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Umbral 
“A purificação pessoal não é obra de um momento, nem de alguns meses,  mas de 

anos;  ela pode durar mesmo toda uma série de existências. 

Quanto mais tarde um indivíduo se decide a viver a vida superior  

Mais prolongado será o seu noviciado, pois ele é obrigado  

A anular os efeitos de numerosos anos consagrados a objetivos diametralmente 
opostos 

Ao fim verdadeiro. 

Quanto mais enérgicos, forem, os seus esforços, tanto mais brilhantes  

Serão os resultados 

E mais ele se, aproximará do Umbral...” 

(Cartas dos Mestres de Sabedoria - VI K.H.) 

 

Mensagem da Sociedade Teosófica Brasileira  
a todos os homens 

 

Prezado Irmão: 

Mais uma vez e agora em hora muito grave da história nacional e também do 
mundo, a S. T. B. vos dirige a palavra, afim de rogar junteis vossos esforços aos nossos 
na suprema obra de antepor muralha defensiva à enxurrada catastrófica que ameaça 
submergir o mundo. 
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Durante mais de duas décadas, pronunciamos conferências, escrevemos livros, 
editamos revistas, folhetos e mensagens, anunciando o sentido do nosso trabalho e o 
nosso papel em relação à nossa Pátria e ao continente americano, fadado a dar uma 
nova era, e construímos a custa de grandes sacrifícios na cidade de São Lourenço, Minas 
Gerais, um templo dedicado a todas as religiões do mundo; durante vinte e tantos anos 
nos empenhamos no labor de levar a nossa palavra ao norte, ao centro e ao sul do nosso 
país e também a todos os pontos do território americano, advertindo sobre os perigos 
deste momento ao divulgar a significação de profecias orientais nunca falhadas; palavras 
lançadas ao vento para que em suas asas ó nosso grito de alerta chegasse aos ouvidos 
dos descuidados e dos descrentes. Mas ao par desse brado de atenção, fazíamos 
sempre notar que o livre arbítrio dos homens poderia superar o efeito terrível, de erros 
acumulados, se eles se irmanassem numa frente única espiritualista contra o 
materialismo assinalado em formas grosseiras e sutis; se eles aceitassem uma ação 
comum, que pregaria e revelaria as verdades divinas e eternas; verdades que situariam o 
homem diante da Natureza e da Divindade, como um criador e colaborador, infundindo-
lhe, assim, uma dignidade que o incompatibilizasse com a prática das misérias que nos 
arrastaram à atual condição de iminente e inerme presa do Moloch sanguinário, que se 
chama Guerra, não se falando de outras calamidades sísmicas e telúricas, em função do 
ambiente que degradamos da energia cósmica que desviamos da linha excelsa da 
Evolução.   Eis que Deus começa a voltar as costas     para a Terra,   como, é,     dito na 
célebre profecia do Oriente, que o cientista ocidental ouviu emocionado nas    terras de 
Urga. Assim já Hermés vaticinara ao Egito que ficaria viuvo  de seus deuses e tudo se 
tornaria areias. E com o mesmo desígnio Jesus falara da Jerusalém pecadora e 
decadente que não ficaria pedra sobre pedra. É Jerusalém é o mundo todo ...  

Irmão, embora a hora vá adiantada, operemos essa sublime tarefa. É o pedido que 
ora vós fazemos. Todos unidos, poderemos fazer o milagre de trazer a paz e a 
tranquilidade ao nosso país, ao continente americano e ao mundo, excluindo das relações 
humanas a paixão da violência, da mentira, da injustiça, do crime, enfim. 

Guardiães dos segredos iniciáticos das idades, esperança do Trachi-Lama do 
Tibete, depositário das duas Preciosas Gemas em que brilha na fronte sempre virgem de 
uma, a Estrela de Nakshatra e tremula nos lábios da outra, a excelsa Palavra Sagrada; 
por tudo isso, as tradições do Oriente deram o nome de Barca de Salvação à instituição 
que se dedicou a tal trabalho.  Isso apregoamos como era de nosso dever aos quatro 
cantos cardeais; conclamamos que viessem às nossas fileiras para trabalhar pelo Mundo, 
desde que a Obra não era nossa nem vossa, mas era da Humanidade. Entretanto, não 
fomos ouvidos nem acreditados, porque éramos poucos e não possuíamos a riqueza e o 
poder que deslumbra os olhos. 

Agora chegou a hora que tanto receávamos, a da destruição. Já ouvimos, ao 
longe, o tropel dos quatro cavaleiros apocalípticos; paira sobre o mundo a sombra do luto. 
E este será talvez, ó nosso último apelo àqueles que sentirem dentro dos seus corações a 
sinceridade e a verdade substancial das nossas palavras. 

No fim de um quartel de século de luta, resta apenas um ciclo pequeno para insistir 
com as almas peregrinas que deveriam estar conosco. Depois... as portas do Templo se 
fecharão.  

Paz e evolução espiritual são os nossos profundos votos. 
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Os Grandes Mistérios do Oriente 
POR Mario Roso de Luna  

e  Henrique José de Souza 

CAPÍTULO II 
 

O TIBETE - "TELHADO DO MUNDO" 
 

O antigo continente é um imenso quadrilátero. É limitado  ao norte pelo  Oceano 
Glacial Ártico e o  Atlântico Setentrional; a este pelo Pacífico; ao sul, pelo Mar das Índias; 
e a oeste pelo Atlântico.   

No interior deste quadrilátero, mas muito mais próximo do sul, isto é, do Mar das 
Índias, ergue-se a Meseta do Pamir, fecho orográfico ou vértice de uma pirâmide, 
quadrangular  de alinhamentos montanhosos demarcadores das respectivas bacias 
daqueles oceanos. Tais alinhamentos são os  seguintes: Nordeste – constituído pelas 
sucessivas cordilheiras de Tien-Chan, Altaí, Tarbataí, Jablonoi e Stanovoi, terminando 
para o Estreito de Bhering, ou antes, unindo-se aí com as formações andinas que 
percorrem as três Américas até o Cabo de Hornes; Sudeste – formado pelos Himalaias e 
montanhas da Indochina até Malaca com prolongamento imediato para o Pacífico até a 
Austrália e a Nova Zelândia; Sudoeste - determinando, com os Montes Salomão, a 
separação entre a Pérsia e a Índia e a região montanhosa do sul  da Arábia, para logo 
constituir os montes da Abissínia e os outros da África Oriental até o Cabo da Boa 
Esperança; e  finalmente, Noroeste – composto pela série ininterrupta de Cordilheiras do 
Hindu-Cusch, Irã, Armênia, Cáucaso, Balcãs, Carpatos, Alpes, Pireneus, até o Cabo de 
Finisterre. 

Geológica ou tectônicamente falando, esta disposição atual é devido a que, na 
mais remota das idades da Terra, existiram primitivas formações continentais para aquilo 
que hoje é o Oceano Glacial Ártico, ou seja a Eurásia dos geólogos modernos e o 
Continente Hiperbóreo – o  segundo continente da Doutrina Secreta. 

Muitas centenas de séculos mais tarde – à guisa de casco de navio afundado –  
veio chocar-se com o continente meridional a chamada Gondvana, peles geólogos, 
continente que antes foi a Lemúria de Lamarck, Darwin, e Russel Wallace, ou seja, o  
terceiro continente das tradições orientais e  cujos últimos e ainda enormes restos, são a  
Austrália e demais terias do hemisfério sul. Tão titânico choque entre os dois colossos 
continentais está testemunhado nos alinhamentos segundo e terceiro já referidos. Mas 
enquanto que no segundo a Eurásia se sobrepôs à Gondvana, deixando como resto desta 
última a Índia, na região européia, a Gondvana impeliu a Eurásia, criando a  grande  
fenda terrestre mediterrânea, a Thetis dos geólogo modernos, e ainda fazendo secar o 
então Mar  Saara, que antes deixava dentro da Europa todo o norte da África atual. Além 
disso, a Eurásia teve de fender-se de norte a sul, paralelamente aos Urais, criando a 
depressão cáspia, que vai do Golfo Pérsico no Mar Glacial por toda a Arábia, Pérsia e 
bacia do rio Obi, região que é portanto como um velho e ressequido Mediterrâneo que 
ainda conserva seus lagos Pérsico – hoje golfo – Cáspio e Aral. O choque, enfim, 
daquelas massas continentais se operou de norte a sul, provocando, pois, um terrível 
impulso tangencial e cuja vaga recordação demopédica e religiosa é, em certo sentido, a 
luta dos titãs contra os Deuses, da teogonia de Hesíodo, ou de outro modo, a dos Kurus 
solares e dos lunares Pandavas do Mahâbhârata. Determinou assim uma costura ou 
dobra geral de este a oeste de toda a massa terrestre – algo assim como um fole que 
encolhe ou um tecido que enruga – e daí o número de cordilheiras orientais no referido 
sentido, por todo o âmbito da região tibetana entre a Índia e a Sibéria, e entre o 
Mediterrâneo e a Europa Setentrional. A imensa pirâmide do velho continente ficou assim 
truncada, e a alta superfície dessa truncatura veio a constituir o Tibete máximo – grande 
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Tibete, Gobi e Mongólia juntos – a parte desde então mais alta, misteriosa e inacessível 
do Planeta. De este a oeste, a referida truncatura de superfície maior que a da Austrália e 
a da Europa, ficou partida – se é que já não estava antes – em três regiões quase iguais: 
duas ao norte (Gobi e Mongólia) e uma ao sul (o Tibete propriamente dito). Tal divisão foi 
provocada pelo levantamento das cordilheiras do Altin-Tag e de Kuen-lun, cuja altura 
média é superior, talvez, à do próprio Himalaia 1 e que nos vales mais profundos poucas 
vezes baixa de três mil metros, ou seja um nível sobre o mar não alcançado pelas três 
maiores elevações de nossa abrupta península (Pico Mulhecen, Picos de Europa e alturas 
de Gredos, Moncayo, etc.). Podemos imaginar outro país como o Tibete cujos rios iniciam 
seu percurso de centenas de quilômetros para o Pacífico e Mar das Índias, muito acima 
do Monte Branco? Pois é esta uma das infinitas características do país dos Pepas ou 
Popas que, por muitas razões fonético-históricas os espanhóis poderiam chamar de 
Pepes. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

OUTRO PICO ELEVADO DO HIMALAIA. Faz lembrar pelo aspecto o que 
publicamos no número anterior. Nas imediações desta montanha encontram-se ocultas, 
na rocha, as ermidas de vários "nadjorpas". 

 

O gigantesco choque – ou choques relacionado com o desaparecimento sucessivo 
dos velhos continentes Hiperbóreo, Lemúrio e Atlante, constituiu o que a geologia 
moderna chama Formação Alpina, a qual determinou a orogralia e a tectônica da Terra tal 
como hoje a conhecemos. Devido a esses encontros, desde a China até a Espanha, a 
crosta terrestre ficou como que enrugada por infinitas pregas montanhosas, deixando 
também de este a oeste duas imensas extensões onduladas: uma para o Norte, como 
vaga recordação do continente boreal originário (Sibéria, Rússia, Alemanha, França) e a 
outra para o Sul (Índia, Arábia, Continente africano, etc.), como restos, por sua vez, dos 
territórios lêmures e atlantes, compreendida neste último a própria China. Além disso, a 
fenda da Eurásia, marcada pela depressão do Mar Glacial ao Golfo Pérsico, estabeleceu 
uma semelhança territorial entre as três partes do antigo continente, muito distinta da 
desigualdade de nossa geografia pelítica, já que – graças a tal depressão – a bacia do 
Obi, a região quirguis-cáspia e a Anatólia ou Ásia Menor, passa a ser Europa, enquanto a 
Pérsia, Arábia, e ainda a Índia, passam à África geológica e climatologicamente, ficando 
para a Ásia, propriamente dita, todo o restante território desde os Himalaias ao Mar 
Glacial, com seu centro no Tibete 2  . 

                                                        
1 Há tempos a missão norte-americana que percorrera aqueles países, comunicou ter descoberto um pico de uns 10.000 metros de al-
tura, ou seja mil mais do que o Everest, cuja altura é de perto de 9.000, como se sabe. 
2 Quem desejar maiores detalhes acerca de tão sugestivos problemas poderá consultar “A Tectônica da Ásia”, conferência 
pronunciada em Bruxelas em 1922 na Sessão XIII do Congresso Geológico, por Émile Argand (Pag. 173 a 372 das Atas do referido 
Congresso). Dela extraímos os seguintes conceitos: A base da moderna Ciência Tectônica está na obra de Suess (1910) e na de 
Marcel Bertrand a respeito das colossais dobras terrestres pré-cambrianas, caledonianas, hersinianas e alpinas, que longe de ser de 
um determinado país, se estendem a partir do Tibete por toda a crosta do Globo. Não há tectônica estática e tectónica dinâmica, mas 
uma ininterrupta série de deformações pela pressão tangencial da crosta terrestre. – O futuro reduzirá a Tectônica à Física. – Não há 
síntese tectónica, mas a visão científica de um continuo a três dimensões em perpétua deformação, que não necessita da hipótese de 
impulsos verticais, mas sim que to-das são dobras iniciais, paroximais e tardias, à guisa das ondas do mar chocando-se com os ro-
chedos. – Não há “países tabulares”, mas sim rugas ou dobras mais ou menos intensas ou suaves; o ciclo alpino, que é o mais 
recente, surge da idade secundária (lêmure) e continua na atualidade. – A natureza só trabalha em volume. – Não se confirma o 
grande maciço antigo do interior do Tibete, - Nosso Atlântico não é sinão um segundo Atlântico dos tempos recentes (ou da data 
assinalada à grande catástrofe) e comparável em suas origens ao velho sindlinal caledoniano. – Os destinos ulteriores da zona débil da 
Sibéria ocidental e os uo atual Atlântico mostram grandes analogias. – O primeiro Atlântico existia no período cambriano (época 
segunda ou hiperbórea), do Oriente. – Seu abismo encheu-se de novo, aflorando como continente pelas elevações caledonianas e 
hersinianas. – O Himalaia é uma geosinclinal que se manteve através de mais de uma fase ou ciclo orogênico. Suas falhas e 
discordâncias são os testemunhos de sua ruga alpina. – Das duas faces da Eurásia para a América, a da Europa foi muito mais 
atingida pelos jogos andinos (resultantes do afundamento atlante), sendo afetada toda ela. – O papel da zona cristalina dos altos 
cumes do Himalaia é comparável, em escala maior, ao do Maciço do Monte Branco, nos Alpes. – A luta havida entre a Eurásia e a 
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É, portanto, o Tibete, o verdadeiro telhado do mundo, telhado de quatro águas e 
também a mais augusta, simbólica e originária de todas as Pirâmides. 

Talvez por isto uma humanidade sábia tenha construído mais tarde no Egito essas 
maravilhas de arquitetura e geometria iniciática – as Pirâmides – templos do Saber 
perdido a respeito dos quais tantas luzes devemos a Piazzi Smith e a H. P. Blavatsky. 

Diante disso, porque estranhar que o Tibete seja o mais misterioso e excelso de 
todos os países do globo? Isto explica porque desde os tempos de Marco Polo constitua a 
maior atração para os espíritos verdadeiramente elevados de Humanidade em sua ânsia 
infinita de redenção e de superação acima das misérias humanas de nossa vida física, e 
também a retirada mansão desses seres espiritualmente superiores, conhecidos em todos 
os tempos e países com os nomes de Iniciados, Adeptos, Mestres e Grandes Almas ou 
Maha-Almas. 

Consciente ou inconscientemente atraída por tais grandezas, a aspiração 
científico-religiosa de nossa época faz por isso do Tibete e seus desertos vizinhos, o 
objeto predileto de expedições, praticando nelas verdadeiros heroísmos e trazendo para o 
acervo ocidental como fatos concretos, positivos e incontestáveis, o que antes, por 
ignorância, o Ocidente ousava chamar “o insano delírio dos teósofos”. 3 

(Continua no próximo número) 
 

B H A G A V A D - G I T A 
Será brevemente iniciada por dez sábios de diferentes regiões da índia a pesquisa 

minuciosa sobre o Bhagavad-Gita. Esta tarefa compreende a tradução para o hindu de 
muitas centenas de manuscritos ocidentais e orientais, bem como visitas a países 
estrangeiros, durante os estudos, pelo menos uns dez anos. Este trabalho é patrocinado 
por uma fundação religiosa em Delhi. O Instituto será o primeiro neste setor a ser 
instalado na índia. Os sábios iniciarão seus trabalhos com o Gita analisando desde sua 
metrificação até o seu sistema filosófico e metafísico. O estudo abrangerá a análise de 
vários documentos críticos, procurando encontrar respostas autênticas a questões 
controversas em relação à data do Gita e da mensagem pregada por ele. 

Em sua tentativa de determinar as bases históricas do Gita, os sábios terão que 
decidir se Krishna e Arjuna foram pessoas reais e qual o alcance histórico do Mâhahârata. 
Segundo Sri Aurobindo, a batalha de Kurukshetra foi realmente travada e Krishna e outros 
personagens foram entes históricos. 

A determinação do período em que o Gita foi escrito é outro assunto controverso. A 
época de sua composição à foi estudada por vários estudiosos da filosofia. Tilak 
estabeleceu-a como “pelo menos 500 anos antes da era Saka”. Outros à colocam entre o 
quinto e o primeiro século A.C. ou mesmo mais tarde. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                        
Gondvana (qual a legendária entre a Rutha e a Daytia atlantes), continua ainda hoje. – A América afasta-se cada vez mais da Eurásia 
e da Gondvana. – A atuação das altas terras entre as planícies da Índia e os desertos do Tarim e de Kansu se reduz ao dispositivo 
mediterrâneo que não se faz senão prolongar em curiosa simetria. – O maciço serendiano (mole tibetana) é o laço comum ao Kuen-lun 
e o Tien-Chan e remate de toda a tectônica. –  A atual geologia tibetana liga as elevações alpinas conm os restos de outras anteriores 
hersinianas, caledonianas e pré-cambrianas. – Os Pireneus são um Tien-Chan em miniatura (como a Península Ibérica é um Tibete e 
um Gobi em miniatura). 

A Geologia da Europa não pode ser bem explicada sem a da Ásia, da qual depende. – O testemunho mais eloquente da elevação 
alpina e das anteriores está nas infinitas rugas que constituem a orografia do Tibete. 

Vê-se, pois, pelo que fica ditei que, dentro da lei da harmonia e da analogia ou chave esmeraldina de Hermés Trismegisto que é, 
propriamente falando, o método teosófico, no Tibete, no físico como no espiritual, tudo é Uno e por isso mesmo é a Chave do Grande 
Mistério Humano, mistério para cujo esclarecimento foi constituída a Sociedade Teosófica. 
3 Todos estes assuntos foram tema de uma conferência pronunciada por Mario Roso de Luna da “Rama Hespéria” da S. T. de Madri, 
pouco tempo antes de seu falecimento. 
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OS TRIGRAMAS DE FHUC-HI E 
SUA INTERPRETAÇÃO 

SILVA MACHADO 

 

Um dos maiores mistérios do ocultismo e do simbolismo universal é constituído 
pelos trigramas atribuídos ao lendário imperador Fhuc-Hi. Segundo relata Louis Chochod 
4 , o primeiro dos três grandes monarcas, os iniciadores da longa dinastia chinesa, os 
"tam hoàng”, como são conhecidos, certa vez, ao passear nas margens do rio amarelo, se 
defrontou com um prodigioso dragão que emergia das tranqüilas águas, trazendo na sua 
sela um misterioso quadro octogonal representando oito signos, compostos, cada um, por 
três linhas simetricamente dispostas em torno de um círculo meio vermelho e meio preto. 

Dotado de alta sabedoria, o imperado mediatamente compreendeu , que se tratava 
de alguma revelação de  ordem superior. Ao diagrama octogonal chamou de Pa-Koua. 

Os misteriosos trigramas, em número de oito, continuam desafiando a argúcia dos 
comentadores e  interpretadores das coisas e dos simbolismos arcaicos. Embora Tchâng 
de Tchéôu, amplamente dotado pelas potestades celestes, tenha escrito um maravilhoso 
tratado sobre a estranha revelação, ainda hoje se discute o significado desses míticos 
diagramas. Toda a literatura filosófica e esotérica da China se baseia no Yi-King, livro 
escrito para desvendar os mistérios dos trigramas. Nestes livro os trigramas estão 
combinados 2 a 2, constituindo os hexagramas, em numero de 64 = 8 x 8.   

Desde Vàn-vuóng, o fundador da dinastia dos Chu, os trigramas e a Pa-Koua vem 
sendo interpretados como instrumento divinatório ou então como dispositivo mágico. 
Eliphas Levi  5 explica os trigramas como a simbolização da polaridade universal. Jean 
Marquès-Rivière  6  procura identificar os Pa-Koua com as “mandalas” tibetanas, dando ao 
mesmo tempo uma versão de ordem mágica, segundo a qual seriam os trigramas os 
elementos fundamentais do grande pentáculo chinês. Já Louis Chochod baseado numa 
interpretação numérica procura descobrir um sentido oculto, simbólico nos trigramas. 
Assim consegue, por um artifício verdadeiramente cabalístico, recompor as principais leis 
da magia chinesa, bem como redescobrir os axiomas fundamentais do pensamento 
filosófico e esotérico da China primitiva. 7 

A parte central da Pa-Koua é relativamente de simples interpretação. A divisão do 
círculo em duas regiões, distintamente coloridas, simboliza a polaridade primordial e 
universal. Segundo o livro de Tao, da autoria de Lao Tsé, “Fora do Tao nasceu o Um, o 
Dois, Fora do Dois, o Três. Fora do Três criou-se o Universo. O universo criado carrega o 
Yin atrás e o Yang adiante. Através da união .dos princípios penetrantes a harmonia é 
obtida”  8 . Por este versículo vemos que de um principio imanente, sem atributos 
chamado Tao, criou-se, ou auto-evolveu um outro principio, agora, já manifestado e com 
atributos, é o Um. Imediatamente este Um se polariza no Yin e no Yang. Yang é o polo 
positivo, masculino, luminoso, e leve; Yin é o polo negativo, feminino, sombrio e pesado. 
O ser e as coisas manifestadas não são senão o resultado da interação de Yang e Yin. 

O conceito dualista da filosofia chinesa, bem como em qualquer outra tradição  9  , 
é o ponto de partida para o entendimento lógico das concepções esotéricas da china. 

                                                        
4 Occultisme et Magie En Extreme Orient, Payot, 1949, pág. 231. 
5 Dogma e Ritual De Alta Magia, 1934, “O Pensamento”, pág. 110. 
6 Amulettes, Talismans & Pantacles, Payot 1938, pág. 209. 
7 ENCYCLOPAEDIA BRITANCA, T. 22, Tibetan Art, Plate I, pág. 186-A. 
8 René Grousset: Les Philosophies Indiennes. 
9 Lin Ywang, Sabedoria da China e da Índia, Pongeti, 1945, pág. 544. 
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Dada a importância desse dualismo, um símbolo tão capital como a Pa-Koua não 
poderia deixar de representá-lo. Com efeito, as duas divisões do círculo objetivam a 
dualidade Yang-Yin. A de cor clara, vermelha, é o Yang e a escura é o Yin. Além disso, 
cada uma das divisões apresenta um pequeno círculo: o da escura é de cor clara, e o da 
vermelha é de cor preta. O que significará isso? Embora o Yang e o Yin sejam pólos 
opostos, assim como Espírito é Matéria, dimanam de um principio único, têm, portanto, a 
mesma essência. Dentro do Yang, polo positivo, há alguma coisa de Yin, do polo 
negativo, e vice-versa. Neste particular, a Pa-Koua exprime uma verdade que é apenas 
esboçada pela Sankya da Índia. Para a filosofia Sankya, Purusha e Prakriti, Espírito e 
Matéria são dualidades irreconciliáveis e eternas. Para o chinês essa dualidade é apenas 
transitória e aparente, pois, “o céu, a terra, e todos os seres têm a sua origem na essência 
do Tao”.  

A interpretação da parte central é da autoria de Louis Chochod. Quanto aos 
trigramas propriamente oitos, esse grande pesquisador francês, baseado como já dis-
semos em conjecturas numéricas, estabeleceu racionalmente as grandes leis e axiomas 
da magia e do esoterismo chinês, Cremos, todavia, que há ainda alguma coisa a ser 
desvendada. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PA-KOUA, dos maiores mistérios do ocultismo e do simbolismo universal. 

 

Ainda no terreno da dualidade, podemos salientar que os trigramas se opõem 
diagonalmente. A cada linha continua de um trigrama, corresponde uma linha descontínua 
no trigrama oposto. Mais uma vez si afirma a lei da polaridade. 

Tui

Li

Chien

Chen

Kun Ken

K’an

Sun
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Além do valor mágico, divinatório, e da recapitulação simbólica das leis e princípios 
da filosofia chinesa, os trigramas representam um marco na longa e estreita vereda da 
iniciação. A Pa-Koua é um verdadeiro símbolo iniciático. Com o intuito de provarmos o 
que estamos afirmando, iremos nos apoiar em várias tradições, Mostraremos, em primeiro 
lugar, a universalidade do número oito, ao qual se ligam segredos e tradições que muito 
nos ajudarão na tentativa de explanar, ou melhor, de desvendar o mistério que envolve os 
trigramas. 

TIBETE: Entre os exemplos da maravilhosa arte tibetana encontramos o Bronhyd 
Lotus, a flor de oito folhas; contendo no seu interior uma urna de prata. O lotus representa 
o coração dos seres, e a urna contém a fonte da vida  10 . 

ÍNDIA: As tradicionais oito etapas da Yoga atribuída ao rishi Patanjali nos afirmam 
a importância do número oito no desenvolvimento espiritual, na iniciação  11 .  

   ISRAEL: Na Grande Hekhalot dos rabinos encontramos oito perfeições morais a 
que se devem submeter, ou que os discípulos devem obter para se tornarem dignos de 
contemplar a fulgurante Merkabah  12 .  

TRADIÇÃO BUDISTA: O caminho que conduz ao Nirvana é conhecido pelo nome 
de O Óctuplo Caminho Ário.  13  E existem Quatro Nobres Verdades  14  que o homem 
deve conhecer e vencer. Quatro e oito estão relacionados pilo numero dois; um é o 
desdobramento do outro. Na Pa-Koua, os trigramas podem ser agrupados de dois em 
dois, pois em cada par, os trigramas diagonalmente opostos representam qualidades 
complementares. 

NA VAJRAYANA -VEICULO ADA-MANTINO: Na tradição secreta do budismo, no 
budismo adamantino, a representação do Boddhisattva Vajranâda (japonês: Kongo-ku, 
nos mostra a roda da lei. O boddhisattwa a sustenta em sua mão, na altura do coração, e 
esta roda apresenta oito raios. 15 

NA INICIAÇÃO GREGA: Os mistérios iniciático gregos apresentavam oito etapas: 
16 

1. Purificação 

2. Iniciação nos Pequenos Mistérios  

3. Iniciação nos Grandes Mistérios  

4. Epoptia... epoptas 

5. Iniciação Holoclere 

6. Iniciação Sacerdotal  

7. Iniciação Hierofântica ou Real  

8. Iniciação Suprema. 

NA TRADIÇÃO GNÓSTICA: Segundo os gnósticos marcosianos, os oito grande 
deuses foram denominados “a sagrada Ogdoada” A tétrada ou o quaternária ao refletir-se 
produziu a ogdóada. 17  

                                                        
10 Por exemplo, na filosofia indiana encontramos um principio inefável, sem atributos, Parabrahma, que, para a criação do universo se 
limita, se transforma em Brahmã, com atributos, o qual se polariza instantaneamente em Vishnu e Shiva. 
11 ENCYCLOPAEDIA BRITANICA, T. 22, Tibetan Art, Plate I. pag. 186-A. 
12 Renê Grousset, Les Philosophies Indiennes. 
13 Gershom G. Echolem: Les Grands Courants de Ia Mystique Julve, Payot, 1950, pág. 61. 
14 Correta doutrina, correta aspiração, correta linguagem, correta conduta, correto viver, correto esforço, correto pensamento, correta 
quietude. As 4 verdades são: Existe o sofrimento, este tem uma causa, pode ser suprimido, há um meio para consegui-lo. 
15 H. DE Glasenapp: Mystéres Boudhistes, Payot, 1944, pág- 65. 
16 Victor Magnien: Les Mistéres d'Eleusis, Payot, 1938, pág. 152 e seguintes. 
17 H. P. B. Glossário Teosófico. 
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DOUTRINA SECRETA: No comentário à sloka 5 na estância de Dzian No IV lemos: 
“Oito filhos nasceram do corpo de Aditi: se aproximou dos deuses com sete, porém 
arrojou de si o oitavo, Marttânda, o nosso sol”. E mais  adiante: “Oito casas foram 
construídas pela Mãe; oito casas para seus filhos divinos: quatro grandes e quatro 
pequenas”. 18  

NA CABALA HEBRAICA: Segundo a Kabbala Denudata as sephiroth podem ser 
consideradas sob a seguinte disposição: Sephira (Kether, Hochmach e Binah) e as sete 
outras  Guedoulah, Guebourah, Tiphered, Netzad, Hud, Iesod e Malcouth. Assim temos 
novamente o número oito (8 = 7 + 1). 19 

NA TRADIÇÃO LAMAISTA:  

A. No Templo de ouro de Maitréia em Labrang encontramos a seguinte disposição: 
No vestíbulo há quatro pintoras murais, os quatro guardiães do mundo, a 
imagem do mundo, a roda das encarnações, imagem simbólica (lotos, mar, 
espada) e um guia manuscrito. São, portanto, oito objetos. No interior do 
Templo, ao lado da estátua de Maitréia, estão os oito grandes boddisattvas. 
Sempre o oito. 

B. A mais elevada oferenda disposta sobre o altar é constituída por oito elementos, 
que são também, presságios honoríficos:  

1. sombrinha branca, que “extingue o fogo dós maus desejos”;  

2. os dois peixes;  

3. o caracol branco, que “difunde sons melodiosos nas dez partes do mundo”; 

4. a flor branca do lotos, “o testemunho da redenção no nirvana”;  

5. o vaso que contém a beberagem da imortalidade (boumpa);  

6. o nodo da felicidade, símbolo “do espírito que atingiu a realização”;  

7. o estandarte da vitória;  

8. a roda, toda pura, dourada, de mil raios, que perpetuamente conduz à 
perfeição absoluta.  

Estes oito signos apareceram, desenhados na superfície do leite contido numa 
vasilha que uma mulher levou ao Boda, com o intuito de lhe restaurar as forças, após  as 
longas meditações que executara. Viu-se, por isso, os oito símbolos premonitores da 
iluminação que o esperava. 20 

C. Entre os grandes talismãs tibetanos encontra-se o "Talismã da Assembléia do 
Coração dos Lamas" que, segundo a tradição, encerra as invocações mais 
poderosas do lamaísmo. Consiste numa série de círculos concêntricos envoltos 
por flamas; nos quatro cantos estão as “Três Jóias”, o "dorje" uma flor de lotus e 
um punhal (e respectivo cabo) feito de um dorje. Uma flor de oito pétalas, cada 
pétala contendo uma letra mística, e inscrita nos círculos. No interior, outros 
círculos concêntricos contêm fórmulas mágicas, mantrans e dhâranis. 21 

TRADIÇÃO SECRETA DA FLOR DE OURO:  De acordo com um manuscrito 
chinês são oito as etapas para se lograr a Flor de Ouro. 22 

                                                        
18 H. P. B.: Doutrina Secreta, V. I, Glem, 1943, pág. 150/151. 
19 J. M. Riviére: Histoire nes Doctrines Esotériques Payot, 1940, pág. 160. 
20 Robert Bleichsteiner: L’Eglise Jaune, Payot, 1937, pág. 132/133. 
21 J. M. Riviére: Amulettes, Talismans & Pantacles pág. 226/227. 
22 R. Wilhelm and and C. G. Jung: The Secret Of The Golfen Flower, Kegan Paul, Trench, Trubner, London, 1947. 
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TRADIÇÃO ESOTÉRICA DOS SIDDHIS: Segundo a tradição hindu existem oito 
grandes poderes, ou siddhis, que o adepto desenvolverá no decurso da sua elevação 
espiritual: 23 

1. Animã – o poder de assimilar-se consigo próprio. 

2. Mahimã – o poder de se dilatar no espaço. 

3. Laghimã – o poder de tornar-se leve, como um floco de algodão. 

4. Garimã – o poder de tornar-se tão pesado, como o corpo mais pesado.  

5. Prapti – o poder de chegar a qualquer lugar, até na Lua. 

6. Prâkâmya – o poder de realizar todos os desejos. 

7. Vazitva – o poder de dominar tudo.  

8. Vashita – o poder de criar.  

TRADIÇÃO TRÂNTRICA: Segundo o Gherenda Samnhitâ 24  abaixo da chacra 
cardíaco, anahata, existe um outro, formado por oito pétalas. Temos assim oito chacras. 

TARO DOS BOÊMIOS: O número oito corresponde à oitava lâmina, a Justiça. 
Representa o poder. regulador, equilibrante e conservador da ordem sintética universal. É 
a mulher sentada entre as duas colunas: (Bem e Mal) que julga, e que premia ou castiga. 
Hieroglíficamente corresponde à letra heth, e simboliza o campo, donde a noção do 
esforço. Câncer é o seu signa astrológico. Câncer é presidido pela Lua, e dai se infere a 
ação sobre os poderes ou sobre os siddhis. 25 

IDEOGRAMA E O NÚMERO OITO: O oito é um dos números mais interessantes. 
O seu próprio ideograma – 8 – recorda-nos a noção do infinito, o movimento perpétuo, um 
ciclo fechado. Simboliza, também, o tempo, a eternidade, pois a ampulheta tem 
exatamente, a mesma disposição.  

ALFABETO SECRETO DOS TEMPLÁRIOS: Os templários utilizavam para velar os 
seus segredos um alfabeto especial. A origem desse alfabeto é encontrada na “cruz das 
oito beatitudes”. A cruz dos templários tem a mesma forma , que  à das ordens de Malta e 
do Santo Lázaro. É baseada na cruz das, oito beatitudes, ou na cruz, de oito  ponta que 
apresenta oito ângulos. 26   

NA TRADUÇÃO PERUANA: No cosmograma peruano encontramos quatro  
condores e uma cruz de quatro braços. Novamente o oito. 27 

Por toda a parte  nos defrontamos  com o mistério do oito. O oito é , um número 
francamente iniciático.  O segredo da iniciação se acha contido e expresso pelo número 
oito.  

É, portanto baseado na universalidade do número oito que iremos  explanar o 
sentido iniciático dos trigramas. 

Antes de mais nada torna-se necessário que enumeremos um a um, os trigramas. 
De acorda com o   

CHEN – o trovão  SUN – o vento    

CH'IEN – o céu  KUN – a terra 

  K'NA – a água  LI – o sol  

KEN - a montanha    TUI – o lago 

                                                        
23 M. Diivedi • Comentários sobre los Aforismas de Patanjali, T. III, pág. 45. 
24 Gheranda Samnhita – Série dos livros sagrados da Índia, traduzidos por Sris Vidyarnava. 
25 J. M. Rivière – Histoire Des Doctrines Esotériques, Payot, 1940, pág. 310. 
26 Luiz Chochod: Histoire De La Magie, Payot, 1949, pág. 266. 
27 Th W. Danzel – Magie Et Secréte, Payot. 1947, pág 38 - fig. 5. 
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Todavia, ainda, segundo o  milenar Yi-King, poderíamos penetrar, mais 
profundamente na essência dos trigramas Assim, CHEN – o trovão – significa o som 
primordial, a vibração primeira que ordena o caos. Em todas as tradições encontramos 
essa  noção cosmogônica. O mistério do nome da divindade, se acha ligado a essa 
palavra a famosa palavra perdida. “No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne”, já 
nos afirma  São João no seu Evangelho. É o começo de todo o movimento. SUN – o 
vento – caracteriza o fluxo das forças que tendem a dar forma às imagens. CH'I EM – o 
céu – o princípio gerador por excelência, que irá fertilizar o receptivo. KUN – a terra – o 
princípio receptivo. K'AM – a água – é o abismo, ou então, pela propriedade que tem os 
líquidos de tomarem a forma dos recipientes que os contém, representa a capacidade 
de identificação LI – o sol – o princípio do que adere a; é o mediador plástico das 
tradições. KEN – a montanha -–representa a meditação; o mundo interno. “Kên é o lugar 
onde a morte e a vida se encontram, onde se consuma o "Stirb und Werde". TUI – o lago 
– representa a serenidade absoluta. 28 

Ora, segundo  a tradição esotérica dos siddhis poderíamos ter: 

LAGHIMÃ – poder de neutralizar a inércia ou a gravidade ou, por outra, é o poder 
de tornar-se leve, como um floco de algodão. Todavia, esotericamente laghimã significa o 
poder de transformar todos os princípios que possam servir de entraves  à evolução dos 
homens. Laghimã á capacidade ou ao poder posto em atividade pelas potestades 
criadoras, com o intuito de ordenar a matéria primitiva, inicialmente, caótica. É 
verdadeiramente, “o Espírito de Deus pairando acima dos águas”. 

MAHIMÃ – é o poder de aumentar a estatura. Esotericamente significa a 
capacidade de modificar o órgão interno. Foi por meio deste siddhi que as jerarquias 
construíram, na aurora do Manuantara, os modelos, ou os moldes. 

ICHATVA ou VASHITA – é o poder de criar, ou, então, o poder magnético quando 
em atividade no homem, ou, por ele, empregado. Expressa, realmente, e faculdade 
superior de comunicar a centelha vital às formas projetadas pelas jerarquias criadoras. 
Lê-se, no Gênesis, que Elohin, insuflou nas narinas de Adem, o hálito vital (nefesh). Isso 
significa que a potestade criadora, usando do poder de vashita, vitalizou ou animou o que 
a tradição hebraica chamava Kuf – o molde o vaso, onde se haveria de manifestar a 
consciência superior de “Neshamah”, correspondente ao Atmã hindu. É, em duas 
palavras, o hálito divino. 

ANIMAN – o poder de assimilar-se consigo próprio, ou o poder, de concentrar a 
consciência num ponto determinado. Corresponde a Dhâranâ – o perfeito domínio da  
mente. É a mola real do processo iniciático, a verdadeira alavanca de Arquimedes capaz 
de levantar o pesado mundo físico e deixar ver o mundo sutil. 

PRAPTI – o poder de chegar a qualquer lugar, ou, segundo os Tantras o poder de 
transportar-nos pela vontade. Realmente, porém, significa a capacidade de identificar-nos 
com qualquer elemento ou centro, universal ou humano. Já não se trata, apenas, da 
faculdade de concentração, mas, ainda, da de identificação com o objeto de pesquisa, ou 
sobre o qual meditamos. Corresponde ao estado de samadhi. 

PRÂMAMYA – o poder de realizar todos os desejos, ou o poder da vontade. É a 
vontade em si; quando dominamos esse siddhi, logramos a posse do nirbijasamadhi, 
através da mais grandiosa e suprema de todas as renúncias – a renúncia ao nosso 
próprio eu. 

ISHITA – é o poder  de alcançar a supremacia. Em obras iniciáticas encontramos a 
seguinte sentença: “Milhões e milhões de Rudras (Deuses dirigentes do mundo) cheios de 
gozo, esplendem nas suas rutilantes moradas, porque foram yoguins perfeitos durante 
eternidades passadas”. 
                                                        
28 R. Wilhelm e Jung: obra já citada, pág. 18/19. 
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KAMA-VASHAITA – é o poder de suprimir toda a sensação. Por este siddhi o 
asceta é capaz de lograr a “absoluta indiferença – paravaiguyan. 

A concordância entre o significado dos siddhis e o dos trigramas é perfeita. Assim 
poderíamos escrever: 

LAGHIMÃ corresponde a CHEN  

VASHITA corresponde a SUN  

ANIMAM corresponde a CHIEM  

PRAPTI corresponde a  K'AN  

PRAKAMYA corresponde a KEN  

ISHITA corresponde a LI 

MAHIMÃ corresponde a K'UN  

KAMA-VASHAITA corresponde a TUI  

Obtivemos, assim, a concordância entre os trigramas e os siddhis. Devido ao papel 
fundamental desempenhado pelos poderes, no desenvolvimento espiritual de cada um, 
papel este que se acha apontado, mais ou menos veladamente, nas tradições iniciáticas 
de todos os povos; pelo simbolismo do número oito, somos também forçados a 
reconhecer que os siddhis ou os trigramas, estejam localizados em um dos chacras, ou 
centros de força do homem. 

Com efeito, no chacra cardíaco inferior, no chacra de oito pétalas, poderíamos 
localizar os siddhis. As tradições indianas nos dizem que o homem quando desenvolve, 
ou movimenta, kundalini, o poder serpentino que se acha no interior do chacra muladhara, 
deve fazer com que esse tremendo poder se dirija para o chacra cardíaco. Acreditamos 
que essa força irá se alojar no chacra de oito pétalas, fazendo desabrochar todos os 
maravilhosos poderes ou siddhis. Este chacra bem que poderia ser denominado VIBHUTI, 
pois, vibhuti significa, entre outras cousas poder. Alem disso, Vibhûtayah tem o mesmo 
significado que siddhi. É no coração que se acha o Brahmapura, ou ponto brilhante, a 
câmara de Brahmã. 

Aliás, já disse Buda: “Quando contemplas um ponto do teu coração, nada mais te é 
impossível”. Na Yoga Sutra de Patanjali, capitulo três, sloka 33, lemos: “A luz que emana 
do alto da cabeça, proporciona a visão dos siddhas”, e na 35; “Traz, no coração, o 
conhecimento da mente”. 

Pela tradição esotérica da Flor de Ouro sabemos que existem dois corações: um 
celeste, localizado na cabeça, e outro terrestre, localizado no próprio coração humano. Há 
uma ligação misteriosa entre o alto da cabeça e o coração. 

Na obra de Louis Chochod encontramos que as três almas dos chineses 
apresentam três centros físicos. A alma animal reside no “palácio vermelho”, situado nas 
regiões genitais. A alma sensitiva, na “sala brilhante”, na altura do estômago, plexo solar, 
e finalmente, a alma mais elevada, ou o espírito, apresenta, simultaneamente, dois 
centros (!): “a brilhante estrela”, no alto da cabeça e a “câmara de jade” no coração. 

É particularmente, interessante que na gravura representando Vajranada, este 
boddhisattva suporta a roda da lei (de oito raios) na altura do coração. 29 

Nas grandes cerimonias ritualísticas do Oriente próximo, os sumos sacerdotes 
carregavam, penduradas por uma corrente, pedras preciosas, e sempre as mantinham à 
altura do coração. Nos oráculos de Marduk estas pedras funcionavam ativamente. 

Completa-se, assim, o ciclo das interpretações dos trigramas. Já sabíamos que os 
trigramas apresentavam características mágicas, servindo como instrumento na difícil arte 

                                                        
29 Louis Chochod - Occultisme et Magie en Extreme Orient, pág. 304. 
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divinatória; já havíamos travado conhecimento com idéias de Louis Chochod, pelas quais, 
soubemos que os trigramas continham, veladamente, todos os princípios filosóficos e 
mágicos da china arcaica. Agora, fechando o ciclo, apresentamos os trigramas como 
símbolo iniciático. Representam os siddhis, os oito maravilhosos poderes da Yoga.  

Para terminar poderíamos citar o seguinte trecho das obras budistas: Quando 
Buddha nasceu, Asita, o anacoreta, desceu dos Himavats e profetizou o destino do Bem-
Aventurado. Logo reconheceu nele os sinais de um Siddha perfeito – isto é, os 32 sinais 
30 e os oito maravilhosos poderes". 

Fim 

 

A MISSÃO Y 
 

HISTÓRIA DA OBRA ESPIRITUAL EM QUE ESTÁ 
EMPENHADA A SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 

 

APRESENTAÇÃO DO SUMÁRIO 

 

O Movimento Cultural-Espiritualista, em que está empenhada a Sociedade 
Teosófica Brasileira, é conhecido por diversos nomes, destacando-se entre eles, os de 
MISSÃO DA SÉTIMA SUB-RAÇA, que lhe foi dado pelo seu próprio Arauto, o insigne 
sábio e teósofo espanhol Dr. Roso de Luna, que era o número 7 em nossas fileiras, e 
MISSÃO DOS SETE RAIOS DE LUZ, outorgado pelo Chefe daquela Missão, procurando, 
com ele, simbolizar a manifestação de SURYA, o Sol Místico, cujo sétimo raio é Svaraj, 
com o estado de consciência que lhe é afim – ATMÃ, sem falar era outras razões de 
ordem oculta de que somente os discípulos mais adiantados nó nosso COLÉGIO 
INICIÁTICO são conhecedores. 

O nome por excelência, no entanto, do nosso Movimento – pela sua expressão de 
síntese – é MISSÃO Y, por abranger essa designação simbólica as duas Américas (do 
norte e do sul), pois o “Y” representa os dois caminhos, o da direita ou solar, e o da 
esquerda ou lunar. Historicamente falando dois foram também os seus principais 
descobridores: Colombo e Cabral. Os que apareceram depois pelas plagas americanas, 
representam “naus menores” que “vieram na esteira das suas caravelas”, aproveitando o 
caminho aberto por aqueles dois imortais nautas e, iniciados agartinos. 

A Sociedade Teosófica Brasileira apresenta dois ciclos bem definidos de vida 
social e espiritual. O primeiro, propriamente subjetivo, isto é, desconhecido para os seres 
vulgares da Terra, vai de 1899 a 1924, vinte e cinco anos portanto; o segundo, com um 
período igual de cinco lustros, de 1924 a 1949, que é justamente o da sua manifestação 
objetiva. 

Findo o seu primeiro ciclo objetivo, ou, melhor, meio centenário de ação espiritual e 
material, vê-se a S. T. B. forçada a tornar conhecida do mundo profano a História da 
Obra, de que é ela a portadora, a vanguardeira e a anunciadora, ou, por outras palavras, 
aquilo de que o Mundo precisa saber no seu momento mais crucial e trágico, que melhor 
poderíamos denominar de “Fim de Ciclo Apodrecido e Gasto”. Como sabem os iniciados 
nos Grandes Mistérios, a vida universal é repartida em ciclos – ciclos de construção e 
destruição – uns de ascensão, outros de decadência, como o atual em que vivemos e que 
se enquadra perfeitamente na Promessa do Espírito de Verdade quando, no Bhagavad-
Gita (o Canto do Bem-aventurado), avatarizado em Krishna, feita ao seu discípulo Arjuna: 
                                                        
30 32 = 8 x 4. O número trinta e dois apontado em várias tradições, inclusive a hebraica, não é, senão, um desdobramento do oito. 
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“Todas as vezes, ó filho de Bharata, que Dharma (a Lei justa declina e Adharma (a 
ausência da Lei, como agora) se levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e 
destruição dos maus. Para o restabelecimento de Lei, Eu nasço em cada yuga (idade)”. E 
essa yuga, idade, ciclo ou era, como quiserem, já começou a manifestar-se na Terra, 
através da interpenetração de um ciclo, o velho, com o imediato, o novo, isto é, o ciclo de 
PISCIS, que declina, com o de AQUÁRIOS que, aos poucos, desponta nos horizontes do 
Mundo. No alvorecer deste último, surgirá, como de outras vezes, o Espírito de Verdade 
como a Divina Essência portadora de uma Nova Era para a humanidade. Seu nome, do 
qual se tem usado e abusado ultimamente (os falsos profetas e Messias já anunciados 
pelo próprio Cristo) obedece às tradições tanto do Oriente como do Ocidente: MAITRÉIA 
é, de todos, o mais conhecido, principalmente na Índia e no Tibete. É ele o MITRA-DEVA 
das várias lendas hindus; AKDORGE, o cavaleiro das idades, das lendas transhimalaias; 
e, finalmente o pouco conhecido, que é AKTALAYA, “envolvido na alma do Mundo”. 

Para definir o ciclo que se aproxima, as tradições orientais lhe dão o nome de 
APAVANADEVA, isto é, o “avatara aquático”, por manifestar-se justamente no ciclo de 
Aquários. Não deve ser esquecido, no entanto, que todos os Manus ou guias humanos, 
segundo as lendas, surgem do mar. Lembremo-nos, por exemplo, de Moisés, o “salvo das 
águas” e do aguadeiro Akad ou Akadir que salva o Rei Sargon que fora abandonado 
numa cesta atirada ao rio, quando recém-nascido, e que é uma perfeita reedição da lenda 
do famoso Manu judaico. 

O português Diogo Álvares Correia, o Caramurú, ou “serpente do mar” como o 
apelidaram os tupinambás, no seu reduto da Ilha de Itaparica (esta última estreitamente 
ligada à S. T. B., pois foi nela que se verificou, em 1899, uma das mais excelsas 
efemérides da nossa Obra) não deixa de ser um pequeno Manu. É que da fusão 
monádica havida entre o português e a índia Catarina Paraguassú, nasceu a raça 
brasileira. Já em seu tempo, Tamandaré ou Tamoindaré, o repovoador, foi um pequeno 
Manu, como dirigente da raça guarani. José de Alencar, no seu famoso romance “O 
Guarani” servindo-se das lendas indígenas, fala nele como tal, e num dos muitos dilúvios 
que têm assolado a Terra. Aliás não houve apenas um diluvio na historia da humanidade, 
como julgam as religiões ocidentais, que desprezam as lendas e tradições de numerosos 
povos.  

Resta ainda explicar uma coisa de suma importância, que os próprios ocultistas e 
teósofos desconhecem. Todas as vezes que se dá o interregno de uma raça para outra 
(raça aqui tem o sentido de ciclo hominal de civilização) surge um oitavo ramo racial 
preparatório da transição. Pois bem, nós estamos no oitavo ramo racial e foi nele, com 
todas as angústias, incertezas e confusões que lhe são inerentes, que a Sociedade 
Teosófica Brasileira surgiu no Mundo, “qual Loto nascido no lodaçal imundo da matéria”, 
para perfumar as consciências com os santos óleos do espírito" estas consciências 
conturbadas pela decadência inexorável, pelo velho ciclo agonizante. Daí o seu lema, 
expresso na sentença latina: SPES MESSIS IN SEMINE, ou a esperança da colheita 
reside na semente. 

Em verdade, é a escolha da Semente da Nova Era da nova civilização, do CICLO 
DE AQUÁRIOS que a S. T. B. está fazendo desde 1924, já que anteriormente a Obra se 
firmara nos quatro pontos cardeais, onde existem seres de hierarquia elevada, servindo 
de marcos gloriosos de tão extraordinário e augusto Movimento Cultural-Espiritualista. 

Ela é o próprio eco do AVATARA que se aproxima, movimento que tem sido 
bastante prejudicado por aqueles que, julgando conhecer a verdade, apenas têm 
comércio com a mentira, inclusive aqueles que são do Oriente, quando é sabido que este 
perdeu, ciclicamente, a sua jurisdição espiritual sobre o Mundo, como já sucedeu em 
recuadas idades de História da Mônada. Ao Ex-Oriente Lux swendenborguiano, sucedeu 
o Ex-Occidente Lux teosófico. 
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O Ex-Ociddente Lux tem na face da Terra, como seu único e legitimo representante 
a Sociedade Teosófica Brasileira. 

A Sociedade Teosófica Brasileira, que comemorou no ano passado meio século de 
vida espiritual e um quarto de vida material, ao iniciar-se um novo ciclo de trabalho, 
depois de um longo tirocínio histórico e iniciático, sente-se no dever de apresentar ao 
inundo profano a sua longa HISTÓRIA, cujo SUMÁRIO, vindo em primeiro lugar e 
distribuído profusamente entre os homens de boa vontade, é o maior e o mais 
transcendente de todos os seus APELOS na hora dramática que o Mundo atravessa.   

Sua leitura deve ser feita no silêncio solene das paixões abafadas, nas horas de 
paz e recolhimento, como se fora uma conversa com a própria consciência, em comunhão 
com AQUELE que jamais, deixou de atender aos sedentos de Luz, aos que buscam a 
Verdade no seu próprio Eu interior, onde fulge, velada ou não, a centelha luminosa e 
eterna do ATMÃ universal. 

Não sois vós, pois, que bateis à nossa PORTA, mas nós que batemos à vossa. 
Que esta nos seja aberta para, que nós vos possamos abrir a nossa.  

Contemplai todos os mistérios da nossa OBRA, como se eles fossem os vossos 
próprios mistérios. FIAT LUX ! 

 

HISTÓRIA DA OBRA EM QUE A S. T. B. ESTÁ EMPENHADA 
 

SUMÁRIO 
 

 Capítulo I – Lemuria e Atlântida – A razão de ser da Descoberta da América. As 
Ordens de Avis e de Cristo. A Ilha de Itaparica  ou a verdadeira História de Diogo 
Alvares Corrêa, o Caramurú, e Catarina Paraguassú, como “Pais da raça brasileira”. 

Capítulo II – A Revolução Francesa e a Maçonaria egípcia. O mistério do L. P. D. 
Muitas coisas que os próprios Ocultistas desconhecem. 

Capítulo III – O ano 1800 como “pivo” da Missão Y. Um “avatara momentâneo”. 
Principais acontecimentos do século XIX. Os surtos do Espiritismo e da Teosofia. Helena 
Petrovna Blavatsky  e Henry Steel Olcott. Missão inacabada... O ano 1883. “Chuva de 
estrelas”. “O Krakatoa entra em erupção através de terríveis abalos...” “A profecia da 
Serra de Sintra”. O nascimento de uma “criança privilegiada”. Desaparece da arena da 
vida o grande místico hindu Ramakrishna. 

Capítulo IV – Infância e mocidade da “criança privilegiada”. As forças da natureza 
em auxilio da referida criança... Prodígios e mais prodígios! Pagando o tributo de sua 
Missão na Terra: com sete dias de nascido atacado de varíola. Acidente trágico em cima 
de uma lança de jardim, que quase lhe atravessa o coração. Novo acidente: cai sentado 
sobre uma grelha candente”. Duas misteriosas imagens, uma delas trazendo parte dos 
seus cabelos. Outros acidentes: despenca de um trapézio improvisado caindo de pé no 
solo, sem nenhum arranhão... Preso pelo pé em uma loca no fundo do mar. Salvo do 
paratifo por um Adepto disfarçado em mendigo. O TEATRO S. JOÃO. Improvisado em 
artista. Colóquios amorosos da mais elevada, iniciação. Novamente a Ilha de Itaparica. 
“Fuga espetacular de Dois amorosos” a caminho de Lisboa, como primeira etapa de 
viagem maior ao Norte da Índia. As forças do Mal contra os Gêmeos espirituais, qual 
acontece em todas as suas encarnações. O “acidente da rua Augusta em Lisboa”. Novo 
mistério da Serrar de Sintra, para depois, rumarem os dois para o Lugar doe a Lei lhes 
reservava... A promessa de H. P. B. na Introdução da sua Doutrina Secreta, para o 
começo do século XX. A reveladora profecia da Serra de Sintra. 
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Capítulo V – Metido  no Seminário como “castigo” por semelhante fuga da casa 
paterna. O “jesuitismo em ação”. Mas o humorismo, também, em ação. Improvisado em: 
tocador de “bombo”... Volta ao mundo... Curas assombrosas e outras “maravilhas”. O 
testemunho insuspeito de ilustres médicos como foram Nina Rodrigues. Alfredo Brito, 
Souza Leite e outros. A perda de seus Pais em 1907, ou um novo ciclo de sua vida, 
segundo estava anunciado em antiga Mensagem... Novas responsabilidades para a 
“criança privilegiada”, já então um homem formado... Perda da fortuna em 1914. A 
caminho do Rio... Uma casa recusada por suas vibrações maléficas, ou de ter havido na 
mesma um assassinato. A clarividência em ação. 

Capítulo VI – Os primeiros discípulos na capital da República: estudantes de 
medicina" comerciários, médicos, um senador, e até, marinheiros e soldados, na mais 
sublime das promiscuidades. Uma só família espiritual. O caso maravilhoso de uma 
professora jubilada que encontra novamente seu Mestre, como este lhe havia prometido 
em criança. Escalada mágica através das seguintes residências: Mourão do Vale, 10, 
Maris e Barros, 87, Matoso, 40,  Miguel de Frias, 69 e Martins Pena, 3. 

A fundação de SAMYAMA e seus grandes mistérios, durante o pouco tempo de 
sua existência, como primeira etapa para Dhâranâ, convertida posteriormente em 
Sociedade Teosófica Brasileira. Os grandes fenômenos da caça da Rua Martins Pena, 3. 
Misteriosa Mensagem ordenando a ida dos DOIS a S. Lourenço. Hospedados na Pensão 
S. Benedito. Curas miraculosas e fenômenos verdadeiramente assombrosos... Doentes, 
cegos, paralíticos vindos de toda a parte. A ida à Montanha Sagrada no dia 28 de 
Setembro de 1921. E a aparição, por 3 vezes, do “Cavaleiro das Idades”. A tradição, 
transhimalaiana do Cavaleiro Akdorge Perseu e Andrômeda da mitologia grega. O S. 
Jorge cristão.  

Capítulo VII – Volta no Rio. Uma Sra. que viveu mais sete anos pelo sacrifício de 
J. H. S. (nome Secreto do Presidente e Fundador da Instituição), tendo completado esse 
tempo, veio a falecer... Continuam os fenômenos. Finalmente, uma Mensagem dentro de 
uma cristaleira fechada, com as chaves do lado de dentro, exige a mudança da família 
para Niterói. O ano 1923. A casa de Santa Rosa, 426. Os fenômenos continuam... cada 
vez mais assombrosos. Finalmente o ano de 1921. As sete semanas que antecederam a 
fundação de Dhâranâ. Osíris e Ísis ou duas jovens que tiveram papel importante na 
fundação da mesma Sociedade. em companhia de seu Pai. A entrada misteriosa dos 
mesmos na residência da família de JHS... Um caso jina, misterioso ancião que os 
recebeu, sentado no banco do jardim, logo lhes dirigiu a palavra, desapareceu como por 
encanto. O desaparecimento do Ultimo Buda-vivo da Mongólia, devido o novo ciclo 
pertencer ao Ocidente. Ex Occidente Lux em lugar de Ex Oriente Lux! As sessões 
memoráveis de Dhâranâ assistidas pela imprensa  fluminense e carioca. Materializações 
de mensagens, medicamentos, flores,  objetos, etc. Ordem para mudar de casa. Na rua 
General Andrade Neves, 305. Continua a evolução iniciática da Obra. Os fenômenos de 
permeio às primeiras revelações. JHS amarrado no banco do piano executa misteriosa 
musica, e as cadeiras acompanham dançando, impelidas por forças estranhas... Chopin 
se revela. Um oficial de nossa Marinha, Diretor social da Instituição, demonstrando desejo 
“que lhe dessem novamente certas plantas que lhe fizeram bem” JHS lhe diz – “procure 
nos bolsos, atrás dos quadros” no piano e, no harmonium (ambos fechados a chave). E 
em toda parte a planta se achava com a admiração de todos os presentes. Na porta do 
Santuário, além de passes curadores dos doentes, os remédios eram materializados sob 
a vista estupefacta dos assistentes. Um tubo de ensaio que chega semi-materializado, e 
imediatamente salvo pela aplicação do “fogo sagrado”. Uma noite tempestuosa, O 
Santuário tendo ficado sete dias fechado para determinado ritual que se aproximava. E 
com as portas fechadas ê seladas, estas se abriram misteriosamente no dia de antemão 
apontado, causando a maior alegria a todos os presentes, acompanhando o MESTRE. 
Muito tempo depois, tem lugar uma sessão agitada, por estar presente certo “mago 
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negro”, que foi confundido através de uma Mensagem retirada de dentro de uma bacia 
cheia d’água. De outra vez uma criança tendo se trancado por dentro num quarto onde 
residia a família, e estando ameaçada de cair da janela, onde brincava, JHS fez com que 
a porta abrisse imediatamente e a criança fosse salva. 

Capítulo VIII – A casa da rua Otávio Carneiro, 9 foi pródiga em fenômenos e em 
revelações, cada qual mais transcendente. Certa vez uma das Fraternidades negras, que 
de tempos imemoriais dão combate cerrado aos Gêmeos espirituais, procura interceptar 
uma Mensagem provinda de outra Fraternidade Branca, destruindo parte da mesma, e 
queimando a face de JHS. Este manda ferir sua nota no piano, e imediatamente a 
queimadura desaparece. O restante da Mensagem que ficara dentro de sua destra, era 
justamente a parte onde vinha a mensagem. O resto queimado era a parte branca. Noutra 
sessão essas mesmas forças chegaram ao ponto de fazer tremer as paredes da casa, 
formas-pensamento se gravavam nas vidraças da janelas. E tudo foi serenado pelo Poder 
imenso de nossa Obra. Relato misterioso sobre a múmia de Katsbeth, completando o que 
dissera JHS quando, tempos depois de fundada materialmente Dhâranâ, e sofreu ele um 
acidente de automóvel, foi convidado a um banquete em certa casa estreitamente ligada 
ao referido mistério... Tebas, a cidade das Cem Portas. “A louca das ruínas”. 

Capítulo IX – A caça da rua Dr. Sardinha, 71. Inúmeras revelações foram dadas 
em tão privilegiada residência. A visita de um Adepto, que veio disfarçado ao Rio de 
Janeiro, em missão especial.... Do mesmo modo que, logo fundada Dhâranâ, JHS pagou 
o tributo de sua missão (qual aconteceu com a sua companheira em Lisboa), sendo 
atropelado na Praça Martim Afonso, por um automóvel, de cujo acidente esteve muito 
mal, assim também, a sua companheira – extenuada  pelos  esforços despendidos a favor 
da Obra, esteve muito mal em tal residência, além de lhe sobrevir  uma apendicite 
supurada, obrigando-a a fazer  a  referida operação, na casa de Saúde Pedro Ernesto... E 
assim, estando certo vez JHS enviando-lhe pensamentos de auxílio, um beija-flor veio 
pousar em seu ombro, brincando com o bico, no lobo da sua orelha esquerda. Ao mesmo 
tempo parecia que o Mensageiro alado lhe segredava algo no ouvido digamos: “ela está 
melhor”. Tenha confiança era si mesmo, na Obra de que és o Chefe Supremo"... O beija-
flor ou “colibri” faz parte das lendas, nahoas, do mesmo modo que a serpente irisiforme. 
(com as sete cores do espectro solar, dos Tattvas, inclusive os dois superiores, etc.). E a 
prova, que ao chegar JHS em Srinagar, ao Norte da Índia, festeja-se o mistério da 
SERPENTE. Srinagar quer dizer – “Homens serpentes, sábios ou Iluminados”. 

Capítulo X – A casa da Rua , Gavião Peixoto, para onde a Obra se mudou a 
seguir, também foi pródiga em fenômenos e em revelações, cada qual mais importante, 
mais transcendente, E desse modo, “os que ficaram fieis à Lei, iam sendo 
progressivamente iniciados...” A evolução exigida ao seu papel no presente ciclo da 
Humanidade. 

Do mesmo modo que a evolução da Humanidade veio do psíquico ao mental, isto 
é, das primeiras raças até chegar a 5a, onde o domínio do mental se manifesta, assim 
também, todas as missões, seja de um Homem como de uma Instituição, tem de passar 
pelo mesmo fenômeno. Jesus, no começo fazia “milagres”, ou antes, provocava 
fenômenos naturais (por serem de acordo com as leis da Natureza), e depois passou a 
ensinar ao povo por meio de parábolas (vide seus sermões, inclusive o da Montanha,  
idêntico ao de Gotama, o Buda), e aos seus discípulos, de modo revelado; assim também, 
aconteceu à nossa Instituição, que já então tinha substituído - por ordem superior – seu 
primitivo nome (oriental ou sânscrito) para o segundo (ocidental ou melhor dito, 
português): SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA. 

Em tal casa foram escritos quatro LIVROS de Revelações, que, depois de 
determinado ciclo, foram reduzidos à cinzas, sendo feito um outro, como síntese dos 
primeiros, e ainda figurando no Arquivo da STB no Museu de seu Templo, na Vila '' Canaã 
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em S. Lourenço, ao lado de objetos mensagens, etc. que foram materializados  ou 
pertenceram à infância de JHS. 

Durante todo esse percurso da Obra através das 5 referidas casas, foram exigidas 
diversas idas dos Gêmeos a S. Lourenço, inclusive, quando os mesmos se hospedaram 
em uma casa fronteira ao Hotel Sul-América e onde se deram inúmeras materializações, 
não, só de objetos, como de postais romanos, muitos deles  referentes à outras 
encarnações dos mesmos Gêmeos e alguns já tendo sido publicados em Dhâranâ.  

Todos eles figuram hoje no Arquivo particular do mesmo JHS. Fenômenos, por 
sua, vez, interessantes, os produzidos pelas nuvens, verdadeiros crepúsculos apoteóticos 
à nossa Obra. Silhuetas e nomes dos Gêmeos, alegorias dos Arcanos que iam 
transcorrendo, cada vez que os , mesmos visitavam S. Lourenço. Finalmente, em 1946 foi 
lançada a pedra fundamental do Templo da STB, na Vila Canaã, nome este dado por 
JHS, na presença do. prefeito, autoridades outras, representantes da Imprensa local, 
sócios da STB e convidados. 

O referido Templo foi inaugurado a 24 de Fevereiro de 1949, embora em 1948, 
tivesse sido realizado no mesmo um ritual, que hoje é uma das efemérides mais 
importantes da Obra. 

Capítulo XI – Os anos de 1948 e 1949 foram pródigos em rituais tanto na capital 
da República com em S.  Lourenço. Como se viu, foi em 1949 a inauguração do Templo, 
debaixo das maiores festividades. Desde então, o referido Templo é visitado por inúmeras 
pessoas, todos os domingos. E atualmente, a data de 24 de Fevereiro atrai à estância de 
S. Lourenço vultoso número de pessoas, sócios que vêm de toda parte do Brasil, a ponto 
do nome da STB ecoar por toda parte como “o Centro de irradiações espirituais para toda 
a face da Terra”, fazendo jús à tradicional frase proferida pelo Arauto de semelhante 
Movimento, que foi o Dr. Mario Roso de Luna, um dos maiores luminares do século 
presente: “S. Lourenço é a capital espiritual do Brasil”, que nós outros preferimos dizer: é 
a capital espiritual do mundo.   E a prova que outros já a cognominaram de “a Meca 
brasileira”, etc.  

Capítulo XII – O ano de 1956, final do ciclo redentor da Humanidade na Era 
presente. A Semente da Nova Era. E o avatara Aquários, no começo do século XX. SPES 
MESSIS IN SEMINE. 

 

DATAS GLORIOSAS DA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 

 28 de Setembro de 1800, Apoteose cíclica da Missão Y ou dos Sete Raios de Luz, 
através de um “avatara momentâneo”. Glorificação à Serra de Sintra. 

15  de Setembro de 1883. Nascimento dos Gêmeos espirituais. O céu e a Terra se 
unem na mais refulgente de todas as Apoteoses. “Estrelas que bailam. Vulcão, que ruge 
nas entranhas da Terra”, 24 de Junho de 1899. Glorificação à Ilha de Itaparica. TEATRO, 
ESCOLA E TEMPLO, como seria futuramente a Obra de que a S.T.B. é a única detentora 
na Terra, como “centro de irradiações espirituais”. 

23 de Setembro de 1921. Fundação espiritual da Obra no cume de uma Montanha. 
“S. Lourenço, capital espiritual do Brasil”. Data idêntica a de 1800. Duas Montanhas 
(Sintra e S. Lourenço, formado o Alfa e Omega da Obra. 

10 de Agosto de 1924. Fundação material, três anos depois da primeira, na cidade 
de Niterói, estreitamente ligada à mesura Obra. E isto, através dos mais desconcertantes 
fenômenos. O grande catequizador Anchieta completa em Niterói, ao lado dos índios, 
aquilo que iniciou na Ilha de Itaparica, como “Reduto dos Tupinambás”. Itaparica, “Berço 
da civilização Brasileira”. 

10 de Fevereiro de 1935. Desabrocha em Shamballah o Loto das Mil pétalas... 
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24 de Fevereiro de 1949. Apoteose de Luz para a Terra, com segunda 
manifestação idêntica à primeira. Excelso contato com o avatara Aquários, do começo do 
século XXI... Inauguração do Templo dedicado à todas as religiões do mundo. E 
consequentemente, à PAX UNIVERSAL. Glorificação ao Culto de Melquisedeque. 
EXALTAÇÃO AO GRAAL. 

 

O HOMEM 
LUIS F. FRAGOSO 

 

O homem é um animal vertebrado, mamífero, racional, etc. É uma definição certa, 
cientifica, biológica. Mas apenas caracteriza esse ser de modo superficial, à base de 
predicados muito à mostra, sem penetrar bem no caráter intrínseco da sua natureza, 
como um complexo de corpo de carne e de faculdades internas de percepção, de 
inteligência, de intuição, e da capacidade de traduzir em noções abstratas as imagens dos 
objetos físicos trazidas pelos órgãos sensoriais. Ao mencionar esses caracteres, ao 
encarar, por exemplo, a faculdade da memória pela qual armazenamos imagens e as 
reproduzimos na mente, tendo, assim, a noção do tempo, e da acumulação de figuras 
mentais, que conjugamos, podendo concluir e aprender pela lógica, pela especulação; ao 
verificarmos que desse complexo não físico se deduz uma série de noções: inclusive a da 
responsabilidade, formando-se normas de conduta interna, que constituem o que 
chamamos a moral; enfim, visionando o homem assim, vemos que ele não é apenas  um 
animal vertebrado, mamífero, racional etc. Quando dizemos, entretanto, que ele foi “criado 
à imagem e semelhança de Deus”, já nos aproximamos de uma definição mais profunda, 
que a Teosofia glosa, dizendo que o verdadeiro homem interno é Jivatmã, expressão na 
forma de Paramatmâ, ou seja, empregando um termo ocidental, a Divindade em sua 
significação mais lata, mais metafísica. Os budistas, grandes lógicos e analisadores 
meticulosos da vida, dão uma definição mais ampla, mais filosófica, dizendo que “o 
homem é apenas a resultante das skandas” ou tendências. E assim o explicam pela 
mecânica do carena ou conjugação de causes e efeitos de ordem física, emotiva e 
espiritual, em virtude do que á cada ação, correspondendo um efeito. 

A tendência ou skanda é da natureza não material do mero “animal vertebrado”, 
mas da natureza do conteúdo das faculdades internas. E assim, morrendo o homem, e 
digerindo-se os efeitos decorrentes de sua atividade, restam, por fim, como cinzas vivas e 
quentes de um incêndio, apenas as skandas. As skandas constituirão o plasma psíquico 
original do novo ser humano que, então, nascerá, com predicados físicos diversos do 
anterior, mas revelando aquelas skandas que poderão ser modificadas para melhor ou 
pior, em função da liberdade que temos de, em face dos motivos que nos levam à 
atividade, escolher os de nossa preferência. 

Não passamos, em nossa ignorância, de ilusões vivas, só não sendo ilusão 
PARAMATMA. Daí a doutrina do Nirvana ou diluição digamos assim em Pararnatmâ. 
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UCINÁRA, REI DE BENARES 31 

 
Dr. FROILANO DE MELO 

(Ilustre escritor e cientista da Índia Portuguesa) 
 

E disse o sábio, Lomaça ao príncipe Yudishtira, de quem era o guia e  preceptor: 
“Vou contar-te a história mais bela que fez o assombro dos homens e conquistou a 
ternura dos deuses...  

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

Na planície de Bengala reinava  o piedoso Ucinára. Era conhecido em toda a terra 
a direiteza do seu caráter  e a grandeza do seu coração.   

Protetor dos fracos e  oprimidos, sombra de pobre que se abrigasse no recanto do 
seu palácio era como, a Imagem de Deus que honrasse com a Sua visita a sua mansão 
de mortal.  

E a fama da sua caridade e a sabedoria do seu juízo espalharam-se para além da 
terra e atingiram os páramos dos três mundos. 

E os deuses quiseram, certificar-se de tão apregoadas virtudes. 

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

Era um dia de festa na corte de Benares. Apinhava-se o povo em gritos de júbilo à 
roda do palanquim de galado seu Senhor.  

E subitamente, uma pomba mimosa veio pousar aflita no seu seio, ornado de 
brocados de ouro. 

Passou-lhe pelas suas penas macias a sua mão carinhosa ... A pomba tremia! 

Bem, cedo viu o Rei o motivo da aflição da pomba inocente: era um falcão que, de 
garra adunca adejava em torno do cortejo, os olhos de sangue fitos na pomba que posara 
no seio do rei de Benares. 

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

E disse o falcão ao Rei: 

– Ó tu, que dizes, seres generoso e justo, em nome de que lei, me privas do 
meu sustento que era essa pomba que breve ia tombar nas minhas garras?”  

Retorquiu o rei de Benares:  

– “Em nome da lei da hospitalidade! Seria indigno de mim abandonar a pomba 
que veio confiar a sua aflição ao meu seio  compassivo. 

– “O sustento do corpo, ó Príncipe, é fel da Natureza. Tenho fome! Se não 
devoro, a pomba, a vida se  me esvai e minha mulher e meus filhos morrerão à 
mingua de quem os proteja. Em nome de que lei defendes tu essa pomba de 
cuja morte depende a vida de tantas existências que me são caras?” 

– “És versado em leis, falcão! Serás porventura a incarnação de Suparna, o rei 
dos alados ?... Como posso abandonar quem busca asilo no meu lar? Mas, 
dizei-me que carne te poderá agradar para matar a tua fome; nas minhas 
florestas pastam touros e javalis, gazelas e búfalos. Mandarei caça-los para que 
tenhas carne fresca...” 

– “Os falcões não comem touros nem javalis, nem búfalos ou gazelas. É lei da 
Natureza! Os falcões devoram somente pombas de carne macia!” 

                                                        
31 Conto inspirado no “Mahâbarâta. 
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– “Os meus tesouros, o meu reino, tudo quanto desejares te darei, ó Falcão. 
Dizei-me o teu desejo! Mas não poderei dar-te essa pomba tímida que veio 
buscar a proteção do rei de Benares.” 

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

Assiste o povo atônito essa luta entre o falcão e o seu amado rei. 

– “É um espírito maligno, que nos tem fazer a desgraça. Larga a pomba, ó Rei!”, 
gritam uns. 

– “Não cedas a pomba! Deus velará por ti e por nós” – dizem outros.  

E novamente se ouve a Voz do falcão que esvoaça nos ares:  

– “Se tens tanta pena dessa pomba, pesa-a na balança e dá-me da tua própria 
carne um, peso igual ao dela. É esse o meu desejo.” 

E o rei cortou um pedaço do seu braço e pô-lo no outro prato da balança!  

Mas a pomba pesava mais e mais! Cortou o outro braço, cortou a carne do peito, 
cortou, os membros... A pomba pesava mais e mais! E descarnado, veio, todo ele, sentar-
se no prato da balança. Era o peso da pomba que buscara a proteção do rei Benares! 

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

– “A tua glória espalhar-se-á por toda a Terra, enquanto houver homens na 
Terra”, disse o Falcão. “E. enquanto subsistirem os mundos eternos, os Deuses 
falarão ele Ti! Eu sou Indra e tomei a forma do Falcão. E a pomba é Agni, o deus 
do fogo e do lar. Quisemos certificar-nos das virtudes do teu coração: Sê bendito 
para sempre, ó Ucinára, magnânimo Rei de Benares!” 

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

E retomando a beleza e a frescura do corpo moço, o príncipe virtuoso que, com 
sacrifício da sua vida, soubera defender as leis da hospitalidade, foi arrebatado aos Céus, 
onde vive na Bem-aventurança Eterna! 

 

INICIAÇÃO 
 

Ampliação do conceito de Iniciação. O “Dragão do 
Umbral”. – As lutas enfrentadas pelos discípulos. – As provas 
subjetivas. 

 

Sabem todos os Iniciados que não é possível alcançara “Suprema Aspiração”, a 
realização interior, se o discípulo não se apoiar numa tradição organizada, que lhe serve 
de base, a fim de poder enfrentar as forças adversas do meio em que vive. Esta tradição 
não deve ser exclusivamente de ordem social e moral, senão de ordem oculta. 

Os que sabem as coisas secretas falam veladamente na “Comunhão das Almas 
Santas” ou na “Comunhão dos Santos”, como diz a Igreja Católica, servindo de eco a um 
conhecimento mais antigo que ela e cujo sentido  verdadeiro lhe escapa completamente. 
Isto quer dizer que cada “Aspirante à Verdade” que tenta o “Caminho Direto”, caminho 
mais fino que o fio de uma navalha, precisa se apoiar numa força criada, através dos 
séculos, pelos seus inumeráveis predecessores nessa vereda espinhosa. Isto, porque 
cada homem que se faz “Mestre Perfeito”, deixa no ambiente terreno o resultado de seus 
tremendos e perseverantes esforços, como um “Poder Espiritual Consciente”, que se une 
aos dos demais Irmãos de todas as épocas, como um influxo vivo, verdadeira torrente 
espiritual dirigida para um determinado sentido, constituindo o Poder Espiritual de 
determinada Serie de Seres que, se sucederam ininterruptamente como Mestre e 
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Discípulo, o que constitui o elemento fundamental de todas as iniciações. Este influxo, 
esta torrente espiritual, remonta à origem das coisas. 

Os Gurus, perfeitos conhecedores das leis da evolução, dizem não ser possível ao 
homem alcançar a iluminação sem que esteja ligado a esta torrente ininterrupta, através 
da qual são comunicados ao discípulo graus, que variam segundo as iniciações 
ascendentes. Estas “Consagrações” são definitivas, porque ligam o discípulo a um 
“Poder” infinitamente superior ao que nele possa existir de mais elevado. Nestas 
iniciações lhe são dados símbolos, palavras e determinados gestos, que são a linguagem 
que expressa este pacto, tacitamente assumido para com a tradição iniciática a que se 
ligou. Assim, ninguém pode evoluir até a libertação, num curto período de tempo, sem 
este auxílio indispensável. Este auxílio é uma verdadeira transferência desta Torrente 
Espiritual, que o Mestre faz ao discípulo, quando lhe confere determinada Iniciação. Por 
isso mesmo, o Mahatma Kut-Humi, diz que os discípulos são envolvidos pelo ambiente do 
Mestre, para que todas as suas possibilidades, boas ou más, se manifestem. 

Certos Místicos do Oriente nos falam, como já foi dito, no “Círculo das Almas 
Perfeitas”, com as quais os candidatos à Iniciação entram em contato para alcançarem 
proteção e auxílio em suas lutas sempre árduas e cheias de perigo. Este contato não é o 
resultado de nenhuma cerimonia de evocação de almas de seres falecidos, senão a 
elevação do Aspirante ao nível elevadíssimo das esferas espirituais onde gravitam estas 
Almas. 

Assim, quanto mais antiga for a tradição esotérica a que se liga o Postulante, mais 
fácil é sua luta pela conquista da iluminação. Quando, entretanto, se liga a tradições 
reconstituídas ou corrompidas, sua luta se torna mais árdua, não conseguindo, na maior 
parte dos casos, chegar a seu elevado objetivo. 

Cada grau que o discípulo alcança é expresso na “Linguagem Universal do Verbo”, 
por uma palavra que sintetiza todo o Poder da Torrente Espiritual a que está ligado. São 
as “Palavras Sagradas”, as palavras de passe. Elas são de um enorme poder no Mundo 
oculto, por isso mesmo, só são comunicadas pelo Mestre ao Discípulo, de boca a ouvido, 
na hora da Sagração. Todas estas palavras se derivam de uma única, da “Palavra 
Inefável”, a “Palavra Perdida”, simbolizada pelo AUM. O verdadeiro segredo ligado a esta 
Palavra constitui o fruto da mais elevada iniciação. Mas, para que um dia o discípulo 
possa alcançá-la, é indispensável o apoio espiritual da “Tradição Oculta”, a fim de que, 
assim fortalecido, possa enfrentar, com possibilidade de vitória, as forças antagônicas que 
tentam afastá-lo de seu objetivo. 

Como os Iniciados criaram Um Poder Espiritual Ativo, a humanidade, na sua 
inconsciência, também gera um poder incomensurável, formado pela suas ações, seus 
pensamentos, palavras e paixões de ordem inferior. Desse poder se servem algumas 
criaturas para a realização de seus desejos, ódios, vinganças, etc., quando aprendem os 
processos de entrarem em contato com esta força através, também, de certas iniciações, 
tão conhecidas dos denominados Magos Negros. Este Poder, formado pela coletividade, 
pelos seus impulsos contrários à Lei, considerado Mau pelos espiritualistas, também tem 
uma consciência constituída pelos múltiplos agregados das ações nocivas dos homens 
em todos os planos de sua atividade. Este Poder é o tão falado “Guardião do Umbral”, a 
terrível Potestade que deve ser vencida por todo o candidato à Magia Branca. Como o 
discípulo durante milênios sem conta, concorreu mais para este Poder do que para a 
“Torrente Espiritual da Boa Lei”, é claro que fica muito mais ligado a ele pelos poderosos 
laços das más ações que praticou do que pelas suas vagas aspirações ao Bem Supremo 
que caracteriza o outro polo. É este o motivo pelo qual se torna difícil ao homem libertar-
se da suzerania do Guardião do Umbral. 

É nesta libertação preliminar que se resumem as provas iniciáticas a que é 
submetido o discípulo. Assim, o discípulo sozinho, tendo apenas por apoio o Poder 
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Espiritual da Tradição a que se filiou, deve cortar, um por um, todos os laços que o 
prendiam ao “Egrégora Negro”. 

Podemos agora compreender parque os Iniciados não podem de modo algum 
interferir nesta luta de vida ou morte em que o discípulo se empenha. Com  o choque que 
ele estabelece com o Guardião do Umbral, todas as más qualidades afloram ao campo 
consciente do discípulo, do mesmo modo que o contato com a Torrente Espiritual faz 
desabrochar as sementes do bem, que nele porventura existam, de forma a despertar na 
sua alma as duas tendências que se defrontam e se digladiam, até que, uma delas 
sucumba para sempre. 

Por isso disse Kut-Humi: “O discípulo deverá, unicamente entregue a seus próprios 
esforços, escolher o caminho da direita ou da esquerda; fazendo-se por si só um Adepto 
da Boa Lei ou um Mago Negro, dependendo exclusivamente de si próprio a escolha do 
Caminho”. 

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

A ignorância consiste em tomar o não eterno, o impuro, o doloroso, o não-Eu pelo 
eterno, o puro, o feliz, o “Atmã” ou Eu. 

O egoísmo consiste em identificar aquele que vê com o instrumento da visão. 

O apego é o que repousa sobre o prazer. A aversão é o que repousa sobre a dor. 
Abundar em sua própria natureza, o que acontece mesmo com os doutos, chama-se 
apetite de viver. 

(Dos Aforismos de Pantajali sobre o Yoga) 

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

 
As Leis Zoroastrinas da Simetria 

 

DR. FRANCIS LEFÉBURE  

(Antigo externo dos hospitais de Paris, – Médico-
inspetor escolar. – Diretor da Seção Científica do 
Congresso Espiritual Mundial.) 

 

ESPECIAL PARA “DHÂRANÂ” 

 

Nada é mais importante em nossa época, ao que nos parece, que procurar integrar 
num ciclo de pensamento racional os antigos exercícios do Ioga, ou com eles 
aparentados, cujas tradições mergulham na noite dos tempos e afirmam abrir-nos as 
portas do mundo espiritual. Para dar uma idéia disso, diremos aqui algumas palavras 
sobre certo método iniciático, provindo de um templo zoroastrino, método que nos foi 
transmitido por Arthême Galip, autor também conhecido sob o pseudônimo de Juan Armo. 

Para compreender a essência deste método, devemos, primeiro que tudo, deitar 
um olhar, pelo menos sumário, sobre a metamorfose das formas que permite passar de 
um a outro reino da Natureza. Comparemos o reino vegetal e o reino hominal. Passa-se 
da planta ao homem por uma reversão, ou, melhor, uma inversão de todas as formas: os 
pêlos absorventes das radículas são centrífugos (a ponta dirigida para o exterior), ao 
passo que o órgão equivalente no homem, as vilosidades intestinais, são centrípetas (a 
ponta para o interior). 
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O ar envolve as folhas e estas se acham dispostas em redor dos galhos que as 
sustêm, no passo que os alvéolos pulmonares envolvem e individualizam uma porção do 
ar atmosférico. De mais, os pulmões estão envoltos pelas costelas que os sustêm. 

A oposição torna-se ainda mais flagrante quando se comparam os órgãos 
reprodutores: nas plantas estão no cume, e, na base do tronco, na espécie humana. 
Esclareçamos ainda que os testículos são inferiores e aproximados, ao passo que os 
ovários são afastados e superiores, enquanto que os órgãos equivalentes da flor, estão 
em disposição inversa: os ovários inferiores e juntos, e as anteras superiores e afastadas. 

A mesma oposição é encontrada no plano químico: a planta absorve o gás 
carbônico e exala o oxigênio, enquanto o homem absorve o oxigênio e rejeita o gás 
carbônico. Mas o mais surpreendente é, por certo, ver esses caracteres complementares 
da planta e do homem prosseguir no plano das cores: o verde da clorofila é a cor 
complementar do vermelho da hemoglobina, e isso nos conduz a uma comparação dos 
seus metais fundamentais: magnésio para a primeira, ferro para a segunda. Infelizmente 
não nos podemos estender, num simples artigo, sobre esse assunto. 

O essencial a reter da comparação entre a planta e o homem, é que a passagem 
de um reino inferior para um superior, faz supor uma reversão das formas, uma reversão 
das direções que, no conjunto, de interior vem a ser exterior, em suma, um processo que 
lembra uma espécie de simetria complexa, no sentido mais lato do termo. 

Ora, torna-se mais estranho ainda constatar que os exercícios que desde milênios 
têm a reputação de transformar o homem em super-homem e de fazê-lo um iniciado, 
apoiam-se no mesmo princípio. Quer dizer, que do mesmo modo que se passa da planta 
ao homem por uma reversão, uma interiorizarão das formas, passa-se do reino hominal 
ao estádio ou reino do iniciado por uma reversão análoga ao das forças não somente 
psíquicas como físicas. 

De fato, o pensamento expontâneo é dirigido, para o mundo dos sentidos; mas o 
treino iniciático exige que levemos o nosso pensamento para um ponto interior, situado 
sobre um chacra ou centro psíquico. Isto é realizado, por exemplo, imaginando-se um 
ponto luminoso no centro do crânio. Assim como o pêlo absorvente, na planta, torna-se 
vilosidade, intestinal, no homem, invertendo-se sua orientação, e de centrífuga se torna 
centrípeta, do mesmo modo o pensamento vulgar torna-se iniciático porque, a princípio, 
dirigido para o mundo exterior, ele se volta para um ponto situado nas profundezas do 
organismo. 

Por essa mesma reversão, as formas espirituais ainda tão pouco conhecidas do 
corpo do homem são liberadas. É o sentido desse misterioso exercício de convergência 
ocular: o olhar é dirigido a princípio para a ponta do nariz, em seguida vai subindo de tal 
sorte que os eixos, visuais entrecortam-se na base da fronte. Ora, o olhar é normalmente 
dirigido para a frente; sua direção nesse exercício é o mais possível retorcida, e esse 
treino tem o condão de despertar a clarividência. 

Do mesmo modo, os exercícios respiratórios iniciáticos apoiam-se num 
revezamento análogo. Tomemos por exemplo este: os pulmões cheios de ar, entre a 
inspiração e a respiração, provocam a seguinte retenção: duração igual à metade da 
inspiração, e esta última igual à expiração. Este ritmo clássico na matéria, é exatamente o 
inverso do ritmo respiratório fisiológico; a inspiração neste último pode se decompor em 
dois tempos: a princípio, um tempo que é igual à expiração, no fim, um tempo de 
expiração muito fraco, que é um verdadeiro tempo de repouso, igual em duração à 
metade da inspiração. 

Podemos verificar, portanto, que as relações de duração entre a respiração 
fisiológica e a respiração dos exercícios iniciáticos são as mesmas, mas que o tempo de 
descanso (imobilidade da caixa torácica) está situada em posição oposta, os pulmões 
cheios, no respiração iniciática, e os pulmões vazios, na respiração fisiológica. 
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Os ritmos respiratórios e ocultos são, portanto, inversos, um em relação ao outro. 

A mesma inversão encontra-se nos exercícios iniciáticos musculares; 
normalmente, os grupos musculares de um mesmo membro se contraem um depois do 
outro, resultando disso um movimento. O ponto de aplicação da força é, portanto, exterior 
no organismo. Nos exercícios iniciáticos, os grupos musculares antagônicos, se contraem 
todos ao mesmo tempo. Resulta que não há nenhum movimento, a contração fica 
puramente estática, espécie de tetanização voluntária; por conseguinte, o ponto de 
aplicação da força muscular é inferior em relação ao organismo. 

Reservamos, para um artigo ulterior, o estudo de outros exercícios, em particular 
da cabeça e do pescoço, assim como os resultados das medidas eletro-encefalográficas 
(corrente elétrica emitida pelo cérebro) dos exercícios acima, medida que nós efetuamos 
nos laboratórios da Faculdade de Medicina de Paris. 

Remarquemos somente que, na vida corrente e nos esportes exotéricos, os 
movimentos dos membros são muito importantes e os da cabeça muito fracos, ao passo 
que no Ioga e na ginástica exrotérica zoroastrina, se os movimentos dos membros são 
muito limitados, corno acabamos de verificar, os da cabeça são, ao contrário, muito 
intensos. Mas já dissemos o bastante para que cada um compreenda o seguinte: do 
mesmo modo que a passagem da planta ao homem faz-se por uma reversão das formas, 
uma interiorização, um e outro completando-se inversamente, a passagem do homem 
para o iniciado faz-se por uma nova reversão – interiorização não somente do 
pensamento, mas também das forças fisiológicas, o que tem por efeito liberar as forças do 
espírito, misteriosamente integradas no corpo. 

Por essa liberação, o Eu aprende a destacar-se do corpo, fenômeno a que 
chamamos desdobramento. Nesse estado, a simetria entre a matéria e o espírito 
desabrocha em todo o seu esplendor, opondo-se ao movimento natural da matéria, 
provocado pelo peso, queda com contração, para um limite (centro de gravidade); o 
espírito, no contrário, como nos ensinam as tradições de todas as religiões e iniciações, 
eleva-se, irradiando para o infinito. 

Queda, contração, limite – características da matéria física, opõem-se à ascensão, 
dilatação, infinitude do espírito. A planta é simétrica ao homem, como a vida comum ao 
exercício iniciático. 

Possa esta exposição, tão condensada, despertar nos nossos irmãos de Além- 
Atlântico o desejo dessa compreensão racional do toga e, mais especialmente, da 
iniciação zoroastrina, que é para todos os homens uma radiosa esperança. 

 

PONTOS  DE  VISTA 
(J. M. A.) 

 

Numa atitude de louvável curiosidade, denotadora, além do mais, do nobre espírito 
de tolerância que os anima, admitindo discussão sobre a Doutrina que abraçam, mais de 
um Espírita, nosso conhecido, tem-nos perguntado qual a relação existente entre o 
Espiritismo e a Teosofia, bem, como, se esta admite, manifestações nos moldes das que 
se processam naquele setor. 

Ao contrário do que possa parecer, as respostas se não são complexas e não 
chegam  a  ser  difíceis, pelo menos, se apresentam por demais extensas para as 
resumirmos em meia dúzia de palavras, vísto que dá-las plenamente, implicaria discorrer, 
embora em resumo, acerca de uma série de  aspetos outros, dos quais nosso interlocutor 
ainda não ouviu falar, tentando, assim, como que formar-lhe uma base à compreensão, o 
que demandaria tempo. 
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Por isso e com pesar nosso, quase sempre fica a palestra adiada, em seu ponto 
mais importante. 

Sem outro intuito, pois, senão o de simplesmente orientar, para uma Investigação 
melhor da parte daqueles que por tão magno assunto se interessam, procuraremos hoje, 
sem pretensões de ensinar, abrir polêmicas, tampouco de menosprezar quem e o que 
quer que seja, não só responder a tais perguntas, como adiantarmos o mais que 
julgarmos, necessário, tudo na medida do possível e, ainda, cônscios de que “a quem 
multo é dado, muito é pedido”, e sobretudo, como convém a um modesto, mas verdadeiro 
teosofista. 

Assim, começaremos por dizer que, nossos distintos irmãos Espíritas, em geral, de 
boa fé, só se referem aos planos ou mundos físico e astral como campos de seus 
estudos, observações, experiências e investigações, por serem os únicos, parece, cujas 
existências concebem.  

Entretanto, uma vista de olhos por ensinamentos ocultistas, mesmo os mais 
rudimentares, depressa os levaria a crer na existência, não de um só mais, além  destes, 
porém, de cinco outros planos ou mundos, sendo que, o que lhes segue, imediatamente, 
ao físico e ao astral, na ordem, recebe o nome de mental. 

O teosofista, conquanto não despreze os dois primeiros, por julgá-los, como os 
demais, igualmente necessários à evolução, que objetiva, tanto assim, que os utiliza como 
pontes, pare especulação e, mais tarde, domínio de uns e outros, inferiores e superiores, 
deles não faz o que se poderia, dizer “o seu quartel-general”, o seu fim, mas um meio. 
Isto, com a prática metódica e bem orientada de exercícios físico-espirituais (yogas), 
meditações, estudos metafísicos e rituais, em perfeita harmonia, com a sábia  lei  da 
Evolução, que a tudo e a todos rege, e pela qual nascemos, vivemos e morremos. Uma 
vez alcançado tal domínio, dá-se, automaticamente, com o discípulo que o conquistou, o  
que poderemos classificar, na realidade, de manifestação permanente e superior, porque 
a do Ego Divino ou Eu Interno, a chispa divina, que, em todo homem reside, latente, 
congênita; o Deus, poderíamos dizer, parafraseando São Paulo em tão promissoras 
palavras: “Todo homem pode falar ao seu Cristo interno”, conforme rezam as Escrituras. 

Aqui, quase poderíamos considerar respondidas es perguntas, não nos animasse 
o propósito de coerência com  o que acima prometemos. 

Todavia, antes de passarmos adiante, e à guisa de esclarecimento convém 
frisarmos o que entendemos por “planos”, matéria de que são formados, posições dos 
mesmos no Cosmos e suas relações com o homem. Fá-lo-emos, propositadamente, 
fugindo a exposições de conceitos, definições e considerações de ordem metafísica, para 
não complicar e, muito menos, enfadar; em rápida síntese, ou melhor, notícia, assim 
como que prosseguindo a meio do caminho. 

Desse modo, podemos conceber os planos ou mundos, ainda segundo aqueles 
ensinamentos, não justapostos ou em prateleiras, como, inadvertidamente, os 
conceberíamos, mas, interpenetrando-se entre si dados os diferentes graus, nuances ou 
gamas de sutileza da substância única, primordial de que são formados; em número de 
sete, como foi dito, e cada um com seu nome próprio, formando, esse conjunto, a 
Natureza ou Cosmos, nas suas, variadíssirnas modalidades de seres. 

Consequentemente, tal como em a Natureza, assim no homem: o macrocosmo e o 
microcosmo. Também nossa constituição outra coisa não é senão a reprodução, em 
miniatura, do que ali existe. Segundo conceito axiomático, firmado em Teosofia, somos 
um setenário, constituído de corpos, veículos ou estados de consciência, de matéria 
idêntica à que compõe os mundos ou planos citados. Uma e outra formação – mundos e 
homens ou macrocosmo e microcosmo – , por sua vez, se subdividem em sete sub-
planos. 
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Acontece, porém, que só o físico, o mais grosseiro na ordem, contem em si o físico 
denso, isto é, sub-plano (sólido, líquido e gasoso) e o físico etérico (etérico, superetérico, 
subatômico e atômico). Este último, físico etérico, note o leitor, não o percebemos com a 
nossa visão comum, que só consegue alcançar vibrações de ondas de 0,4 a 0,8 micra 
(milésimo de milímetro) de comprimento. 

Do exposto, conclui-se que vivemos num mundo – sem falarmos nos outros, nos 
quais, a rigor, também, vivemos – para nós ainda grandemente desconhecido, à maneira 
de habitantes de vasto sistema solar, de cuja metade ignorássemos a existência. Daí, a 
confusão que, em torno do assunto, estabelecem grande número de pessoas menos 
afeitas ou mesmo a ele avessas, principalmente, no tocante aos três primeiros 
supradenominados planos, – gerando, não raro, enorme e lamentável série de erros e 
malefícios. 

Finalizando, com indisfarçável júbilo afirmamos – o Espiritismo, como tantas outras 
seitas, religiões, doutrinas científico-religiosas e a filosofia, muito têm de comum com a 
Teosofia. Que o digam, com referência a ele, as leis de Carma ou de Causa e de Efeito, e 
de Encarnação, subordinadas todas à principal – da Evolução – , as quais tanto cuidado e 
carinho merecem da  Doutrina, embora aqui e ali sob outras denominações, algumas; 
com relação às demais seitas, etc., não fosse a Teosofia, como bem o indica sua 
etimologia (Theus, Deus e Sophia, Sabedoria, Conhecimento), a Sabedoria Divina, a 
Sabedoria de Deus; portanto, a Religião-Sabedoria (religião, no sentido de religar, tornar a 
ligar o que de superior em nós existe ao inferior, o espírito à matéria; sabedoria na 
acepção de conhecer, isto é, julgar, avaliar por conhecimento próprio), assim qual árvore 
frondosa de cujo tronco surgiram aquelas. 

Longe, bem longe estamos do que desejaríamos dizer, sabemo-lo, tão vasto quão 
belo é o tema que nos propusemos ferir; próximos sem dúvida, mais perto dos nossos 
leitores ficamos, contudo, por paradoxal que pareça ao término desta ligeira palestra, visto 
que, com todos e até volvermos à seguinte, desde já, revestidos da melhor boa vontade, 
em estreita comunhão de pensamento e de ideais, numa pujante e caudalosa Frente 
Única Espiritualista, para os resplendores da nova Era que se inicia, na agonia da 
presente. 

 
A Magia é uma Ciência 

João Gaspar Simões 

 

Não vem ao caso discutir a razão ou sem-razão das ciências ocultas, cuja 
antiguidade se perde na noite dos tempos, confundindo-se, nas suas mais remotas 
manifestações, com os primeiros tentames científicos, pois, ao contrário do que poderia 
supor-se, a magia não é uma religião, mas uma verdadeira ciência. Baseada, é certo, 
numa revelação inicial, a ciência mágica afasta do seu campo de ação toda a forma de 
intervenção sobrenatural ou miraculosa, submetendo as suas especulações a um rigor, a 
urna generalização e a uma inalterabilidade que só tem rival no rigor, na generalização e 
na inalterabilidade das leis da própria ciência física. 

 

Eubiose e Política 
FITIAS 

 

Eubiose, já o leitor sabe, pois bastas vezes tem sido a mesma definida em artigos 
desta Revista, é a Ciência da Vida. Visa o embelezamento e o aperfeiçoamento da Vida 
Humana em todas as suas manifestações. 
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Relendo um escrito sobre a Eubiose distribuído aos membros da Sociedade 
Teosófica Brasileira, e meditando em que é ali conceituada a “Política, no bom sentido da 
palavra, como uma supra-vontade em que o eu renúncia a seu interesse ou à afirmação 
de si mesmo, em virtude de motivos superiores e que constituem, precisamente, a base 
psicológica da Moralidade”, veio-nos à mente a triste realidade da Atual política, tão em 
contraste com a eubiótica conceituação,  ou mesmo com a contista da Sã Política como 
Filha da Moral e da Razão. 

Evidentemente, hoje, quase sempre deturpada e desvirtuada, política é sinônimo 
de expediente ou recurso a serviço de interesses subalternos. 

Daí as calamidades existentes, visíveis, e as futuras, previsíveis ... 

Expondo o que aprendemos e apreendemos com a Eubiose, procuramos divulgar 
como é ali entendida a Política, no intuito de concorrer com o nosso pequeno quinhão 
para alertar quantos queiram ouvir-nos, ou melhor, para propalar a Eubiose e apontar 
seus magníficos ensinamentos no que respeita à Política, essa “arte de governar”, esse 
“saber fazer”, sem o qual nada fará de bom o  homem em sua vida, principalmente 
governar ou dirigir.  

Do ponto de vista eubiótico, Política é condição indispensável a qualquer 
realização, porque é a Arte do Bem Fazer, cabendo pois a todas as atividades humanas. 

Assim, é Político o homem público que bem se desempenha, de sua missão, 
esforçando-se pelo aprimoramento e felicidade de seus concidadãos, permitindo a crítica 
mútua, como a Política mais sadia para o estabelecimento das regras finais e definitivas 
na vida prática, e procurando reunir o útil ao agradável, para consecução de proveito que 
não o próprio; Político é o professor que incute a seus alunos o gosto pela matéria que 
ensina, tornando-os destarte, útil e  agradável, Político é o pai que transige nos pequenos 
deslizes dos filhos, sem deixar, contudo, de lhes fazer sentir o erro, agindo, porém, de 
modo útil e agradável; Político é o medico que procura conduzir o cliente conforme o feitio 
moral deste, sem prejuízos, de modo útil e agradável; Político, enfim, é todo aquele que, 
usando sua auto-vontade, faz da Política uma supra-vontade, renunciando a seu interesse 
ou à afirmação de si mesmo, face a motivos superiores que constituem, precisamente, a 
base psicológica da Moralidade, fazendo, assim, a Sã Política, Filha da Moral e da Razão, 
e adotando sempre a simbiose do útil com o agradável, características estas que, convém 
repetir, não devem caber ao agente em proveito próprio exclusivo, mas principalmente ao 
alheio. Definindo Política, diríamos com a Eubiose: é a Arte do Saber Fazer; seja 
governar, seja ensinar, instruindo ou educando, seja em que função humana for de 
conduzir ou induzir. 

Como adquirir a Arte do Saber Fazer? Eminentemente prática, a Eubiose não se 
detém em definir e conceituar a Política. Vai mais além, apontando os meios para 
obtenção do desiderato, e preceitua que a observação, o estudo e a meditação conduzem 
ao conhecimento, e este é o meio único ao alcance do homem para se tornar o artista que 
pode e deve ser, porque dotado de mental e demais requisitos, e criado como obra-prima 
capaz de se tornar, com consciência própria, um colaborador da Natureza, de Deus, de 
Tat – Aquilo, ou que outro nome se dê a Aquele Algo cujo afã eterno e imutável é ensejar 
a transformação de Vida-Energia em Vida-Consciência! 

Induz a Eubiose que a “Política deve visar o combate às intrigas entre o capital e o 
trabalho, atualmente empenhados em vampirizarem-se mutuamente, quando, justamente, 
a sua maior vitalidade depende da sua harmoniosa simbiose, intrigas cuja extinção 
elevaria o trabalho manual, e, portanto, o operário que, dentro do verdadeiro espírito 
democrático e sem necessidade de invocar doutrinas avançadas, não deve, de modo 
algum, ser colocado em uma classe inferior”. 

Preconiza, outrossim, que à Política, como a Arte do Saber Fazer, compete extrair 
da História Geral da Humanidade a História da Eubiose, isto é, do aperfeiçoamento 
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humano, medindo o valor positivo e negativo de cada fato histórico e suas conseqüências, 
em prol da felicidade humana, utilizando-se assim, da História como de um verdadeiro 
Arquivo de Sabedoria prática, um Viveiro de utilíssimas lições que cada geração, cada 
época poderá transplantar à sua própria existência para evoluir, livrando-se do círculo 
vicioso das repetições que levam a desperdiçar e a malbaratar o tempo, pelo não 
aproveitamento das experiências anteriores.  

Sob o prisma da Eubiose exige pois a Política, a sã Política, que a Moral e a Razão 
imperem em  toda a  sua plenitude como as determinantes de seus processos e de suas 
finalidades. Moral, a que admite cuidar-se alguém de si mesmo,  não com fim egoístico, 
apenas, mas com finalidade  altruística, sendo egoísta,  no bom sentido, procurando o 
aperfeiçoamento para obter a felicidade de poder ser altruísta, isto é, visando o seu 
aperfeiçoamento individual, e até a própria felicidade, para o bem da espécie; e Razão, 
como o meio de conhecimento, de julgar e determinar, corno preservativo da intolerância, 
do fanatismo e do erro, como justiça, enfim, ou melhor, como Mental a serviço do Direito, 
do Dever e da Justiça, o que implica em uma supra-vontade, onde domina a renúncia, e o 
querer e o poder se tornam função do  Dever, imperando, assim, a força da Razão ou 
melhormente, a razão de Razão! 

 

A Terapêutica Musical 
Compõe hoje um capítulo da terapêutica oculta o estudo da influência dos 

perfumes, dos cores, dos sabores e dos sons no ritmo do corpo e da mente humanas, e 
até onde as vibrações podem elevar ou degradar a personalidade. Principalmente no 
campo da música, já se chegou a resultados efetivos e concretos, que vão sendo 
experimentados cientificamente, para uma determinação definitiva da influência dos sons 
sobre a alma e organismo dos seres humanos. 

Assim, já se chegou à conclusão que a música desarmônica contribui para 
aumentar a intensidade e, em alguns casos, para provocar o ódio, o medo, a cólera e a 
inveja e outros sentimentos daninhos à psique humana. Sabe-se também que os sons 
baixos são os que mais deprimem o indivíduo e que, ao contrário, como diz um dos 
últimos, trabalhos do Rosicrucian Digest, a música suave, melodiosa, delicada ajuda a 
digestão, influencia a circulação sangüínea e intensifica o processo energético glandular. 
Daí porque é condenada a música do Jazz, estrídula e inarmônica, que produz efeitos 
violentos, de agitação e quase loucura. Está provado que a ação dos sons se faz sentir 
mais positivamente no subconsciente. Por isso a consciência mental poderá não perceber 
os seus efeitos. Mas a música, como os Raios X, afeta as células físicas e estimula  
desordenada ou ordenadamente o sistema glandular e muscular. 

E fato sobejamente conhecido que uma pessoa gaga pode cantar perfeitamente. A 
história bíblica de Saul e David dá-nos um exemplo clássico da influência benéfica da 
música, quando este último abranda o gênio irritadiço do primeiro tocando uma harpa. O 
som da flauta, por exemplo, foi recomendado pelos antigos para a cura da ciática, o que 
atesta Demócrito ao afirmar que muitas enfermidades encontravam um remédio 
maravilhoso nas harmonias da flauta. Na Alemanha, durante a célebre epidemia da 
doença chamada de “A Dança de São Guido”, músicos eram contratados para acalmar os 
doentes por meio de peças especialmente selecionadas.  

O Dr. Robert Schauffer sugere até uma farmacopéia musical. Para a depressão 
maníaca recomenda a “Cavalgada das Walkyrias”, de Wagner; para o esgotamento 
nervoso, o “Prelúdio do carnaval”, de Dvorak; para, surmenage, “Moldávia”, de Smetana, 
ou algumas peças de Grieg; para tristeza, as obras de Beethoven e de Chopin e também 
o “concerto”, de Dvorak, para violoncelo. Bach é recomendado contra as consequências 
do uso de bebidas alcoólicas e, para insônia, as valsas de Chopin. Para os loucos 
furiosos, produz resultados surpreendentes o Coro dos Peregrinos de “Tanhauser”, de 
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Wagner, e o mesmo, em relação à inveja e ao ciúme, o  Prelúdio dos Mestres Cantores, 
também de Wagner. 

Experiências controladas mostram que a medicina musical pode contribuir para 
curar ou amenizar muitas Enfermidades ou alterações orgânicas. Assim é que a música 
leve e melodiosa pode baixar a febre; tons baixos e largos, auxiliar na surdez; o medo 
poderá ser dissipado por música marcial e uma mente ou corpo lassos e preguiçosos 
podem ser estimulados pelas valsas, polcas ou mazurcas. Naturalmente, isto não é 
sugerido, como remédio, infalível, mas, sobretudo, como tratamento auxiliar.  

Por este rápido esforço, verificamos que a música pode curar até a alma, dissipar a 
fraqueza ou o abatimento mental, auxiliar a má digestão, o processo da nutrição, 
estimular o sistema emocional e toda a força criadora do homem. 

 

ASTROLOGIA 
A Interpretação das Trindades 

SILVA MACHADO 

 

Um dos pontos chaves para a interpretação de um tema natal é constituído pelas 
trindades.  As  trindades, em número de quatro, abrangem, cada uma, um quarto do 
circulo zodiacal, ou sejam, noventa graus: 

As trindades são conhecidas pelas seguintes denominações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRINDADE INTELECTUAL:  Áries, Taurus, Gemini. 

TRINDADE MATERNAL:   Cancer, Leo e Virgo.  

TRINDADE de REPRODUÇÃO:   Libra, Scorpio e Sabitarius.  

TRINDADE de SERVIÇO:   Capricórnio, Aquários e Pisces. 
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As trindades, elemento fundamental para nortear a leitura de um horóscopo, são, 
portanto, constituídas pelo  agrupamento natural de três signos sucedentes.  

Analisaremos, agora, mais de perto, as trindades. 

TRINDADE INTELECTUAL 

Áries lidera o grupo intelectual. Governa a cabeça, simboliza o pioneiro, podendo, 
pois, ser classificado como o primeiro no mundo exterior. 

Taurus imediatamente sucede.  É o ponto central, o reservatório onde todas as 
experiências são conservadas. É a verdadeira cabeça do indivíduo, que se manifesta 
pelas modulações da voz. Acha-se relacionado com o coração. Resumidamente, unifica 
pensamento e sentimento. 

O terceiro signo exprime objetivamente o intelecto. Integra a alma aos sentidos. 
Para este fim será necessária a presença da ciência e da educação. 

A trindade que estamos estudando abrange, portanto, o mundo intelectual. 
Todavia, três gradações se manifestam através do intelectual:  

Áries representa a combinação de intelecto e espírito.  

Taurus representa a combinação de intelecto e físico. 

Gemini representa a combinação de intelecto e mental.  

Essas combinações podem parecer, à primeira vista, estranhas, e mesmo, 
absurdas. Todavia, o que se quer  significar com isso é que uma pessoa com 
predominância de Áries terá o seu intelecto voltado para as questões de ordem espiritual. 
As de Taurus  serão dotadas de uma inteligência prática, dirigida para o lado material da 
existência e as de Gemini serão inteligências canalizadas para os setores científico e 
filosófico. 

Esta classificação das inteligências se adapta perfeitamente com as três espécies 
de inteligências de THORNDIKE. Para este psicólogo, três são as modalidades de 
inteligências: 

A. Abstrata;  

B. Concreta e  

C. Social.  

A inteligência “abstrata” é aquela que apresenta a capacidade de lidar com símbolos 
(palavras, números, códigos, classificações); a concreta ou mecânica é a de lidar com 
coisas; social, a de lidar com pessoas, ou a de resolver problemas sociais. 

 TRINDADE MATERNAL OU DE AMADURECIMENTO 

É nesta trindade que amadurecem as tendências básicas da natureza de cada um. 
Contém a trindade de Mãe, Pai e Filho, ou seja, água, fogo e terra. 

Câncer inicia  esta trindade. É de natureza lunar e úmido. Neste signo frutificam 
e germinam as sementes das emoções e dos princípios maternais. É o signo da mãe.  

A parte central é constituída por Leo. É o lar, a fonte espírito-material do amor. Leo 
propende para o amor ideal, puro, despido de paixões grosseiras. Em Leo o amor pode 
até se transubstancializar na devoção. 

Virgo termina a trindade maternal. Nele se combinam os dois aspectos anteriores. 
O terceiro signo das trindades apresenta as características dos outros dois. 

TRINDADE DA REPRODUÇÃO  

Libra e o ponto de partida. Combina as ações de Áries e de Câncer. Representa a 
intuição.  
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Scorpio é o central. Canaliza as influências de Taurus e de Leo. Se traduz pelo 
desejo. 

Sagitarius tem a missão de reproduzir as influências de Gemini e Virgo. 
Confraternizam-se Religião e Ciência. 

TRINDADE DE SERVIÇO 

Capricórnio exprime serviço à humanidade. Corresponde aos médicos e aos 
políticos, na sua expressão mais elevada, mais nobre.  

Aquários representa o homem regenerado que irá ajudar a humanidade.  

Piscis representa o que ajuda os outros incognitamente, ou então, o que empresta 
os seus esforços humildemente de maneira pouco ostentosa, porém, verdadeira.  

Passamos, assim, em revista o significado das trindades. De um modo geral, as 
duas primeiras correspondem ao ciclo ascendente, de zero a  cento e oitenta graus. As 
duas restantes correspondem ao ciclo descendente, de cento e oitenta a trezentos e 
sessenta graus. 

Como estamos vendo, para se iniciar a, leitura de um tema natal, devemos, antes 
de tudo, pesquisar a trindade em que se acha o ascendente, ou, então, naquela em que 
predominam os planetas. Temos, assim, um ponto de referência, um marco que muito nos 
auxiliará na leitura do horóscopo. É o que se poderia denominar de “reconhecimento do 
terreno”. Uma vez a etapa inicial vencida, marcadas as tendências básicas da 
personalidade,  procuraremos confirmar, ou então, abandonar esta primeira suposição.  

Um outro ponto, também, capital, no inicio do leitura se prende ao lado do zodíaco 
em que se acha o ascendente. Se for do lado este, entre 270 e 90 graus, isto é, 
abrangendo os signos de Capricórnio, Aquários, Piscis, Áries, Taurus e Gemini, a 
tendência e para a EXTROVERSÃO. Pelo contrário, o ascendente, ou então, a existência 
de um aglomerado de planetas, por do lado oposto, do lado Oeste, o indivíduo será 
INTROVERTIDO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN
T

E
LI

G
Ê

N
C

IA
 

A
B

S
T

R
AT

A
IN

TE
LI

G
ÊNCIA

CO
NCR

ETA

INTELIGÊNCIA

SOCAL

SERVIÇOHUMILDE
PERFEIÇÃO

C
IÊ

N
C

IA
 E

 R
E

LI
G

IÃ
O

DESEJO

INTUIÇÃO

ATIVIDADE

DEVO
ÇÃO

S
E

N
S

IB
IL

ID
A

D
E

S
E

R
V

IÇ
O

 À

H
U

M
A

N
ID

A
D

E

As TRINDADES e a representação dos signos de cada trindade.



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  142 a 144 – Abril de 1951 – Ano XXVI 

Redator : Dr. Ary Vasconcelos 

 33

Assim, a primeira que devemos fazer ao nos defrontarmos com um horóscopo é 
pesquisar as trindades e procurar  se o indivíduo, será ou  não extrovertido. Temos, deste, 
modo, elaborado um plano de ação que continuado, pela leitura progressiva, nos 
conduzirá, fatalmente,  para uma interpretação segura e  fiel  do horóscopo. 

Para terminar, devemos ainda, mencionar a seguinte característica dos signos: 
podem ser positivos ou negativos. São positivos: Áries, Gemini, Libra, Sagitarius e 
Aquários. Negativos: Taurus, Virgo, Scorpio, Capricornio e Piscis. 

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

“O homem deve estar, sempre disposto a transformar o inimigo num amigo, e a 
esforçar-se o melhor possível para isso, a não ser que, assim fazendo, a vaidade 
aumenta no inimigo. Nada mais indesejável para o homem do que ser pioneiro de uma 
inimizade. Tornar-se-á digno de censura; do seu lado é que devem partir todos os 
esforços para estabelecer-se a harmonia. Algumas vezes, por fazermos juízos maus de 
alguém, fomentamos em seu coração uma inimizade, que antes disso não existia, brotou 
unicamente da nossa imaginação. A amizade se aplica a mesma regra. Se pensarmos em 
alguém fortemente com amor, mesmo tratando-se de um inimigo, o poder da nossa 
mente, o transformará num Amigo,”  (A Cultura Moral - Inahyat Khan). 

 

VIRGENS MÃES 
H. J. SOUZA 

 

Todas as religiões possuem as suas Virgens-Mães, as suas Marias ou Maias: 
Adha-nari, a Indiana; Ísis, a egípcia; Astaroth, a hebraica; Astarté ou Haschtoreth, a síria; 
Afrodite, a grega; Vesta, a romana; Herta, a germana; Ina, da Oceania, Isa, a japonesa; 
Ching-mu, a chinesa" etc., etc. Mesmo entre os nossos tupis havia Jaci, a “mãe dos 
frutos”, como as outras, relacionada com a Lua. O nome Maria da tradição Cristã provém 
de Mare, o mar, simbolicamente, “a grande ilusão”, ou Maia. Os dois MM entrelaçados 
que até hoje figuram nas pias de Água benta, não significam porém apenas o nome de 
Maria, mas também ainda o símbolo do Aquários, signo francamente feminino. No 
Africanismo, Amanjá é o nome com que se conhece a “mãe d'água”, que neste caso é a 
rainha das ondinas ou nereidas" que são os elementais ou “espíritos” das águas. Já as 
ondinas dos rios e dos lagos, recebem nessa tradição o nome de Xanas.  

A mãe de Mercúrio, o Hermes da mitologia grega, foi Maia, nome que também 
recebeu a de Gotama, o Buda. No Egito, Mut era só, mesmo tempo Mãe e Mulher de 
Amon, pois, um dos títulos principais deste deus era  “marido de sua mãe”. Tal expressão 
é de um modo geral interpretada de maneira completamente diversa do seu verdadeiro 
sentido iniciático, inclusive por sacerdotes de outras religiões. Esquecem-se estes de que 
unidos ou ligados à sua Igreja, a consideram também como Santa Madre (ou Mãe) Igreja. 
Assine e que a deusa Mut, como as outras, é invocada no Ocidente com o nome de 
“Nossa Senhora, Rainha do Céu e da Terra”. 

As Plêiades, segundo a Mitologia, são sete 32 como as raças-mães de que se 
compõe um globo, embora que cad uma delas com as respectivas sete sub-raças, ramos 
                                                        
32 Sete semanas foram por Lei,  exigidas, para a fundação de nossa Instituição com seu primitivo nome de Dhâranâ. Em cada  
domingo se fazia sentir a tônica espiritual do dia, na razão de 1 a 7, como a própria  evolução da Mônada, no seu percurso setenário 
durante toda a evolução da Ronda. E assim um mensageiro diferente se apresentava como portador das verdades relacionadas com a 
sua própria representação planetária. Transcendentais fenômenos que naquela época ocorriam frequentemente, se fizeram então 
sentir tanto pelo Dirigente da Obra (poderes que lhe eram congênitos) como por duas jovens de nomes Osíris e Ísis, que em seu lar 
entraram de modo surpreendente, pois eram desconhecidas da família. Estes fatos e outros muitos que fazem parte da História da 
Obra, a S. T.B. traz ao conhecimento do “mundo profano”, por assim exigir o novo ciclo que estamos atravessando. 

Quanto ao mistério das Plêiades, citemos uma anotação de nossa Obra Ocultismo e Teosofia para que  o leitor possa melhor 
compreender o grande mistério que elas envolvem, pois em verdade elas representam o pivô de tudo o que se passa no nosso 
Universo: As Plêiades constituem o grupo central de toda a simbologia sideral. Chefiando a constelação de Taurus, foram 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  142 a 144 – Abril de 1951 – Ano XXVI 

Redator : Dr. Ary Vasconcelos 

 34

e famílias são chamadas no Panteon hindu, de Krittikas 33 , pois são as “mães, amas ou 
mamas” do guerreiro Kartikeyax (Maitréia), estando estreitamente ligadas ao 
transcendental mistério dos “Avataras”. Kartikeya, Maitréia, Mitra-Deva, o Sosioh persa –  
sempre o “Esperado”, o “Enviado Celeste”. Em grego as Plêiades têm os seguintes 
nomes: Elektra, Maya(!), Targeta, Alcyone, Selene, Sterope e Merope. Em sânscrito 
Amba, Dúla, Nitalni, Abrayanti, Maghavanti, Vershayanti e Chupunika. A Igreja procurou 
simbolizá-las nas sete semanas da quaresma: Ana, Bagana, Rebeca, Suzana, Lázaro, 
Ramos e Páscoa. Em forma de verso: 

“Ana, Bagana,  

Rebeca, Suzana,  

Lázaro, Ramos, 

Na Páscoa estamos”. 

Os egípcios acreditavam que o pequeno Horus era filho de Osireth  e de Oseth, 
cujas almas se converteram, respectivamente, nas do Sol e da Lua, depois da morte 
desses personagens. Astarté, que e a mesma Ísis, era o nome do Lua, adorada na 
Fenícia sob a figura de uma mulher enfeitada de cornos. A própria Virgem Maria, trazendo 
um quarto da Lua, ora sobre a cabeça, ora debaixo dos pés não representa outra coisa. 

Astarté trazia nas mãos um bastão ornado com uma cruz, e chorava, como Ísis, a 
morte do Sol velho, seu esposo. Não é Maria, quando pranteia seu filho, a “justa crucem 
lacrymosa dum pendebat filius”, a herdeira de Astarté e de Ísis? 

Os hebreus chamavam a rainha dos céus (Regina coeli) de Menia, daí se 
derivando Neomenia (Lua Nova), que e a mesma Maria moderna, a mãe do deus 
encarnado dos brâmanes: a mãe Crisna ou Cristen. Em outra seita bramânica é a Virgem 
Mãe do Deus Buta, a Virgo dei Genetrix da ladainha de Maria. Frigga, a dama por 
excelência, a rainha das deusas dos Edas faz-nos lembrar a “Regina Virginum” da mesma 
ladainha. A Virgem que há de dar à luz – virgem que é ao mesmo tempo mãe ou “Virgo-
parituri” 34 , recorda-nos ainda dessa ladainha, os versículos “Mater salvatoris, vas 
honorabilis". A “veleda de ouro”  das margens do Obi, que trazia uma criança no regaço, é 
a “Domus aurea”, da ladainha de Maria. Tal origem persiste seja em Adonaia (Vênus) 
como feminino também de Adonai, ou melhor, o aspecto feminino ou lunar da Divindade, 
a deusa Lakshmi da mitologia indiana que se assenta à direita do Bodhisatva, seja em 
Alilot simbolizada pelos árabes no crescente lunar seja em Selene, a irmã-esposa de 
Helios, o deus solar grego, ou na Magna-Mater (a Grande Mãe, ou “a maior de todas as 
Marias”, Allamirah ou Baal-Mirah das velhas tradições...), vas honestissimae, purissimae, 
castissimae, mãe universal de  todos os seres, e até na Mater divina gratia causa nostra 

                                                                                                                                                                                        
consideradas como “o grupo central da Via Láctea”, a “Grande Serpente Celeste”. Tanto para a Cabala, como para o Esoterismo 
oriental, elas são o “Setenário sideral”, nascido do primeiro lado manifestado do Triângulo Superior Oculto (mais conhecido como o 
Supremo Arquiteto, em linguagem velada “A visão dos 3 olhos, ou representação dos 3 LOGOS...) Símbolo do Um (mas que é Trino 
em manifestação) e também do Aleph primeira letra do alfabeto hebreu, representando essa mesma Divindade), o Touro ou Boi, . cuja 
síntese é o Dez (10) ou Iod, Jod, etc., como letra e número perfeitos. As Plêiades, principalmente Alcione, até pela astronomia  oficial, 
foram consideradas como ponto central em torno do qual gira  toda a grande massa de estrelas fixas(ao qual já tivemos ocasião de 
chamar de carrossel  celeste, estreitamente ligado ao Zodíaco, mas também ao grande mistério da “Estrela Polar” ou “Olho de Druva”, 
que em verdade concorre para o transcurso dos ciclos ou idades, obediente ao número padrão 432... ),  que compõem o nosso, 
Universo. O foco sobre o qual converge e age, incessantemente o Divino sopro (donde o “sopro ou hálito de Brahmã, nas narinas de 
Adam ou Adão), que produz todo o  movimento vital do Universo durante o presente Manvatara (períodos de atividade no mundo, “dias 
de Brahmã") Isto explica porque nos simbolismos siderais da Filosofia Oculta, este círculo com a cruz de estrelas na sua face, “é 
aquele que representa o papel principal”... 

Só nos resta dizer: Tomai de um zodíaco e verificai que os signos Scorpio e Virgo, são separados por Balança, ou a este servem de 
colunas. Neste caso: Pai (Mercúrio, com seu signo de Virgo) Filho (Marte, com seu signo de Scorpio) e Mãe (Vênus, com seu signo de 
Balança). É ela pois que separa o pai do Filho, ou o Divino do terreno... até o dia em que o equilíbrio se torne perfeito entre os 3 
mundos ou Sois “Logos” etc. Mais do que isto só pode ser dado em nosso Colégio Iniciático, principalmente na série D, como a mais 
adiantada de todas. 
33 Em oposição aos 7 Rishis no hemisfério norte! 
34 Cujo mito deu origem ao dogma da "Maria ser virgem mesmo, depois do parto”. 
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laetitiae, vos insignis devotionis, mater admirabilis. Febo no céu, Diana, Gea, Gé, Ceres, 
Tellus, Letona na terra, e Prosérpina ou Hécate nos Infernos ... 35 

Como Diana fosse a deusa da Castidade, não é de estranhar que a  ladainha da 
Diana moderna a complete como “Rainha-virgem” (regina virginum) e se lhe dê o epíteto 
de “castíssima”, como o fez Gregório I, no começo do século Vll para, reunir o mito 
judaico ao pagão no ciclo de seu próprio pontificado.  

É estéril dar-se, depreciativamente, a tudo o que antecedeu a Jesus o nome de 
paganismo, quando está provado que o Cristianismo nele, como no Budismo  36 , foi 
buscar tudo quanto depois apresentaria como seu. O próprio Jesus ao expulsar os 
vendilhões do templo – que ainda não era, evidentemente, “cristão” – exprobrava-lhes ter 
feito mercado vil da Casa de seu Pai. Reconhecia pois no referido Templo todo o valor 
espiritual que até hoje possui qualquer lugar onde, em seu nome, ou de seu Pai, “duas ou 
mais pessoas estiverern reunidas” 37  . 

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

UMA crença religiosa comum à Malaca e à Polinésia – dois pontos extremos do 
mundo oceânico, afirma que “todas aquelas ilhas formavam antigamente dois imensos 
países habitados por homens amarelos e negros, que estavam sempre em guerra e que 
os Deuses, nas suas querelas, confiaram ao Oceano a missão de os pacificar. Então, o 
Oceano engoliu os dois continentes. Apenas os picos das montanhas e os planaltos 
escaparam à inundação, graças à intervenção dos Deuses que muito tarde 
compreenderam o erro em que haviam caído”. 

Essa tradição oceânica corrobora a lenda tirada dos “Anais da Doutrina Secreta”. A 
guerra entre os homens amarelos e homens negros refere-se à luta entre os “Filhos de 
Deus” e os “Filhos dos Gigantes”, ou habitantes e magos da Atlântida. 

(Max Müller – Popol Vuh) 

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

CARMA tem relações íntimas, ou antes indissolúveis, com a Lei dos 
Renascimentos ou de reencarnação da mesma Individualidade espiritual durante uma 
longa série de Personalidades. Essas Personalidades são como diversos personagens 
representados pelo mesmo autor, personagens  com cada um dos quais o ator é 
Identificado velo público durante o espaço de algumas horas. O homem interno ou 
Homem real, que personifica esses personagens, sabe constantemente , que ele não é 
Hamlet senão durante a duração de alguns atos. 

 (Da “Doutrina Secreta”) 

 

A Pomba do Espírito Santo 
LAURENTUS 

 

“Cavalga a AVE DA VIDA se queres saber.  

Abandona a tua VIDA se queres viver”.  

(A VOZ DO SILÊNCIO) 

 

                                                        
35 Pelo que se vê o Sol tem o aspecto dual (ou andrógino, no sentido antropomórfico) e esta verdade já era ensinada nas iniciações 
gregas quando o hierofante afirmava ser Zeus (Júpiter, Jove, Jeove ou Jehovah) ao mesmo tempo o esposo e a esposa divinos. É o 
mistério do “Pai-Mãe” cósmico. 
36 Frei Domingos Vieira, no seu Dicionário da Língua Portuguesa, quando trata do termo Budismo diz: “No Cristianismo existem vários 
traços, do Budismo na sua formação”. 
37 “Quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu Nome, Eu ai estarei”. 
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“O Espirito Santo” manifestado em forma de AVE, não se firma apenas nas 
belíssimas páginas do Cristianismo, inclusive nas duas  conhecidas passagens, em que o 
mesmo “Espirito Santo, em forma  de POMBA, desce sobre Jesus, no momento em que 
João Batista  o consagra nas águas tranqüilas do Rio Jordão”, e no Dia de Pentecostes, 
“em forma de línguas de fogo (Fogo alado) sobre os Apóstolos), dando-lhes o dom do 
conhecimento de todas as línguas e urdo mais quanto faz parte da MENTE UNIVERSAL. 

A AVE é pois, o símbolo da SABEDORIA ou Conhecimento Divino, por outro nome, 
TEOSOFIA. Ela é a expressão, digamos, ideoplástica do TERCEIRO LOGOS que o 
mesmo Cristianismo reconhece como “Terceira Pessoa da Santíssima Trindade”, dando-
lhe mesmo o nome de “ESPÍRITO Santo”, isto é, Pai, Filho e Espírito Santo, cuja 
expressão em forma humana é aquela da SAGRADA FAMÍLIA ou JOSÉ, JESUS e 
MARIA.  

Todas essas maravilhosas interpretações da TRINDADE DIVINA em nada diferem 
das escrituras orientais, seja na TRIMURTI (“Três corpos”, ou Brahmã-Shiva-Vishnú), seja 
naquela “Ave de HAMSA chocando SETE OVOS”, que outros não são, senão, os SETE 
DHYAN-CHOHANS idênticos aos SETE ARCANJOS ou Anjos da Presença diante do 
TRONO, iniciaticamente alegorizados nos candelabros de SETE VELAS, que figuram nos 
altares dos Templos do Cristianismo. O mesmo termo tibetano CHOAN equivale a CISNE, 
outra AVE SAGRADA que figura nas lendas escandinavas. É o SWAN inglês, o SCHWAN 
gernânico, o ZWAN dinamarquês, sempre a referida AVE no seu excelso e iniciático 
sentida ARCANGÉLICO, ao qual a mesma TEOSOFIA denomina de SÉTIMO PRINCÍPIO 
ou “Principio Cristico”, os gnósticos, de AUGOEIDES, o mesmo deus CUPIDO, no seu 
virginal sentido de AMOR UNIVERSAL atingindo o “coração” dos verdadeiros filhos da 
Parelha Divina. 

Em uma das estâncias do LIVRO DE DZIAN (Dzin, Djin ou JINA); como um dos 
mais antigos livros do Oriente, e hoje não mais figurando em nenhuma das suas 
Bibliotecas, encontram-se estas reveladoras palavras, que também concordam com as da 
Teologia da supracitada Igreja. “Do Uno-Trino surgiram os SETE AUTO-GERADOS”, isto 
é, aqueles mesmos Arcanjos ou Dhyan-Chohans, necessitando apenas que se seja um 
Iniciado para saber interpretar o “Espírito que vivifica por baixo da letra que mata”. 

A UNIDADE, o TERNÁRIO e o SETENÁRIO formam o cabalístico numerou 137,  a 
que somos os primeiros  a dar a maior importância, além do mais, porque sua soma 
cabalística ONZE, significa: “a Volta ao Divino”. Sim, a UNIDADE que é ao mesmo tempo 
TRINA em Essência, e SÉTUPLA em manifestação ou evolução. A Ilha de Itaparica, nas 
Bahia, é caracterizada por aquele número:  1 – a Ilha por inteiro; 3 – a largura e 7, a 
extensão (em léguas).  

A famosa bailarina  Palowa possuía sete cisnes brancos, no lago da sua 
residência, aos quais prodigalizava carinhos inexcedíveis. Tem-se a impressão de que a 
grande intérprete da arte de TERPSICORE era entendida em assuntos Ocultistas ou 
Teosóficos. Depois da sua morte, um a um foram morrendo todos, eles. Como se sabe, 
um dos bailados mais famosos da referida artista, é: – A MORTE DO CISNE.  

Na Mitologia, JÚPITER traz consigo a ÁGUIA, como símbolo de Sabedoria. Do 
mesmo modo que, entre os povos da América Central (Maias, Quitchuas, Toltecas, 
Astecas INCAS, etc.), o FALCÃO, por exemplo, era considerado “animal sagrado”. O 
COLIBRI, por sua vez, ao lado da “Serpente IRISIFORME alada”, entre os Nahvas, 
possuía um simbolismo dos mais transcendentes. O termo “irisiforme” quer dizer: “com 
forma de arco-íris", isto é, com as sete cores do espectro solar, que a bem dizer, são as 
mesmas dos TATTVAS ou “forças sutis da natureza”. E consequentemente, as cores dos 
sete planetas; cujos “Anjos tutelares”, segundo a Astrologia (Miguel, Gabriel, Samael, 
Rafael, Saquiel, Anael e Cassiel), são os mesmos Arcanjos ou Dhyan-Chohans já falados 
anteriormente. A Teosofia ensina que, “cada um dos SETE DHYAN-CHOANS dirige um 
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dos sete estados de consciência que a Mônada tem de percorrer em toda a sua trajetória 
evolucional durante uma Ronda ou ciclo”. Na arte musical – como expressão de tamanha 
verdade – a escala é formada de SETE NOTAS. E quantas vezes a mesma seja repetida 
(digamos 7 x 7 = 49, na razão de sete raças-mães e sete sub-raças para cada uma 
delas), um ACORDE – composto de três notas aí também pode ser repetido como se fora 
a referida Mônada deslizando do Divino (o Agudo) ao terreno (o Médio) e o infra-terreno 
(o Grave), ou seja, o SEIO DA TERRA, o SANCTUM-SANCTORUM, onde se acha o 
grande Mistério espiritual de nosso Globo. pouco importando opiniões contrarias... É o 
LUGAR onde elaboram as chamas do Fogo Sagrado, o FOGO SERPETINO ou 
KUNDALINI. Aquele mesmo fogo que, através da “sarça ardente falou a Moisés, 
ordenando-lhe que se descalçasse, pois estava pisando em terra sagrada”... 

No magnífico livro místico A VOZ DO SILÊNCIO, da autoria da Sra. Helena 
Petrovna Blavatsky, por ela compilado de um outro antiquíssimo com o título de O Livro 
dos Preceitos de Ouro, encontram-se os profundos e iniciáticos ensinamentos que aqui 
transcrevemos: 

“Olha as hostes das Almas. Vê como pairam elas sobre o mar tempestuoso da vida 
humana. E como, exaustas, sangrando, de ASAS QUEBRADAS, vão caindo uma após 
outra, nas ondas encapeladas. Batidas pelos ventos ferozes, perseguidas pelos 
vendavais, são arrastadas para os sorvedouros e somem  pelo  primeiro grande vórtice 
que encontram. 

Se, passando pela Sala da SABEDORIA, queres chegar ao VALE DA 
FELICIDADE, fecha, discípulo, os teus sentidos à grande e cruel heresia da 
“SEPARAÇÃO” que é aquela que te separa dos demais. 

Que aquilo que em ti e de ORIGEM DIVINA não se separe engolfando-se no mar 
de MAIA (ilusão dos sentidos), do Pai Universal (a Alma), mas que, o PODER DO FOGO 
se retire para a câmara do coração e o domínio da Mãe do mundo”. 

Sim, dizemos nós, “o poder de Fogo” e “a mãe do mundo” são nomes dados a 
KUNDALINI, como um dos poderes místicos, digamos, o principal que faz do discípulo um 
ADEPTO ou Homem Perfeito. Sua câmara e o “coração”, mas sua “morada” está no 
chacra MULADHARA, situado no cócix (uma espécie de ”Bela Adormecida ou Branca de 
Neve à espera do Príncipe encantador, em seu túmulo de cristal...”) Tal centro de força ou 
CHACRA se acha em oposição ao situado no vértice ou alto da cabeça, com o nome de 
chacra CORONAL, (Sahasrara, Brahmananda, etc.) A “coroa” dos sacerdotes, dos reis, 
donde “reis divinos” do mesmo modo que a aureola dos Santos da supracitada Igreja, tem 
a sua origem em tudo quanto acabamos de dizer. 

Conhece-se aquela maravilhosa passagem da vida de Antonio Vieira, quando ele 
diante do Altar da Virgem Maria (com seu papel também de Ave ou Espírito Santo) sente 
um ESTALO na cabeça, e perde os sentidos... Daquela hora em diante o discípulo 
IGNORANTE passou a MESTRE, ADEPTO, Homem Perfeito ou Iluminado. Começou a 
ter “o conhecimento perfeito das coisas”. Trata-se do fenômeno da “manifestação de 
Kundalini”, aquele mesmo que, no Dia de Pentecostes se manifestou sobre a cabeça dos 
DOZE APÓSTOLOS DO CRISTO.  

Na seita dos Quakers (ou tremedores) na América do Norte, os seus adeptos 
quando recebem “o espirito santo” se põem a tremer convulsivamente, para não dizer, em 
forma epiléptica. Do mesmo modo, entre os adeptos da “macumba” (ou baixo 
africanismo), ao receberem “o santo”. Tanto estes como os médiuns do Espiritismo não 
são mais do que formas grosseiras dessa manifestação superior do Eu ou Consciência 
Universal (agindo em cada um como fração do Grande Todo), pois que, de outro modo, 
não passa de “manifestação momentânea” (quando não de embuste, como na maioria 
dos casos) muitas vezes de entidades astrais, larvas ou micróbios dessa natureza, em 
atividade por conta do mau lastro existente no ambiente ou ovo áurico de semelhantes 
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pessoas, que á bem dizer, não passam de “passivos” ou doentes. O homem deve ser 
consciente dos seus atos para que seja, também, responsável pelos mesmos perante a 
Lei que a tudo e a todos rege (ou Dharma, a  lei justa). O próprio termo “irresponsável”, 
define o indivíduo que pensar e agir de modo contrário.  

Tal como os Dhyan-Chohans ou Arcanjos, os sete astros por Eles dirigidos, etc., o 
homem possui sete centros de forças ou CHACRAS. E, isto, alem do mais, para provar 
que “ele deve percorrer os sete estados de consciência , afim de se tornar aquele mesmo 
Adepto ou Homem Perfeito”. Para tanto se lhe apontam os 3 iniciáticos caminhos: JNANA 
(Conhecimento), BHAKTI (Amor, devoção, etc.) KARMA, que é o do meio, através do qual 
ele palmilha na vida, sujeitando-se a todos os obstáculos por ele mesmo criados nesta e 
em outras encarnações anteriores. 

Citemos outras passagens de A Voz do Silencio, para comprovarem as bem 
nossas de hoje: 

“Então, do coração (como câmara de Kundalini) esse PODER subirá à SEXTA 
região média, ao lugar entre os OLHOS (chacra frontal ou AJNA, onde os faraós egípcios 
traziam o UREUS mágico, e na Índia, “o olho de Shiva” para as castas elevadas, 
sacerdotisas, etc.), quando se torna a respiração da ALMA ÚNICA, a Voz que enche tudo, 
a Voz do MESTRE”. 

E isto porque, segundo as mesmas escrituras orientais, “Quando o discípulo está 
preparado, o MESTRE aparece”, que outro não é, senão, a própria Consciência. “Busca 
dentro de ti mesmo o que procuras fora”, é outra sentença das referidas escrituras. 

“É só – continua A Voz do Silêncio – quando poderás ser UM que anda nos céus, 
que pisa os ventos por cima das ondas, cujos passos não tocam nas águas” (como 
aquela passagem da Vida de Jesus, que Pedro, por não ter a devida fé em si mesmo, e 
na palavra do MESTRE, quase se afoga. “O homem de pouca fé...!). 

Antes que ponhas o pé sobre o degrau superior da escada, a escada dos sons 
místicos, tens de ouvir de SETE MANEIRAS, a VOZ DE TEU DEUS INTERIOR. 

A primeira, é como a VOZ SUAVE DO ROUXINOL cantando à sua companheira 
urna canção de despedida (“o canto do CISNE na hora da morte”). 

A segunda, vem como o SOM de um címbalo de prata dos DHYANIS, acordando 
as ESTRELAS RUTILANTES. 

O terceiro é como o lamento melodioso de um espírito do oceano prisioneiro na 
sua concha. E a este, segue-se o CANTO DA VINA (espécie de ALAUDE).  

O quinto é como o sem de uma flauta de bambu gritando aos teus ouvidos. Mude 
depois para um clamor de TROMPA. 

O último vibra como o rumor surdo de uma nuvem de trovoada. 

O sétimo absorve todos os outros sons. Eles morrem e não tornam a ouvir-se. 

Quando os SEIS estão mortos e postos aos pés do MESTRE, então o discípulo se 
entrega ao ÚNICO com Ele, nele, portanto, vivendo”. 

“Viver a Vida Una” é termo conhecido por Teósofos e Ocultistas. 

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

Em resumo, mais uma vez dizemos, o Espírito Santo manifestado em todas, as 
religiões, lendas e tradições, é a AVE SAGRADA da Sabedoria Divina. E como tal, 
representa o TERCEIRO LOGOS. É a Voz que vem dos céus e se manifesta na Terra 
como PALAVRA. Segundo foi dito em outros lugares, sua Morada é o Sanctum-
Sanctorum (que no homem é figurado no Muladhara) da Mãe-Terra, MATER-RHEA ou 
Matéria. Algo assim como se disséssemos que o Espirito (Purusha) aí se une com a 
Matéria, Prakriti). 
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Em nosso artigo dedicado a Colombo (numero 110 de Dhâranâ), ao estudarmos a 
sua sigla e brasão, citamos a saudação que o mesmo nela fazia, seja ao ESPÍRITO 
SANTO (em forma de Pomba) como a Maria, em forma de água, Mar, etc. Mesmo porque, 
“MARIA provém de Mar, as águas, etc., E a prova que, nas pias de água benta dois MM 
entrelaçados se encontram por cima, não apenas para simbolizar o nome de Maria, mas 
também, para expressar o signo de AQUÁRIOS. 

E como Colombo pertencesse à Ordem de Avis (anteriormente houve uma outra 
mais secreta ainda; vide o supracitado numero de Dhâranâ, com o nome de MARIS) o 
que nos obrigou a fazer os iniciáticos trocadilhos, que se seguem: Ave Maria! Ave, 
Espirito Santo dizia Colombo na referida SIGLA. Enquanto nós outros: Avis-Maris Aves-
Marinhas. AVIS RARIS IN TERRIS. De fato, “o grande navegador agartino ou Jina”, não 
passava de AVE RARA na Terra”. Seu nome provem de COLUMBA, a POMBA de todas 
iniciações, o ESPÍRITO SANTO das Homenagens Divinas. Do mesmo modo que, em 
grego chamando-se Ele CHRISTOFERENS-COLUMBUS, “é aquele que carrega consigo 
o Cristos”. Donde a lenda de S. Cristóvão que carregava de um lado a outro do rio, as 
pessoas que dele necessitassem, até que um dia carregou o próprio Menino Jesus”. O 
sentido verdadeiro, entretanto, dessa passagem “de um lado a outro”, é aquele de salvar 
as almas, conduzindo-as ao céu; a outro lado da vida.” Donde o termo “PONTÍFICE, ou 
construtor de pontes”, que é muito mais antigo que o Cristianismo. 

Passemos a narrar um fato memorável qxe se passou na própria capital brasileira: 
“A imagem de N. S. de Copacabana (cópia da que existe no Santuário de Copacabana, 
às margens do Titicaca, na Bolívia. Copacabana também foi um dos chefes ou Manus da 
raça inca, etc.) foi trazida aos Brasil por uma comissão de senhoras bolivianas. Na 
solenidade da entrega, feita na praça da Matriz de Copacabana, após o temporal que se 
desencadeou naquele momento, uma POMBA BRANCA veio pousar na cabeça (chacra 
coronal, donde “coroa”, etc. de N. S. O fato causou uma, sensação tão grande, que a 
multidão se atirou de joelhos diante da imagem... E o acadêmico Pedro Calmon 
aproveitou a sublime apoteose divina para o seu brilhantíssimo discurso (os jornais da 
época noticiaram largamente o fato – 1943). É curioso assinalar que a imagem de N. S. 
de Copacabana primitivamente possuía uma COROA com uma pomba nela pousada, 
segundo narrou o Major Ugarteche em conferência recentemente realizada no auditório 
do  Ministério da Educação”. 

E tudo isto, prezado e ilustre leitor, para falarmos no caso que vem empolgando 
toda a imprensa brasileira – principalmente a paulista e carioca – do mesmo modo que às 
pessoas que o assistiram no momento e posteriormente: “Uma POMBA BRANCA, sem 
que se soubesse donde veio pousou na FRONTE de uma jovem professora (fato também 
idêntico ao do momento de expiar a “virgem de Orleans”, na inquisitorial fogueira...), de 
Nome Otilia Dias de Almeida Ferraz, além de muito amiga dos seus discípulos, era devota 
do ESPIRÍTO SANTO e de S. Jorge. Muitos dias antes de morrer, começou a ver uma 
POMBA BRANCA sobre a cabeça. Logo depois da sua morte, o quarto se encheu de um 
perfume estranho de rosas. A pomba que não a deixava um só instante, picava as mãos 
das pessoas que procuravam tocar no cadáver... E acompanhou o enterro, postando-se 
num dos braços da CRUZ da sepultura da morta, onde aí esteve muitas horas, para 
depois as pessoas da família da morta a trazerem para casa onde se acha até hoje...” 

Como sabem Ocultistas e Teósofos, o TERCEIRO LOGOS é assinalado por “um 
círculo com uma CRUZ no centro”. Do mesmo modo que o chacra MULADHARA ou raiz, 
possuindo QUATRO pétalas, forma urna CRUZ PERFEITA. O perfume da ROSA e a 
excelsitude da CRUZ, apresentam um outro símbolo, que e aquele da ROSACRUZ. 

A mesma “protegida do Espírito Santo e de São Jorge”, além da visão que teve 
muitos dias antes de morrer, não mais quis tomar nenhum alimento, pedindo mesmo a 
MORTE, isto é, desejando ir para o mesmo LUGAR donde viera a misteriosa AVE ARCA, 
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BARCA, AGARTA Sim, como aquela do Noé bíblico (que lido anagramaticamente dá o 
EON grego corno “a manifestação da Divindade na Terra), que voltou “trazendo no bico o 
ramo de oliveira”. Sim, ramo racial árico”, após a grande catástrofe atlante... 

Do ARCO, ARCA, BARCA ou AGARTA também era JEANNE D'ARC, pois, como 
afirmava seu próprio nome" co ARCO (arco-íris) é “a ponte que conduz as almas de um 
lado para outro”, em busca da IMORTALIDADE. “A Barca de Osíris tinha a mesma 
função”, ao navegar no rio NILO. Nilo, nihil ou  “nada” , do aniquilamento da vida terrena, 
pela permanência eterna no Tudo ... da Vida Divina. 

Jeanne D'Arc, “a Jina da Arca”, mas também, um dos seus Kshattryas ou 
“guerreiros”. 

Tomé de Souza, primeiro governador do Brasil, adotou na sua bandeira o símbolo 
da POMBA DE NOÉ, com a conhecida frase latina: “SIC ILLA AD ARCAM REVERSA 
EST”. Assim voltou ela para a ARCA”. A Prefeitura da capital baiana até hoje tem por 
brasão e armas a mais bela de todas as alegorias ao Divino Espirito Santo. Não fosse ela 
a CIDADE DO SALVADOR, a Terra de SANTA CRUZ e de Todos os Santos. E como tal, 
dos Mistérios da sua própria DESCOBERTA... 

Em nosso Colégio Iniciático uma JOVEM que vivia mais “no mundo da razão que 
no da ilusão”, mal acabou de exalar o ultimo suspiro, TRÊS POMBAS BRANCAS 
existentes em casa de seus Pais, desapareceram, rumando para lugar ignorado... 

Seu nome que era LUCILIA obriga-nos à uma interpretação mais que verdadeira: 
“LUCILIA é aquela que se dirige para a Ilha da LUZ”. 

E com isto só nos resta afirmar que, mesmo nessa hora trágica por que atravessa 
o mundo, nele ainda existem SERES, cuja ORIGEM nos obriga a aclama-los do mesmo 
modo que o fizemos a COLOMBO: 

AVIS RARIS IN TERRIS. 

 

O nosso Templo 
 

Quem chega à São Lourenço – e são milhares de pessoas por ano que ali vão usar 
as suas maravilhosas águas medicinais – admira-se ao contemplar um edifício de estilo 
ático que se levanta ao alto de uma colina que, de longe, domina a cidade. 

É o templo da Sociedade Teosófica Brasileira, ali naquela cidade – onde foi 
espiritualmente fundada em 1921 – erigido em honra a todas as religiões do mundo. É um 
marco, uma sugestão, uma afirmativa da necessidade da concórdia geral, o que vale dizer 
da pacificação das almas, da confraternização religiosa, filosófica, e também política. 

Construído solidamente, afim de suportar o peso dos anos, e de conformidade à 
medidas harmônicas e canônicas, que a própria S. T. B. indicou ao arquiteto, o visitante, 
tão logo nele penetra, sente um bem-estar interior, que logo lhe chama a atenção. Todo 
branco por fora e por dentro, o piso também é branco de ladrilhos níveos e brilhantes, 
pelo que o visitante recebe, ao entrar, um par de chinelos de corda, deixando os sapatos 
com a poeira da rua. Logo ele compreende que não se trata apenas de uma medida de 
higiene física, pois sente a atmosfera de pureza que o envolve, e percebe, então, se é 
pessoa inteligente, que na realidade, ele está respeitando o lugar, porque um templo é 
santo pelo que dentro se pensa e se faz de puro; sendo um templo qualquer sala de uma 
casa de família, em cujo interior não se conserve, não se faça barulho e onde a mente só 
se eleve generosamente. Os irmãos da Sociedade Teosófica Brasileira residentes em São 
Lourenço, diariamente se reúnem no Templo, realizando uma corrente psico-mental em 
favor da humanidade, unidos em harmonia de pensamento pelos objetivos do programa 
iniciático em que está empenhada a Obra que a S.T.B. representa. 
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Dia a dia aumenta o número de visitantes ao lindo Templo da S.T.B, e dia, virá em 
que peregrinações verdadeiras serão feitas, em busca de um lenitivo interior, ante as 
desgraças que desabarão sobre o mundo, por quantos hão de procurar os influxos e 
vibrações de um lugar santificado pela pureza e espiritualidade. O Templo da S.T.B., hoje, 
caracteriza particularmente a fisionomia da cidade e dia a dia se torna mais conhecido em 
todo o Brasil. É único no mundo, um templo sintético dos maiores ideais da alma humana. 

Visite, caro leitor, o Templo da S.T.B. quando for a São Lourenço. 

 

NOTICIÁRlO 
 

O 29o Aniversário 
 

A Sociedade Teosófica  Brasileira comemorou, com excepcional brilhantismo, no 
dia 28 de setembro, o 29º aniversá rio da sua Fundação Espiritual fazendo realizar uma 
sessão magna na Sala Camões, do Liceu Literário Português, gentilmente cedida para 
esse fim. 

Foi um grande acontecimento na vida da nossa instituição, a maior festa já 
realizada em toda a sua existência. Nada menos de 600 pessoas lotaram o belo e vasto 
salão nobre do Liceu, destacando-se, em número elevado, o elemento feminino, que dava 
uma nota de elegância e distinção ao auditório. Mas a nota mais palpitante da nossa 
reunião foi, indiscutivelmente, a presença cie membros ilustres do Corpo Diplomático 
acreditado junto ao nosso Governo, que se associaram ao júbilo do quadro social da 
S.T.B. pelo transcurso de sua grata efeméride de fundação. 

Do programa organizado pela direção da S.T.B. constavam homenagens especiais 
à Índia e ao Egito e uma hora de arte a cargo de artistas pertencentes ao nosso quadro 
social. Foi uma noite de inesquecíveis vibrações e de indelével memória para quantos 
comungaram dessa festa de alta expressão espiritual e fraterna. 

Às 21h30 constituiu-se a mesa, presidida pelo Dr. A. J. Pizarro Loureiro, Diretor-
Geral da S. T. B., ladeado por Suas Excelências os Srs. Aftab Rai, ministro Encarregado 
de Negócios da índia e Hassana’i Gaffary, Ministro do Irã, seguindo-se os Srs. Jayvaden 
A. Shah, 1o Secretário da Embaixada da Índia, e Dr. Jorge Escobari, 3o Secretário da 
Embaixada da Bolívia, e mais os Srs. Prof. Pedro Dorado, eng. César do Rego Monteiro 
Filho, Dr. Flavio Poppe de Figueiredo e Henrique Weytungh. 

Aberta a sessão pelo Diretor-Geral este explicou em rápidas palavras os motivos 
da festa, convidando, a seguir, para ocupar a tribuna, o Dr. Charles Boschini Filho, que 
proferiu a seguinte saudação à Índia: 

“Na excelsa data que hoje comemoramos, não poderíamos olvidar a Pátria imortal 
dos Saniasins e dos Mahatmas – a Índia. 

Foi ela o berço da grande raça ariana, cujos tramites ora percorremos nessa 
infindável helicoidal da vida;  foi a propulsionadora, a gigantesca mola inicial de uma nova 
etapa no itinerário de IO, ou da mônada humana. 

Sua primitiva história acha-se magistralmente narrada no Mâhabhârata e no 
Ramayana, obras cujo valor literário e iniciático é dos mais altamente estimáveis. 

Isto sem falar nos Brahmanas, nos Upanishads e nos Vedas, – livros que por si sós 
atestam o alcandorado nível espiritual reinante ente eseus habitantes. Estes últimos, os 
Vedas, – Bíblias do povo indiano – tiveram sua origem nos Rishis ou Reis Divinos, 
portadores das verdades sagradas. 
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E foi justamente destes semeadores que o povo herdou, num como atavismo 
milenar, a tendência natural para as cousas do espírito. 

O brilho, no entanto, da historia hindu foi, até certo ponto, empanado; sua liberdade 
cerceada pelo domínio de nações ocidentais, o que não permitiu se constituísse como 
país independente. Duras foram as provas materiais porque passaram os trezentos 
milhões de indianos, mas, no imo da carne lacerada, jazeu sempre a chama imarcescível 
da espiritualidade, espiritualidade que fez de um vencido e oprimido, um vencedor. O 
ideal de liberdade, que durante tantos anos acompanhou esta raça gloriosa, só agora 
pode ser realizado. 

Há três anos somente o Hindu respirou o ar puro da libertação, concretizando um 
sonho de séculos. 

A avassaladora mecanização ocidental, porém, não pode, nesse longo período, 
arrancar da Índia aquela atmosfera de beatitude e de pureza. 

Se por um lado a Aryavarta teve seu progresso material frustrado pela avidez das 
bolsas ambiciosas, por outro – o espiritual – as figuras de um Sarasvati, de um 
Vivekananda è de um Ramakrishna souberam sobrepor-se a toda e qualquer limitação. 

Estes excelsos Seres continuaram e realizaram, no presente, a colossal obra de 
que, um Budha, um Kapila e um Krishna foram os fundadores.  

Ninguém melhor, portanto, para expressar esta coorte de sábios que a figura 
esplendorosa de um de seus mais caros filhos, o Bem-aventurado Ramaskrishna.  

Em 1835, numa aldeola de Bengala – Kamarpukur – veio ao mundo aquele que 
seria o último rebento na história espiritual do povo hindu. 

Seus pais eram ortodoxos e como tais,  renunciadores da vida, seres que se não 
preocupavam em adquirir bens terrenos para eles o dar significava mais do que o receber. 

Sua mãe material foi uma típica mãe indiana – dessas que preferem antes morrer 
à míngua, que deixar de saciar aqueles que, famintos, suplicam pelo pão do corpo. 

Esse foi o ambiente elevado no qual Ramakrishna nasceu, e não é de estranhar 
que passasse mais tarde a atoar a expressão sublime de todas as mães – Kali, símbolo 
da Divina Mãe Natureza. 

Aos seis anos de idade, passava ele entre os arrozais de sua terra, quando 
vislumbrou no céu uma enorme nuvem escura que, em breve, cobriu todo o firmamento. 
Subitamente, níveos pássaros sulcaram o pálio negro e, ante a visão desse contraste 
fascinante, o adolescente perdeu a consciência, sua alma mergulhou nos abismos do 
infinito, unindo-se ao Ishvara, aos Deus pessoal. Foi o seu primeiro êxtase. 

Mias, seu primeiro encontro com a Divina Mãe, só se fez aos vinte anos, quando 
serviu como Sacerdote no Templo da Deusa Kali, expressão das forças da natureza, a 
Mater Natura, no seu aspecto energético. Através da imagem negra, pode Ele contemplar, 
face a face, o rosto resplandecente de sua Divina Mãe Universal; com Ela aprendeu o 
mistério do espaço e das formas nela sorveu o cálice Eucarístico do supremo sacrifício da 
manifestação. 

No entanto, a Divina Mãe não representou o final da escalada evolutiva de 
Ramakrishna. Grande parte, de sua iniciação foi orientada por uma monja brâmane e, 
com ela, pôde realizar um dos mais elevados Sadhanas, do caminho Bhakta, Bhairavi, 
como se denominava a renunciadora, familiarizou-o com os mais variegados caminhos  
do espírito, ensinou-o as regras ascéticas dos livros sagrados e até mesmo iogas 
tântricos, os mais perigosos que podem levar, o ser à loucura ou à degradação. 

O Bem-aventurado, porém, saiu vitorioso e triunfante em todas as iniciações. 
 Cheio, de amor divino e sedento de saber, Ramaskrishna freqüentou  várias seitas 
religiosas. Encontrando um santo Maometano, sujeitou-se ás suas disciplinas espirituais, 
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obtendo, como nas demais, o mesmo fim atingido. Idênticos resultados colheu nas 
práticas cristãs. 

Por fim, topou com o homem que haveria de indicar-lhe o roteiro da imortalidade: 
Totapuri – O Adepto Desnudo. 

Totapuri ordenou a Ramakrishna que se despojasse de toda a individualidade, que 
se diluísse no  Atmã. E num só dia conseguiu o Bem-aventurado realizar o que custara 40 
anos a Totapuri, isto é, a fusão na vida universal, no incondicionado, ou, numa palavra, o 
Nirvi-Kalpa-Samadhi. Foi o primeiro mergulho no maremagnum do ser, onde sujeito e 
objeto são uma e única coisa. Raríssimos são os seres que dele retornam, pois que a 
maioria, entre os poucos que atingem este estado, desligam-se como individualidades, 
submergindo no infinito. 

Ramakrishna permaneceu três dias nesse Samadhi sem forma, êxtase que 
representava o somatório de dias e noites de esforço inabalável, de preces  infindáveis e 
de inenarráveis torturas para atingir a meta final. 

Uma vez tocado o oceano sem praias da eternidade – Brahmã, o Ser Absoluto -  
Ramakrishna deu por finda a ascese que tomara quase 3 décadas de sua existência 
perecível. Faltava, porém, equilibrar sua missão. Se até então havia voltado os olhos para 
a Divindade, necessitava agora volver o olhar para os homens. Milhares de seres 
agitavam-se em seu redor, mergulhados no torvelinho de Mara, escravizados no lodaçal 
das paixões humanas. Havia que eliminar aquele enovelado cármico do coração do 
homem queimá-lo  no fogo de Bhakti, o fogo do Amor Divino, como dizia o Mestre. 
Começou, então, a esboçar-se, para Ramakrishna, um novo ciclo de purificação, agora 
não mais de si próprio, mas de seus irmãos terrenos. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

O 29o Aniversário da Fundação Espiritual da Sociedade Teosófica Brasileira – A 
grande sessão solene realizada no Salão Nobre do Liceu Literário Português e o 
programa artístico executado – Os discursos dos Irmãos Drs. Charles Boschini Filho e 
Luis Eduardo da Silva Machado – Presente o Sr. Ministro da Índia e outros representantes 
diplomáticos – Outras notas dessa noite memorável. 

 

Em seu trabalho encontrou ele um campo propício, adubado pela religiosidade 
inata do povo hindu. 

Para o indiano, realizar a Deus representa a grande etapa, que o livrará, ad 
eternam, das peias do universo ilusório. Realizar significa, para ele, ver a Deus, sentir, 
falar a Deus. Com o evolver do ciclo dos renascimentos, vai ele sutilizando-se, mais e 
mais, até que seu corpo, sua alma e seu espírito reflitam a verdade única e imperecível –  
Atmã.  

O que Ramakrishna trouxe à seu povo, não foi uma nova seita, ou uma nova 
religião ou mesmo um novo sistema filosófico, mas a unificação de todas as seitas, de 
todas as ideologias e escolas espiritualistas. Sua mensagem representa, pois, a suprema 
unificação de todos os ideais superiores, fusão sublime da multiplicidade na unidade. 

Procurou o mestre escoimar o joio do trigo, corrigindo conceitos, acrescentando 
outros; tudo isso de um modo sutil e sob a forma de imagens simples, por vezes 
ingênuas. Essas imagens refletiram a magnitude de seu ser, deste sempre adolescente, 
louco pelo amor divino. Expressou ele um típico Bhakta, um devoto em cujo coração 
vibrava, altissonante, o espírito de Deus. 
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Como poderia deixar de ser, sua fama correu a Ariavarta de norte a sul, de leste a 
oeste, e seus discípulos cresceram em número. 

Entre os seus mais diletos apóstolos, sobressaiu-se Narendra, o amado Naren, que 
passou à posteridade como Vivekananda. Vivekananda foi o propalador das idéias 
unificadoras do Mestre, foi o veículo de sua palavra bendita, e para tanto realizou longas 
peregrinações após a morte de Ramakrishna, quer no oriente, quer no ocidente. 

Ramakrishna representa um dos tantos sóis fulgurantes do panteão espiritual 
hindu. Foi uma fonte irradiante de pureza, um exemplo de amor e de devoção uma 
esperança para a  redenção dos homens.  

Tal como o Mestre preconizou no Oriente, também Blavatsky, no Ocidente, veio 
ensinar a base única de todas as religiões – a Teosofia, nome que bem pode ser 
expressado como a Gupta-Vidya, a Sanathana-Dharma, a Doutrina Secreta, a Sabedoria 
Iniciática das Idades. 

Na verdade, a Teosofia veio consoante o roteiro da mônada, trazer a sabedoria 
sagrada do Oriente para o Ocidente, uma vez que seus guardiães na face da terra se 
achavam na Índia. Continuador da Imortal Obra dos Deuses, de que Blavatsky foi um dos 
elos, o Supremo Dirigente da nossa Obra – Henrique José de Sousa – rendeu, nos 
pródromos do nosso movimento, homenagem à Índia, quando em 1889, passou pelas 
cidades de Calcutá, Delhí,  Simla e Srinagar.  

Foi ainda, em homenagem à Pátria de Ramakrishna, o milenar país do Ganges, 
que a nossa Obra, ao ser fundada, recebeu o nobre nome de DHÂRANÂ, que traduz o 
mais alto grau do sistema Yoga de Patanjali, significando o Sumo Controle do 
Pensamento, o domínio completo das forças mentais. A ela foi enviada, pelos adeptos da 
Fraternidade de Srinagar, a seguinte saudação, que traduz toda a grandeza da missão 
em que está empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira: 

“Salve DHÂRANÂ, rebento novo mas vitalizado pela uberdade do tronco 
gigantesco donde nasceste. Vieste do oriente como uma rama extensa florescer as 
mentes dos filhos deste país grandioso, que já tiveram a dita de ouvir o cantar mavioso da 
ave canora, que lhes segreda, internamente, amor a todos os seres. 

“Os teus triunfos já são cantados em melodiosas estrofes no grande concerto 
universal da cadeia setenária; porque tu, excelso poder criado pelos teus próprios esforço, 
começaste a dar crescimento, nas tuas prodigiosas hastes: às folhagens verdejantes, 
onde amarelados frutos serão colhidos por todos aqueles que se acham famintos e 
perdidos na negra floresta da vida. 

“E assim, como as cores do pavilhão da Pátria dos teus filhos, também tu, 
DHÂRANÂ, terás o teu hino glorioso cantado pelos querubins que adejam em torno da 
silhueta majestosa do Supremo Instrutor do Mundo”. 

Em nome da Sociedade Teosófica Brasileira, eu te saúdo, ó Índia milenária e 
imortal, berço de santos e de heróis; que enchem as páginas gloriosas dos teus Livros 
Sagrados e dos teus hinos e poemas épicos. Que o teu futuro seja um espelho do teu 
passado e que te cubras de glórias e de triunfos, na caminhada que agora inicias, liberta 
das peias que  te oprimiam e das quais te libertaste ao impulso de tua alma indomável. 
Glória a ti, ventre fecundo de filosofias, de sábios e de Mahatmas, farol primevo da 
evolução do homem na face cármica do Mundo!” 

Fartos aplausos coroaram a brilhante oração do Irmão Dr. Charles Boschini  Filho. 

Seguiu-se na tribuna o Irmão Dr.  Luís Eduardo da Silva Machado, que pronunciou 
o  seguinte discurso alusivo ao Egito:  

“Minhas senhoras, meus senhores. 
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Ao ocupar a tribuna para saudar em nome da Sociedade Teosófica Brasileira, o 
Egito,  recordo-me do que uma vez disse. Eça de Queiroz:  

“O Egito é um grande túmulo – e uma  grande origem da vida. Em parte alguma o 
contraste da morte e da vida, no que elas tem de mais belo - a História e a Família tem 
um aspecto mais profundo”. 

Duas impressões diversas, dois sentimentos  contrários se apresentam sempre 
quando pretendemos saudar o glorioso Egito, de tão maravilhosas tradições. 

O Egito, desde os seus primeiros dias, que Já vão bem longe, na já longa 
cronologia dos tempos, se apresentou com todas as características divinas. Nascido de 
um limo místico, seus vales, sua carne mesma, esta terra fecunda que se cobria de trigo e 
de  vinhas, era a deusa Ísis, e o grande rio inteligente e potente que a atravessava, e a 
fecundava, era o deus Osíris.  

O Egito, o divino Egito, vivia cercado de deuses e deusas que o serviam e o 
engrandeciam. Povo algum apresenta um panteon, uma coorte mítica tão 
prodigiosamente divina e humana ao mesmo tempo. Na história antiga do  Egito, deuses 
e homens se confundem, numa entronização sem paralelo, numa efusão mística sem 
precedentes. No principio, eram os deuses, faraós, para depois os faraós se tornarem, 
deuses.  

Trinta dinastias governaram essa nação durante um período de cerca de 10.000 
anos. O Egito se desenvolveu ao longo do generoso Nilo que, pela facilidade da 
navegação que apresentava, e pela regularidade de suas inundações, fertilizava suas 
margens e proporcionava aí abundantes colheitas. As defesas naturais do seu território, 
cercado de desertos e de mares, numa época em que a navegação praticamente não 
existia, possibilitaram a sua prodigiosa civilização. Dois grandes fatores concorreram para 
que a sua história fosse perpetuada e  eternamente conhecida:  

1. A ausência de madeiras e de materiais facilmente trabalháveis, comumente 
empregados em  construção, o que lhes obrigou a empregarem em  seus 
templos, túmulos, palácios e demais monumentos, a pedra;  

2. Seu clima  excepcionalmente seco e constante preservou tudo o que as 
areias encobriram. 

Sim, a pedra e o clima preservaram os túmulos, as pirâmides, os monumentos, 
mas as  casas,  as povoações se foram, não resistindo ao açoite implacável do tempo. 
Estranho contraste: enquanto os monumentos funerários se preservaram, a imagem da 
vida que são as casas, as cidades, se perdeu, se disseminou na areia quente e fustigante. 
O Egípcio, compreendendo, talvez premido pelas circunstâncias do meio agreste que o 
cercava e o punha na dependência direta e exclusiva do Nilo, a inutilidade da vida, a 
transitoriedade da existência, desprezou a vida e tendo, como nos diz o querido e 
venerado Eça, “por pensamento, por consciência por, fim supremo do ser  a idéia da 
morte – construía  casas de barro e túmulos de granito”. 

A morte, o deserto e a infindável areia, eram as únicas constantes dentro das 
perenes variações que tão ferrenhamente selaram para sempre a psique do egípcio. A 
marca, o selo eterno que singulariza e distingue o povo egípcio se acha na sua 
concepção religiosa da pequenez das coisas da vida, e na grandeza das coisas imortais. 
A religião do Egito se traduz pelo culto, isento da morbidez mística da morte. A morte é a 
libertação; a alma se desprende e se une nos imortais, nos deuses queridos. A 
incompreensão fez ver que os egípcios eram politeístas. No papiros de PRISSE, um dos 
textos mais antigos do mundo, o sábio PTAH-HOTEP diz que os seus ensinamentos são 
os conselhos revelados pelos deuses no inicio das  coisas. Os primeiros reis da terra, reis 
divinos, falavam em nome de algo superior, do Deus que foi a origem de todas as coisas. 
Afirmam, por outra, os egiptólogos, que a teologia egípcia cera monoteísta, embora a 
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grande maioria do povo, não compreendendo o puro simbolismo da divindade, adotasse o 
politeísmo. 

O faraó Amenofis IV, ou AKH-EN-ATON, compreendendo que a religião egípcia 
estava sendo amesquinhada pelos sacerdotes, que perdendo de vista os altos ideais, se 
transformaram em puros agentes comerciais, e a religião se transmutou em filial terrena 
do grande mercado regido pelos deuses, alterou radical e corajosamente essa triste 
situação, implantando, com verdadeira intuição divina, o culto do deus único, o culto de 
Aton. O monoteísmo de AKH-EN-ATON era a expressão religiosa ideal; era a religião do 
amor, da fraternidade, da compreensão. Embora tivesse pouca duração, pois o poder 
temporal dos padres sufocou esse lampejo divino influiu, consideravelmente na mística do 
povo israelita, e por meio dele, veio a influenciar indiretamente os fundamentos da religião 
cristã. 

Se do ponto de vista religioso o Egito se apresenta como uma das maiores 
expressões, sob o ângulo científico não deixa a desejar, e mesmo lidera as nações da 
época. 

Os engenheiros que dirigiram os trabalhos da construção da Grande Pirâmide, os 
arquitetos que estabeleceram os planos da sala hipostila do Templo de Carnac, os 
hidráulicos que conceberam e realizaram o lago Moeris, que cobria uma extensão de dez 
milhões de metros quadrados, tinham certamente, em matéria de ciências físicas, 
conhecimentos, senão superiores, pelo menos iguais aos nossos.  

Na arte também se distinguiram os egípcios. Seus vasos, suas jóias, falences 
apresentam fina concepção, alto gosto  artístico e técnica apurada. Na arquitetura não 
encontraram rivais, bem nunca os encontrarão: são os mestres por excelência. 

A cultura egípcia influenciou o mundo antigo. Pitágoras, Tales, Platão, Licurgo, 
Jâmblico, Plutarco, Homero e Heródoto se abeberaram no manancial das doutrinas 
egípcias. A elite da cultura greco-romana se instruiu no Egito. Está,  portanto, no Egito 
todo o fundamento cultural da nossa civilização. Através, das estradas das Grécia e de 
Roma marcharam triunfalmente as doutrinas egípcias. O homem moderno, é um fruto do 
homem do antigo Egito. Dizem, que o Egito é uma dádiva do Nilo, se assim é, o mundo, 
diríamos nós, é uma dádiva do Egito. 

As grandes fraternidades secretas encontram no Egito a sua terra natal. Os 
colégios Iniciáticos de Saís, a fraternidade dos Serapis, os discípulos da prodigiosa escola 
de Alexandria representam magnificamente as tradições esotéricas universais. O maior 
desejo dos grandes vultos da antigüidade era ser iniciado nos mistérios egípcios.  Apuleio, 
Jâmblico, Platão, procuraram sequiosos os sacerdotes que lhes ministrassem as 
iniciações, tão ardentemente desejadas. No dizer do Livro dos Mortos, o homem, mesmo 
sobre a terra, apresenta uma natureza deifica, que o torna semelhante a Osíris. É 
conhecida a sentença do Livro dos Mortos, que tão maravilhosamente descreve a razão 
de ser dos mistérios: “Ó alma cega! apanha a tocha dos mistérios e, dentro da noite 
terrestre, descobrirás o teu duplo luminoso, porque ele tem a chave de tua existência 
passada e futura”. 

Dentro da tradição esotérica egípcia ressalta a corrente hermética. Hermés, o 
trimegisto, como seu nome indicam três vezes grande, grande da Terra, grande no Céu e 
grande nos Infernos, é o paradigma de todo o mestre.  A doutrina de Hermés influenciou 
consideravelmente todas as correntes espiritualistas da  Europa. O principio básico do 
ocultismo é sintetizado pela magistral sentença de Hermés: “O que está em cima é como 
o que está em baixo”. 

Não irá povo que apresente um manancial de sabedoria tão vasto,  tão variado 
corno o egípcio. Durante 10.000 anos evoluiu uma doutrina maravilhosa, uma cultura 
resplandecente. Todavia o que restou de tudo Isso? – o  que sobrou de todos os poderes 
e de todas as glórias do passado? – Apenas o eco da profecia apocalíptica do mesmo 
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Hermés, o três vezes grande. Na obra Corpus Herméticus, Hermés vaticina a seu 
discípulo Asclépius: “Ó Egito, Egito, não restará de teus cultos; senão fábulas que as tuas 
próprias crianças não mais acreditarão: nada sobreviverá, a não ser as palavras gravadas 
sobre a pedra que narram teus piedosos feitos. Um vizinho bárbaro se estabelecerá no 
Egito. Pois o divindade retornou ao céu; os homens abandonados, morrerão todos, e 
então,  sem deuses e sem homens, o Egito não será  mais que um deserto". 

Com efeito, o Egito caiu no domínio estrangeiro. Os deuses, as tradições gloriosas 
do passado foram esquecidas. A miséria, a ruína e a dor se encarregaram do Egito. Por 
sucessivas ondas invasoras o grande, o maravilhoso Egito foi sendo levado de roldão. 

Todavia, nas próprias palavras desesperadas de Hermés havia urna promessa, 
pois, no final do seu longo discurso encontramos o seguinte: “há sempre um renovamento 
de todas as coisas boas, uma restauração santa e solene da natureza”. Com efeito, o 
Egito já recomeçou a dar os seus passos para a restauração e para a renovação. Desde o 
dia radioso da sua independência que o governo egípcio vem procurando melhorar as 
condições sociais e econômicas do país.  

A Universidade, criada por um decreto real  em 1925,  apresentava em 1941 cerca 
de 9.000 estudantes, dos quais 400 eram do sexo feminino o que é particularmente 
interessante, devido à situação inferior da mulher dos estados do Oriente Próximo. 

A Saúde Pública no Egito é hoje uma organização modelar. Os serviços de 
drenagem quase que não têm paralelo; áreas foram completamente drenadas, e o 
problema da malária esta praticamente resolvido. Inúmeros hospitais foram construídos, e 
existe, em cada capital de província um hospital para o tratamento das doenças 
oftálmicas, um dos grandes males do Egito.  Os dispensários estão sendo construídos por 
toda a parte, auxiliando-se, assim, a população pobre das cidades e dos campos. 

O Egito, sob a sábia orientação do rei Farouk, está em franco progresso. Inúmeras 
personalidades de destaque internacional saíram dos bancos da sua Universidade. O 
Egito atual propende,  a passos  largos, para o Egito das tradições. 

É pois, com razão, que evoco o pensamento de Eça de Queiroz:  

“O Egito é um grande túmulo e uma grande origem da vida”.  

O túmulo encerra as glórias eternas do passado imortal. A grande origem da vida 
se  encontra na organização atual do governo egípcio, que não poderia estar melhor 
orientado, e que desenvolve uma prodigiosa campanha de recuperação.  

Glória, pois ao Egito, país de tão grandes mistérios, nação de tão gloriosas 
tradições. O que mais se poderia exaltar: o teu passado magnífico ou a tua atual 
recuperação? 

Para honrar um deus, somente um outro deus. Homero, na sua Odisséia, escreve 
a propósito do Egito: “Depressa, fujamos, desembaracemo-nos de todos os véus, para 
alcançarmos o nosso querido país natal há muito tempo perdido”. 

A Assistência tributou  ao orador fartos aplausos, coroando o brilhantíssimo 
trabalho do Irmão Dr. Luís Eduardo da Silva Machado.  

 

Programa de Arte 

Deu-se execução, a seguir,  ao  programa artistico, assim organizado:  

1. OsiresCosteira (Piano) – “Nasciso”, de Nevin – “Marcha Turca” de Mozart. 

2. Osório Meireles (Violino) – “Dancing Doll”, de Poldini – “Humoreske” de Anton 
Dvorak. 

3. João Gibin (Barítono) – “Visione Venesiana", de Brogi – “Addio”, de Carlos 
Gomes. 
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4. Walter Smetak (Violoncelo) – “Tocata”, de Bach –  '”Cisne”, de Saint Saens.  

5. Anna Luza (Soprano) – “Pace Mio Dio”, da ópera "Forza del Destino”, de Verdi 
–  “Vissi d’Arte”, de Puccini. 

Acompanhamentos ao  piano pela Srta.  Cléia Costa Pinto. 

Todos os números foram aplaudidíssimos. 

Todos os números foram aplaudidíssimos pela assistência e alvo de elogiosas 
palavras das altas autoridades diplomáticas presentes, que felicitaram todos os artistas. 

Encerrando a sessão, falou o Irmão Dr. Pizarro Loureiro, Diretor-Geral, que 
agradeceu a honrosa presença das representações diplomáticas da Índia, do Irã e, da 
Bolívia e de todos os assistentes e fez uma felicíssima evocação da figura imortal do 
Mahatma Gandhi, o apóstolo da libertação da Índia, lembrando-lhe a vida gloriosa e a sua 
morte que comoveu toda a Humanidade, terminando  por afirmar que a Índia, agora 
liberta, deve inspirar suas atitudes internacionais no exemplo edificante do seu libertador 
e contribuir, assim,  para a paz do mundo.  

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

 

Mais um Ciclo Glorioso da Obra da S.T.B. 
 

A festa de consagração do “Livro do Graal” e o programa comemorativo 

 

A Sociedade Teosófica Brasileira comemorou, com excepcional brilhantismo, uma 
das mais importantes efemérides  de sua Obra, pois nesse dia há cinqüenta anos, tinha 
início, esotericamente, a Missão dos Gêmeos Espirituais. Para celebrar essa data magna, 
a direção da S. T. B.  organizou um programa litero-artístico, precedido de uma reunião de 
alto sentido espiritual.  

A primeira parte foi  dedicada à consagração do Livro do  GRAAL, escrito pelo 
nosso Venerável Dirigente e que marca o começo de um novo ciclo na nossa Obra 
espiritualista. Aberta a sessão, que foi  presidida pelos Gêmeos  Espirituais, o Irmão Dr. 
Pizarro Loureiro, Diretor Geral' da S. T. B. pronunciouo  seguinte discurso: 

“A data que hoje celebramos, com esta festa espiritual que nos reúne em torno 
dos nossos Supremos Dirigentes, tem, para nós e para o Mundo, uma grande 
transcendência.  É que ela estereotipa, na sua grandeza singela, um marco da maior 
importância para o futuro da civilização, para a civilização que há de surgir sob a égide do 
Avatara, como um Sol de Vida e de esplendor,  das trevas desta noite que estamos 
vivendo, noite  bem avançada já, na escalada noturna dos últimos séculos. Vivemos, 
agora, a  pior de  todas as tragédias históricas, por que nem sequer  nos ilumina, 
simbolicamente, a lâmpada branca de uma Lua de esperança, corno se estivéssemos em 
plenas trevas da matéria. A nossa Obra, fundada pelos Gêmeos Espirituais anunciada há 
milênios, tem como missão suprema preparar a vinda do SENHOR do Mundo e do 
ETERNO, avatarizado totalmente neste fim de ciclo, para estabelecer os rumos e as 
linhas de uma nova jornada na evolução da Humanidade e do Globo em que, vivemos, a 
meio da  sua quarta Ronda, no seu caminhar incessante para a quinta que há de ter, 
como deuses e mentores, aquelas sementes que hoje preparamos por, obra e graça da 
Lei.  

Estamos no dia de São João, dia das nossas mais belas tradições familiares, dos 
alegrias e ingenuidades, dia dos mais queridos no Cristianismo, porque com ele 
recordamos a figura amada de São João Batista que teve o privilégio, não só de anunciar 
o advento do sétimo bodhisatwa, como de batizá-lo, simbolicamente nas águas tranqüilas 
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e bíblicas do Jordão. O simbolismo é perfeito. Nesse dia também, no ano da 1899, surgiu 
na Ilha de Itaparica, fundada pelos Gêmeos Espirituais, a nossa Obra, que tem como 
cobertura terrena a Sociedade Teosófica Brasileira, e que teria a missão de preparar o 
caminho para aquele que há de vir e anunciar a sua próxima eclosão no Mundo. E 
perguntareis:  porque foi fundada ela, espiritualmente, na Ilha de Itaparica? Simplesmente, 
porque Itaparica, misteriosa e tradicional, cheia de belezas lendárias e de perspectivas 
históricas, fora o  berço, da civilização brasileira. Ali teve início a nossa família nacional 
com a fusão amorosa e monádica das raças Ibérica e americana, quando os corpos e as 
almas de Paraguassú e Diogo Alvares Correia, o Caramurú, se fundiram  nas aleluias do 
afeto criador.  E por lei de causalidade foi Itaparica ainda o berço do eminente filólogo 
Ernesto Carneiro Ribeiro, mestre de Ruy Barbosa que seria, no panorama do idioma,a 
sua figura mais alta e exponencial. 

Por isso rnesmo, devia Itaparica ser o berço da civilização futura, do oitavo ramo 
racial do ciclo ário, que cabe por Lei e  por herança cíclica, ao Brasil. Há 51 anos, 
portanto,  emergia daquela porção gloriosa de terra brasileira, pendant  maravilhoso de 
todas as ilhas miraculosas das tradições esotéricas e ocultas da Antiguidade, a nossa 
Obra espiritual. Estamos, assim, no limiar do segundo cinqüentenário do nosso trabalho, 
com o início de um novo ciclo luminoso da nossa missão civilizadora. Este novo ciclo, 
dada a sua importância esotérica, exigia um Livro, uma espécie de nova Bíblia para servi 
de alimento espiritual de todos aqueles que fazem parte da família de J. H. S. 

Seu titulo, LIVRO DO GRAAL, exprime todo o mistério da nossa missão milenária. 
Em demanda do Graal chegamos ao ciclo atual, que é o ponto culminante do nosso 
movimento e da própria civilização. Contendo a expressão máxima dos conhecimentos 
adaptados aos dirigentes de uma civilização ou seja – todos quantos vos encontrais aqui 
–  só podia ter sido ele escrito pelo Chefe da nossa Obra, não só pela sua sabedoria, 
mas, sobretudo, pela sua elevada hierarquia espiritual. Escreveu-a em dois meses 
apenas e fê-lo acutilado embora por todos os sofrimentos, que marcam os seres que vem, 
a este Mundo com uma Missão e que o Mundo não compreende ou rejeita. 

O livro aí está, como dádiva divina para todos nós, hoje para os que pertencem aos 
Exércitos do Rei do Mundo E ás Hostes do Eterno, amanhã, para aqueles que ainda 
estão no portal primeiro do noviciado. Ele é o nosso e é vosso, guardadas apenas as 
diferenças hierárquicas, que o tempo, o estudo e a Iniciação farão desaparecer. 

Foi ainda num dia de São João que os Gêmeos Espirituais se encontraram no 
Teatro São João, no Salvador, em cujas paredes a famosa tela de “Peri e Ceci”, símbolo 
comovido e radioso fixado na nossa literatura por José de Alencar, anunciava, já então, a 
glória magnífica do Brasil no futuro da civilização. Eis que um Teatro surge na história da 
nossa Obra, lembrando as narrativas e as tragédias gregas, que encerravam os mistérios 
da vida e da evolução da mônada através das idades. Ao Teatro seguiu-se uma Escola, a 
nossa escola de iniciação, de espiritualidade e de cultura. E a esta suceder-se-ia o 
Templo, aquele que levantamos no topo de uma colina em S. Lourenço; para ser a 
dignificação de todos os nossos ideais de fraternidade, o símbolo arquitetônico da nossa 
Obra anunciadora do futuro, o sacrário augusto dos mistérios do Graal. Não foi por acaso 
que os Gêmeos Espirituais ao voltar de Itaparica, na noite memorável, foram  iluminados 
pelos clarões de mil fogueiras que ardiam no transcurso da grande data tradicional, no 
fundo negro da noite,  como os fogos de Baccho na Grécia imortal ou na Roma dos 
áugures e dos cônsules, perpetuando o culto daquele que simboliza, na mitologia greco-
romana, o Sol e o sangue da vida universal. 

Esse livro que aí vedes, todavia encoberto pelo manto que ostenta a Cruz de 
Malta, a cruz que conduziu as caravelas de Vasco da Gama e de Cabral, e que vai ser 
consagrado pelos nossos Supremos Dirigentes será copiado para que o possais ler, para 
que possais beber nas suas  páginas densas de conhecimentos e de sabedoria, a linfa 
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por excelência para a sede dos vossos pensamentos, ansiosos por conquistar o sólio do 
trono junto ao qual não se morre nem na carne nem no espírito. Depois ele irá, para o 
nosso Templo, como se fora a Arca da Aliança carregada pelos querubins, por doze 
Irmãos da série D – como se fossem a expressão atual dos doze apóstolos do 
Cristianismo, os doze goros, dos infra-mundos, como os doze cavaleiros da Távola 
Redonda ou a simbolização viva dos doze  signos zodiacais. No nosso Templo,  irá para o 
lugar quer  o espera e lhe foi reservado, no dia 28 de setembro próximo, dia em que, no 
ano de 1921, há trinta anos, os Fundadores da Obra foram pela primeira vez à Montanha 
Sagrada. Ali ficará ele depositado, como a taça do Graal e a pedra miliária, formando a 
tríade suprema e simbólica, que traça os caminhos do Mundo, que rege a cavalgada dos 
tempos, que gera os avataras gloriosos da Humanidade. 

O cântico que ouvistes no começo desta sessão fala bem alto do que a Ilha de 
Itaparica representa para a nossa Obra. Seu outro nome: “Visão Noturna”, compõe, em 
som e verbo, outra visão que o Chefe da Obra teve, na anunciação refulgente da Missão 
que lhe coube desempenhar na futura civilização. Em verdade, o “Peregrino da Vida” é o 
Alfa da Obra, como o Graal é o Omega do ciclo atual. Por isso aquele livro que aí vedes 
tem o excelso nome de LIVRO DO GRAAL. 

Podereis compreender melhor a razão pela qual ele vai ser consagrado e porque 
aos Gêmeos Espirituais cabe a tarefa honrosa e dignificadora de consagrá-lo, para que 
ele sirva, no mundo do pensamento, de facho luminoso de cintilações solares, como a 
harmonia dos seus temas rítmicos e das suas palavras iniciáticas, hão de servir para os 
mundos do nosso espírito, ao ressoarem neste salão como chave de ouro desta 
cerimônia transcendente, de cujo privilégio todos nós, peregrinos do  amor, da beleza e 
da eternidade, participamos nesta noite de gala parir a Sociedade Teosófica Brasileira e 
de glória para a Obra imortal do Senhor do Mundo e do Avatara de Aquários”. 

Após o discurso do Irmão Diretor Geral, os Supremos Dirigentes da S.T.B. 
procederam no ritual da consagração que durou alguns minutos memoráveis para todos 
os presentes. 

A nossa Irmã Prof. Martha Queiroz, em nome dos Irmãos residentes em São 
Lourenço, pronunciou ainda algumas palavras de comovida homenagem aos Gêmeos 
Espirituais e ao Livro do Graal, e, em seguida, a primeira parte foi encerrada com a 
execução do Hino do Graal, de autoria do nosso Venerável Mestre, cantado por todos os 
Irmãos presentes. 

Passou-se, então, á parte litero-artística, assim organizada: 

1. “Canzonetta”, de D'Ambrosio, por Osorio Meireles (Violino). 

2. “Canção da Índia”, de R. Korsakoff, por Osorio Meireles. 

3. “Preludio e Fugueta em ré menor’, de Walter Lourenção, executado pelo autor 
(piano).  

4. “Saudade”, de Paracampo, por Cruz Faria (canto). 

5. “Perfeição”, de Pizarro Loureiro, poesia declamada pelo autor. 

6. “Aprile”, de Tosti, por João Glbin (barítono). 

7. “Suìte”, ( Prelúdio, Sardana, Intermezzo e Danza Finale) de Cassadó, por Walter 
Smetak (Violoncelo). 

8. “Noite de S. João”, de Pizarro Loureiro, declamado pelo autor. 

9. “Rondó”, de Walter Lourenção, executado pelo autor ao piano. 

10.  “Se...” ,de Denzo, por João Gibin (barítono). 

-------------------- 
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No dia seguinte, 25 de junho, por determinação especial, um grupo de Irmãos, em 
sete automóveis, percorreu os principais bairros da cidade, com o Livro do Graal. 

 

Em Campinas e Santo André 
O Irmão Diretor Geral falou na Sociedade Cultural e Espiritualista Santo André, no 

dia 9 de julho, abordando o tema sugestivo “Os Três Caminhos”. O Irmão Luis Eduardo da 
Silva Machado pronunciou, no dia 12 do referido mês, na Sociedade Cultural e 
Espiritualista Cruzeiro do Sul uma palestra sobre “O Budismo Esotérico”, e no dia anterior, 
em Santo André, falou sobre “Os Trigramas de Fo-Hi”. A Irmã Martha Queiroz, visitando 
Campinas, falou na Rama Roso de Luna, sobre “Teosofia”, no dia 9 de Julho. 

 

O 26o Aniversário da Fundação Material da S.T.B. 
Uma brilhante sessão comemorativa realizada no dia 10 de agosto Comemorando 

o 26o aniversário da fundação material da Sociedade Teosófica Brasileira, a sua direção 
fez realizar, em 10 de agosto, uma sessão solene, com a presença do todos os Irmãos 
Maiores e membros do Instituto Hermés. 

A sessão foi presidida pelo Irmão Diretor Geral e pelo Venerável Irmão Instrutor 
Geral. Em nome da Série A do Instituto Hermés, o Irmão Rubens Caminha fez uma 
belíssima saudação à. S.T.B., sendo largamente aplaudido. Seguiu-se, em nome da Série 
B, o Irmão Luís Eduardo da Silva Machado que pronunciou  vibrante discurso, evocando 
as glórias da Índia e do Egito e exaltando a Obra da S.T.B. Pelos Irmãos de São 
Lourenço, usou da palavra a Irmã Martha Queiroz, que fez uma curta mas brilhante 
saudação.  

O Irmão Diretor Geral exprimiu, depois, a satisfação de todos os Irmãos pela 
presença do Venerável Instrutor Geral, que se encontrava há meses no Estado do 
Paraná. Seguidamente, o Irmão Instrutor Geral fez uma  conferência sobre a história da 
Obra e a sua Missão na Terra, com o que, foi encerrada a memorável reunião.  

 

Flora Castaño Ferreira 
A esposa do nosso Venerável Instrutor Geral, Exma. Sra. D. Flora Castaño 

Ferreira, acometida de apendicite, foi operada na Clínica São Bento, pelo Dr. Calmon, no 
último mês de outubro. Depois de quinze dias de internação, a nossa prezada Irmã deu 
alta da Clínica completamente restabelecida, tendo sido durante o tempo que alí esteve 
internada, largamente visitada pelos irmãos da S.T.B. 

 

Selene Jefferson de Souza 
A jovem e inteligente  filhinha dos nossos Veneráveis Dirigentes, Professor 

Henrique José de Souza e D. Helena Jefferson de Souza, em dias do mês de outubro 
passado, foi acometida de forte crise de apendicite que pôs em cuidados todos os Irmãos 
da S.TB. dada a gravidade com que a enfermidade se apresentou. Felizmente, socorrida 
a tempo, e graças à aparelhagem da Clínica S. Bento, que procedeu aos exames 
indispensáveis, em algumas horas apenas, Selene salvou-se para júbilo de toda a Família 
de J.H.S. A intervenção cirúrgica esteve a cargo do Dr. Calmon, a cuja perícia muito se 
deve também o êxito da operação a que foi submetida, aquela pequena e gentil Irmã.   
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A Recuperação do 1o andar de nossa sede social 
Após longa batalha judicial, a S. T.B. teve à satisfação de recuperar o 1o andar do 

edifício em que  está  instalada a sua sede social e que há cerca de seis anos fora 
sublocado, a título precário. Tendo-se ampliado a atividade e a vida da instituição nestes 
últimos anos, tornava-se de urgente necessidade a recuperação daquele andar, para nele 
instalar o Instituto Hermes, que está a cargo das Séries menores. Reconquistado, afinal, 
depois  das  indispensáveis obras e adaptações, já nele estão instalados os serviços do 
instituto Hermes, a Biblioteca Geral, a secretaria da S.T.B. e o Curso de Correspondência. 

 

“Teosofia e Pitagorismo” 
No dia 2 de novembro, deu-nos o prazer de sua visita o Sr.  Dr. Rosala Garzuze, 

presidente do Instituto Neopitagórico, de Curitiba, no Estado do Paraná. Aproveitando a 
sua estada entre  nós, o nosso ilustre visitante fez no Salão Nobre, uma conferência 
sobre a “Teosofia e o Pitagorismo”, que foi muito apreciada, principalmente pelo tema que 
abordou sobre a frente única espiritualista. O Dr, Rosala Garzuze obsequiou-nos com  um 
excelente número da revista “A Lâmpada”, órgão oficial daquela  instituição do Paraná, 
que muito agradecemos. 

 

“Naturismo e Teosofia” 
Em setembro findo, visitou  a S.T.B. o Sr. Prof. Pedro Dorado, ilustre naturista 

espanhol radicado em Buenos Aires. 

O conhecido professor deu-nos o prazer de realizar no dia 21 daquele mês, uma 
brilhante palestra  sobre “Naturismo e Teosofia” dissertando sobre a necessidade da 
fusão das duas  correntes para a conquista do verdadeiro espiritualismo. 

 

“A Renovação Interior como base de toda reforma” 
O Sr. Prof. Juan Esteve Dulin, ilustre personalidade francesa radicada na 

Argentina, onde dirige varias instituições e tem publicado larga bibliografia sobre 
Naturismo, esteve em visita à S T.B., em agosto passado, tendo feito em nosso Salão 
Nobre urna conferência subordinada ao tema: “A renovação interior base de toda a 
reforma”, que agradou ao numeroso público reunido em nossa sede social para ouvi-lo. O 
Prof. Esteve  Dulin realizou outras palestras nesta capital e em São Paulo, tendo seguido 
após, para a França em viagem de recreio. 

 

Conferências Públicas 
De julho em diante, até o dia 14 de dezembro findo, as conferências públicas, em 

nossa Sede Social, estiveram a cargo do Dr. Pizarro Loureiro, nosso Venerável Diretor 
Geral, tendo sido nessa última data encerradas as mesmas até março de 1950. O Irmão 
Diretor Geral fez três séries de palestras: “A Redenção e o Sexo” , “A Idéia de Deus 
através dos tempos e dos povos” e “Interpretação do Taro dos Boêmios”. 

 

Carlos Lucas de Souza 
Representando a Associação Comercial do Pará, de que é Secretário, esteve 

durante alguns dias nesta capital tendo visitado também S. Paulo e S. Lourenço, o nosso 
prezado Irmão Carlos Lucas de Souza, presidente do Instituto Teosófico Hilarião, de 
Belém, do Pará, nossa Rama naquele Estado do extremo Norte do país. 
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Biblioteca da S.T. B. 
Completamente reorganizada pelo nosso Irmão Bibliotecário, Dr. Luis Eduardo da 

Silva Machado, a Biblioteca da S. T. B. foi enriquecida por numerosas aquisições e 
doações tendo entrado nada menos de 120 volumes, de matéria especializada, como seja 
História, Antropologia, Esoterismo, Teosofia, Ocultismo e em grande número da Editora 
Payot, de Paris. 

 

Visita do Diretor Geral da S. T. B. à Sociedade 
Cultural e Espiritualista Cruzeiro do Sul 

 
O que foi à festa comemorativa do 3o aniversário dessa brilhante instituição 

paulista, nossa filiada. 

 

Para assistir às comemorações do 3o aniversário da Sociedade Cultural e 
espiritualista Cruzeiro do Sul, nossa filiada de São Paulo, embarcou no dia 8 de julho 
findo, por via aérea, para a capital Bandeirante o Irmão Dr. Pizarro Loureiro, Diretor Geral 
da S. T. B., que viajou em companhia dos Irmãos Sebastião Vieira Vidal e Dr. Luiz 
Eduardo da Silva Machado e da Irmã D. Martha Queiroz. Recebidos no aeroporto de São 
Paulo, festivamente pelos nossos Irmãos da “Cruzeiro do Sul”, alojaram-se os viajantes 
no Hotel S. Paulo. 

Nesse mesmo dia, às 21 horas,  realizava-se  na sede própria da instituição, à rua 
da Liberdade, 47 – 5o andar, a sessão solene comemorativa, que foi presidida pelo nosso 
Irmão Diretor Geral, perante numerosa e seleta assistência que lotou completamente as 
dependências daquela sociedade. Tomaram parte na Mesa os Srs. representantes do 
ilustre Governador do Estado e do comandante da Região Militar, Dr. Dino Guidi, 
presidente da instituição, Dr. Luis Eduardo da Silva Machado, D. Martha Queiroz, Dr. 
Clovis Bradaschia, orador oficial da noite, Dr. Ermelindo Pugliese, Almir Barbosa de 
Sousa. Aberta a sessão, teve a palavra o Dr. Clovis Bradaschia, que pronunciou 
brilhantíssimo discurso, historiando os três anos de existência da instituição e fazendo um 
profundo estudo sobre os fundamentos esotéricos da Obra da S. T. B. e a sua missão no 
mundo. Seguiram-se o Dr. Luis Eduardo da Silva Machado que, em nome do Instituto 
Hermés, saudou a “Cruzeiro do Sul” e a Sra. D. Martha Queiroz, que, em representação 
dos Irmãos residentes em São Lourenço, exaltou o trabalho daquela jovem e futurosa 
sociedade. Terminando a primeira parte, falou o Dr. Pizarro Loureiro, que pronunciou um 
discurso magnífico, focando a situação do Mundo e a Missão da S.T.B. A parte artística 
que  se seguiu estava assim organizada: 

1. “Saudade”, de Armando Paracampo, pelo Sr. Ignacio Cruz de Farias (canto). 

2. “Castilha”,  de Alberniz,  pela pianista Srta. Alda Bradaschia. 

3. “Non’é ver”, de Tlto Mattei, pelo barítono João Gibin. 

4. “Non ti Scordar di Me”, de De Curtis, pelo Sr. Ignacio Cruz de Farias (canto). 

5. “Rapsódia”, de F. Listz, pela Srta. Aida Bradaschia (piano). 

6. “Sé”, de Denza, por João Gibin (canto). 

7. “Noturno”, de R. L. Monteiro, pela Sra. Rachel Peluso,  Diretora do Instituto 
Musical José Maurício (piano). 

8. “Rapsódia No 2, de J. Brahms, idem, idem. 

9. “Cisnes”, de A. Costa, pela Sra. Gioconda Peluso, Vice-diretora do  do Instituto 
Musical José Maurício (canto). 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  142 a 144 – Abril de 1951 – Ano XXVI 

Redator : Dr. Ary Vasconcelos 

 54

10. “Suor Angélica” (Sensa Mamma)  de Puccini,  idem, idem. 

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

O  Diretor Geral da S. T. B. fez ainda, no dia 10 do mesmao mês, uma conferência 
subordinada ao titulo: “A Crise Contemporânea”, tendo regressado ao Rio no dia 11, pelo 
avião das 13h30. 

 

I Conferência Nacional de Organizações 
não-governamentais do Brasil 

 

A Sociedade Teosófica Brasileira esteve representada nesse importante conclave. 

 

Convocada pelo Centro de Informações das Nações Unidas do Rio de Janeiro, 
realizou-se nos dias 22 a 24, de outubro passado a I Conferência Nacional de 
Organizações Não-Governantais,  cujas finalidades principais foram as seguintes: 

a. Planejamento, em bases nacionais da cooperação permanente das 
Organizações Não-Governamentais do Brasil com os órgãos e entidades das 
Nações Unidas para, no campo do domínio privado, promover-se o 
esclarecimento da opinião pública, mediante a divulgação das coisas e de fatos 
relativos à Organização Mundial, complementando, assim, a ação direta das 
organizações oficiais que, por sua natureza de instrumentos dos poderes 
públicos, agem por iniciativa própria nas respectivas esferas de jurisdição; 

b. Criação de um Conselho Nacional de Organizações Não-Governamentais do 
Brasil para, no exercício de mandato trienal, executar o plano que for adotado. 

 A fim de executar esse desideratum foi constituída uma Comissão Organizadora, 
na qual a Sociedade Teosófica Brasileira se fez , representar pelo Eng. César do Rego 
Monteiro Filho, e cujos trabalhos foram presididos pelo Dr. Luis Simões Lopes, 
representante da Fundação Getúlio Vargas. Foram realizadas cinco reuniões entre o dias 
25  de setembro e 20 de outubro, nas quais foram estabelecidas as bases para a 
Conferência e selecionadas e classificadas as teses a serem apresentadas à mesma. 

A I Conferência Nacional de Organizações Não-Governamentais do Brasil foi 
instalada solenemente no dia 22 de outubro no auditório do Ministério da Educação, 
estando presentes delegados de 186 entidades nacionais, entre as quais a Sociedade 
Teosófica Brasileira, representada pelo seu Diretor-Geral, Dr. A. J. Pizarro Loureiro e pelo 
Eng. César do Rego Monteiro Filho, membro do seu Supremo Conselho. 

Na primeira reunião da Conferência foi aclamada para dirigir os trabalhos a 
seguinte mesa: Presidente: Almirante Jorge Dodsworth Martins, do Rotary Clube do Rio 
de Janeiro; 1o vice-presidente, Dr. Themistocles Brandão Cavalcanti, do Instituto dos 
Advogados do Brasil; 2o vice-presidente, Dr. Alberto Porto da Silveira, do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais; 1o secretário, D. Balbina Ottoni  Vieira, da Associação Brasileira 
de Assistentes Sociais; 2o secretário, Dr. Lourenço Borges, da Sociedade Montessori do 
Brasil. 

Dentre os importantes assuntos debatidos e aprovados destaca-se a fundação do 
Conselho Nacional de Organizações Não-Governamentais do Brasil, cujos objetivos, 
constantes do art. 2o dos seus estatutos, são os seguintes: 

1. Cooperar com os órgãos e entidades das Nações Unidas, através de seu 
Centro de Informações no Rio de Janeiro, desde que não contrariem, nem os 
votos do Governo Brasileiro naquela entidade internacional, nem os atos e 
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manifestações especificas dos poderes federais, na ordem interna, como na 
internacional; 

2. Colaborar com os poderes públicos brasileiros, por seus órgãos e serviços, em 
todas as matérias de interesse para as Nações Unidas e instituições 
internacionais a elas filiadas; 

3. Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, na obra permanente de 
esclarecimento da opinião pública sobre a estrutura, objetivos, fundamento e 
problemas da Organização Internacional estabelecida, em 1945, pelos povos 
das Nações Unidas, na Conferência de São Francisco da Califórnia. 

O Conselho será constituído de Organizações Não-Governamentais que hajam 
aderido e participado das Conferências e integrado por 60 dentre elas. Anualmente será 
renovado o seu terço. Durante os trabalhos da Conferência, fizeram-se ouvir, entre outros 
oradores, os Srs. General Carlos Romulo, e o Ministro Oswaldo Aranha, ex-Presidente da 
Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas. 

 

“GOBI – O Gênio da Floresta” 
 

Um magnífico livro infantil, de autoria da Exma. Sra. D. Helena Jefferson de Souza, 
esposa do Venerável Dirigente da SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA. 

 

Ilustração: foto da Sra. D. Helena Jefferson de Souza 

 

Enriquecendo a literatura infantil brasileira, acaba de surgir o livro “Gobi – O Gênio 
da Floresta”, em segunda edição correta e aumentada, com notáveis ilustrações. 

Tendo em vista ensinar, recreando, a Sra. D. Helena Jefferson de Souza escreveu 
um livro admirável, não só pelo entrecho alegórico, leve, agradável, à altura da 
mentalidade infantil, como pela sua brilhante tessitura literária, que a vem colocar entre as 
maiores escrituras brasileiras no gênero difícil de escrever para as crianças. D. Helena 
Jefferson de Souza compôs com muita graça e encantamento as atribulações do pequeno 
Gobi e, através de lições sadias e edificantes, que prendem a atenção da criança, 
consegue transmitir uma história digna de um desenho animado, no estilo de Walt Disney. 

E um livro que recomendamos a todos os pais, como entretenimento de seus 
filhos, pois alem de os ir familiarizando com as grandes verdades que se ocultam nas 
dobras das lendas e das fantasias exotéricas, contribui para formar-lhes a mentalidade, 
despertar-lhes os sentimentos bons que dormem no instinto e na alma de todas as 
crianças, e habituá-los às leituras que edificam o caráter, plasmam o coração e 
robustecem a inteligência. 

 

HOMENAGEM AO GRAAL 
Ilustração: fotos 

Legendas: 

Abadia de Westminster – Londres 

Lisboa – Sé Patriarcal 

Washington – Est. Unidos 

Basílica do Precioso Sangue Bruges –  Bélgica 

Templo da S.T.B. – São Lourenço - Minas 
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México 

Roma – Itália – Sta. Maria Majorie 

Basílica do Salvador – Bahia 

 

 

Quadro estatístico do movimento do Departamento 
de correspondência durante o ano de 1950, 

comparado com os anos anteriores 

 

 

ESPÉCIE 1947 1948 1949 1950 

Cartas recebidas solicitando informações 481 973 1.836 2.915 

Idem, idem sobre assuntos específicos 253 350 746 1.115 

Cartas mensagens expedidas 962 1.946 2.315 3.121 

Boletins de Estudos expedidos 1.516 2.917 3.650 4.036 

RESUMO 

Total das cartas recebidas 

 

734 

 

1.323 

 

2.582 

 

4.030 

 

Total das cartas expedidas 

 

2.637 

 

5.130 

 

6.345 

 

7.993 

 

São Lourenço progride 
 

O campo de aviação da cidade, situado em local baixo, e sujeito a enchentes, não 
se prestava para grandes aviões comerciais, e por isso as companhias de aviação 
deixaram de manter suas linhas para S. Lourenço. Recentemente a Prefeitura, em 
combinação com o Departamento de Estradas de Rodagem, recebeu deste grandes e 
possantes máquinas, e está procedendo ao levantamento do nível do campo, que, está 
sendo aterrado em cerca de mais de um metro de altura. Dentro em breve, São Lourenço 
estará aparelhada a ser servida por linhas aéreas, o que facilitará muito aos senhores 
veranistas, e concorrerá para o progresso da cidade. 

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

A Avenida Getúlio Vargas teve recentemente seu calçamento completado até o 
Hotel Brasil. Está assim toda pavimentada a paralelepípedo. Foi o quanta bastou para que 
logo surgissem novas construções no trecho fronteiro à Avenida D. Pedro ll. 

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

Está sendo iniciada a reforma do sistema de iluminação da rua Visconde do Rio 
Branco, que, como a Avenida Getúlio Vargas terá os focos de luz no centro da rua. Muito 
mais eficiente e decorativo.  

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

A Radio São Lourenço, emissora local, tem se destacado progressivamente no 
conceito dos radio-ouvintes do sul de Minas, tendo, dado o alto padrão artístico já 
alcançado, merecido grandes elogios da Radio Nacional. A Radio São Lourenço, que hoje 
é um grande fator informativo e cultural para a cidade, é considerada agora a “emissora 
querida do Sul de Minas”. 
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O que é a Sociedade Teosófica Brasileira e o que ensina 
 

A Sociedade Teosófica Brasileira é um Colégio Iniciático, fundado sob a égide de 
certa Confraria do Norte da Índia e Oeste do Tibete, compreendendo entre suas 
finalidades: 

a. disseminar pelo Continente sul-americano a Sabedoria Tradicional das Idades 
(Teosofia), que vem se desenrolando no Espaço e no tempo através dos 
gnósticos, neoplatônicos, pitagóricos, essênios, terapeutas, etc. 

b. a formação dum núcleo de fraternidade universal, sem distinção de raça, credo, 
sexo, ou classe social, com o fim de criar condições propícias ao surgimento, 
nesta parte do Globo, da civilização de escol de que falam vellhas tradições e 
que, teosoficamente, se denomina de “sétima sub-raça”. 

Para alcançar tão elevados horizontes, utiliza-se dos seguintes processos: 

1. Estudo comparativo das artes, ciências, filosofias e religiões; 

2. Investigação das leis ocultas da natureza;  

3. Desenvolvimento dos poderes latentes no homem; 

4. Combate ao analfabetismo, vícios, maus costumes sociais e tudo quanto possa 
retardar a evolução humana; 

5. Intercâmbio com associações congêneres e culturais do Continente, tendo em 
vista que do mútuo e perfeito entendimento entre dos povos resultará o 
aprestamento da nova Era, portadora de melhores dias para o mundo. 

O PROGRAMA de ensino compreende assuntos que dizem respeito ao 
aperfeiçoamento individual para a conquista da felicidade moral e física, sem imposição 
de regras e com ampla liberdade ao espirito de investigação e crítica (Ecletismo). Entre 
seus tópicos, encontram-se a constituição setenária do homem e suas relações com o 
universo; influências cósmicas sobre a humanidade e o homem; a forma do mundo 
segundo o conceito oculto; o desenvolvimento da humanidade e evolução individual;  leis 
que regem os mistérios da vida e da forma; o verdadeiro conceito que medeia entre o 
livre-arbítrio é a fatalidade; matéria e espirito; história dos movimentos secretos e da 
Excelsa Fraternidade Branca; o estudo da consciência humana, ou psicologia esotérica 
(teoria e prática); o Poder do pensamento e do amor; como adquirir e manter a saúde, 
segundo o Naturismo; o que são e como agem os Espíritos Planetários, e muitos outros 
temas de real interesse. 

A Sociedade Teosófica Brasileira não pretende implantar um sistema. Ela é uma 
entidade espiritualista, cujas cogitações e atividades são dirigidas inteiramente para o 
aperfeiçoamento interno dos homens. Quanto às desgraças atuais da humanidade. 
Correm por conta do Carma por ela criado. Cabe à S. T. B. mostrar-lhe o caminho para o 
desenvolvimento de causas propícias a efeitos benéficos. 

Cabe  à S. T. B. despertar nas almas de seus membros e de quantos a queiram 
seguir ou ouvir, as faculdades que os possam tornar capazes, nesta e em outras vidas, de 
acordo com a lei das “skandas” ou do Carma, de ser lídimos defensores e aplicadores de 
tais princípios elevados e necessários. 

 

Aproveite esta oportunidade 

Do que acabamos de expor, podereis extrair algum tema para meditação. Numa 
noite propícia, despreocupado dos assuntos da vida diária, deixai vosso pensamento 
penetrar o assunto ou idéia que mais despertou vossa atenção. Quem sabe? – podereis 
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desde  então vislumbrar uma centelha do poder contido em vossa própria personalidade! 
Desejaríamos, entretanto, que não julgásseis estarmos prometendo alguma formula de 
magia, pois é com o estudo dos ensinamentos teosóficos, e com sua aplicação, que se 
abrirá ante vossos olhos uma nova visão da vida, dando-vos uma nova concepção que 
vos auxiliará a percorrer os caminhos da existência e que vos dará uma serena confiança 
em vós mesmo e em vosso futuro, ligando-vos a um Movimento da mais alta relevância 
espiritual. 

A escolha depende, agora, de vosso livre-arbítrio. Ampla liberdade vos concede 
Carma, para optar por uma ou outra vereda. Está em vossas mãos, neste momento, o 
poder de aceitar o convite que fazemos para vos grupar ao número daqueles que aspiram 
a Sabedoria da Natureza, a consciência do próprio Eu, a suprema Iniciação. 

 

Há limites para o poder da mente? 
“O cérebro humano é um inesgotável gerador da mais refinada energia, e, 

quando põe em ação as formas superiores do pensamento produz no plano cósmico 
conseqüências ilimitadas”, já disse um ilustre Adepto. A mente funciona, pois, como 
aparelho transmissor e receptor, emitindo ondas vibratórias que criam em torno do ser 
condições de alegria ou, ao contrário, estados de desgraça. 

Como disciplinar a mente? Como torná-la um poderoso instrumento para a 
conquista da Felicidade? A Sociedade Teosófica Brasileira – instituição apolítica, não-
sectária – indica os meios para alcançar esse objetivo. Caso o leitor esteja interessado 
em maiores detalhes sobre o assunto, poderá escrever solicitando folhetos gratuitos ao 
Departamento de Correspondência da S. T. B., à R. Buenos Aires 61, 2o andar, Rio de 
Janeiro. 


