e Montelius; a 
druida, de Bertrand; a vasca ou pré-caldéia, de Fernandez e Gonzalez; a turânia 
ocidental, de Lenormand; a mediterrânea, de Sergir, a líbio-ibera, de Antón, etc., etc., 
pois, como disse Bunsen, comentando a admirável obra de Lenormand, La magia chez 
les chaldéens et les origines accadiennes, “tudo se  une para nos levar a considerar uma 
só e mesma raça da humanidade como a implantadora, em uma antiguidade 
prodigiosamente remota, que, não poderíamos reduzir a algarismos, das superstições 
mágicas, que lhes foram características no vale do Eufrates e do Tigre”, frase comentada 
por Bertrand com estas palavras: “A hipótese de Bunsen é hoje um fato apoiado em 
sólidos argumentos  e cada dia alcança uma demonstração, completa. O dia que tal 
cousa ficar definitivamente estabelecida, a história primitivada humanidade terá dado um 
passo gigantesco. Este dia já nos aparece muito próximo”. 

A chave de tão grande, mistério, está Tibete e no Gobi,  nesses singulares países 
que são o “telhado do mundo”, pela elevação excepcional de seu solo extensíssimo; com 
regiões maiores que muitos Estados europeus, onde segundo Grenard, “nada passa 
senão o vento, e nada mais passou do que fenômenos geológicos”; onde rios, como o 
Tarim, são servidos por desertos, que antes foram países florescentes e em tempos mais 
remotos, salsos Mediterrâneos como o nosso, onde se pode percorrer, durante meses, 
milhares de quilômetros, sem encontrar sequer, uma péssima vivenda, um caminho, uma 
alma humana, um pássaro, um vestígio, enfim, de seres vivos; onde, graças à altitude, se 
irmanam a neve e a  areia, a lama e o pedregal, o furacão e o fogo ardente do sol, que 
chega a atingir durante o dia temperaturas senegalescas e à noite,  frios polares, mais 
temíveis do que os suportados pelas expedições árticas; onde até o respirar exige grande 
esforço nas furnas e gargantas elevadas a três, quatro e cinco mil metros e onde, 
entretanto, se encontra alguns passos mais adiante, tudo quanto nos envaidece no 
Ocidente a respeito de ciência, história, arte, tradição, leis, filosofia, magia e ocultismo, 
excedendo-se, porém, à nossa civilização material, porque, como povo velho e grande, 
que desfrutou há séculos todos os criticáveis prazeres deste baixo mundo, vive agora, 
apenas; para os divinos problemas do Espírito"... 2 
                                                        
2 O território conhecido como Tibete possui um outro nome secreto – o de Bod-Yul (País do conhecimento, da Sabedoria Perfeita). Daí 
a expressão “língua de Bod (Bodi, em sânscrito), usada para aquela que se fala nesse país. Da palavra. Bod-Yul provém Bhante-Yaul, 
denominação da Fraternidade dos Irmãos da Grande Loja Branca do Himalaia, também conhecida por Sudha-Dharma-Mandalam, que 
se acha estreitamente ligada a muito do que foi dito na anotação anterior. Por isso a todos os seus membros se pode dar o nome de 
BhanteYaul (Irmãos da Pureza, etc.), sendo o seu chefe conhecido como Maha-Chohan, que equivale aos Pontífices pirônios do Egito. 

Segundo Roso de Luna e outros sábios ocidentais, o Planalto do Pamir – centro orográfico de toda a Ásia, donde partem as principais 
montanhas, como Tian-Chan, Kuen-Lung, Karakorum, Himalaia, etc., – é o berço da raça ária. O célebre viajante chinês, Hien-sang, o 
denomina de “Pamito”, e os nativos, de “Barmiduniah", que significa “teto ou telhado do mundo”. Não só é o mais elevado planalto do 
globo – onde floresceu, há milênios, a mais brilhante civilização de que nos falam as velhas tradições orientais – como também o ponto 
misterioso escolhido pelos Adeptos para os seus Retiros Privados. Querendo dar uma prova mais cabal do verdadeiro significado da 
palavra Tibete, vamos buscá-lo na misteriosa língua hebraica, pois a Cabala fornece, aos que a sabem interpretar, um mundo de 
revelações em todos os grandes problemas. A palavra Tibete ou Thibet, se quiséssemos escrever em hebreu, teríamos de empregar 
as seguintes letras: Thet, lod (ou Jod) e Beth. Ora, Thet é a 9a lâmina do Taro, o Ermitão, o Adepto, etc., e cujas idéias a Cabala 
interpreta como Sabedoria, Proteção, Circunspecção. Hieroglificamente é representada por Teto ou Telhado. Quanto a lod é a 10a letra 
e lâmina do Taro (A Roda da Fortuna) e seu hieróglifo antigo a representava por um Índex, que dá a Idéia de governo ou comando. 10 
é ainda a 10a: Sephiroth: Malkuth ou o Reino. O Beth é a segunda letra e lâmina do Taro: a Papisa. Hieroglificamente é representada 
pela boca humana, que é o órgão da palavra. Também tem o significado de Casa, Santuário e toda concavidade (gruta, garganta, 
furna, etc.). Possuímos agora material. suficiente para fazermos em breve síntese, uma interpretação cabalística da palavra Tibete: 
Telhado do Mundo, Santuário do Mundo, Teto ou Telhado protetor do Mundo (Teto, em si já possui a idéia de proteção, abrigo contra 
as chuvas e outras tormentas que possam afligir o homem). Estendendo ainda mais a nossa interpretação, encontraremos: O Tibete é 
o Santuário do mundo, onde se encontram os Adeptos ou Super-homens, senhores da Palavra Sagrada (a Sabedoria dos deuses, 
Teosofia), e que são os Protetores, Defensores ou Guias da Humanidade. Mais ainda. o Tibete é o lugar sacrossanto onde se acha o 
Governo Oculto do Mundo (lembrem-se de lod, que, hieroglìficamente representado por um ín dex, dá idéia de Comando ou Governo). 
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“O anacoretismo é estimadíssimo no Tibete” – diz, a senhora David-Neel em sua já 
famosa obra Voyage d'une parisienne a Lhassa a pied et en mediant de  Ia China à l'Inde 
a travers le Thibet . “Os místicos tibetanos são um verdadeiro enigma ainda dentro da 
atmosfera de mistério que banha todo o território. “O país das neves” deixará, talvez muito 
em breve, de ser uma região vedada ao estrangeiro, porém, é mais do que certo que uma 
grande parte dos segredos desses eremitas jamais será revelada. “O resto, em seu 
conjunto, nada mais é do que uma vasta teocracia, superior àquela que Roma, há vinte 
séculos, procura debalde impor ao mundo: uma teocracia sob a qual transparecem as 
origens filosóficas – melhor dito, teosóficas – de todas as religiões positivas, desde o 
lamaísmo ou “religião dos lhas” – espíritos humanos e espíritos naturais – e o fetichismo  
horrivelmente sanguinário e necromante, até às mais modernas formas do  budismo e do 
cristianismo”. 

“O âmbito do misticismo tibetano” – diz ainda aquela intrépida viajante – “é como 
um imenso campo de batalha em que lutam as tendências de raças – não só de 
mentalidades diferentes, como também, as completamente antagônicas. No campo das 
modernas atividades teosóficas é de dupla importância nos aprofundarmos no estudo 
daquela mágica região central da  Ásia, a cujos místicos  mais excelsos, componentes da 
Grande Loja Branca – como lhe chamem os mais eminentes ocultistas – se devem os 
modernos ensinamentos da mestra Blavatsky. Com eles foi ressuscitada a Eterna 
Sabedoria das Idades, conhecida vulgarmente, desde os tempos neoplatônicos até hoje, 
com o nome grego de Teosofia, que aliás não deve ser tomada como a “Ciência de 
Deus”, pois a Deidade, sendo Abstrata, Absoluta e Infalível – Mar sem limites, donde tudo 
emana e para onde tudo volve – não pode ser objeto de conhecimento algum, nem de 
atributo – inclusive o da existência – que a concretize ou limite – mas “Ciência dos heróis, 
dos semi-deuses e dos deuses”, que são as três classes de seres humanos superiores à 
nossa atual condição de seres semi-humanos e semi-animais, em caminho evolutivo de 
provação, de luta e de própria superação, para despertar o Divino Raio do Logos Solar, 
que arde no fundo de nossa consciência. 

Porém – como ensina Plutarco – não há diferentes deuses nos diversos povos; 
nem deuses estrangeiros nem deuses gregos; nem deuses do, sul e do norte, mas do 
mesmo modo que o Sol e a Lua, o céu, a terra e o mar são comuns a toda espécie 
humana, com diferentes nomes, segundo as diferentes raças. Assim também, não 
existindo mais elo que uma Razão que põe em ordem essas coisas e, uma Providência 
(Karma) que as administra – há diferentes honras e denominações nos diversos países, e 
os homens, para se entenderem, se servem de símbolos sagrados – uns obscuros e 
outros mais claros – encaminhando desse modo o seu pensamento pelo Divino, embora 
não esteja tal proceder isento de gravíssimos perigos, pois alguns, falseando o passo, se 
despenham na superstição, e outros, não querendo cair nesse lodaçal, despenham-se, 
por sua vez, no precipício do ateísmo. Com razão disse Franz Hartmann: “Algumas 
pessoas possuem grandes poderes intelectuais, mas pouca, espiritualidade; outras, têm 
grande poder espiritual, com uma inteligência, débil. Aqueles que possuem as energias 
espirituais equilibradas com uma forte inteligência, são os eleitos”. 

                                                                                                                                                                                        
Nem podia deixar de ser essa a interpretação pouco importa que outros não a tivessem feito anteriormente – uma vez que o Tibete é 
de fato, “o berço das civilizações humanas”. E tudo Isso, como se verá no decorrer dos capítulos, em relação ao passado histórico de 
Mônada, pois como o sabem os poucos entendidos no assunto, com o desenrolar dos ciclos, ora é o Oriente quem governa e quem 
dirige a evolução da mesma, ora o Ocidente. Houve mesmo um tempo em que o Sol nascia no lugar que hoje chamamos de Ocidente, 
e o mesmo se dará no futuro... embora para isso faltem eternidades. Não se tome entretanto tal fenômeno como simultâneo ao 
primeiro. A prova é que o dirigente da S. T. B. teve que ir ao Oriente, tocando em Lisboa, para voltar ao Ocidente, “no começo do 
século XX”, como anunciara Blavatsky na Introdução da sua “Doutrina Secreta”. Foi aliás a península ibérica que se incumbiu da fusão 
racial com os povos autóctones da América do Sul. O termo APTA que faz parte do Ex-libris do Professor Henrique José de Souza, 
além de significar “creche, presépio, manjedoura (e daí a adulteração desse sentido para o do lugar do nascimento de Jeoshua ou 
Jesus), também quer dizer, “lugar onde o Sol nasce, lugar para onde o mesmo se dirige”... Porque se chama Shamballah de “País do 
Ocidente”? Com essa pergunta está dito tudo... Nesse caso, o Oriente foi, até há bem pouco tempo, o APTA da evolução da Mônada, 
passando agora a ser o Ocidente. O decorrer desta obra, se não bastassem todos os nossos trabalhos anteriores, demonstrará 
fartamente todas essas nossas afirmativas. 
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O verdadeiro teósofo, tem que se esforçar, com todas as potências de sua alma, 
em ser destes últimos, não no sentido cristão e egoísta de “eleição” e “salvação” para ele 
só, esquecendo os demais, mas no sentido humano de “ser homem” e procurar, que 
“nada humano lhe seja alheio” – à guisa da clássica sentença de Terêncio. Possa assim, 
se no entanto não lhe for dado ir fisicamente ao Tibete, onde prática e livremente são 
ensinadas essas coisas por Seres superiores, para os duais “a própria adoração não seria 
idolatria”, como o disse Blavatsky, fazer com que “o Tibete venha a si” repetindo com 
outras palavras o mesmo que disse o mestre Mahoma, sempre bendito: “A Montanha virá 
a mim, se eu não puder ir à Montanha”... 

 

A MONARQUIA UNIVERSAL 
 

Dante Alighieri, além da “Divina Comédia”, deixou outras obras, entre 
as quais “DE MONARQUIA”, com a qual defende a tese de que a 
Humanidade só será feliz sob o governo de um “Monarca Universal”, 
símbolo pouco compreendido pela generalidade dos seus leitores, já que 
Dante, como demonstra René Guenón, tendo se inspirado para a feitura do 
seu grande poema, em Mohyidin Ibn Arabi, “O Mestre por excelência” do 
pensamento metafísico muçulmano, nada mais faz no livro, cujo trecho se 
reproduz nesta página, do que se referir ao “REI DO MUNDO”, uma das 
mais velhas tradições transhimalaianas, tão bem conhecidas de Mohyidln 
lbn Arabi. Sobre o “Rei do Mundo”, Dhâranâ em inúmeras edições anteriores 
tem feito as mais claras referências. 

 

"Tudo é bom e excelente – diz Dante Alighieri – quando está conforme à intenção 
do primeiro agente, que é a Divindade. Isto é evidente, salvo para quem nega que a 
bondade divina atinge a perfeição suprema. É da intenção de Deus que tudo represente 
uma semelhança divina na medida em que o permita a própria natureza; pelo que se 
disse: “Façamos o homem à nossa imagem e semelhança” (Gênesis, 1, 26). Embora “à 
imagem” não se possa dizer quanto às coisas inferiores ao homem, “à semelhança" pode-
se aplicar a qualquer ser, já que todo o Universo não é senão uma sombra da bondade 
divina. Logo, o gênero humano é bom e excelente, quando em tudo quanto pode ser, se 
assemelha a Deus. O gênero humano, porém, tanto mais se assemelha a Deus, quanto 
mais é UNO, já que a verdadeira razão da unidade nele se encontra. Pelo que está 
escrito, "Ouve, Israel: Deus, teu Senhor, é uno". (Deuteronômio, VI, 4). Pois bem, o 
gênero humano é mais UNO, quando em um todo se congrega, o que não pode ocorrer, 
senão quando está sujeito á um Príncipe, como é obvio. Logo, o gênero humano mais se 
assemelha a Deus, quando obedece a um só príncipe, e por conseguinte reponde melhor 
á intenção divina. Da mesma maneira todo filho se conduz bem e excelentemente, 
quando imita, na medida em que lhe permita a natureza, o exemplo de um pai perfeito. O 
gênero humano é filho do céu, que é perfeitíssimo em todas as suas obras; o homem é 
engendrado pelo homem e pelo Sol, segundo o livro da Audição Natural (Aristóteles, 
Física, II, 2), Logo, o gênero humano se conduz excelentemente quando imita, enquanto 
se lhe permite a natureza, o exemplo do céu. E como o céu todo é regido em todas es 
suas partes por um movimento único, que é o primeiro móbil, e por um motor único, que é 
Deus – segundo a filosofia, com evidência, ensina à razão humana – resulta que, se se 
racionar bem, a humanidade alcança a excelência, quando se regula por um Príncipe, 
como único motor, e por uma lei, como único movimento. Do que surge como necessário 
para o bem do mundo que haja uma Monarquia, ou Principado único, chamado Império. 

--------------------- 
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"A concórdia é o movimento uniforme de muitas vontades. Nisto aparece que a 
unidade da vontade, que se induz pelo movimento uniforme, é a raiz da concórdia, ou a 
própria concórdia. Dizemos que um grupo de homens é concorde, quando todos se 
movem ao mesmo tempo e na mesma direção, o que depende formalmente de suas 
vontades. A virtude volitiva é uma potência, e a espécie de bem apreendi do é sua forma, 
á qual, como todas as formas, é una por si mesma, e se multiplica segundo a 
multiplicação da matéria que a recebe, como a alma, o número e as de mais formas que 
entram nos compostos. Toda concórdia depende da unidade que reside na vontade; 
quando o gênero humano vive melhor, ha uma certa concórdia. Assim como o homem se 
sente melhor quanto à alma e quanto ao corpo, se existe concórdia, o mesmo 
acontecendo na casa, na cidade e no reino, assim também acontecerá com todo o gênero 
humano. Por conseguinte, o melhor estado do gênero humano depende da unidade da 
vontade. Porém isto não pode ocorrer, se não houver urna vontade única, senhora e 
reguladora de todas as demais em uma, pois a.,, vontade dos mortais necessita direção, 
segundo ensina o Filósofo no último livro a Nicomaco (Nicomaco, X, 5). E esta não pode 
existir, se não houver um Príncipe de todos, cuja vontade possa ser senhora e reguladora 
de todas as demais.” 

 

Versos Áureos de Pitágoras 
 

PREPARAÇÃO 

1. Aos Deuses imortais o culto consagrado  

2. Rende; e tua fé conserva. Prestigia  

3. Dos sublimes. Heróis a imarcecida lembrança  

4. E a memória eteral dos supremos  Espíritos. 

 

PURIFICAÇÃO 

5. Bom filho, reto irmão, terno esposo e bom pai  

6. Sê; e para amigo o amigo da virtude 

7. Escolhe, e cede sempre a seus dóceis conselhos;  

8. Segue de sua vida os trâmites serenos; 

9. Sê sincero e bondoso, e não o deixes nunca,  

10. Se possível te for; pois uma lei severa 

11. Agrilhoa o Poder junto à Necessidade.  

12. Está em tuas mãos combater e vencer  

13. Tuas loucas paixões; aprende a dominá-las,  

14. Sê sóbrio, ativo e casto; as cóleras evita.  

15. Em público, ou só, não te permitas nunca  

16. O mal; e, mais que tudo, a ti mesmo respeita-te;  

17. Pensa antes de falar, pensa antes de agir, 

18. Sê justo. Não esqueças: um poder invencível  

19. Ordena de morrer; e os bens e as honrarias, 

20. Fáceis de adquirir, são fáceis de perder. 

21. Quanto aos males fatais que o Destino acarreta,  

22. Julga-os pelo que são; suporta-os, procura, 
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23. Quão possível te seja, o rigor abrandar-lhes. 

24. Os Deuses aos mais cruéis não entregam os sábios.  

25. Como a Verdade, o Erro adoradores conta. 

26. O filósofo aprova ou adverte com calma;  

27. E, se o Erro triunfa, ele se afasta e espera.  

28. Ouve, e no coração grava as minhas palavras;  

29. Fecha os olhos e o ouvido a toda prevenção; 

30. Teme o exemplo de um outro, e pensa por ti mesmo;  

31. Consulta, delibera e escolhe livremente. 

32. Deixa aos loucos o agir sem um fim e sem causa;  

33. Tu deves contemplar no presente o futuro. 

34. Não pretendas fazer aquilo que não saibas.  

35. Aprende; tudo cede à constância o ao tempo.  

36. Cuida em tua saúde; e ministra com método 

37. Alimentos ao corpo e repouso ao espirito.  

38. Pouco ou muito cuidar evita sempre; o zelo  

39. Igualmente se prende a um e a outro excesso.  

40. Têm o luxo e a avareza efeitos semelhantes.  

41. Deves buscar em tudo um meio justo e bom. 

 

PERFEIÇÃO 

42. Que se não passe um dia, amigo, sem buscares  

43. Saber: que fiz eu hoje? E, hoje, que olvidei?  

44. Se foi o mal, abstém-te; e, se o bem, persevera,  

45. Meus conselhos medita; e os estima; e os pratica:  

46. E te conduzirão às divinas virtudes. 

47. Por esse que gravou em nossos corações  

48. A Tetrada sagrada, imenso e puro símbolo,  

49. Fonte da Natureza; e modelo dos Deuses,  

50. Juro. Antes, porém, que a tua alma, fiel 

51. Ao, seu dever, invoque, e, com fervor os Deuses,  

52. Cujo socorro imenso e valioso e forte 

53. Te fará concluir as obras começadas,  

54. Segue-lhe o ensino, e não te iludirás:  

55. Dos seres sondarás a mais estranha essência;  

56. Conhecerás de Tudo o principio e o termo.  

57. E, se o seu permitir, saberás que a Natura,  

58. Em tudo semelhante, é a mesma em toda a parte.  

59. Conhecedor, assim, de todos teus direitos, 

60. Terás o coração livre de vãos desejos. 

61. E saberás que o mal que aos homens cilicia, 
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62. De seu querer é fruto; e que esses infelizes 

63. Procuram longe os bens cuja fonte em si trazem.  

64. Seres que saibam ser ditosos são mui raros.  

65. Joguetes das paixões oscilando nas vagas, 

66. Rolam, cegos, num mar. sem bordas e sem termo,  

67. Sem poder resistir nem  ceder à tormenta.  

68. Salvai-os, grande Zeus, abrindo-lhes os olhos!...  

69. Mas, não: aos homens cabe, – eles, raça divina,  

70. O Erro discernir, e saber a verdade. 

71. A Natureza os serve. E  tu que a penetraste,  

72. Homem, sábio é ditoso, a paz seja contigo.  

73. Observa minhas leis, abstém-te das coisas 

74. Que tua alma receia, em distinguindo-as bem; 

75. Sobre teu corpo reine e brilhe a inteligência,  

76. Para que, te ascendendo ao Éter fulgurante, 

77. Mesmo entre os Imortais consigas ser um Deus! 

 

INICIAÇÃO 
 

INTRODUÇÃO 

ANTONIO CASTAÑO FERREIRA 

 

A progressiva evolução da consciência espiritual do homem até abarcar a mente 
infinita, ou o conhecimento no plano universal, pode ser compreendida como uma série de 
estados de ser,  que dão uma idéia de determinado plano da natureza. Para obter o fim 
visada pela própria lei do progresso, passa o homem, ou qualquer outro ser auto-
consciente, por modificações que são, pelos sábios, de todas as épocas, classificadas 
numa série setenária; daí falarem em 7 estados de consciência, cada um deles se 
caracterizando por uma percepção particular – ou do .mundo físico, crosta do Universo, 
ou do mundo sensível, alma do Universo – até que realmente mergulhe na consciência 
espiritual, ou seja, a fusão com a Causa, sem causa de todas os manifestações e, 
portanto, a plenitude do Ser, a libertação.” 

A este estado chamamos" "Moksha" ou "Nirvana", a suprema realização, a 
superação ou a iluminação perfeita, representada pelos "Christos" e pelos "Buddhas".  

Até lograrem a realizar derradeira, de acordo com a Lei natural, os seres 
conscientes deverão atravessar grandes sistemas, denominados “Sistemas Planetários”, 
em 7 etapas de um Universo Solar. Há, entretanto, um meio de, num período curto de 
algumas vidas atingir este supremo estado. É a isto que chamamos de “Caminho direto” 
ou “Iniciação”. Assim, o candidato à Iluminação, sujeita-se a um regime que o aparta 
definitivamente do meio e das necessidades dos seus irmãos do mesmo ciclo. Isto porque 
deverá passar por transformação radical, não só no mundo psíquico; senão também no 
próprio físico, que lhe permita despertar as faculdades indispensáveis, possibilitando a 
compreensão da natureza essencial das verdades de ordem universal; verdades estas 
que o colocam .num plano infinitamente superior ao dos demais homens de sua época. 
Todos nós sabemos que uma semente vegetal,  por exemplo, precisa para se 
transformar numa  planta  da  mesma espécie da que a originou, de uma determinada 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  141 – Julho de 1950 – Ano XXV 

Redator : Dr. Ary Vasconcelos 

 9

quantidade de energia natural que lhe é comunicada, através da luz, do calor ou do frio; e 
do produto de certas reações bioquímicas. Para esta transformação necessita, ainda, de 
um determinado tempo que se chama o ciclo evolutivo da planta. 

Da mesma forma o homem, para desenvolver completamente sua “consciência 
discriminativa”, e transformá-la em “consciência universal”, única que lhe dá a percepção 
da realidade eterna, necessita tombem de uma quantidade de energia que, normalmente, 
só poderia ser armazenada através de kalpas inumeráveis. 

Para abreviar a evolução natural, os Iluminados, pertencentes a Jerarquias muito 
superiores à humana, codificaram as leis Naturais, facilitando, assim, a obtenção desta 
energia infinita que possibilita, num curto ciclo, a realização de todas as transformações 
interiores que levarão à consciência total. 

Que energia será esta? Como alcançá-la? Como empregá-la? São as perguntas 
que todos formulam. Suas respostas só serão possíveis, através de um estudo 
sistematizado do processo iniciático. 

No domínio da ciência oficial, o processo da "Iarovização", descoberto pelo 
.professor Lysenko,  demonstrou essa asserção de ordem oculta. Seu método constitui, 
essencialmente, em submeter as sementes de trigo, antes de seu plantio, a um 
tratamento térmico em estufas conjugado à iluminação artificial de poderosas lâmpadas 
de Luz Solar, que comunicam às sementes energias, que são por elas absorvidas e que 
lhes abreviam o ciclo vegetativo. 

E fato bastante conhecido, principalmente dos viajantes que visitam a Índia, o caso 
de faquires que, tomando uma semente de uma árvore frutífera, comunicam através de 
sua vontade, as energias que necessita para sua transformação em árvore. Por este 
processo, eles reduzem a algumas horas o ciclo vegetativo que normalmente, levaria 
alguns anos, conseguindo ao cabo delas colher do arbusto, que no início da demonstração 
era apenas uma semente, frutos maduros. 

Também o homem, para conseguir, sua iniciação, utiliza uma energia de ordem 
cósmica, que deveria acumular em uma infinidade de kalpas. 

Que energia é esta, afinal? 

A Índia, através dos seus "Tantras", nos fala de uma força que está latente em 
todos os seres: Kundalini Shakti, a força, serpentina. Kundalini, palavra sânscrita, que se 
originou de Kunda, ou seja o  3o Logos, o Espírito Santo, é a forma pela qual a energia 
criadora do  Universo se manifesta no mundo fenomênico.  A  terminação “line” indica a 
energia feminina de "Kunda". Os Persas, nas suas obras que tratam das coisas ocultas, 
em particular, no "Avesta" classificam esta força Universal em:  

a. Vohufryana, o fogo do corpo humano e dos animais;  

b. Urvazistâ o fogo dos vegetais;  

c. Vohuverazaite ou Bereziçavanha, o fogo interior da, terra; 

d. Çpenista, o fogo de Ahura, o Fogo Sagrado, o Fogo Divino.  

Assim, toda iniciação tem por  fim imediato, o desenvolvimento e o domínio de 
Kundalini, que é a grande alavanca capaz de mudar o centro de gravidade da consciência 
humana, comum até transcender os limites do Universo manifestado, deslocando-a, 
portanto, para o domínio do Eterno. Daí as exigências a que se submete o “Aspirante a 
Mestrado”, indispensáveis para poder lograr este poder infinito. Estas exigências estão 
perfeitamente consignadas nas regras imutáveis que regem a vida dos discípulos. 
Podemos resumir em alguns itens, o que é indispensável para a qualificação do homem 
na categoria de discípulo aceito: 

a. Meios de vida que lhe permitais viver em absoluta pureza.  

b. Vontade inflexível de alcançar o fim a que se propôs. 
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c. Desprendimento absoluto em relação às coisas exteriores. 

Isto conseguido, poderá então começar sob a direção de seu Mestre, a modificar 
por uma persistente atividade no sentido conveniente, sua  natureza física e psíquica.
 Segundo as transformações que se forem dando, vai alcançando certas 
modalidades de ser, que são simbolizadas por grãos iniciáticos, que sempre lhe são 
conferidos por Aquele que assumiu, perante a Lei Universal, o dever de orientá-lo. Esta 
orientação é feita, apenas, através de sugestões muito sutis, e de temas de meditação, 
apresentados sempre por símbolos ou alegorias. Isto porque, segundo o velho adágio de 
todos os que trilharam este caminho: “O Adepto se faz e não é feito por ninguém”. 

Todavia, é preciso notar que ninguém poderá atingir a plenitude de consciência 
sozinho, sem guia, sem a experiência milenar de um Guru, porque os perigos que 
rodeiam a todo aquele que levanta seus olhos para o ideal superior, são inumeráveis e 
muitas vezes imperceptíveis ao olhar dos menos previdentes. É esta a razão pela qual é 
hábito de todo Guru experimentar os candidatos ao discipulado, antes de serem 
definitivamente aceitos, e sobre este ponto vamos transcrever a palavra de um destes 
sublimes instrutores, conhecido por todo o mundo espiritualista, através das obras de 
Helena Petrovna Blavatsky, pelo nome de Mahatma Kut-Humi: 

“Ninguém entra em contato conosco, ninguém pode conseguir mais conhecimento, 
sobre nós, sem que seja submetido a provas. A série de provas a que é submetido na 
Europa e na Índia é a da Raja-Yoga; elas têm a finalidade de desenvolver todos os 
germes bons e maus que existem latentes em sua natureza. A regra, é inflexível e 
ninguém dela escapa, seja aquele que nos escreva somente puma carta, seja o que na 
intimidade de seu coração exprima um forte desejo de obter o conhecimento oculto. 

Não é suficiente saber o que o discípulo faz ou deixa de fazer em um momento 
dado e em certas circunstâncias durante o período de provação. É preciso conhecer de 
que é capaz em  diferentes ocasiões. 

Cada ser humano contém em si vastas potencialidades, e é dever dos Adeptos 
rodear o Aspirante de circunstâncias que lhe permitam tomar o caminho de mão direita, 
se para isto tiver capacidade. 

Não temos o direito nem de lhe tirar as possibilidades, nem de dirigi-lo no bom 
caminho. Se hoje é sincero e bom, poderá, amanhã, graças a uma nova cadeia de 
circunstâncias revelar-se traidor, ingrato, poltrão e fraco de espírito". 

 

O CONTO INICIÁTICO 

 

O Poder das Palavras 
EDGAR ALLAN POE 

(Do Grego: Oinos, o Vinho; Agathos, o Bem) 

 

Oinos: – Perdoa, Agathos, a fraqueza de um espírito que. a imortalidade só há 
pouco revestiu! 

Agathos: – Nada disseste que necessite de perdão, Oinos. Nem mesmo aqui o 
conhecimento é produto da intuição. Pede sabedoria aos anjos, livremente, e ela te será 
dada. 

Oinos: – Mas eu sonhei que nesta existência ficaria imediatamente conhecedor de 
todas as coisas e tornar-me-ia, assim, imediatamente feliz, por, conhecer tudo. 
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Agathos: – Ah! a felicidade não está no conhecimento, irias na aquisição do 
conhecimento! Sabendo para sempre, seremos para sempre venturosos; saber tudo, 
porém, seria diabólica maldição.  

Oinos: – O Altíssimo, contudo, não conhece todas as coisas? 

Agathos: – E isso (visto como ele é o Sumamente Feliz) deve ser, todavia, a única 
coisa que mesmo Ele desconhece. 

Oinos: – Desde, porém, que a cada hora aumentamos o saber, não deverão afinal 
ser conhecidas todas as coisas? 

Agathos: – Contempla as distâncias do abismo! Tenta forçar o olhar pela multidão 
dos panoramas das estrelas, enquanto vagarosamente atravessamos por entre elas, 
sempre e sempre! Não é a própria visão espiritual completamente detida pelas 
intermináveis muralhas de ouro do Universo? Por essas muralhas de miríades de corpos 
cintilantes, de que só o número parece fundir-se na unidade? 

Oinos: – Claramente percebo que o infinito da matéria não é um sonho.  

Agathos: – Não há sonho no Éden; mas aqui se murmura que o único objeto desse 
infinito de Matéria é produzir fontes infinitas, nas quais a alma possa saciar a sede de 
conhecer, que é nela, para sempre, insaciável, uma vez que saciá-la seria extinguir a 
própria alma. Fazei-me pois perguntas, meu Oinos, franca e destemidamente. Vamos. 
Deixaremos à esquerda a elevada harmonia das Plêiades e desceremos rapidamente do 
trono para as campinas estreladas além de Orion, onde, em vez de amores perfeitos, 
violetas e goivos silvestres, estão os canteiros dos sóis tríplices e tricolores. 

Oinos: – E agora, Agathos, enquanto continuamos, instruí-me! Fala-me da 
linguagem familiar da terra. Não compreendi até agora o que me deste a entender, a 
respeito dos modos ou dos processos daquilo que, quando mortais, estávamos 
acostumados a chamar Criação. Queres dizer que o Criador não é Deus? 

Agathos: – Querer dizer que a Divindade não cria coisa alguma. 

Oinos: – Explica-te. 

Agathos: – Somente no começo é que a Divindade criou. As criaturas aparentes, 
que se vêm formando perpetuamente, por todo o Universo, podem ser consideradas 
apenas como resultados mediatos ou indiretos, e não os diretos ou imediatos, do poder 
criador da Divindade. 

Oinos: – Esta idéia, meu Agathos, seria considerada extremamente herética entre 
os homens. 

Agathos: – Entre os anjos, meu  Oinos, é vista como uma verdade simples.  

Oinos: – Posso compreender até aqui que certas  operaçõesdo, que chamamos 
natureza, ou leis naturais, podem, sob certas condições, dar origem àquilo que tem toda a 
aparência de criação. 

Pouco antes da destruição final da terra realizaram-se, lembro-me bem, com pleno 
sucesso, muitas experiências daquilo que certos filósofos foram bastante fracos para 
denominar a criação do animálculo. 

Agathos: – Os casos á que te referes eram, de fato, exemplos, da criação 
secundária, a única espécie dei criação que jamais houve, desde que o verbo falou, 
dando existência à primeira lei.  

Oinos: – Não são os mundos estrelados, que a cada instante irrompem nos céus, 
vindos dos abismos do Nada, não são essas estrelas, Agathos, a  obra  imediata do Rei? 

Agathos: – Tentarei, meu Oinos, guiar-te, passo a passo, até à concepção que 
objetivo. Estás bem certo de que, da mesma forma que nenhum pensamento pode 
perecer, assim também nenhum ato existe, sem resultados infinitos. Movíamos, por 
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exemplo, nossas mãos, quando vivíamos na terra, e, no fazê-lo, imprimíamos vibrações à 
atmosfera circundante. Essa vibração estendia-se indefinidamente, até dar impulso a 
cada partícula do ar terrestre, que, daí por diante, e para sempre, era agitado pelo simples 
movimento da mão. Os matemáticos de nosso globo bem conheciam tal fato. Fizeram da 
verdade, dos efeitos peculiares produzidos nos fluidos pelos impulsos especiais, um 
objeto de cálculo exato; de modo que se tornou fácil determinar, em que período exato, 
um impulso de determinada extensão circularia o orbe e influenciaria (para sempre) cada 
átomo da atmosfera circumambiente. Retrocedendo, não encontraram dificuldade em 
determinar, por um efeito dado, sob determinadas condições, o valor do impulso original. 
Ora, os matemáticos, que viram serem os resultados de qualquer impulso conhecido 
inteiramente sem fim; que viram ser possível rastrear cuidadosamente uma parte dessas 
consequências, por meio da análise algébrica; que igualmente viram a facilidade do 
cálculo retrocessivo; esses homens viram, ao mesmo tempo, que tal espécie de análise 
continha em, si mesma a capacidade de infinitos progressos, que não havia limites 
concebíveis para seu avanço e sua aplicabilidade, exceto os do intelecto de quem a 
conduzia ou aplicava. Nesse ponto, porém, nossos matemáticos pararam. 

Oinos: – E por que, Agathos, iriam continuar? 

Agathos: – Porque além disso havia diversas considerações de profundo interesse. 
Do que sabiam, deduzia-se que um ser de infinita inteligência, alguém a quem a perfeição 
da análise algébrica não apresenta mistérios, não teria dificuldade apresenta seguir 
qualquer impulso dado ao ar, o dado ao éter pelo ar, até às mais remotas consequências, 
mesmo em qualquer época do tempo, infinitamente remota. É, com efeito, demonstrável 
que qualquer impulso semelhante, dado ao ar, deve, no fim, influenciar cada ente 
individual, que exista dentro do universo; e o ser de infinita inteligência, o ser que 
imaginamos, poderia acompanhar as ondulações remotas do impulso, segui-Ias mais 
além, em suas influências sobre todas as partículas de toda a matéria; e, mais além, 
eternamente, em suas modificações das velhas formas, ou, em outras palavras, em suas 
criações cio que é novo; até que as encontrasse refletidas, e ineficientes afinal, depois de 
irem de encontro ao trono da Divindade. E não somente um ser assim poderia fazer isso, 
mas em qualquer época, fosse-lhe fornecida uma consequência qualquer, fosse, por 
exemplo, apresentado ao seu exame um desses inúmeros cometas, ele não teria 
dificuldade em determinar, pela retrogradação analítica, a que impulso original devia o 
cometa sua existência. Tal poder de retrocessão, em sua absoluta perfeição e plenitude, 
tal faculdade de coordenar, em todas as, épocas, todos os  efeitos e todas as causas, é, 
naturalmente, prerrogativa apenas da Divindade. Mas, em todas as variações de grau, 
inferior à perfeição absoluta, é esse mesmo poder exercido pelo exército inteiro das 
inteligências angélicas. 

Oinos: – Mas falas simplesmente dos impulsos dados ao ar. 

Agathos: – Ao falar do ar, reporto-me apenas à terra; mas a proposição geral 
refere-se a impulsos sobre o éter, que, visto como enche, e enche sozinho, todo o 
espaço, é por isso o grande meio de criação. 

Oinos: – Então todo o movimento, de qualquer natureza, cria? 

Agathos: – Deve ser: mas uma verdadeira filosofia há muito ensinou que a fonte de 
todo movimento é o pensamento e que a fonte de todo, pensamento é...  

Oinos: – Deus.  

Agathos: – Tenho-te falado, Oinos, como a um filho da bela terra, que 
recentemente pereceu, de impulsos sobre a atmosfera da Terra. 

Oinos: – Sim, é verdade. 

Agathos: – E enquanto assim  falava, não te atravessou a mente alguma idéia, a 
respeito do poder físico das palavras? Não é cada palavra um impulso sobre o ar? 
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Oinos: – Mas, por que Agathos, choras? E por que, oh! por que as tuas asas 
desfalecem, ao pairarmos sobre esta bela estrela, que é a mais verde e, contudo, a mais 
terrível de todas as que temos encontrado em nosso vôo? Suas brilhantes flores parecem 
um sonho de fada, mas seus potentes vulcões lembram as paixões de um coração 
turbulento. 

Agathos: – Não se parecem, são; são sonhos e paixões! Essa estranha estrela faz 
agora três séculos que, com as mãos entrelaçadas e os olhos rasos d'água aos pés da 
minha amada, eu mesmo a criei, proferindo palavras apaixonadas. Sutis brilhantes, flores 
são os mais amados de todos os sonhos irrealizados e seus coléricos vulcões são as 
paixões do mais turbulento e do mais profanado dos corações! 

 

INTERPRETAÇÃO DA MITOLOGIA 
H. J. SOUZA 

 

                 

“O mito é um símbolo velado contendo uma grande 
verdade “cósmica.” (M. Heindel) 

 

OS DOZE TRABALHOS DE HÉRCULES 
 

Segundo a mitologia grega, Herakles, que mais tarde se tornaria Hércules, para os 
latinos, era filho de Júpiter e Alcmene. 

Desde o berço deu provas de urna força espantosa contando-se que com apenas 
dias reduziu a pedaços dois horrendos dragões que Juno enciumada lhe enviara. 

Com o decorrer dos anos o herói tornou-se de uma altura espantosa e de uma 
força ainda mais extraordinária. Diz-se que um dia, tendo fome, abateu um boi e devorou-
o. Bebia num copo ciclópico que para transportá-lo eram necessários dois homens, e que 
ele esvaziava com apenas uma das mãos. 

Xenofonte, reproduzindo o apólogo de Pródico, relata: “Quando Hércules cresceu, 
retirou-se para um lugar afastado de todos, para pensar na escolha do seu gênero de 
vida. Nesse retiro apareceram-lhe duas mulheres de grande estatura, uma das quais 
muito bonita, a Virtude, tinha um rosto majestoso e cheio de dignidade; nos seus olhos 
via-se o pudor, e pairava a modéstia em todos os seus gestos; estava vestida de branco. 
A outra, a Moleza ou Volúpia era nédia e de uma cor viva; o seu olhar ousado e as suas 
roupas magníficas mostravam bem quem era ela. Cada uma quis conquistar Hércules 
com as suas promessas; finalmente ele escolheu a Virtude, que no caso em questão é 
sinônimo de Valor”. 

Este trecho é por si tão claro que dispensa maiores comentários. É evidente o 
simbolismo da renúncia que todo o discípulo deve fazer, no umbral da Iniciação, à 
Volúpia, ao Mal, e a escolha da Virtude como a eleita do seu coração. 

Vimos pois que Hércules adotara um gênero de vida árduo e por isso não 
estranharemos que se  apresente ao rei de Micenas, Euristeu, e que este lhe imponha 
doze terríveis trabalhos. 

O nome Herakles, que representa o deus solar grego, é derivado do sânscrito Hari-
Kules, o Senhor Sol, o Espirito Planetário da Ronda, o Mel-Khalt fenício, que significa o 
Senhor da Cidade, relacionando-se ainda com o Ogam gaulês. Os doze trabalhos 
simbolizam as provas iniciáticas por que passava o postulante à iniciação. Passado o  Sol 
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pelas 12 casas zodiacais concluiu um ciclo astronômico e todos os ciclos secretos se 
baseiam no simbolismo de Hércules.  

A precessão dos equinócios, no fim de 25.920 anos, marca um ciclo grande ligado 
ao mistério das estrelas polares ou  o "Olho de Druva", que vela por sua filha, a Terra. 

 

INTERPRETAÇÃO DOS DOZE TRABALHOS 
 

1. COMBATE CONTRA O LEÃO, DE NEMÉIA.  

Numa floresta próxima a Neméia existia um gigantesco, leão que  assolava o país: 
Hércules agarrou-o, esmagou-o com as suas robustas, mãos, vestindo-se depois com 
apele que lhe arrancara com as unhas, e que lhe passou a servir de escudo. 

Arrancou-lhe a pele para cobrir o seu corpo como símbolo do Sol que, no seu signo 
zodiacal está em exaltação, tornando-se por isso, como diz a própria mitologia, 
invulnerável. Os “leões ardentes”, são os deuses da mais alta hierarquia criadora. 
Promana deles o hálito vital que anima todas as criaturas e pode espiritualizar os que a 
ele se chegam. 

 

2. LUTA CONTRA A HIDRA DE LERNA 

No lago de Lerna, junto dos pântanos marginais de Argos, vivia uma horrível hidra 
de sete cabeças. Filho de Tifon (Tiphaon) e Ecdina (Echdina). esse hórrido monstro 
exalava um, hálito peçonhento que envenenava todo o país, matando a quem o 
respirasse. Quando se lhe cortava uma das cabeças, duas se lhe nasciam imediatamente. 
Corresponde nas teogonias nórdicas: ao dragão Fafner, que guardava os tesouros dos 
Nibelungos. É o símbolo das forças brutas da Natureza elementar. É a expressão sintética 
e medonha dos monstros apocalípticos da cadeia lunar (antecedente da nossa que é a da 
Terra), ou mais claramente, “não deuses”, os deuses sombrios que perpetuamente 
assediam  os que pretendem libertar dos caucásicos grilhões, que os cativam à roda dos 
nascimentos e das mortes. É, no final das contas, a infausta sombra do mal que se 
contrapõe à fastigiosa luz do Bem. Tifon e Ecdina tinham na hidra de Lerna o produto 
legítimo de suas naturezas. Para matá-la, Hércules teve o concurso de seu fiel  
companheiro Iolaus. Este agitou contra  o animal fatídico o fogo purificador dos archotes 
acesos nas trípodes dos  templos Iniciáticos, Iolaus, a lei de Io, a Lua, Ísis, ou a Sabedoria 
Iniciática das Idades. 

Só o fogo sagrado da Iniciação destrói  as trevas da Ignorância. 

 

3. CAÇA AO JAVALI DE ERIMANTO 

Erimanto era uma montanha da Arcádia, onde habitava ura terrível Javali que 
devastava a região. Hércules partiu à sua caça e capturou-o vivo. Erimanto é oriundo de 
Heros Mantheia, que significa em grego “o conhecimento do espírito”, simbolizado no 
javali. Esse animal aparece, aliás, em todas as tradições como símbolo da Sabedoria 
Secreta. 

Adonis, Thamus e outros foram destroçados por javalis. 

Varaha, o javali, ao contrário, foi quem matou o demônio Hiranyakha, que 
mergulhara a Terra no abismo das águas. Gautama, o Buda, dizem lendas, morreu de 
uma indigestão de carne de ,javali. A alegoria é clara: foi obrigado a desencarnar, como 
todos os grandes Iluminados, que deram em excesso conhecimentos esotéricos à 
Humanidade.  
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4. CAPTURA DA CORÇA CERINITA 

Nas montanhas da Arcádia vivia a corça Cerinita, de galhos de ouro e patas de 
bronze, consagrada a Artemis pela ninfa Taigeta. Incansável, desafiava todos o 
caçadores que  a perseguiam. Hércules, durante um ano, por montes e vales  perseguiu-a 
até os Hiperbóreos. Cansada, a corça retornou sobre seus passos para a Arcádia, onde 
se refugiou no santuário de deusa. Aí alcançou-a Hércules, mas não a matou, em atenção 
aos rogos de Apoio e sua irmã. Esta alegoria é também de fácil interpretação: a Arcádia, a  
Arca onde se conservam as sementes de todo ser vivente, ou sejam, os mundos divinos 
das regiões inferiores, é a mesma terra chamada Agarta pelos hindus, a Arghya; símbolo 
da Lua, de onde procedem todos os seres na terra, e que hoje se esconde aos olhos 
obscurecidos dos homens, nas invioláveis cidades subterrâneas. Por isso a corça lunar, já 
aureolada pelos fulgores do Sol, calca o bronze atlante, de que eram feitos seus cascos. 
Pôde assim  ser consagrada a Artemis, Diana, a Deusa da Pura Luz, a Casta Virgem que 
jamais conhecera as alegrias do himeneu nem as máculas do amor, representando a 
própria verdade solar como  Taigeta, uma das Plêiades, Mamas ou Amas de Kartikéia. 
Este é o Salvador, segundo a concepção bramânica, ou melhor, o Chefe dos Guerreiros 
Celestes – o Ackdorge das tradições transhimalaicas – que virá, cavalgando seu níveo 
corcel, abrir os portas da Idade de Ouro. 

Estando a corça Cerinita ligada à tradição dos atlantes, é patente que Hércules 
apreende aqui o mistério do antigo povo vermelho cujas relíquias iniciáticas se encontram 
custodiadas na verdadeira cidade Eterna (eterna não somente por ser imperecível, mas 
por conter em si a própria Eternidade...), na Agarta ou Arcádia. Aí, dia e noite, fulguram 
Apolo e Artemis, o Deus do Fogo e a Deusa da Luz, expressões da própria Divindade 
desdobrada, duplificada na maravilhosa geminação para consumar o grande sacrifício da 
Criação. Esses Deuses tinham (e têm) em Hércules seu próprio Filho, que é, para 
usarmos de um símbolo familiar ao Ocidente, “o verbo feito carne”. 

 

5. DESTRUIÇÂO DAS AVES DO ESTÍNFALE  

O vale do Estínfale entre altas montanhas, formava uma bacia onde as águas das 
neves derretidas formavam um gigantesco charco. Nas suas margens viviam 
monstruosas aves criadas por Ares ou Marte (deus da destruição, segundo a mitologia 
grega) e que lançavam como dardos suas penas. Possuíam bicos, garras e asas de 
bronze. Infestavam os campos cultivados e repostavam-se em carne humana. Hércules, 
com o auxílio de címbalos de bronze apropriados para espantar tais pássaros conseguiu 
atrai-los para fora do bosque, matando-os então a flechadas. Seja qual for a etimologia 
que lhe dêem os mitólogos, para nós ocultistas, são elas as aves fálicas que se nutrem  
de carne sacrificada no carnaval do sexo. (Carnaval ou “carne-vale”). 

 

6. PRISÃO DO TOURO DE CRETA  

Poseidon ou Netuno; Senhor das Águas; ofereceu a Minos, Menes, Manu, de 
Creta, um touro que se tornou furioso porque o rei não o quis oferecer em sacrifício ao 
deus. Tornou-se o terror da ilha, até que Hércules o capturou e domou. Evidencia-se 
neste hercúleo trabalho, a fúria da lei do Touro, dominante da 4a sub-raça atlante, da qual 
tirou o seu nome – Torânica ou Turânica - justamente por ter vivido sob o  influxo do signo 
zodiacal de Taurus. Essa lei levantou-se no arrebol da nova raça nascida na Advarsha – o 
berço dos árias ou Aries, o Carneiro, e dirigida pelo Manu Vaivasvata - até às ubérrimas 
terras de Sapta-Sindharvas. 

Até aqui o símbolo, agora a interpretação: em plena raça ariana Hércules subjuga a 
tradicional magia atlante, representada no furioso touro – o quaternário inferior. 

 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  141 – Julho de 1950 – Ano XXV 

Redator : Dr. Ary Vasconcelos 

 16

7.  ROUBO DOS CAVALOS DE DIOMEDES 

O rei da Trácia, Diomedes, filho de Marte e Cirene, possuía uns cavalos ferozes 
que se, alimentavam de carne humana e vomitavam chamas. Hércules capturou-os, 
levou-os a Eristeu, abandonando-os depois no monte Olimpo onde animais ferozes os 
massacraram. 

O nome “Diomedes” é a contração de Dios-Medos, deus dos medas, dos 
zoroastros ou guardiães, do misterioso Fogo Celeste que se manifestará cone Losnoch, 
na Idade de Ouro, como o 10o avatara de Vishnu, o Kalki-avatara, o cavalo branco das 
tradições indianas.  

 

8. FURTO DO CINTO DE HIPÓLITA 

No país das Amazonas, nação composta apenas de mulheres guerreiras, reinava a 
rainha Hipólita. Hércules, a quem Eristeu ordenara que lhe trouxesse um cinto que essa 
princesa sempre usava, venceu as Amazonas e raptou Hipólita a quem fez casar com seu 
amigo Teseu.  

Este trabalho de Hércules é  um dos maiores enigmas e representa vìvida rnente o 
mistério da redenção sexual da Humanidade. Jamais foi dito sobre a Terra o significado 
supremo deste símbolo, nem mesmo pelos grandes Instrutores ou Iniciados que, de ciclo  
em ciclo, espalham entre o gentio de todas as nações as verdades eternas. Poderíamos 
dar aqui, ante o olhar claro de nossos leitores, comentários amargos sobre o panorama 
abrasado das guerras e delitos sexuais em que – peregrinos punidos pelas contingências 
cármicas – nos debatemos. Mas os leitores podem e devem compreender isso apenas 
olhando para dentro de si mesmos, meditando e achando no seu Cristo interior o Mestre 
que, qual Virgílio para Dante, lhes mostrará o inferno de sua personalidade e a de 
quantos ganharam a carne como castigo. É melhor portanto, discorrermos sinteticamente 
sobre este trabalho, oferecendo aos nossos irmãos em Humanidade, elementos 
riquíssimos para meditarem e se salvarem enquanto há tempo.   

Este trabalho de Hércules vela  o mistério das grandes profântidas que outrora, no 
segredo dos santuários, entreviam, na profética tremulina das chamas de Agni, o destino 
dos homens e dos povos. Essas mulheres, profântidas, sibilas, pitonisas, mulheres 
divinizadas enfim, resguardavam  nos templos  a própria sabedoria  representada por 
Ahura Mazda, pela luz de “Súria”, pelo ardor de Osíris e pelo amor infinito de Dionísios. 
São estas expressões, várias, mas idênticas próprio Verbo, que se há de apresentar no 
fim deste negro ciclo que, entenebrece o mundo, quando vier no seu flamívono cavalo 
alado, o Avatara do País dos Calquis. Estavam essas profântidas  relacionadas com o 
nome da própria rainha das Amazonas – Hipólita. É por isso que vemos as Amazonas 
contrapostas, heroicamente ao amor humano, em todas as lendas e tradições. Só 
Hércules não com sua força bruta, mas por ser o símbolo vivo do próprio mistério que 
elas custodiavam, poderia vencê-las. Encontramos, perpetuados pelos bardos, nos cantos 
nórdicos, o portentoso e iniciático ciclo dos Nibelungos no qual vemos as mesmas 
Amazonas com o nome de Valquírias, filhas de Wotan e da deusa Erda, a  Mãe-Terra 
(Mater-Rhea ou Matéria). Tinham elas o alcandorado destino, de acender no peito dos 
mortais a ânsia da imortalidade, que se concretizava no heroísmo que as levava a pugnar 
na eterna liça deste baixo mundo pelo amor  ideal de todos os Iluminados – a 
Fraternidade. Valquírias, Val-Kyrias . (Vale dos Kyres, Kurus, etc.), Kuretas, Kyrias; são 
vocábulos prodigiosos radicados ao Kuru sânscrito, os filhosdo Sol, a raça eleita das 
tradições e que tinha o papei de conservar a Ciência Secreta de nossos maiores. Daí a 
origem da Cures ou Torre, cidade dos sabinos, fundada por Médio Filho e Himela, seus 
deuses superiores, e dos termos outorgados como títulos honoríficos aos chefes das 
cúrias romanas, que recebiam, como símbolo de sua delicada e importante função social, 
uma pequena lança de ferro chamada hasta pura. Essa hasta romana era uma espécie da 
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“Balança da Justiça”, que presidia a todas as  transações jurídicas do direito quiritário 
(kyris). 

Por esses étimos constata-se que as Valquírias eram a perfeita representação do 
eterno feminino que corporifica as aspirações nobres, ou seja, a expressão tradicional da 
própria Sabedoria, as deusas Ísis, Astartéia, Anat, Semiramis, Minerva, Palas Atenéia, 
etc.  

A chave sexual deste símbolo faculta a compreensão da constante luta entre o 
Homem e a Mulher, permanentemente condicionados à ânsia passional, mas realizando o 
desígnio oculto da evolução: queremos dizer com isto, praticando sua unificação no 
Filho, que vem a ser o resultado do choque amoroso. Envoltos nas ondas tumultuárias 
da paixão, o Homem e a Mulher vão, apesar de tudo, evoluindo, até chegarem ao dia da 
“redenção do pecado, original”, em que eles, harmônicos entre si, desaparecem no 
Andrógino, devido ao equilíbrio dos elementos solares e lunares de sua tríplice 
constituição. 

 

9. LIMPEZA DAS CAVALARIÇAS DE ÁUGIAS  

Áugias, rei da Élida, possuía uns estábulos com três mil bois e que havia trinta 
anos não eram limpos. Prometeu dar a Hércules o décimo do rebanho, se ele as 
limpasse. Hércules desviou o curso do rio Alfeu e suas águas invadiram o curral, levando 
a enxurrada todo o esterco. 

Está evidente a correlação entre Élida e Helios, e a seguir, Augêis, cujo nome, em 
grego, designa luz, raios de sol, etc. As imundícies das estrebarias simbolizam este baixo 
mundo de animalidades, que necessita ser purificado para que o sol do Espírito se possa 
manifestar na Terra e propiciar o advento da Satya Yuga, Idade de Ouro vaticinada pelos 
profetas, videntes e  pitonisas de todos os tempos. Só assim poderão os cavalos do carro 
de ouro do Sol, cavalgar a Terra,  conduzindo o Senhor da Luz na Mercabah, o carro de 
fogo. 

10. ROUBO DOS BOIS DE GERION 

Diz a mitologia que Gerion, monstro de três corpos, tinha para guardar seus 
rebanhos um cão de duas cabeças e um dragão de sete. Hércules matou Gerion e seus 
guardas, e carregou os bois. 

Os, bois de Gerion, ou de Ger-Io, o Senhor de Ísis, são representados no Egito 
pelo boi Ápis e  Mnenis. Este símbolo relaciona-se com o da Vaca bramânica, no que 
concerne a Osíris, o aspecto masculino da Divindade ao passo que lo, a terneira cantada 
de Ésquilo, é a própria Ísis, sua esposa e irmã. Mais um passo e compreendemos que a 
Índia é a Mãe da Humanidade e o Egito o Pai.  Por isso, se o sacerdote da terra de 
Khemi era a encarnação do poder filosófico e científico, o Adepto indiano, no seu 
profundo misticismo, representava a encarnação do Amor, característica feminina. 
Delineiam-se,  assim, os dois caminhos apontados em todos os livros sagrados, 
representados por nações: Jnaña e Bhakti. Essas duas sendas de  Sabedoria e Devoção, 
respectivamente, se completam com a de Karma, que é bem expressa nos povos da Ásia 
Menor. 

11. ROUBO DAS MAÇÃS DE OURO DO JARDIM DAS HESPÉRIDES 

Vênus como estrela da manhã chama-se Lúcifer, Portadora da Luz, Fósforos, em 
grego. Como estrela da tarde é chamada Vésper ou, em grego, Hésper, Hesperos. De 
Vênus ou Shukra, vieram, no dizer dos Sábios, as altas Inteligências cósmicas que deram 
à Humanidade o intelecto, acontecimento transcendente que a mitologia grega representa 
veladamente no símbolo de Prometeu. É aliás patente a ligação do nome Prometeu com 
Pramanteia, o pramanta, a cruz védica de onde brota Agni, o fogo sagrado, o Espírito que 
anima. Pois no jardim das Hespérides, as Atlântidas, as setes filhas de Atlas, guardavam 
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os pomos da Árvore da Sabedoria, árvore que os hebreus colocaram no seu ,Gan-Eden, 
junto à Árvore da Vida. Ficavam esses, maravilhosos jardins, na Atlântida, cujos restos, 
conhecidos como a ilha de  Posseidones, constituem o 4o, continente ou o Kusha-dwipa 
purânico. Transplantando as maçãs por toda a bacia mediterrânea, Hércules fez com que 
ali florescessem os mais venerados mistérios da antiguidade. Ao simbolismo desse divino 
roubo, que é, na verdade, antes uma prodigiosa transplantação de experiências 
imprescindíveis à evolução humana, prende-se o grande mistério da queda ou descida no 
sexo. Por “queda no sexo” queremos nos referir à perpetuação da espécie mediante a 
geração sexual, mistério que a tradição judaico-cristã ainda conserva, embora  os seus 
comentadores não o saibam, interpretar. 

O “pomo de Adão” atravessado, como se diz vulgarmente, na garganta do homem, 
tem de fato relação íntima com o centro psíquico Vishuda, situado nessa região, e que por 
sua vez tem ligação com Vênus. Como força sutil da  Natureza ou “tatva”, Vênus é o 
Akasha, origem psíquica do som, que faculta ao homem a expressão das idéias. A 
modificação das cordas vocais, quando o varão surge do adolescente, comprova que 
Vishuda e o Sexo se influenciam reciprocamente. 

 

12. ENCADEAMENTO DO CÉRBERO 

Finalizando o rosário cruciático de seus trabalhos, Hércules desce ao sombrio 
Tártaro e encadeia Cérbero, o cão de três cabeças, guardião dos reinos inferiores. 
Significa este seu último trabalho que no final dos “ciclos da necessidade todos os 
homens já osirificados, habitarão a Terra Interdita. 

Eis o motivo a ter a Fraternidade de Kaleb (palavra esta que significa cão em 
árabe) no deserto líbico, situada a 23° de latitude norte, adotado por emblema o cão, que 
resplandece em Sirius. 

 

AINDA SOBRE CAGLIOSTRO 
 

LUIZ FELIPE DA ROCHA FRAGOSO 

 

Conde de Cagliostro, Barão José Bálsamo, Conde de Fênix e outros nomes, 
inclusive o maçônico de Atersata – Príncipe dos Sábios – eis corno se apresentou  
durante alguns anos do século XVIII, na Europa, um homem famoso, que atravessou 
aquela época e seus acontecimentos turbilhonantes, como um meteoro. Sobre ele, 
conhecido mais vulgarmente como CONDE DE CAGLIOSTRO, é que no número anterior 
de Dhâranâ deixamos escrito um artigo, relembrando suas famosas profecias feitas 
perante uma explosiva reunião maçônica em Paris no dia 10 de Maio de 1875. 

A personalidade deste Homem curioso, inteiramente fora do comum, tem sido 
divulgada de tal forma, que ele aparece como um grande charlatão. Por outro lado, todos 
quantos têm escrito sobre ele, com espírito de censura, não conseguiram deixar na mente 
dos leitores uma convicção, uma certeza, um esclarecimento positivo sobre tão estranho 
ser. Alexandre Dumas Pai, o famoso romancista, em sua obra “Memórias de um médico”, 
fantasia de tal maneira os acontecimentos, levado por uma mentalidade de romancista de 
ficção, que nos apresenta, embora relatando muitos fatos verídicos, já que teve 
oportunidade de manusear documentos que foram encontrados por ele, um Conde de 
Cagliostro, ou melhor um José Bálsamo, que mais se assemelha aos olhos do leitor jovem 
moderno, a um personagem de novela cinematográfica, próprio para um filme em série. 
Esse romance e mais o também famoso, embora menos, “José Bálsamo”, de Camilo 
Castelo Branco, nada mais têm feito do que sustentar através tantos anos, uma positiva 
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campanha de desmoralização do famoso Mago, embora seus autores já tenham 
desaparecido deste mundo. 

Apesar de tudo, os leitores dessas obras e de outros escritos esparsos que têm 
surgido durante tantos anos, não sabem até hoje se tantos nomes designavam uma, só 
pessoa ou mais de uma. Ficou uma dúvida, uma incerteza, uma presunção. Realmente, 
podemos, nós da STB, afirmar que o Conde de Cagliostro e José Bálsamo eram duas 
pessoas distintas. Sobre que fundamento podemos fazer tal afirmação? Sobre 
documentos e revelações diretas que têm vindo até este autêntico Colégio Iniciático, 
porque que a STB o tem proclamado sempre, em que pese a opinião de quantos críticos 
à boca pequena e à pena curta, e por isso mesmo apressados, a tem procurado 
contraditar – como tal, é esta nossa Instituição no ciclo atual da história humana, a 
detentora, conservadora e propagadora das Verdades que sempre foram no passado o 
apanágio de quantos COLÉGIOS idênticos têm existido, não importando a função e 
maneira, portanto, de agir de cada um deles, já que esta varia de conformidade com as 
necessidades do ciclo em que se mantém sua organização militante. 

Esta afirmação categórica não significa uma espécie de “álibi” que procura a STB, 
centro de estudos, núcleo cultural, e mais uma vez, Colégio Iniciático, para o Conde de 
Cagliostro, como quem dissesse: “não amigos, não é este o culpado; é aquele”; como 
quem acusasse uma pessoa para desculpar outra, transferindo de uma para outra o 
libelo. Quem estudar com espírito crítico imparcial, com espírito científico, quem estudar 
assim e meticulosamente a história dos movimentos que se desenvolveram na Europa 
desde antiguidade bem longínqua, passando pelas várias ordens iniciáticas que 
medraram por lá, e se tornaram famosas, inclusive a dos Templários, pela sua 
importância histórica e esotérica, importância tão grande que, chegada a certa altura, em 
que surgia como dona de quase toda a Europa, o que levou o famoso Papa Clemente V a 
se mancomunar com o não menos famoso rei Felipe, o Belo, afim de juntos, com data 
marcada antecipadamente, levar a cabo o tremendo massacre de seus membros, 
inclusive de Jacques De Molay, seguido do confisco de todos os bens coletivos e 
privados, quem estudar assim toda a curva histórica dos acontecimentos, até a Revolução 
Francesa de 1789, que instituiu a Democracia no Mundo, e portanto, marcou um grande 
passo avante na civilização – o que é incontestável – compreenderá com olhos limpos, 
então, o papel formidável de Cagliostro ou de José Bálsamo, e da Maçonaria, por esse 
Ser, dirigida, então. A Maçonaria, que hoje muito raramente, relembra Cagliostro, mesmo 
porque desde aquela época já não era muito bem visto por ela, embora tivesse   
dominado  e a tornado a grande força  propulsora e precipitadora dos acontecimentos 
culminantes, a  Maçonaria pode muito bem compreender, ou pelo menos vislumbrar no 
emaranhado de tentos fatos, que a nossa afirmativa de duas personalidades, Cagliostro e 
Bálsamo, é perfeitamente compreensível. Joaquim e Boaz falam por si como dois 
símbolos, mas como duas verdades eternas, reais, objetivas, atuantes. E – forçoso é 
repetir – quem estuda aqueles acontecimentos com olhos limpos e isenção de ânimo, 
compreenderá, então, também que se dava um ponto final e culminante a um “processus” 
que durara 479 anos, tanto que nas ruas de Paris, nos dias tormentosos e trepidantes da 
Revolução, ouviram-se vozes que bradavam “Por Jacques”. E compreenderá, ainda, que 
os que viviam aqueles momentos, não poderiam, evidentemente, fazer urna crítica 
histórica dos mesmos acontecimentos, porque estes ainda não se tinham tornado um 
panorama para a posteridade ainda futura poder contemplá-lo corno passado; e dessa 
forma, os que calam, e os amigos dos que calam, não se sentiam, com  certeza, em 
posição confortável... 

Hoje já não se fala mais em “Conde de Cagliostro”, embora o recordemos na STB, 
de quando em quando para defendê-lo, porque já desapareceu, e agora é fácil dizer dele 
contra ele, o que se quiser. Hoje o ciclo é outro; hoje os acontecimentos são outros, a 
tônica do impulso evolutivo da civilização vibra numa outra escala. 
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O fato, em resumo, é que Bálsamo e Cagliostro continuam a ser um enigma para 
todos os curiosos do assunto. Fechamos, pois com uma categórica afirmativa, uma 
polêmica velha, muito antiga, em que de um lado muito se escreveu contra a afirmativa 
destas páginas, e de outro muito se trabalhou pela felicidade humana. Uma polêmica que 
data de cento e sessenta e um anos atrás. 

 

A MORAL 
 

MAURICE MAETERIINCK (A Inteligência das flores) 

 

“É na nossa razão, consciente ou não consciente, que se forma a nossa moral. Sob 
este pomo de vista, poderiam estremar-se ali três regiões: no fundo, a parte mais cerrada, 
mais espessa e mais geral, que chamaremos o senso-comum; um pouco mais acima, 
elevando-se já as idéias de utilidade e de gozo imateriais, o que se poderia chamar bom-
senso; e enfim, no ponto mais alto, admitindo, mas analisando tão severamente quanto 
possível as reivindicações da imaginação, dos sentimentos e de tudo que prende a nossa 
vida consciente à inconsciente e às forças desconhecidas, interiores e exteriores, a parte 
indeterminada daquela mesma razão total, a que nós daremos o nome de razão mística. 

A moral do senso-comum é a moral do egoísmo prático, de todos os instintos e de 
todos os gozos materiais. Quem toma por base o senso-comum, entende que só há urna 
certeza: a da sua própria vida. Nessa vida, descende-se ao fundo das coisas, há só dois 
males reais: a doença e a pobreza; e dois verdadeiros irredutíveis: a saúde e a riqueza. O 
mais, alegrias e pesares que nascem dos sentimentos, das paixões, é imaginário, visto 
que depende da idéia que dele fazemos. 

O bom-senso, um pouco menos material, menos animal, encara as coisas de mais 
alto. Atende ainda à utilidade, mas já admite a utilidade espiritual ou sentimental. Conhece 
alegrias e pesares, afeições e antipatias, cujos objetos podem existir na imaginação. 
Julga ocupar solidariamente todas as culminâncias da razão. Faz algumas concessões no 
que não é sensivelmente do domínio desta, isto é, as paixões, aos sentimentos e a todo o 
mistério que os cerca.  

Um dos traços característicos do nosso tempo é confiarmos cada vez mais, e 
quase exclusivamente, naquelas partes da nossa inteligência, que chamamos senso-
comum e bom-senso. Não foi sempre assim. Noutro tempo, o homem só baseava no 
bom-senso uma parte muito restrita e a mais vulgar da sua vida. O resto tinha seus 
fundamentos em outras regiões do nosso espírito. especialmente na imaginação. Por 
exemplo, as religiões e com elas a moral, mais límpida, elevaram-se a grande distância 
do minúsculo recinto do bom-senso. 

Temos assim três morais. Esta terceira abrange tudo que se estende desde as 
virtudes do bom-senso, necessárias á nossa felicidade material e espiritual, até ao infinito 
do heroísmo, do sacrifício, da bondade, do amor, do probidade e da dignidade de 
consciência.” 
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ASTROLOGIA 
 

O Zodíaco e as suas Influências 

Por SILVA MACHADO 

 

Sabemos da astronomia elementar que o Sol se move em torno da Terra segundo 
um círculo máximo da esfera celeste: a eclítica. Se traçarmos, uma faixa de 30 graus de 
amplitude, tendo a eclítica como centro, verificaremos que os planetas se movem todos 
em trajetórias que se encontram circunscritas pela  eclítica. A essa faixa  singular da 
esfera celeste os antigos chamaram de Zodíaco.  

Zodíaco etimológica mente significa “pequeno animal”. Este estranho significado 
tem a sua razão de ser, uma vez que, nesta zona especial do céu, se desenha uma série 
de constelações, que os antigos supunham representar animais, homens, deuses, 
vegetais e minerais. 

O Zodíaco representa um papel fundamental na astrologia. É através do Zodíaco 
que se movem o Sol, a Lua e os planetas. De acordo com os conceitos modernos, sabe-
se que é realmente a Terra e os planetas e satélites que se movem em redor do Sol, 
conservando-se este, em primeira aproximação, fixo. 

O intervalo de tempo utilizado pelos astros para efetuar uma volta completa no 
redor do Sol é a revolução sideral, ou em termos mais simples, um ano. 

No zodíaco se distribuem doze constelações, chamadas, porisso mesmo, de 
constelações zodiacais. 

As constelações zodiacais são conhecidas pelos seguintes nomes: 

^̂   Aries        __    Taurus   `̀    Gemini 

 

 aa   Câncer         bb      Leo    cc      Virgo  

 
dd Libra   ee Scorpio  ff Sagittarius  

 
gg Capricórnio   hh Aquarius  ii Piscis 

 

Ao lado dos nomes de cada constelação escreveu-se o símbolo, forma abreviada, 
pela qual se pode, sem perda de tempo, representar a constelação. 

Antes de mais nada devemos fazer uma ligeira nota sobre a diferença que há entre 
signo e constelação zodiacal. Chama-se constelação zodiacal a cada um dos doze 
asterismos que se distribuem pela eclítica. Signo é uma divisão arbitrária do Zodíaco; 
cada região zodiacal de 360 graus é um signo do zodíaco. Com doze signos teremos 360 
graus. Cada signo recebe o nome da constelação zodiacal correspondente. Assim o signo 
de 0 a 30 graus é o signo de Áries. 

Atualmente os signos não coincidem mais com as constelações que lhes deram os 
nomes. Por exemplo, o signo de Áries ocupa agora a posição em que se acha a 
constelação de Aquários. 

Um dos maiores mistérios da astrologia é a relação que existe entre signo e 
constelação. Grande parte do descrédito pela astrologia reside ainda nesta correlação. A 
astrologia esotérica, a verdadeira astrologia manipula com as constelações, ao passo que 
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a astrologia exotérica, a astrologia ocidental apenas se preocupa com os signos, deixando 
de lado as constelações.  

A razão de ser desse desencontro entre signos é constelações está na prece são dos 
equinócios. Devido a interação das massas os planetas modificam a gravitação solar. A 
mecânica celeste determinou que o ponto vernal, ponto de encontro, do equador celeste 
com a eclítica, ponto a partir do qual se inicia a contagem dos signos, se desloca, através 
da eclítica de forma que no fim de 26.000 anos, em média, executa uma revolução  
completa, o que faz com que os signos se desloquem através das constelações zodiacais.  

Para efeito de maior simplicidade, iremos supor que ao signos correspondam às 
constelações, de modo que poderemos tomar esses dois termos como, sinônimos. 

O Zodíaco é a parte fundamental, constitui o alicerce sobre o qual descansa todo o 
enorme edifício que é a astrologia. As constelações zodiacais são os emissores das 
ondas, as fontes plasmadoras do padrão das personalidades, bem como representam, 
por suas influências, as linhas mestras do destino de cada um, e do destino das 
coletividades. 

Na figura 2 vemos a representação usual do zodíaco. De Este para Oeste se 
estende uma linha determinada por dois pontos: o ponto Vernal (ponto equinocial da 
Primavera) e o Ponto Equinocial do Outono. É a linha dos equinócios. A noventa graus 
desses dois pontos se achara dois outros, que representam o Ponto Do Solstício do 
Inverno e o Ponto do Solstício do Verão. A linha que os une é a linha do solstício. 
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Os trinta graus – ou os signos – que seguem imediatamente os pontos acima 
indicados, chamam-se Signos Cardeais, os que vêm depois deste são os Signos Fixos; e 
os que os sucedem são, finalmente, os Signos Móveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tríplice divisão do Zodíaco tem importância capital na interpretação de um 
horóscopo.  

A qualidade CARDEAL indica sempre atividade, iniciativa, representando o 
ESPÍRITO. 

A qualidade FIXA indica Estabilidade, representando a inércia, a MATÉRIA. A 
qualidade MÓVEL combina as duas primeiras e indica que o plano de vida se dirige para 
a Diversidade, representando a ALMA. 

A cada uma dessas três divisões do Zodíaco correspondem quatro signos. Por esta 
razão são conhecidas pelo nome genérico de Quadruplicidades. 

Os signos cardeais são: Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. 

Os signos fixos são: Taurus, Leo, Scorpio e Aquários. 

Os signos móveis são: Gemini, Virgo, Sagitarius e Piscis. 

NORTE

OESTE
(POENTE)

ESTE
(NASCENTE)

SUL
Solstício do Inverno

Equinócio do
Outono

Equinócio da
Primavera

Solstício do Verão

270º

300º

330º

30º

60º120º

0º180º

150º

210º

240º

90º

REPRESENTAÇÃO dos signos do Zodíaco. Cada região zodiacal é de 30º.
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Por outro lado, os signos se podem agrupar em quatro séries de três elementos; 
são as Triplicidades. 

As triplicidades constituem verdadeiramente o ponto cardeal da astrologia. São 
conhecidas pelos nomes dos quatro elementos primitivos: Fogo, Terra, Ar e Água. 
Correspondem aos quatro humores, ou aos quatro tipos elementares da personalidade. 

São os seguintes os signos que compõem cada uma das triplicidades:  

TRIPLICIDADE DO FOGO: Áries, Leo e Sagitarius. 

TRIPLICIDADE DA TERRA: Taurus, Virgo e Capricórnio. 

TRIPLICIDADE DO AR: Gemini, Libra e Aquarius. 

TRIPLICIDADE DA ÁGUA: Câncer, Scorpio e Piscis. 

As triplicidades poderiam, de um modo genérico, ser representadas pelas 
seguintes palavras chaves: 

FOGO  ESPÍRITO  EMANAÇÃO   EXPRESSAR- SE  

AR  MENTAL  REFLEXÃO   ENCONTRAR-SE  

ÁGUA  ALMA   PERPETUAR-SE  PERPETUAÇÃO 

TERRA MATÉRIA  SER – EXISTIR  REVELAÇÃO 

Os signos também se dividem em:  

POSITIVOS ou DIURNOS: Fogo e Ar  

NEGATIVOS ou NOTURNOS: Terra e Água. 

Sob o ponto de vista dos humores teríamos:  

FOGO  Tipo COLÉRICO 

TERRA Tipo MELANCÓLICO  

AR  Tipo SANGUÍNEO  

ÁGUA  Tipo FLEUGMÁTICO.  

Dadas todas essas características gerais, podemos agora estudar mais de perto as 
triplicidades: 

 

TRIPLICIDADE DO FOGO 

Expressa o espiritual  e filosófico. As pessoas que têm o Ascendente nesta 
triplicidade propendem para o lado espiritual e devocional da vida. Toda a atitude, toda a 
atividade é dirigida para o alto, para o sublime. O idealismo é a filosofia de vida abraçada 
pelos natos dessa triplicidade. Suas vidas são norteadas segundo um tipo ideal que 
imaginaram. Se por acaso não conseguem se amoldar ao padrão preestabelecido, 
sofrem, se desesperam. Devido a esse excessivo idealismo, os assunto de ordem 
material são profundamente prejudicados. O espectro do fracasso ronda de perto os 
nascidos nessa triplicidade. Literariamente poderiam ser definidos pelos IDEALISTAS 
FRACASSADOS. 

 

TRIPLICIDADE DA TERRA 

Científico, intelectual, prático, material e sensual. Esta triplicidade indica que as 
experiências da vida são obtidas através de objetivos materiais ou físicos. O interesse das 
pessoas que apresentam muitos planetas nesta triplicidade encontra-se nas tarefas e 
atrações relacionadas com o prático, o tangível, o físico. 
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Progridem lentamente, mas de forma segura. Seu caráter se acha revestido de 
predicados fortes, de paciência e de tenacidade. Aprendem pela experiência material, e 
só através dela. 

 

TRIPLICIDADE DO AR 

Mental, artístico, finura. Esta tríplicidade está intimamente ligada à mente. As 
pessoas nascidas nos signos dessa triplicidade tendem para o lado profissional ou 
artfstico. No seu caráter apresentam tudo quanto se define como LIVRE, 
INDEPENDENTE e HUMANO. Sem se desapegarem das coisas materiais, tendem para o 
espiritual. Arrastam-se, para empregar-se uma analogia conhecida, pelo lodo, tendo 
sempre os olhos voltados para o alto. A parte material, sensual é uma simples condição, 
não um fim. 

 

TRIPLICIDADE DA ÁGUA 

Emocional, plástico, reprodutivo e aglutinativo. Estes signos são os pontos críticos 
entre o físico e as condições mentais. As pessoas neles nascidas são mais emocionais do 
que físicas. São os psíquicos, sempre impressionáveis e atraídos para as experiências 
sensitivas ou sentimentais. 

Passadas assim em revista as condições das triplicidades já estamos com uma 
visão de como iniciar uma interpretação do horóscopo. Os signos representam os grandes 
transmissores cósmicos, as fontes donde promanam as energias electromagnéticas que 
irão atuar sobre o campo também electromagnético de cada um. 

O Zodíaco emite; os homens recebem essas poderosas vibrações cósmicas. O 
extenso e misterioso campo magnético zodiacal é, entretanto, modificado pelas posições 
planetárias. As configurações, ou aspectos dos planetas interferem continuamente sobre 
as emanações do Zodíaco. É neste, porém, que encontramos a base, a razão de ser, das 
atuações dos astros. Os planetas apenas modificam, não criam, não geram vibrações. 

O conhecimento perfeito das triplicidades é das quadruplicidades, é que conduzirá 
fielmente à interpretação de um tema astrológico. Se não compreendermos as 
triplicidades e quadruplicidades, a nossa interpretação será falha, não nos levará a 
resultado algum, pois estamos falseando a base, o fundamento das ações astrológicas. 

 

ASPECTOS DA CIVILIZAÇÃO PRÉHISTÓRICA DA AMÉRICA 

 

VOTAN 
 

Votan, personagem mais ou menos mítico, celebrado pelas tradições indígenas, 
personifica uma era de civilização, que se não é primitiva, é pelo menos muito antiga, 
entre Tabasco e Uzumacinta. Simboliza ainda a era dos reis divinos e pelo mito da 
serpente a que está ligado, pode ser interpretado como o demiurgos do mental. 

Soberano dos Chans ou Chanes, termo tzendal, que significa serpente, e que o 
historiador Ordoñez. traduz por cobras, teria vindo do outro lado do mar das Antilhas, 
trazendo consigo numerosos emigrantes comandados por vários chefes inferiores. 

Ordoñez assinala-lhe, por pátria, a misteriosa Valum-Votan. Mais tarde, juntam-se 
a seus povos novos emigrantes, os tzequils ou Mahuattaques. Na lingua tzendal, o 
primeiro termo significa: “saia, roupa interior”. O historiador Cabrera julga que esse nome 
lhes foi dado em virtude do sistema religioso que lhes era próprio, o naqualismo. Falavam 
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o nahuatt, diz Ordoñez, o que referenda Cabrera, quando explica que, em Chiapaneca, 
tzequil significa um mexicano. 

Dizem as tradições que Votan fez quatro viagens, à terra estranha donde vieram os 
estrangeiros. Votan dividiu em quatro reinos a terra conquistada: o de Na-Chan, 
soberano, e os três vassalos de Yucatã, Guatemala e Tulhá. O império votânico é 
identificado ainda com o de Xibalba dos Quichés, e o de Xibalbay dos Cakchiquels. 

Nuñez de Ia Vega, Ordoñez e Cabrera dão cada um a versão mais ou menos 
competa da memória redigida por Votan.   Rivero nos representa esta obra como 
gravada na pedra, em hieróglifos, na língua tzendal, e que teria sido conservada num 
templo, não longe das margens de Huéhuétan. Escreve Ordoñez: “Votan, a terceira das 
personagens assinaladas no calendário, (dos povos Oxaca) enumera numa memória 
histórica, escrita em língua indiana, todos os países e nações que visitou, e há até hoje, 
na região le Téopixca, uma raça dita de Votans. Ele se intitula o “senhor da madeira oca”, 
que chamam de Tepaneguaste  3  , conta que viu o grande edifício  4 que os homens, pelo 
conselho dos antepassados comuns, construíram da terra ao céu; que ele é o primeiro 
homem enviado por Deus para dividir e partilhar a terra dos Índios; e que lá onde viu o 
grande edifício é que Deus deu a cada povo o seu idioma particular. Acrescenta que 
soltou a Huéhuétan   5  que é uma localidade de  Soconusco, e que levou para aí tapirés, 
grandes tesouros, colocados numa casa triste e obscura que ele construiu soprando 
várias vezes; e entregando-o a uma sacerdotisa Tapianes    6  para guardar”. 

Segundo Ordoñez, Votan é da raça das serpentes, que tira sua origem de Chivin. 
Cabrera parece ter tirado da “Probanza de Votan”, obra de Ordoñez hoje perdida, uma 
versão curiosa, que assim resumimos: “Que ele, Votan, é uma serpente. Que conduziu 
sete famílias de Valum-Votan a êste continente e que resolveu viajar até chegar à raiz dos 
céus, a fim de encontrar seus pais, as serpentes, e se fazer reconhecer por eles; e que 
fez quatro viagens de Volum-Votan a Valum-Chivin”. 7 

Votan tinha ali um templo dirigido por uma sacerdotisa de estirpe nobre e assistida 
de índios plebeus, e parece ter sido o inventor da dança zavi (tapir). Segundo o 
historiador Brasseur, são de origem votânica as seguintes cidades: Na-Chan, a mais 
antiga; Tulhá ou Tula; Ghowel; Chiquimulá, na Guatemala; Hué-huétan, a antiga 
metrópole de Soconusco; Maypan, capital do Yucatã. As tradições dão, porém, como 
fundador desta última, a Zamná, rei-profeta, civilizador da península. Brasseur afirma 
ainda que vários templos foram dedicados a Votan, com o título de “coração do reino, 
coração do povo”. A famosa cruz de Palenque parece que é uma apoteose a Votan, que 
estendeu o seu domínio a treze províncias feudatárias, cujos príncipes formavam o 
conselho do monarca de Palenque. Esse historiador identifica-o ainda com Odon ou In 
Don dos Tarascos do Mihoacan, considerado divindade protetora do primeiro dia. Parece 
ser ainda Oton ou Oto Teuctli dos othonis (o senhor Oton). Othonis, no dizer de Pimentel 
e Buschman, vem de Otho (nada) e Mi (quieto), ou os errantes. O seu idioma era o hiang-
huingta (a língua permanente). 

 

 

 

 

                                                        
3 Tun ou tambor sagrado dos yucatécos; o Teponastli dos mexicanos. 
4 A Torre de Babel. 
5 Cidade dos Anciães, em mexicano. 
6 Deve ser Tlapianes que, em mexicano, quer dizer “guardas”, do verbo tlapia: guardar. 
7 Volum-Votan, em tzendal, é “terra de Votan”. Hoje é o nome de uma cidade arruinada perto de Teopixca. Volum-Chivim quer dizer 
“terra do lado de Imos”, que, dado como antepassado de Votan, é por extensão “terra dos antepassados”. 
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Ilustração: 

Legenda: 

VOTAN (quadro de Orozco). Não lembra esta tradição americana, outras do velho 
Oriente? 

 

O COSMOS É CONSCIENTE 
 

Tudo no Universo, em todos os seus reinos, é consciente, quer dizer, dotado de 
uma consciência que lhe é particular em seu próprio plano de percepção. É preciso nos 
lembrarmos, nós outros humanos, que pelo motivo de nós não percebermos qualquer 
sinal de consciência que pudéssemos reconhecer nas pedras, por exemplo, que isto não 
é razão para dizermos que nelas não exista consciência. A matéria “morta” ou “cega” não 
existe, tal como não existe Lei “cega” ou “inconsciente”. A filosofia oculta jamais se prende 
às aparências exteriores; para ela as Essências numenais possuem verdadeiramente 
mais realidade que suas contra-partes objetivas. 

O Universo é elaborado e guiado de dentro para fora, em baixo com em cima, 
sobre a Terra como no céu; e o homem, microcosmo e cópia em miniatura do 
macrocosmo, é o testemunho vivo dessa lei universal e de seu modo de ação. 
Observamos que cada movimento, ação ou gesto externo, voluntário ou mecânico, 
orgânico ou mental, é produzido e precedido por uma sensação ou emoção interna, 
vontade ou volição, pensamento ou inteligência. Como nenhum movimento ou mudança 
externa, quando é mortal, pode-se produzir no corpo exterior do homem sem ser 
provocado por um impulso interior dado por uma das três funções a que acabamos de nos 
referir, o mesmo acontece para com o universo externo ou manifestado. O Cosmos inteiro 
é guiado e animado por uma série quase infinita de Hierarquias de Seres sensíveis, 
tendo, cada um deles, uma missão a cumprir. Dhyan-Chohans ou Anjos, – qualquer que 
seja o nome que lhes dermos – são “Mensageiros”; apenas, porém, no sentido de agentes 
das Leis cármicas e cósmicas. Variam ao infinito nos graus respectivos de consciência e 
inteligência; denominá-los todos Espíritos puros, sem qualquer mistura terrestre, é 
simplesmente se permitir uma licença poética. São homens aperfeiçoados. Nas suas 
esferas superiores e menos materiais, não diferem, moralmente, dos seres humanos 
terrestres senão pelo fato de não possuírem sentimento da personalidade e natureza 
emocional humana duas características puramente terrestres. Os primeiros ou os 
”aperfeiçoados”, quando não apenas nascidos como homens, libertaram-se desses 
sentimentos, porque:  

a. não tem mais corpos carnais – esse peso que lastreia a alma, – e  

b. porque, o puro elemento espiritual, sem entraves e mais livre, os faz menos 
influenciados por Maia, (a ilusão, pela qual se toma o falso pelo verdadeiro), o 
que não pode acontecer com o homem, a menos que este seja um Adepto, 
quer dizer: um ser capaz de manter inteiramente separadas suas duas 
personalidades – a espiritual e a física. 

“Personalidade”, sendo uma limitação e uma relação, ou como Coleridge a define, 
“uma individualidade existente por si rnesma, mas com uma natureza como base”, é uma 
palavra que não pode naturalmente se aplicar a entidades não humanas; mas assim 
como sempre foi constatado por gerações de clarividentes, nenhum desses Seres, 
superior ou inferior, tem individualidade ou personalidade como entidade separada, eles 
não têm individualidade, no sentido que dá à essa palavra o Domem que diz: “Eu sou eu e 
ninguém mais”; em outros termos, eles não são conscientes de uma separatividade 
distinta como a que existe para os homens e as coisas da Terra. A individualidade é a 
característica das suas Hierarquias respetivas, e não das suas unidades, e essas 
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características variam somente com a classe do plano no qual pertencem essas 
Hierarquias; quanto mais se aproximam da região da Homogeneidade e do UM divino, 
mais essa individualidade é pura e pouco acentuada na Hierarquia. 

A Natureza, tomada no seu sentido abstrato não pode ser “inconsciente”, já que é 
emaciação da Consciência Absoluta, e por conseguinte, um dos seus aspectos sobre o 
plano manifestado. Onde o homem bastante ousado para recusará vegetação, ou mesmo 
aos minerais, uma consciência própria? Tudo que ele pode dizer é que essa consciência 
ultrapassa sua compreensão.” 

(H. P. BLAVATSKY - D. S.) 

II CONVENÇÃO 

Ilustração: foto 

Legenda: 

MESA que presidiu à seção inaugural da 11 Convenção da S. T. B. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Diretor Geral da S. T. R. com o Prefeito de São Lourenço. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

SAÍDA da Convenção, vendo-se Supremos dirigentes da S.T.B. 

Ilustração: 

Legenda: 

O PREFEITO agradece a homenagem que Ihe prestaram os convencionais. 

 

I I CONVENÇÃO 
 

A II Convenção Nacional da Sociedade Teosófica Brasileira realizada, de 24 a 26 
de fevereiro, em São Lourenço, constituiu, indiscutivelmente, um grande acontecimento, 
não só para a nossa instituição, como também para aquela estância hidromineral sul- 
mineira, a mais importante do pais e sede do nosso movimento espiritualista. Foi  uma 
bela demonstração cultural e artística que pôs em vibração entusiástica o povo de São 
Lourenço, cujo apoio deu maior realce e brilhantismo à Convenção e abriu novas e 
promissoras perspectivas para as futuras reuniões que ali serão levadas a efeito em 
fevereiro de todos os anos. 

De todas as partes do Brasil vieram Irmãos para participar dos trabalhos, das 
festas e do culto esotérico efetuados, destacando-se os do Instituto. Hermés, do :Rio de 
Janeiro, da Sociedade EspirituaIista Cruzeiro do Sul, da Rama de Santo André, da Rama 
Roso de Luna, de Campinas, todas do Estado de São Paulo, e o presidente do Instituto 
Teosófico Hilarião, de Belém do Pará. Cerca de 300 Irmãos e respectivas famílias foram 
ter a São Lourenço, numa demonstração de fidelidade á Obra do Sociedade Teosófica 
Brasileira, de apreço pela linda cidade sul-mineira e de fraternidade teosófica. 

A Convenção, com o animado debate em terno das teses apresentadas, todas elas 
abordando temas cie palpitante interesse para a S. T. B., quer de ordem cultural 
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doutrinária, quer administrativa, pedagógica e social, obteve um êxito surpreendente e 
magnífico, demonstrativo da vitalidade da instituição e do alto nível espiritual dos seus 
quadros teosóficos. Memorável foi, portanto, a II Convenção Nacional da S. T. B. que, sob 
a presidência de honra do nosso Venerável e Supremo Dirigente, Prof. Henrique José de 
Souza e de sua Exma. esposa, Sra. D. Helena Jefferson de Souza, e do Dr. Euripedes da 
Costa Prazeres, Prefeito de São Lourenço, fez com que a S. T. B. penetrasse no novo 
ciclo da sua Obra com inigualável brilhantismo e consagrador triunfo espiritual. 

 

Visita da Direção Geral da S. T. B. ao Prefeito de S. Lourenço 
Às 10 horas do dia 24, a Diretoria e Supremo Conselho da Sociedade Teosófica 

Brasileira, incorporados, tendo á frente o Diretor Geral, Irmão Dr. Pizarro Loureiro, 
estiveram em visita ao Dr. Euripedes da Costa Prazeres, Prefeito de São Lourenço, na 
sede do governo local. Recebidos ali. pelo ilustre médico e homem público mineiro, foi 
Sua Senhoria saudado pelo Irmão Dr. Pizarro Loureiro que, em palavras de caloroso 
elogio e da mais alta .justiça, destacou os relevantes serviços que o Dr. Euripedes da 
Costa Prazeres vem prestando a São Lourenço, no planejamento e execução de notáveis 
obras públicas, que já inscreveram o seu nome na gratidão imperecível do povo 
sanlourenciano, de quem ele é o primeiro mandatário, eleito em urnas democráticas. 
Traçou ainda o orador o perfil do médico e do homem de governo, do político que tem 
sabido conduzir a administração da estância acima das competições partidárias e dos 
interesses pessoais, com objetivo apenas de honrar o seu mandato, de corresponder à 
confiança do povo e de cumprir o seu dever de filho de Minas Gerais e de cidadão do 
Brasil. 

Terminadas as palmas com que todos os presentes sublinharam e fizeram suas as 
palavras do diretor-geral da S. T. B., falou o Dr. Euripedes da Costa Prazeres. Começou o 
eminente administrador por salientar a alegria espiritual com que recebia mais aquela 
manifestação da S. T. B., que escolhera aquele belo rincão de Minas Gerais para sua 
sede social e centro irradiador das suas idéias espiritualistas. Ela demonstrava, sobretudo 
– afirmou – o espírito fraterno dos seus associados e a lealdade dos seus propósitos, na 
constância com que, na pessoa do mandatário do povo local, homenageava e saudava 
São Lourenço, todos os anos, desde a inauguração do seu Templo na Vila Canaã. Isto 
indicava – prosseguiu – que a S. T. B., acima de tudo, se mantinha no plano superior do 
reconhecimento público, numa linha de conduta exemplar que não se pode medir por 
interesses ocasionais, mas pelos interesses permanentes dos seus fraternos ideais e dos 
seus deveres sociais. Admirava a S. T. B. pela elite cultural que reuniu em torno da sua 
bandeira espiritualista, pelas suas realizações intelectuais e artísticas e, principalmente, 
pela forma pacífica, elevada e cavalheiresca com que prega a sua mensagem de 
fraternidade. Agradecia aquela manifestação de apreço e de amizade, não como prêmio 
ao seu trabalho público, pois nada mais fizera até agora que cumprir o seu dever, ruas 
como uma prova de simpatia e de cordialidade ao eventual delegado do povo de São 
Lourenço, em cujo nome saudava a S. T. B. e desejava os melhores êxitos à sua II 
Convenção. 

Após os aplausos que coroaram o brilhante improviso do Dr. Euripedes da Costa 
Prazeres, foi servido um brasileiríssimo café a todos os presentes. 

 

A Exposição de trabalhos manuais e objetos artísticos 

Dentre as partes do programa da II Convenção da S. T. B., destacou-se a 
Exposição de Trabalhos Manuais e Objetos Artísticos, realizada, por gentileza do 
Conservatório Sul-Mineiro de Música, na sua atual sede. O seu êxito excedeu a todas as 
expectativas. Tanto assim foi que, programada para uma semana, dois dias depois de 
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inaugurada pelo Prefeito de São Lourenço, tivemos que encerrá-Ia, pois tudo quanto 
havia sido exposto fera adquirido peles visitantes, com resultados compensadores dos 
esforços despendidos para a sua organização e que reverteram para o fundo destinado á 
manutenção das obras sociais da S. T. B. 

 

A festa artístico-musical do dia 25 

É de justiça, porém, salientar, como dominadora do programa público, a festa 
artístico-musical organizada pela S. T. B., no dia 25 de fevereiro, às 21 horas, na sede do 
Conservatório Sul-Mineiro de Música. O valor dos artistas, todos membros da S. T. B., do 
Rio, São Paulo e de São Lourenço, com a colaboração gentilíssima da Exma. Sra. 
Professora D. Lucy Roubaud Reis, diretora do Conservatório, o programa selecionado e 
os entusiásticos aplausos da assistência que lotou completamente o amplo salão do 
Conservatório, fazendo justiça a cada um dos intérpretes, dizem, melhor do que quaisquer 
palavras, do extraordinário êxito alcançado pela festa, a maior, se não nos enganamos, 
até hoje realizada em São Lourenço, no seu gênero. Foram momentos de intenso prazer 
artístico e espiritual, que culminaram com a execução, pela orquestra da S. T. B. da 
grande peça musical eubiótica “Exaltação ao Graal”, de autoria do Supremo Dirigente do 
nossa Obra, Prof. Henrique José de Souza delirantemente aplaudida pela assistência. 
Despertou ela grande sensação nos meios musicais de São Lourenço pela sua tessitura 
musical nova, pela sua inédita composição e harmonia, pela sua expressão supra-
sensível, como algo sem raiz no passado e no presente, pois como disse, ao apresentá-
la, o Irmão Dr. Pizarro Loureiro, diretor-geral da S. T. B., trata-se de alguma coisa 
inteiramente nova, porque “Exaltação ao Graal” é uma “antecipação da música do futuro”. 
Essa peça musical foi orquestrada pelo Maestro Augusto Vasseur, da Orquestra do 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 

Foi o seguinte o programa apresentado: 

1a PARTE 

1. Encantamento do Fogo – Wagner. – Srta. Alda Bradaschia (piano).  

2. Tango Brasileiro – Francisco Mignone. – Srta. Aida Brasdaschia. 

3. Prelúdio op. 23 no 5 – Sergei Rachmaninnoff –  Srta. Aida Brasdaschia. 

4. Variações sobre um tema de Corelli – Tartine. –  Walter Smetack (Violoncelo). 

5. Granadinas – Barrera e Calleja. – Walter Smetack. 

6. Dança Brasileira (Quinteto) – Carlos de Almeida – Prof. Lucy Roubaud Reis 
(Piano);  Prof. Ismênia Panzera (Piano); Srta. Maria Célia M. Gomes (Harpa) 
Carlos Meireles Osorio (Violino); Walter Smetack (Violoncelo). 

 

2a PARTE  

1. Grave – Cassadó. – Walter Smetack.  

2. La Wally – Catalano. – Prof. Ana Rosa Lusa (Canto). 

3 - Je t’aime - Grieg. – Prof. Ana Rosa Lusa 

4. Voi lo sapete (Cavaleria Rusticana) – Mascagni – Prof. Ana Rosa Lusa. 

5 - Trio no 5 em Sol Maior – Mozart. Prof. Lucy Roubaud Reis (Piano); Carlos 
Meireles Osorio (Violino); Walter Smetack (Violoncelo).  

 

3a PARTE 

1. Non é Vero – Titto Matei – João Gibin (canto). 

2. L'ultima Canzone – Paolo Tosti. – João Gibin. 
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3. Bella siccome un'angelo (Don Pasquale) – Donizetti –  João Gibin. 

4. Exaltação ao Graal – música iniciática Henrique José de Souza. (Orquestra). 

 

Homenagem ao Conservatório Sul-Mineiro de Música 

Num dos intervalos da festa artística, o Irmão Dr. Pizarro Loureiro, em nome da 
S.T.B., ofereceu ao Conservatório Sul-Mineiro de Música, na pessoa da Exma. Sra. 
Professora D. Lucy Roubaud Reis, sua diretora, um expressivo retrato a crayon de 
Wagner,  um dos  maiores gênios universais da música, como lembrança da II Convenção 
da  S. T. B. e como preito de reconhecimento à colaboração prestada pela novel, 
instituição oficial de ensino musical, oferecendo-nos o seu salão auditório para a 
realização do nosso programa.  O Irmão Dr. Pizarro Loureiro salientou a importância da 
figura do autor de “Parsifal” na história da música mundial, e pôs em relevo, em 
palavras de merecida justiça, a personalidade dinâmica, a competência e o devotamento 
da Sra. Professora D. Lucy Roubaud Reis, a quem se deve a existência do Conservatório 
Sul-Mineiro de Música.  

 

A Sessão Inaugural da II Convenção Nacional 
da Sociedade Teosófica Brasileira 

No dia 24 ás 16 horas, efetuou-se a sessão inaugural da II Convenção Nacional da 
Sociedade Teosófica Brasileira, que se revestiu da  maior solenidade e expressão. A essa 
hora encontrava-se o salão do Cassino Excelsior repleto de convencionais, autoridades, 
jornalistas e convidados. 

Presidiu a  sessão o Dr. Eurípedes da Costa Prazeres, Prefeito de São Lourenço, 
ladeado pelo Prof. Henrique José de Souza, Supremo Dirigente da S. T. B., e sua Exma. 
esposa, Sra. D Helena Jefferson de Souza, e pelos Irmãos Srs. Dr. Pizarro Loureiro, 
Diretor-geral, Eng. Castaño Ferreira, Instrutor Geral, Eng. José Henrique da Silva Queiroz, 
do Supremo Conselho, e Carlos Lucas de Souza, presidente do Instituto Teosófico 
Hilarião, de Belérn do Pará. 

Abrindo a sessão, falou o Diretor Geral da S. T. B., Irmão Dr. Pizarro Loureiro, que 
expôs os motivos, da II Convenção que se ia realizar, agradeceu a presença dos três 
Presidentes de Honra da mesma, e de todas as autoridades, jornalistas, convencionais e 
convidados, e solicitou do Dr. Eurípedes da Costa, Prazeres declarasse inaugurada a II 
Convenção Nacional da Sociedade Teosófica Brasileira. O Prefeito de São Lourenço, em 
palavras de generosa simpatia e de caloroso elogio para a nossa instituição, disse da sua 
satisfação em presidir aquele conclave e, depois de augurar o maior êxito aos seus 
trabalhos, declarou-o oficialmente inaugurado. 

Usando da palavra novamente, o Diretor-Geral prestou significativa homenagem ao 
Dr. Eurípedes da Costa Prazeres, oferecendo-lhe, em nome da diretoria, um distintivo da 
S. T. B., que foi entregue ao ilustre homem público em meio de aplausos de toda a 
assistência. Prestou, a seguir, em nome de todos os Irmãos da Sociedade Teosófica 
Brasileira, uma homenagem especial ao Venerável Mestre e Supremo Dirigente, Prof. 
Henrique José de Souza e à sua Exma. esposa, Sra. D. Helena Jefferson de Souza, 
fazendo-o em termos do mais filial respeito e da mais profunda admiração, e renovando, 
de público, os votos de fidelidade de todos os Irmãos à Obra por eles dirigida, por 
imposição da Lei e vontade do Eterno. Seguidamente, o Irmão Dr. Pizarro Loureiro 
declarou encerrada a sessão inaugural. 
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A Primeira Sessão Ordinária da Convenção 

Tendo tomado assento nos lugares de honra da platéia os Srs. Dr. Eurípedes da 
Costa Prazeres e  Prof. Henrique José de Souza, bem assim a Exma. Sra. D. Helena 
Jefferson de Souza, assumiu a presidência da mesa o Irmão Dr. Pizarro Loureiro. 
Iniciando os trabalhos preliminares, o presidente solicitou do plenário a indicação da mesa 
diretora dos trabalhos da Convenção. Pedindo a palavra, o Irmão Eng. Castaño Ferreira, 
Instrutor Geral da S. T, B., propôs a seguinte chapa, que foi aprovada por aclamação: 

Presidente: Dr. A. J. Pizarro Loureiro.  

1o Vice-presidente: Professora D. Marta M. Queiroz. 

2o Vice-presidente: Dr. Ary Vasconcelos.  

Secretário Geral: Eng. Nearch Silveira de Azevedo. 

1o Secretário: Dr. Flavio Poppe de Figueiredo. 

2o Secretário: Almir Barbosa de Souza.  

1o Suplente: Carlos Lucas de Souza.  

2o Suplente: Antonio Braga.  

3o Suplente: Oswaldo Junker. 

Empossada a mesa, o presidente anunciou que estavam inscritas, na agenda dos 
trabalhos da Convenção, 16 teses de autoria dos Irmãos Luiz Eduardo da Silva Machado,  
Marta M. Queiroz, Nearch Silveira de Azevedo, Rubens Caminha, Pizarro Loureiro, 
Flaviano Souza, Eduardo Cícero de Faria, Walter Lourenção, Oswaldo Junker, José de 
Almeida Dias (do Curso de Correspondência), Ary Vasconcelos, Flavio Poppe de 
Figueiredo, José Henrique da Silva Queiroz e Dermeval Batista de Miranda. 

Terminada a leitura das teses inscritas, do Regulamento Geral e do temário, o 
Irmão Dr. Pizarro Loureiro encerrou a primeira sessão ordinária da Convenção, 
convocando para o dia seguinte, às 14 horas, a segunda sessão. 

 

A Segunda Sessão Ordinária 

No dia 25, às 14 horas, teve início, sob a presidência do Irmão Dr. Pizarro Loureiro, 
a segunda sessão ordinária da Convenção. Abertos os trabalhos, o presidente iniciou a 
leitura  da sua própria tese, intitulada “Grupos Cênico e Coral e Orquestra da S. T. B.”, na 
qual, depois de várias considerações sobre a importância da arte, em todas as suas 
manifestações, na evolução dos povos e no ensino iniciático, propõe a organização, na 
S.T. B., de um Departamento Artístico. Posta em discussão a tese, falou sobre a mesma o 
Irmão Eng. Castaño Ferreira, que lhe endossou plenamente os conceitos, aduzindo novos 
argumentos no sentido de mostrar o transcendente significado, na história do gênero 
humano, da educação estética. Terminou pedindo a aprovação imediata da tese do Irmão 
Dr. Pizarro Loureiro, respondendo a assistência com uma calorosa salva de palmas. 

Seguiu-se a tese do Irmão Eng. Rubens Caminha, que foi lida pela Irmã D. Marta 
Queiroz, e assim intitulada: “O Problema da Instrução na Série Inicial”, na qual propõe a 
criação de um curso chamado “Série Preliminar”, para os ingressantes na Sociedade, 
curso de que se encarregariam instrutores especialmente treinados. A finalidade básica 
da Série Preliminar seria aplainar o caminho aos nóveis estudantes de Ocultismo, máxime 
no terreno da terminologia sânscrita e das línguas mortas em geral. A promoção para a 
Série A seria feita por exame oral. Posta em discussão a tese, travaram-se vários debates 
sobre o problema da terminologia no ensino do Ocultismo, de que participaram os Irmãos 
Dr. Eugenio Marins, Eng. José H. S. Queiroz, Castaño Ferreira e o próprio autor da tese. 
Posta em votação, foi ela aprovada por aclamação. 
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A terceira tese a ser discutida foi a do Irmão Walter Lourenção, subordinada ao 
tema “Curso de Instrutores” e lida pelo próprio autor, que discorreu sobre a necessidade 
da organização de um curso de instrutores, selecionados conforme a cultura e as 
qualidades oratórias demonstradas. O Irmão Dr. Pizarro Loureiro anunciou haver mais 
duas teses sobre o mesmo assunto, de sorte que seria rnelhor debatê-las  conjuntamente. 
Passou, então, a ler a tese do Irmão Flaviano de Souza que, por motivo de força maior, 
não pôde comparecer á Convenção. Sugere também o Irmão Flaviano de Souza a criação 
de um curso de instrutores, que se deveriam submeter a provas rigorosas de seleção. 
Falou, por fim, sobre a mesma questão e propondo igualmente o preparo de instrutores 
especialmente preparados, a Irmã D. Marta Queiroz. Declarado aberto os debates, o 
Irmão Dr. Pizarro Loureiro acentuou que as três teses enfrentavam um dos grandes 
problemas da S. T. B. no campo do ensino. Pediu a palavra o Irmão Eng. Nearch de 
Azevedo, declarando-se de acordo, em princípio, com os três trabalhos, que ressaltavam 
a necessidade de seleção e preparo de instrutores. Entretanto, a propósito dos 
argumentos do Irmão Lourenção, exigindo dos instrutores provas de cultura e qualidades 
oratórias, achava que tal critério só podia prevalecer para as séries menores e as 
conferências públicas. O Irmão Lourenção declarou-se de acordo com a observação do 
Irmão Nearch. A Irmã D. Marta fez notar, porém, que, em sua opinião, eis que estavam 
em condições de falar exotericamente deviam, lambem, poder fazê-lo esotericamente. O 
Irmão Rocha Fragoso mostrou-se favorável às opiniões dois Irmãos Nearch e Lourenção, 
sublinhando que, para a instrução interna, a cultura acadêmica, não é condição sine qua 
non. O Irmão Eng. José Queiroz colocou o problema em outros termos, argumentando 
que, do ponto de vista do preparo iniciático deis postulantes, há sempre dois caminhos 
possíveis: o da mente e o do coração. Para os que seguem o primeiro, é indispensável a 
instrução baseada, inclusive, nos conhecimentos da ciência oficial. O Irmão Carlos Lucas 
de Souza ponderou, a seguir, que as três teses se completavam, mas que não 
explicavam muito bem o processo de seleção de instrutores. Propunha, por isso, a criação 
de uma comissão, relatora, para estudar o assunto e apresentar um programa de ensino. 
O Irmão Dr. Pizarro Loureiro deu, então, por encerrados os debates sobre as três teses, 
acrescentando que o Irmão Lucas se lhe antecipara, pois tivera a mesma idéia. Propunha 
assim, que se aceitassem as três teses e o alvitre do Irmão Lucas, isto é, que a Direção 
da S. T. B., de acordo com o Instrutor Geral, nomeasse uma comissão para redigir um 
trabalho definitivo sobre o assunto, o qual, uma vez aprovado pelo Supremo Conselho, 
seria enviado às Ramas e Sociedades filiadas. A proposta foi aprovada. 

Seguiu-se com a palavra o Irmão Oswaldo Junker, que leu a sua tese 
“Administração e Organização das Ramas”, propondo a criação de uma “Caixa Central de 
Auxílio”, por meio de contribuições espontâneas, afim de auxiliar as Ramas em período de 
instalação. A tese foi debatida pôr vários Irmãos, resolvendo-se, finalmente, que a Direção 
da S. T. B. organizasse um projeto de criação [ da “Caixa Central de Auxílio”. 

O Irmão Dr. Pizarro Loureiro anunciou, depois, duas teses sobre pontos de 
doutrina. O Irmão Eng. José Queiroz leu, então, urre trabalho intitulado “A Teosofia e a 
Ciência Ocidental”, no qual interpreta, segundo a Doutrina Oculta, numerosos fatos 
comprovados pela ciência oficial, particularmente no terreno da química e da bioquímica. 
Posta a tese em discussão, falou o Irmão Dr. Flavio Poppe de Figueiredo, apoiando os 
argumentos do Irmão eng. José Queiroz, e chamando a atenção para o fato de que os 
teósofos não eram, nem nunca foram negadores da ciência oficial. A propósito, o Irmão 
Dr. Eugenio Marins prestou homenagem ao nome do cientista Jean Jacques Deschamps, 
que viveu no século passado, autor da teoria dos micrózimas. 

O Irmão Dr. Flavio Poppe leu, em seguida, sua tese sobre “A Teoria Dialética do 
Conhecimento e a Doutrina Teosófica”, em que o conflito entre as correntes de 
pensamento ditas materialistas espiritualistas, entre a Ciência e as Religiões, não tem 
cabida para a Doutrina oculta, que aplica, até ás últimas conseqüências, a teoria dialética 
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do conhecimento. Ambas as teses, do Irmão Eng. José Queiroz e do Irmão Dr. Flavio 
Poppe, foram aprovadas por aclamação. 

O Irmão Oswaldo Junker teve a palavra para ler a sua segunda tese “Sugestões 
para uma adaptação didática dos estudos teosóficos à infância”. A tese suscitou 
numerosos comentários. O Irmão Dermeval Batista de Miranda lembrou, a propósito, o 
livro infantil da autoria da Ven. D. Helena Jefferson de Souza; o Irmão Nearch, 
assinalando a dificuldade de ensinar teosofia às crianças, propôs a codificação de um 
compêndio apropriado; a Irmã D. Marta, acentuando nunca ter sido bem sucedida em 
suas tentativas de ministrar ensinamentos teosóficos à infância, propôs a publicação de 
uma revista infantil; o Irmão eng. José Queiroz, ponderando ser contraproducente levar as 
crianças a assistir, desde logo, aos rituais teosóficos, acrescentou que melhor seria dar-
lhes instrução gradativa e adequada no seio das próprias famílias; o limão Dr. Pizarro 
Loureiro, por fim, disse que a proposta do Irmão Oswaldo Junker não fora bem 
compreendida, pois ela não visava a estimular a edição de livros especiais de histórias 
teosóficas para a infância, mas antes escolher, dentre a boa literatura infantil, a mais em 
acordo com os fins colimados. Por outro lado – prosseguiu – não via motivos para pensar 
em fazer “catecismos” teosóficos. Propunha, assim que a tese fosse aprovada e que a 
Diretoria da S. T. B. ficasse encarregada de examinar o assunto, estudando, 
particularmente, a possibilidade de editar livros infantis acessíveis a qualquer bolsa, 
versando temas de bom quilate, originais ou adaptados. A proposta foi aprovada. 

Leu, depois, o Irmão Dr. Pizarro Loureiro a tese de um sócio correspondente, José 
Aboim Costa, em que propõe a formação de grupos locais de membros correspondentes, 
orientados pelos instrutores da S. T. B., de modo a servirem a um plano de disseminação 
de centros espiritualistas. A tese do Irmão José Aboim Costa, que o Irmão Dr. Pizarro 
Loureiro considerou interessantíssima, foi aprovada. O Irmão Eng. Nearch de Azevedo 
apresentou, em prosseguimento, algumas sugestões sobre certos itens do temário da 
Convenção. Propôs, em primeiro lugar, que a S.T.B. organizasse compêndio de Teosofia 
para os iniciantes, pedindo que o plenário se manifestasse a respeito. Falou então o 
Irmão Instrutor Geral ponderando que a idéia, louvável em si, só podia encontrar 
execução através da ação da Diretoria, a quem caberia julgar da oportunidade e da 
possibilidade de editar o compêndio proposto. A segunda sugestão do Irmão Nearch foi a 
de que a S. T. B. prestasse concurso às obras de assistência social. Esta sugestão 
suscitou vivos debates, neles intervindo os Irmãos Dr. Pizarro Loureiro, Dr. Eugenio 
Marins, Oswaldo Junker, Almir Barbo de Souza, Carlos Lucas de Souza, Dr. José Canedo 
e a Irmã D. Celia Poppe. A sugestão foi aprovada com a seguinte redação: “A S. T. B., 
através dos seus membros ou coletivamente, contribuirá para a assistência social quando 
as circunstâncias materiais o permitirem”. 

Seguidamente, o Irmão Dr:  Luis Eduardo da Silva Machado leu sua tese sobre “A 
Atitude Social dos Irmãos da S. T. B.”, na qual pondera que os membros da instituição, 
vivendo no Ocidente, não devem adotar uma atitude social incompatível com os costumes 
ocidentais, pois, à luz dos verdadeiros princípios teosóficos, o homem e o meio são pólos 
indissociáveis, de sorte que a boa síntese, no caso, dentro da lógica dialética, será aquela 
em que o teósofo ocidental, não se isolando numa torre de marfim, participando 
plenamente da vida social do seu meio, dê o exemplo de uma vida honrada e útil à 
coletividade. A tese foi aprovada por uma salva de palmas.. 

Foi lida, em continuação, a tese do Irmão Eng. Eduardo Cícero de Faria, em que 
lembra a   conveniência    de     credenciar   Irmãos para entrarem    em  contato com as 
sociedades espiritualistas. A tese foi aprovada por aclamação. O Irmão Dermeval    
Batista de Miranda fez, depois, uso da palavra, lendo sua tese sobre “A S. T. B. perante 
a situação do Mundo”, na qual expende longas considerações a propósito da atitude da 
S.T.B. em face do momento crítico por que atravessa a Humanidade. A assistência 
aprovou-a por aclamação. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  141 – Julho de 1950 – Ano XXV 

Redator : Dr. Ary Vasconcelos 

 35

Foi dada a palavra, em seguida, ao Irmão Dr. Ary Vasconcelos, que apresentou 
uma “Introdução ao Estudo da Eubiose em seu Aspecto Político-Social”. Critica o autor, 
na sua tese, a tendência  fatalista na interpretação da lei de Karma, tendência que, no 
campo político-social, se reflete na afirmação de que as desgraças da Humanidade 
contemporânea são o fruto dos seus erros no passado e que nada há a fazer senão 
cruzar os braços e esperar os efeitos inevitáveis. Opina que duas eram as atitudes que os 
teósofos deviam tomar no caso:  

a. restaurar a Verdade ensinada pela Doutrina Oculta em seu aspecto político-
social;  

b. praticar, sempre que necessário, a satya-graha.  

A tese do Irmão Dr. Ary Vasconcelos foi aprovada por aclamação. 

Falou, por último, novamente, o Irmão Dr. Luis Eduardo sobre “A Teosofia e a 
Ciência Ocidental”, em que analisa, do ponto de vista oculto, o significado dos mais 
recentes avanços da Ciência, sobretudo no campo da Física e, particularmente, da Física 
nuclear. A tese foi aprovada por aclamação.  

O Irmão Dr. Pizarro Loureiro declarou, então, encerrados os trabalhos da segunda 
sessão ordinária, envidando os convencionas para a terceira e última sessão, que se 
realizaria na tarde do dia seguinte, no mesmo local. 

 

A sessão de encerramento da II Convenção Nacional da S. T. B. 

Às 17 horas do dia 26, no Conservatório Sul-Mineiro de Música, foram abertos os 
trabalhos da terceira e ,última sessão da II Convenção Nacional de S. T. B., pelo Irmão 
Dr. Pizarro Loureiro, que deu a palavra ao Irmão Eng. Nearch de Azevedo, secretário-
geral, para apresentar uma resenha das teses debatidas. Fez o Irmão secretário-geral da 
Convenção um relato pormenorizado das teses e dos debates havidos, assinalando que 
as múltiplos assuntos discutidos – Arte, Filosofia, Sociologia, Ética, Administração, eram 
um índice auspicioso da vitalidade da S. T. B. Terminou por pedir inserção na ata de um 
voto de louvor ao trabalho desenvolvido pelo Irmão Dr. Pizarro Loureiro, idealizador da 
Convenção, o que foi aprovado com calorosa salva de palmas. Tomando a palavra o 
Irmão Dr. Pizarro Loureiro agradeceu a homenagem recebida e congratulou-se, por sua 
vez, com todos os Irmãos presentes, pelo êxito alcançado pela II Convenção, 
acrescentando esperar que a III Convenção no próximo ano, fosse uma das maiores no 
gênero já realizadas no Brasil. Agradeceu ainda a cooperação dos demais membros da 
mesa e, muito particularmente, a presença dos Veneráveis Dirigentes da S.T.B., pedindo-
lhes que continuassem a prestigiar os esforços dos futuros convencionais. As últimas 
palavras do Irmão Dr. Pizarro Loureiro foram abafadas pelos entusiásticos aplausos da 
assistência. E, em seguida foi encerrada a II Convenção Nacional da S.T.B. 

 

Ciclo de Conferências 
 No dia 25, às 20h30, no salão do Cassino Excelsior, o Irmão Eng. Castaño 
Ferreira, Instrutor geral da S.T.B., realizou uma conferência subordinada ao tema: 
“Eubiose, filosofia do futuro”, e no dia 26, no mesmo local e à mesma hora, a Irmã Prof. D. 
Marta M. Queiroz falou sobre a “História da S.T.B.”. Ambas as conferências, que foram 
presididas pelo diretor geral da S.T.B. e assistidas por numeroso público, causaram 
grande impressão e foram muito aplaudidas. Apresentando a Irmã Prof. D. Marta M. 
Queiroz, falou o Irmão Dr. Pizarro Loureiro, que fez o elogio das brilhantes qualidades 
intelectuais, espirituais e morais daquela ilustre Irmã, residente em São Lourenço e 
delegada ali do Departamento Geral da S.T.B. no Rio de Janeiro. 
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Distribuição de utilidades aos pobres 
de São Lourenço 

 Como o faz todos os anos, a S.T.B. promoveu, na Vila Canaã, em frente ao 
Templo, no dia 25 pela manhã, farta distribuição de roupas e brinquedos à população 
pobre local, tendo sido contemplados, entre adultos e crianças, cerca de um milhar de 
pessoas. A distribuição foi dirigida pela Exma. Sra. D. Helena Jefferson de Souza, 
auxiliada por numerosas senhoras e senhoritas da S.T.B. 

 

Os irmãos da S.T.B. e a Vila Helena 
 A Vila Helena, conhecida vivenda da Av. Getúlio Vargas, em São Lourenço, 
residência dos nossos Veneráveis Dirigentes e sede da Obra da S.T.B., edifício que vem 
de sofrer obras que o transformaram num belíssimo palacete residencial, foi muito visitada 
pelos nossos Irmãos do Rio, de São Paulo e de outros pontos do país, que ali iam 
diariamente viver alguns momentos agradáveis de convivência com o Venerável Mestre 
Prof. Henrique José de Souza e sua Exma. Esposa, Sra. D. Helena Jefferson de Souza. 

 

A Sociedade Cultural e Espiritualista Cruzeiro do Sul 
 Digno de registro é o número elevado de Irmãos que veio de São Paulo para 
participar dos trabalhos da II Convenção da S.T.B. Vieram representantes das Ramas de 
Santo André e de Campinas e a quase totalidade dos Irmãos da Sociedade Cultural e 
Espiritualista Cruzeiro do Sul, da Paulicéia, filiada à S.T.B., somando quase uma centena 
de pessoas, o que demonstra a pujança e a vitalidade do nosso movimento no grande 
Estado de São Paulo. 

 

A Imprensa local e a II Convenção da S.T.B. 
 Queremos deixar aqui consignados os nossos mais sinceros agradecimentos pelas 
cativantes gentilezas prodigalizadas pela imprensa de São Lourenço à Sociedade 
Teosófica Brasileira, não só informando e comentando os trabalhos da II Convenção e o 
seu festivo programa, como pondo em destaque o alto significado espiritual e nacional 
dessa reunião. A Estância e ao Arauto, dois dos mais brilhantes órgãos da opinião pública 
de São Lourenço, a gratidão e o reconhecimento da S.T.B. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIÁRIO 

 

Em visita a São Paulo o Supremo Dirigente da S. T. B. 

Em visita à Paulicéia e à Sociedade Cultural e Espiritualista Cruzeiro; do Sul filiada 
à S .T. B., esteve há pouco na capital Bandeirante o nosso Venerável Mestre e Supremo, 
Dirigente, Prof. Henrique José de Souza, em companhia de sua Exma. esposa, Sra. D. 
Helena Jefferson de Souza. O ilustre casal foi, na capital paulista, alvo de várias e 
expressivas homenagens, por porte dos nossos Irmãos da Cruzeiro do, Sul e da 

 Vai progredindo a Vila Canaã, em São Lourenço, onde está situado o Templo 
da S.T.B., levantado em honra a todas as religiões, credos e filosofias, expressando a 
Frente Única Espiritualista exigida para a paz e a felicidade humana. Já três 
residências de Irmãos da nossa Instituição, estão sendo levantadas em torno do 
Templo: a do Irmão Henrique Weltungh, Domingos San Gil y Lopes e Manoel Freitas. 
Em breve a Vila Canaã será um novo bairro e marco do progresso de São Lourenço. 
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sociedade paulistana; tendo regressado ao Rio de Janeiro, em companhia  de uma 
delegação daquela Sociedade, que o acompanhou especialmente. Os Irmãos da  S. T. B., 
à sua chegada, no estação Pedro II, fizeram-lhe significativa e carinhosa recepção.  

 

Atividades do Instituto Hermes  
O Instituto Hermes continua a realizar plenamente, as suas atividades  sociais, 

mantendo com absoluta regularidade e de acordo com o programa aprovado, as séries A 
e B, cuja instrução está a seu cargo. As aulas da série A são dadas às segundas-feiras, e 
as da série B às sextas-feiras, e estão a cargo dos Irmãos Rubens Caminha, Charles 
Boschini, Luiz Eduardo da Silva Machado, Ary Vasconcelos e Pizarro Loureiro. As aulas 
da série C também deverão iniciar-se em breve. O programa das três séries para 1950 é 
o seguinte: 

SÉRIE “A” 

As aulas para esta série dividir-se-ão em 2 partes distintas: 

a. A 1a parte – prática – será dedicada à Yoga dos 5 elementos, precedida ou não 
de um exercício respiratório conveniente. Esta parte deverá durar de 10 a 15 
minutos, e a sua razão de ser deverá ser clara e minuciosamente explicada 
pelo Instrutor. 

b. A 2a parte – teórica – que é a aula propriamente dita, deverá obedecer em suas 
linhas gerais ao seguinte programa que, para fins didáticos, estruturar-se-á 
segundo unidades específicas: 

UNIDADE I – A Teosofia:  

1. Conceito de Teosofia; suas relações e diferenças essenciais com o espiritismo, 
magia e credos religiosos em geral.  

2. A Teosofia como ciência; como religião; como Religião-Sabedoria. 

3. Importância, tanto para o indivíduo, como para  a humanidade, dos estudos 
teosóficos. 

 UNIDADE II – Constituição do homem:  

1. homem como unidade, como um . ternário e como um setenário.  

2. Posição das diversas correntes místicas a respeito desta questão.  

3. Classificação teosófica.  

UNIDADE III – A Iniciação:  

1. A Teosofia e a Iniciação.  

2. A necessidade das diversas séries (A, B e C).  

UNIDADE IV – A Teosofia através das idades:  

1. A base una de todas as religiões e mitologias do mundo.  

2. Como surgiu a Religião-Sabedoria. 

3. A Teosofia na antiguidade.  

UNIDADE V – Índia:  

1. As diversas escolas filosófico-religiosas da India;  

2. Análise dos Vedas, Sankia e Pantanjali.  

3. O Budismo. 

UNIDADE VI – China:  

1. Fo-Hi e o, Yi-King.  
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2. Confúcio.  

3. Lao-Tsé.  

4. Interpretação do simbolismo do dragão. 

UNIDADE VII – Egito: 

1. sistema religioso egípcio; o Livro dos Mortos. 

2. As pirâmides. 

3. O mistério de Tu.tankamen e de Amenofis IV.  

4. Hermes, o Trimegisto. 

UNIDADE VIII – Grécia:  

1. As filosofias pré-socráticas.  

2. Sócrates e Platão.  

3. A teoria da reencarnação segundo Platão.  

4. Análise das figuras de Aristóteles e Pitágoras.  

5. A mitologia grega.  

6. Os mistérios órficos; Orfeu.  

7. A decadência da Grécia, vista pelo prisma teosófico.  

8. Os neoplatônicos e a escola de Alexandria; Amônio Saccas. 

UNIDADE IX – A Bíblia:  

1. A Iniciação hebraica; o Antigo Testamento.  

2. A Cabala e seus métodos.  

3. Interpretação da figura de Jeová. 

UNIDADE X – O Cristianismo:  

1. Suas origens; seus fins.  

2. Cristo como 7o Boddisatwa; a era de Piscis.  

3. As escolas iniciáticas que preparavam a vinda dos grandes reformadores.  

4. Análise do Novo Testamento; o  Apocalipse.  

UNIDADE XI – A Idade Média:  

1. Exame crítico da Idade Média.  

2. As ordens de cavalaria.  

3. A Alquimia e a Astrologia; Paracelso.  

4. A Pedra Filosofal e o Elixir da Longa Vida.  

5. S. Tomaz de Aquino e os escolásticos; A figura de Bacon. 

UNIDADE XII – Revolução Francesa:  

1. A maçonaria; as ordens secretas que a antecederam; os Monges Construtores, 
os Cavaleiros do Santo Graal e a Rosacruz.  

2. Os condes de Cagliostro e São Germano.  

3. Rápida análise da revolução francesa. 

UNIDADE XIII – A Teosofia na Europa:  

1. Racionalismo; o materialismo mecanicista.  

2. Falha  do Cristianismo contra o materialismo.  

3. Alan Kardec; o Espiritismo.  
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4. Análise detalhada do Espiritismo; suas causas, seus meios e seus fins.  

5. Helena Petrovna Blavatsky.  

6. A Fundação da Sociedade Teosófica.  

7. Mario Roso de Luna. 

UNIDADE XIV – A Era de Aquários:  

1. A Grande Fraternidade Branca; a organização dos Pramantas; a Precessão dos 
equinócios; os grandes ciclos cósmicos.  

2. Rápida análise do mistério dos Boddisatwas.  

3. O futuro Avatara: Maitréia.  

4. A S. T. B. em face do Avatara.  

5. Distinção das suas organizações externa, esotérica, e a interna, esotérica – a 
Obra. 

 

SÉRIE “B” 

A Yoga desta série será ministrada pelo instrutor ao iniciar-se o curso.  

UNIDADE I – Iniciação e Magia:  

1. A Magia prática e os seus divulgadores no ocidente; Stanislau de Guaita, 
Papus, Eliphas Levi, etc. ;  

2. O dogma  e o ritual. 

UNIDADE II – Magia branca:  

1. Diferença entre Magia branca e Magia Negra.  

2. O desenvolvimento interior e as Yogas.  

3. A formação ética do discípulo. 

UNIDADE III – A Magia Negra:  

1. Necromancia; evocações.  

2. Os enfeitiçamentos e os filtros mágicos.  

3. O . “sabbat” dos feiticeiros.  

4. Voodoo e macumba.  

5. O desenvolvimento de poderes psíquicos e as suas  funestas consequências.  

UNIDADE IV – Eubiose. 

UNIDADE V – Os chacras:  

1. Estudos dos centros de força no homem.  

2. A importância de Prana; os diferentes pranas.  

3. A prática da yoga dos chacras. 

UNIDADE VI – O Taro:  

1. Origem.  

2. Interpretação das lâminas.  

UNIDADE VII – Cosmogênese:  

1. Noções gerais.  

2. As Estâncias de Dzyan. 

UNIDADE VIII – Cosmogênese:  

1. Noção de Substância.  
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2. A fase anterior à manifestação. 

UNIDADE IX – Cosmogênese:  

1. O Sol Oculto.  

2. As 3 hipóstases do Logos Único.  

3. Simbolismo do círculo puro, do círculo com um ponto, do círculo com um 
diâmetro e do círculo com uma cruz no centro. 

UNIDADE X – Cosmogênese:  

1. Os 7 auto-gerados. As Mônadas e os Espíritos Planetários. 

UNIDADE XI – Cosmogênese:  

2. Estudo da evolução cósmica.  

3. Os grandes planos cósmicos.  

4. As cadeias planetárias.  

5. As rondas. 

UNIDADE XII – Cosmogênese:  

1. As jerarquias criadoras.  

2. As jerarquias arrúpicas e as rúpicas.  

3. Os Assuras, os Agniswatas e os Barishads.  

UNIDADE XIII – Antropogênese:  

1. Os continentes em que se desenvolveram as 5 sub-raças da atual 5a Raça-
Mãe.  

2. A Lemúria e a Atlântida.  

3. América do Norte e a América do Sul, continentes em que vão florescer a 6a e 
7a sub-raças da 5a Raça-Mãe. O papel do Brasil. 

UNIDADE XIV – Antropogênese:  

1. Noções gerais.  

2. Raças-Mães e respectivas sub-raças. 

 

SÉRIE “C” 

A Yoga desta série será ministrada pelo instrutor ao iniciar-se o curso.  

UNIDADE I – Os Avataras:  

1. A teoria dos Avataras e dos Budas de Compaixão.  

2. A lei cíclica que rege a manifestação dos Avataras.  

3. Distinção entre os Avataras totais, parciais e momentâneos. 

UNIDADE II – Krishna:  

1. Krishna como Avatara.  

2. Promessa a Arjuna no Bhagavad Gita. 

UNIDADE III – Buda:  

1. Interpretação esotérica da filosofia de Gautama.  

2. Buda como Avatara. 

UNIDADE IV – Cristo:  

1. Verdadeira natureza da missão  de Cristo.  

2. Promessa de Paraclito. 
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UNIDADE V – Profecias de uma nova manifestação da Divindade:  

1. Profecia do Vishnu-Purana.  

2. Profecia do Rei do Mundo.  

UNIDADE VI – Ramakrishna:  

1. Vida e obra de Ramakrishna.  

2. Ramakrishna como Avatara. 

UNIDADE VII – Os manus:  

1. A doutrina dos Manus: Manu-Semente e Manu-Colheita.  

2. Os Manus através dos tempos.  

3. A diferença entre Manu e Avatara. 

UNIDADE VIII – Maitréia:  

1. Significado de sua manifestação.  

2. O papel que irá desempenhar. 

UNIDADE IX – A Agarta:  

1. A Agarta nas tradições de todos os povos.  

2. Os que primeiro falaram na Agarta no Ocidente: Saint-Yves d'AIveydre, 
Ferdinand Ossendowsky e René Guenón.  

3. A verdade sobre  a Agarta. 

UNIDADE X – A S. T. B. em face do Avatara:  

1. A missão da S. T. B. no mundo.  

2. O alvorecer de um novo ciclo. 

UNIDADE XI – A Grande Fraternidade Branca:  

1. Como está constituída.  

2. O trabalho de seus membros na face da terra.  

3. A ligação com a S. T. B. 

UNIDADE XII – A Humanidade e o futuro do mundo:  

1. Situação atual do mundo.  

2. As transformações que irão suceder. 

UNIDADE XIII – O Rei do Mundo:  

1. Distinção entre o poder temporal e o poder espiritual. 

2. O Rei do Mundo como senhor do poder temporal. 

UNIDADE XIV – Conceito amplo de Iniciação:  

1. Iniciação dos homens.  

2. Iniciação dos deuses. 

 

Reinicio das Conferências Públicas no Rio 
As conferências públicas da S. T. B., interrompidas todos os anos de janeiro a 

maio, foram reiniciadas em 11 de inalo, com uma série de palestras a cargo do Irmão Dr. 
Pizarro Loureiro, focando o sugestivo tema: “Eubiose e o Mundo de amanhã”. As 
conferências se realizam todas as quintas-feiras, às 20h30, à rua Buenos Aires, 81-2o 
andar. 
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Distintivos da S. T. B.  
Foram recebidos com agrado geral pelos sócios da S.T.B. os distintivos, mandados 

confeccionar pela atual diretoria, e que constituem uma miniatura do símbolo da 
instituição. Todos os associados da S. T. B.. das suas Ramas e Sociedades filiadas 
poderão usar o referido distintivo social. 
 

Reforma do Supremo Conselho e 
eleição da nova Diretoria da S. T. B. 

De acordo com as modificações introduzidas nos Estatutos da S. T, B., o Supremo 
Conselho ficou assim , constituído: Dr. A. J. Pizarro Loureiro, Eng. José Henrique da Silva 
Queiroz, Dr. Flavio Poppe de Figueiredo, Dr. Antonio Loureiro Pinto, Eng. Cezar do Rego 
Monteiro, Dr. Ary Vasconcelos, Eng. Rubens Caminha, Cel. Manuel Tenreiro, Gemy 
Ribinik, Bernardino Julião Alves da Silva, Flaviano Souza. e Sebastião Vieira Vidal. 
Suplentes: Dr. Luis Eduardo da Silva Machado, André Fouquet e Waldir Freitas. Nas 
eleições realizadas a 4 de Janeiro foi eleita a seguinte diretoria: Diretor Geral: Dr. A. J. 
Pizarro Loureiro; 1o Secretário: André Fouquet; 2o Secretário: Eng. Rubens Caminha; 1o 
Tesoureiro: Dr. Antonio Loureiro Pinto; 2o Tesoureiro: Waldir Freitas; Procurador: Dr. Ary 
Vasconcelos; Bibliotecário: Dr. Luis Eduardo da Silva Machado. 

 

“Estância” 

O prestigioso periódico “Estância” de São Lourenço, acaba de publicar um número 
especial, no qual dedicou uma página à Sociedade Teosófica Brasileira ilustrada com uma 
fotografia do nosso Templo, erguido na Vila Canaã. O texto da referida página consta de 
uma entrevista do nosso Venerável Mestre e Supremo Dirigente na qual aborda aspectos 
da história da Obra espiritual e social da S. T. B., a situação do Mundo e a nossa 
mensagem de fraternidade ao povo brasileiro e a todos os homens de boa vontade do 
continente americano. 

 

Intercâmbio com Instituições nacionais e estrangeiras 

A nova direção da S. T. B. comunicou a sua eleição a várias instituições nacionais 
e estrangeiras, no sentido de estabelecer um sadio intercâmbio cultural e espiritualista 
com outros centros do Brasil e do exterior, e teve a satisfação de receber resposta das 
seguintes organizações:  

Association Française d'Etudes Metapsychiques, de Paris; Universidade de São 
Domingos, de Trujillo; Instituto de Antropologia e História, de Guatemala; Movimiento por 
Ia Fraternidad Universal, de Buenos Aires; Federación Americana Vanguardia Teosófica, 
de Buenos Aires; No Brasil: Instituto histórico e Geográfico da Bahia, São Salvador; 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro; Prefeitura de São Lourenço; 
Assolação Brasileira de Imprensa; Gabinete Português de Leitura; Sociedade Científica 
Supermentalista, Rio de Janeiro; Circulo Esotérico da Comunhão do Pensamento, São 
Paulo; Organização Cultural Vida, Rio de Janeiro; Comunidade Religiosa “O Cêlan”, Rio 
de Janeiro. 

 

Novo dicionário de sânscrito 

Para a compilação de um dicionário de sânscrito sobre princípios históricos, foi 
iniciado um trabalho de pesquisa no Deccan College Post-Graduate e no Instituto de 
Pesquisas de Poona, ao qual conhecedores profundos de sânscrito prestarão sua 
colaboração.  
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A obra é descrita como a maior jamais empreendida sobre um idioma clássico, 
abrangendo um período de aproximadamente, 4.000 anos e uma vasta literatura, que 
sobrepuja a literatura clássica de qualquer outro país. O dicionário consistirá 
possivelmente de 15 volumes de mil páginas cada um e sua compilação durará 15 anos. 
O projeto do Deccan College visa colher material de 2.000 textos representando todos os 
ramos da literatura sânscrita, hindu budista e jaim, bem como 4.000 inscrições sânscritas 
encontradas ria índia e países vizinhos do sudeste da Ásia. Mais de 1.000.000 de 
verbetes já foram compilados. 

O novo projeto teve boa acolhida pelo Congresso Internacional de Orientalistas 
realizado em Paris em 1948. Para o Deccan College em Poona convergem todos os 
colaboradores dessa grande obra. O Prof. Louis Renon de Universidade de Paris já se 
encontra na Índia para tal fim. 

 

O Curso de Correspondência da S. T. B. 
Os nossos leitores do interior, onde a S. T. B. não possui Ramas ou onde não 

existem sociedades filiadas, poderão inscrever-se no Curso de Correspondência. O Curso 
de Correspondência do Instituto Hermés, do Rio de Janeiro, é urna organização perfeita, 
proporcionando por meio de amplas lições iniciáticas, doutrinárias e culturais, 
ensinamentos progressivos que, se acompanhados com sincero desejo do discípulo no 
sentido do aperfeiçoamento, de sua alma, o levarão a trilhar em breve tempo a vereda 
que o levará ao VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO. 

Escreva para o Instituto Hermés: Rua Buenos Aires, 81 - 2o andar. RIO DE 
JANEIRO. 

 


