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A INSTRUÇÃO NO BRASIL 
 

Na época que estamos atravessando é, de fato, uma vergonha para os nossos 
foros de País civilizado – e muito pior, com as responsabilidades alue tem o Brasil de ser 
vanguardeiro das demais nações do mundo – o problema da instrução. Seu programa de 
ensino secundário não passa de um aleijão. Não falemos das taxas extorsivas que são 
Impostas aos alunos, o que constitui ura verdadeiro crime de lesa-Pátria. Ao invés de se 
facilitar o ensino, dificulta-se-o. 

Que dizer, por exemplo, da exigência feita às crianças que cursam o primeiro ano 
ginasial, de aprenderem latim, Inglês, etc., quando mal sabem a própria língua? Por acaso 
na Inglaterra o na América do Norte o idioma português faz parte do programa de ensino? 
Todos sabem que não. Logo, por que razão nós outros devemos tomar semelhante 
alvitre? E quanto ao latim – língua morta, a não ser para o Estado do Vaticano e nas 
cerimônias da sua Igreja – bem que podia ser excluído tanto da Medicina, como das 
ciências jurídicas e sociais, etc. Não faltam termos portugueses para substituir aqueles. 
As mesmas religiões, incluindo se o quiserem a Budista, seriam obrigadas a realizar as 
suas cerimônias em nosso idioma, além do mais, para serem compreendidas pelos fiéis. 
Ouvir una missa em latim, por quem não o conhece, não passa de fanatismo religioso. Do 
mesmo modo que em japonês, etc. Entre nós existe a Igreja Cristã Brasileira, fundada 
pelo ex-bispo de Maura. Em Paris, a mesma cousa, possuindo vultoso número de fiéis, e 
que foi fundada pelo santo ' homem que tinha o nome de “abade Julio”. A bem dizer, 
todos eles dissidentes da Igreja romana, mas que, se o quisessem outros, poderiam estar 
sob a tutela daquela, usando, porém, o Idioma do país onde multassem. Providência esta 
que não sabemos se o próprio Vaticano não a tomará um dia, em seu próprio benefício. 

Como se sabe, o latim tem por origem o grego. O latim só foi falado na velha 
Roma, mesmo que esta, em tempos idos, tivesse o nome atlante de Romakapura, ou de 
Romulus e Kapura, pais de Romulus e Remulus, os mesmos que “mamam na loba 
itálica”, como se vê até hoje no seu emblema, como alegoria de semelhante mistério... 
Roma, embora os seus grandes tribunos, como Cícero e outros mais, não deu nenhum 
Iluminado. Enquanto que a Grécia ofereceu ao mundo, diversos deles. Foi uma ver-
dadeira chuva de pérolas caldas do Diadema celeste: Orfeu, Pitágoras, Platão, Plotino, 
Amonio Sacas e outros mais. 

Jesus esteve em Roma, e não que fosse romano. E Isto, devido a sua própria 
Missão, que ninguém a conhece na Terra. .. Dizem, alguns autores de responsabilidade, 
que também encontraram na Índia, vestígios da passagem de Jesus. O autor de QUO 
VADIS? foi muito feliz naquela passagem em que “Pedro e outros apóstolos, fugindo de 
Roma, Jesus lhes aparece e eles Lhe perguntara: “Para onde ides, Senhor”? E Ele res-
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pondeu: “Vou a Roma morrer por Pedro já que Pedro não quer morrer por mim”. Uma 
aparição post-mortem? O silêncio fica como resposta para aquele que não a sabe dar... 

Falemos do assunto que ora estamos abordando: 

Diversos professores do Colégio D. Pedro II, já opinaram por uma pronúncia 
diversa de certos termos latinos. Exemplo: Regina-coeli, que se pronunciava Celi, tem 
som de q ou k. Deo gratias, em vez de Deo gratias, o t continua com seu som natural, isto 
é, de t. E, assim por diante, na reconstituição do latim primitivo. 

No entanto o que acontece? aquelas mesmas crianças do primeiro ano ginasial 
são castigadas repetindo trinta vezes, e até cem, uma frase por elas escritas erradas. E 
quem nos diz que estava errada, se os próprios, professores não sabem o grego? Castigo 
injusto, portanto, como se fora um “campo de concentração educacional”, já que existem 
outros em nosso País, que não vale a pena apontá-los, por serem por demais 
conhecidos... 

Assim, o latim como o grego, o inglês, etc. só deviam ser estudados em cursos 
especializados, para não os chamar de “independentes”, pois que, nem mesmo na 
Medicina, como dissemos anteriormente, deviam ser adotados. Já todos conhecem o 
nosso lema salvador ou solucionador das lutas entre os homens: Um só idioma. Um só 
padrão monetário. Uma Frente única Espiritualista. 

Nós outros Ocultistas, e Teósofos principalmente, somos obrigados a estudar 
outras línguas, inclusive as chamadas “sagradas”, como sejam o hebreu e o sânscrito, 
esta hoje, substituída pelo pâli, falada nos arredores do Everest. 

De fato, o ensino no Brasil é a maior das vergonhas, pois não mais se coaduna 
com os tempos que correm, melhor dito, com a Nova Civilização para a qual estamos 
trabalhando. O assunto foi discutido numa das teses apresentadas em nossa 6a 
Convenção realizada este ano. E outras teses ou estudos Irão sendo apresentados, tanto 
nesse setor como em outros mais. 

Chamem Peron de Ditador, do nome que lhe quiserem dar, mas o fato é que é um 
Homem que colocou a instrução em seu País acima de todas as resoluções a favor de 
seu Povo. O ensino é gratuito, do mesmo modo que os livros. No Brasil, doloroso dizê-lo, 
é do que mais se descuidam os seus dirigentes, se eles mesmos possuem uma cultura 
abaixo da crítica, com algumas exceções dignas de nota. 

Como diz muito bem o ilustre clínico Dr. Nestor Palombini (clinicando em S. 
Lourenço, por sinal que nos honrando com a sua amizade): “Ou o Brasil acaba com o 
analfabetismo, ou o analfabetismo acaba com o Brasil”. E isto, parodiando frase parecida 
que sempre se aplicou ao fenômeno da formiga (a saúva ou sauvão). 

O número de analfabetos no Brasil é simplesmente alarmante! E os culpados são, 
justamente, aqueles que têm administrado o País até hoje. O próprio cangaço é mantido 
pela ignorância em que vive o nosso pobre sertanejo. Já tivemos ocasião de dizer que, 
“Lampião foi uma vítima dos governos passados”. E assim, outros mais. Ficou provado, 
ultimamente, que mais de um milhão de eleitores era formado de “analfabetos”. Apren-
deram, apenas, a desenhar seu nome. E com isso, estavam aptos a votar num indivíduo 
qualquer, de mentalidade quase idêntica, a deles... 

Nesse caso, vai bem uma língua estrangeira: “Si non e vero e bene trovato”. 

Mas também há outras cousas “que estão acabando com o Brasil”, dentre elas, “as 
queimadas famosas que devastam as florestas”, e concorrem para a esterilidade geral do 
País; os rios completamente secos, etc. “Procedimento criminoso, dizem alguns, mas em 
verdade, procedimento provocado pela ignorância ou “analfabetismo”, sem o que, o ser-
tanejo não procederia desse modo... Moralmente falando, a praga maior está na própria 
política, porque, os candidatos, já o dissemos anteriormente, são de mediana cultura. 
Muitos deles, até os discursos são feitos por outros. Não sabem fazer outra cousa, senão, 
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insultarem-se uns aos outros. Cada qual promete mais cousas, até se apanhar no cargo 
que deseja. Uma espécie de régia montaria no costado do Povo. E não se queira instruir 
esse mesmo Povo para que ele saiba, ao menos, fazer a escolha do homem que deve 
concorrer para a sua felicidade e da Pátria onde nasceram. E eles, por felicidade, ainda 
existem em nosso País. 

Não há, pois, como plagiar, a nosso modo, o ilustre médico anteriormente citado, 
ao dizermos: Ou a POLÍTICA é moralizada em nosso País, ou ela mesma acabará com 
todas as suas grandezas materiais, morais e culturais, síntese da. verdadeira 
espiritualidade. Em nossa obra Ocultismo e Teosofia já tivemos ocasião de afirmar: 
“Outrora se dizia: Cada povo tem o governo que merece. Aliás hoje se deve dizer: “Todos 
os povos têm o governo que merecem”. Para que provar tamanha verdade, se por toda a 
parte impera a anarquia, a miséria, a fome, os efeitos desastrosos da Bomba atômica, e 
também, da de hidrogênio? 

No mais, não há como citar mais uma vez, o nosso próprio lema: SPES MESSIS IN 
SEMINE, que, em bom vernáculo, quer dizer: “A esperança da colheita reside na 
SEMENTE”. 

 
Brasil Fenício. Brasil Ibero – Ameríndio 

H. J. SOUZA  
 

Todos quantos vêm acompanhando, desde 1924 até hoje, tanto a parte didática 
como a histórica do Movimento Cultural-Espiritualista em que estamos empenhados – e 
que tem o nome de “Missão Y”, por abranger as duas Américas, dentro de nosso próprio 
critério iniciático, de acordo com o ciclo que estamos atravessando – terá compreendido 
que, embora “debaixo da letra que mata se acha o Espirito que vivificas, como diria 
novamente o meigo nazareno, ou da Maya-Vada ou Maya Budista (iniciação através dos 
véus da ilusão, ou encobrindo o verdadeiro sentido das cousas, o mesmo que hoje se faz 
nas escolas primárias e até secundárias, ou seja, o TESTE com o significado de “prova”, 
dizemos; novamente, terá compreendido que não ensinamos cousa alguma já dita por 
outros, mas, sim, aquilo que o ciclo atual o exige, isto é, REVELAÇÕES preparatórias 
para o ciclo ou ERA DE AQUÁRIO. Estamos no final do ciclo de PISCIS, do qual Jesus 
(ou antes, Jeoshua Ben Pandira, “o Filho do Homem”, em aramaico) foi a sua última 
manifestação, como prova ter Ele traçado no chão um PEIXE, quando Lhe apresentaram 
“a mulher adultera”, dizendo: “Aquele que estiver isento DESTE pecado (e não “de 
pecado”), que lhe atire a primeira pedra”. E não, como interpretam os não iniciados nos 
Grandes Mistérios, “que fosse Ele PESCADOR”, a menos que, de almas, termo esse 
equivalente ao de pastor ou condutor de ovelhas. O mesmo termo GOTAMA, que se dá 
ao Buda (o príncipe Sidharta de Kapilavastu), quer dizer: “condutor de Gado” (GO e 
Tama, ou TÁMAS, se assim o quiserem, referente à matéria tamásica da Terra, por isso 
mesmo, ao gado humano, ou almas necessitadas de quem as GUIE). 

Pelo que se vê, nosso próprio Templo edificado no Lugar onde nossa Obra 
espiritualmente nasceu (que foi em S. Lourenço, no dia 28 de Setembro de 1921, ou três 
anos antes de 1924, quando ela tomou forma objetiva, em Niterói, aos 10 de Agosto, na 
casa da Rua Santa Rosa no  426), não podia deixar de ser uma homenagem ao referido 
avatara, Isto é, AQUÁRIO. No Oriente, Ele é chamado APAVANADEVA, ou “avatara 
aquático”. Desdobrando-se semelhante palavra em 3 outras, também sânscritas, teremos: 
APAS - Lua, Água, etc.; VAM, bija desse mesmo Tatva, como força  sutil da natureza, 
mas também, como VAHAM, que quer dizer “veículo”; e, finalmente, DEVA ou DEUS”. 
Nesse caso, “o Veículo ou essência divina manifestada na Terra, no ciclo de Aquário”. 
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Seu Nome, entretanto, será bem outro, como sabem aqueles que pertencem à série mais 
adiantada de nosso Colégio lniciático. 

E como estejamos falando a Teósofos ou Ocultistas  1 , incluindo espíritas e 
quantos outros reconhecem e seguem, fielmente, às duas sábias leis de RE-
ENCARNAÇÃO E CARMA – que o mesmo Jeoshua pregava ao dizer a Pedro, por 
exemplo, quando desembainha a espada no momento em que o Mesmo foi preso: “Pedro, 
embainha a espada, pois, quem com ferro fere com ferro será ferido”; equivalente ao 
Dente por dente, olho por olho. Do mesmo modo, ao Lhe perguntarem sobre Elias, ter Ele 
respondido: “Ele já velo e vós não o reconhecestes” – repetimos, essas duas Leis que re-
gulam a própria evolução espiritual da Mônada. A mesma Igreja, até o Quarto Concílio, 
em tais Leis acreditava, mas... razões que não vêm ao caso apontar, concorreram para 
que a mesma as excluísse das novas diretrizes teológicas... Sim, por estarmos falando 
àqueles que reconhecem essas duas sapientíssimas Leis que regulam os destinos 
humanos, para nós é secundária a opinião daqueles que não  “privam pela mesma 
cartilha”, sendo que, multas vezes, apenas por conveniência própria. 

Nosso papel, pois, não é discutir com semelhantes pessoas, por mais que as 
respeitemos, e sim, com aquelas que, de fato, são para nós atraídas, como quem diz, o 
“já sentiram em seu Seio a Voz da Razão que, a bem dizer é a VOZ DA CONSCIÊNCIA. 
O mesmo S. Paulo já ensinava: “Todo ser bom pode encontrar o Cristo em seu Homem 
Interno”, ao que ajuntamos: seja cristão, budista, maometano, espírita, etc., pela simples 
razão (mais uma vez o dizemos), “que não é a religião que faz o Homem, e sim, o 
CARÁTER”. E este, ele a traz das experiências (tendências ou skhandas, como se diz em 
sânscrito) das suas vidas anteriores. Gotama, por sua vez, ensinava: “Luta pelos do teu 
sangue (a família) e os da tua raça (a Pátria), e guarda os teus sidhis (ou poderes 
psíquicos adquiridos, Inclusive, as referidas skhandas ou tendências) para a vida futura 
(Carma e Reencarnação, portanto). Aos que hoje tomem como lema: RELIGIÃO, PÁTRIA 
e FAMÌ LIA, temos a dizer que muito mais velho é o ensinamento, pois, o termo religião 
está, implicitamente apontado naquele que o ensinava, isto é, Gotama, o Buda. 

Mas, como se viu, e só ignora quem mantém enraizada consigo a idéia de Oriente, 
os ensinamentos sendo de um Novo ciclo, ipso facto, pertencem ao Ocidente. Daí, ao EX 
ORIENTE LUX! de Emmanuel Swedenborg, suceder o EX OCCIDENTE LUX! de nossa 
Obra ou Missão. 

Um dos mais velhos livros do mundo, que é o Vishnu-Purana, faz ver que, “quando 
os mlechchas (estrangeiros) invadirem o Tibete, o papel do Oriente estará terminado”. H. 
P. Blavatsky, por sua vez, diz a mesma cousa na sua Doutrina Secreta 2  . Quem Ignora 
que os “vermelhos” já invadiram o Tibete, vindo pela Mongólia exterior, ligada à China? 
Podem ignorar, sim, por desconhecerem as páginas brilhantes de nossa Obra, que o 
                                                        
1 Já o grande cientista e Teósofo espanhol, Dr. Mario Roso de Luna, teve ocasião de dizer: “O Teósofo não precisa dizer que é 
Ocultista, por já o ser de fato. Mas o Ocultista que não se disser Teósofo, não é nem urna cousa nem outra”. Por nosso lado dizemos: 
Teosofista é o estudante de Teosofia: e Teósofo é aquele que conhece ou sabe TEOSOFIA. 
Cesar Cantú, na sua História Universal, chama de TEÓSOFOS a Paracelso, Van Helmont, Deleuze, La Fontaine, assim como ao 
filósofo árabe Asin Palacios. E nós outros, no mesmo Jesus, a Amonlo Sacas, Pitágoras, Platão, Confúcio, etc., porque todos Eles 
pregaram a mesma Verdade, porém, adaptada ao ciclo da sua manifestarão na Terra. Por isso mesmo, TEOSOFIA ou Sabedoria 
Divina, também conhecida pelos nomes de Gupta-Vidya, Brahmâ-Vldya, Sanatana-Dharma, etc., pois que o próprio termo GNOSE, 
quer dizer: Conhecimento, Sabedoria, Iluminação, ctc., que só se adquira por INICIAÇAO. 

Pela milésima vez, ensinamos: entre os termos BUDA (oriental) e CRISTO (ocidental) nenhuma diferença existe. Buda provém do 
sânscrito BODI que quer dizer Conhecimento, Iluminação, etc. E Cristo, de Krestus, significando UNGIDO, ILUMINADO, SÁBIO, etc. O 
primeiro termo ainda possui a sua origem no termo BOD tibetano, com o mesmo significado. E a prova é que, ao Tibete se dá o nome 
de BOD-YUL, isto é, País do Conhecimento ou da Sabedoria Perfeita. Assim sendo, o cristão que ofende o budista, ou o budista que 
ofende o cristão (aquele último nunca o faz) não passa de ignorante em matéria inlciática. Sim, julgar-se um mais do que o outro, teria 
a prova em contrário, meditando sobre estas palavras de Krishna (Yezeus-Krishna, nome por sinal que muito parecido com o de Jesus 
Cristo; Krishna nasceu, 3.500 anos antes de Cristo) a seu discípulo Arjuna: “Todas as vezes, ó filho de Bhárata que DHARMA (a Lei 
Justa) declina (como agora acontece) e Adharma (o contrário) se levanta, EU me manifesto para salvação dos bons e destruição dos 
Maus (um Julgamento cíclico, portanto, e não final do mundo, como pensa a maioria). Para o restabelecimento da Lei, Eu nasço em 
cada Yuga (idade, ciclo, etc.)x. E basta... 
2 Vide, em o número anterior desta Revista, o artigo: “Valiosos documentos que atestam a Missão da Sociedade Teosófica Brasileira. 
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último rebento Hindu, que foi o místico Ramakrishna, desapareceu da face da Terra, 
quando o autor destas linhas, como Chefe da Obra em que está empenhada a Sociedade 
Teosófica Brasileira, nasceu no Ocidente. Do mesmo modo que o último Buda-vivo da 
Mongólia (ou 31o), também desapareceu da face da Terra, em 1924, isto é, quando a 
nossa Instituição (e Obra) tomou sua forma objetiva em Niterói, etc.  3   . 

Para terminar esta introdução: a Mônada, de acordo com o “Itinerário de IO”, ou de 
Ísis, como o ensina o Prometeu encadeado de Ésquilo, ou onde a mesma vai ter, em cada 
ciclo, como ponto máximo da sua evolução, chegou aos 23º  de latitude Sul, no Trópico de 
Capricórnio, que é toda faixa que compreende Rio –Niterói – S. Paulo - S. Lourenço, 
sendo este último lugar o máximo do referido Itinerário. Razão pela qual a Divindade se 
manifesta no alto de uma Montanha – nesse mesmo lugar (S. Lourenço) – a 28 de 
Setembro de 1921, aos Dois Fundadores da Missão Y, que abrange as duas Américas, ou 
as duas Civilizações que se apresentarão quase ao mesmo tempo. Daí ter Colombo des-
coberto o continente por inteiro, e Cabral delimitar o Brasil, para que este fosse “O 
Santuário da Iniciação do gênero humano, a caminho da sociedade (ou civilização) 
futura”. Cristóvão Colombo, ou Christoferens Columbus, é “Aquele que traz consigo o 
Cristo, como Pomba (columbus, columba, etc.) do Espirito Santo”. Ele mesmo saudava ao 
Cristo, ao Espírito Santo, à Maria, na sua sigla, porém; Maria com a sua iniciática 
expressão de Mare, o mar, as águas, como prova as catedrais antigas, construídas por 
Iniciados... apresentarem dois “MM” entrelaçados, sobre as pias de ÁGUA BENTA, que é 
– um símbolo, ao mesmo tempo, de AQUÁRIUS. No fenômeno do parto, a criança só 
nasce depois de se manifestar a água, antes dito, “as águas do parto". Por sua vez, 
Cabral, em seu escudo, pôs três cabritos, capris ou capricornius (com vistas ao Trópico já 
citado), além de que Capris se refere também a Kumara, como hierarquia que dirige a 
própria Humanidade. Não esquecer que os caprinos procuram os cumes ou altos píncaros 
das MONTANHAS. Sim, cume, Kumara, etc.... Pelo que se vê, tanto Colombo como 
Cabral, eram grandes Iniciados, para não dizer desde logo, AGARTINOS (ou filhos da 
ARCA, da Barca, da Agartha, como o era, entre muitos outros, a própria Joana d'Arc, 
como JINA desse mesmo Lugar. João ou Joana provêm de Jina. Djin em árabe, do 
mesmo modo que Djin, em tibetano, é Jina, Jênio, que deve, por isso, ser escrito com J e 
não com G. Dzin, Dzyan, etc., etc., são termos que designam uma Humanidade superior 
ou diferente da Terra propriamente dita, ou sua face.... 

Quanto ao termo S. Lourenço, figura em diversas passagens de nossa Obra: desde 
o S. Lourenço itaparicano (na Ilha existem o forte e a Igreja desse nome, por ser o 
padroeiro da Ilha, do mesmo modo que Conceição, etc.); o “S. Lourenço dos Ermitãos”, 
em Portugal; o S. Lourenço de Goa, onde também estivemos em 1899; finalmente o S. 
Lourenço do Sul de Minas, do qual acabamos de falar, ou lugar onde, no presente ciclo, 
terminou a marcha triunfal da Mônada, “pelo Itinerário de IO”. 

Quando criança, além de cairmos acidentalmente sobre uma lança do jardim da 
residência onde morava a nossa família paterna, e que é hoje o Palácio da Aclamação ou 
do Governo baiano, também calmos sentados numa grelha candente, tal como aconteceu 
com o santo mártir da Igreja (S. Lourenço), e que inspirou, mais tarde, Felipe II a fazer o 
Escurial em “forma de grelha”. 

Salve, pois, Salvador – Itaparica, Niterói, Rio, São Paulo e São Lourenço. Seis 
nomes que definem a nossa Obra; seis, também, navios ou barcas, como as do Im-

                                                        
3 O termo THIBET (ou Tibete) quer dizer: telhado do mundo. E isto porque, há 850.000 anos o Manu Vaivásvata – tendo escolhido, 
entre a elite da raça atlante, a semente que devia produzir a raça ária – conduziu-a para o planalto do Tibete. E assim ficou este sendo, 
espiritualmente, o telhado do mundo, mesmo que, etnologicamente falando, a raça atual ali tivesse tido o seu começo. O próprio termo 
ÁRIA, mesmo que ninguém o saiba, provém do de ÁRIES, o Cordeiro, ou o primeiro dos doze signos do Zodíaco: Donde, também, a 
expressão: “Fio de ARIADNE”, por este ter começado a desenrolar-se no referido lugar. RAM, o segundo Manu da mesma raça, 
conduziu seu povo à planície do Eufrates, sob a égide do CORDEIRO. 

O termo TIBETH, em língua hebraica, seria formado do TETH (telhado, teto) e BETH, boca, santuário, palavra, etc., ou seja: O 
TELHADO, o TETO do Conhecimento, da sabedoria... arca. A mesma Índia chamava-se, outrora, ARYAVARTHA. 
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perador Badezir, no Brasil fenício; seis navios de Tomé de Souza, no Brasil Ibero – 
ameríndio. 

 

I - BRASIL FENÍCIO 
 

O nome BRASIL não se origina, como se pensa, da cor de brasa da madeira que 
tem esse nome (“pau Brasil”) e, sim, do nome do Rei fenício BADEZIR (Basil ou Brasil). 

O grande Champollion brasileiro, que teve o nome de Bernardo Ramos, como o 
mais estudioso da Pré-história Brasileira, decifrou, na PEDRA DA GÁVEA, “naquelas 
simples ranhuras do tempo”, como dizem os negativistas de todas as cousas que não 
conhecem, que não investigaram, etc., o seguinte: YETBAAL TYRO FENICIA 
PRIMOGÊNITO DE BADEZIR 4 . Desse modo, o grande Bernardo Ramos deu a chave 
cabalística, digamos assim, do mistério para outros decifrarem; menos para nós, que 
estamos ao par dessa maravilhosa passagem da Pré-história brasileira. 

Tyro era a capital da Fenícia. Nela estava firmada a corte do rei Badezir, então 
viúvo. Do seu consórcio nasceram oito filhos. O primogênito (ou 8o, esotéricamente); 
como muito bem decifrou Bernardo Ramos, chamava-se Yetbaal (o deus branco). Os 
outros sete Irmãos o odiavam por ter sido aquele a quem Badezir mais amava, seja pelos 
seus dotes espirituais, seja pela sua alta inteligência, por isso mesmo o seu melhor con-
selheiro. Os próprios sacerdotes o respeitavam e muito o queriam. Entretanto, já de certo 
tempo, se tramava na corte a expulsão do imperador (o Pai) e de seus dois filhos, pois 
que o primogênito não era mais do que uma parelha de andróginos, para fazer jús aos 
termos bem conhecidos do Andrógino Divino: no Mundo Superior, Adam-Kadmom, no 
mundo inferior, Adam-Heve. Mas também, em várias teogonias, Osíris e Ísis, Helios e 
Selene, Castor e Pollux, etc., etc. Finalmente, eis que chega o momento da expulsão que, 
diga-se de passagem, não foi levada a efeito pelo sangue de irmãos, nem pelo próprio 
povo que antipatizava com os sete filhos de Badezir, amando e respeitando os dois 
primeiros, assim como o próprio Imperador, pela sua virtude e obediência às coisas 
divinas. Com essa revolta, insuflada por alguns elementos das castas militar e religiosa 
(como aconteceu com “a guerra religiosa” de Amenophis IV ou Kunaton, 1370 anos A.C.), 
o Pais passou de Império à República. 

A flotilha que foi armada para trazer o rei, os príncipes, escravos, sacerdotes e 
alguns elementos do Povo que ficaram fiéis aos mesmos, era composta de SEIS NAVIOS 
(preste-se atenção a esse número): no primeiro vinham Badezir, os 2 filhos, 8 Sacerdotes, 
cujo primeiro ou oitavo, como Sumo-Sacerdote, tinha o nome Baal-Zin (“o deus da Luz ou 
do Fogo”), dois escravos núbios fiéis aos seus dois senhores, e a marinhagem, 
acompanhada de soldados que deveriam voltar depois ao antigo Império fenício... Nos 
outros navios, além de gente do povo, vinham mais 49 militares, também expulsos do 
País, por terem ficado ao lado do rei Badezir e seus dois filhos mais velhos... E mais 222 
que, a bem dizer, era a elite do povo fenício. 

Em se tratando de uma síntese descritiva de tão enigmática quão maravilhosa 
História, deixamos de falar da maneira pela qual viveram esses novos habitantes que, 
“por força de Lei”, vinham preparar o Brasil fenício para o Brasil Ibero-Ameríndio, 
descoberto por Cabral, secundando Colombo... Assim, duas cortes ficaram constituídas: a 
temporal, pelo rei Badezir, pelos sacerdotes da sua antiga corte, alguns militares, etc., 
etc., e que ocupava toda a região que vem do Amazonas 5 até Salvador (Bahia). E desta 
                                                        
4 Bernardo Ramos, em seu maravilhoso trabalho, INSCRIÇÕES E TRADIÇÕES DA AMÉRICA PRÉ-HISTÓRICA, ESPECIALMENTE 
DO BRASIL (Ed. em 1930), ainda que com as mesmas palavras, dá uma Interpretação um pouco diferente, dizendo: “Tyro Fenícia, 
Badezir Primogênito de Yethbaal". Nós, porém, preferimos a forma indicada no texto, por ser mais consentânea com a realidade 
histórica. 
5 O termo Amazonas não provém absolutamente do rio desse nome, mas do termo tupi AMAXON, que significa: “puras, virgens, sem 
união sexual", etc., referente às Amazonas, cuja lenda ainda existe no folclore amazônico. As mesmas cavalgavam cavalos brancos, 
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região até onde é hoje o Rio Grande do Sul, ficava a corte espiritual, dirigida por Yetbaal, 
na sua forma-dual, acompanhado pelos dois escravos núbios, pelos 222 elementos da 
elite fenícia... e algumas outras pessoas que não vem ao caso apontar. 

 

Ilustração:  

Legenda: 

Três maravilhosas fotografias de Pedra da Gávea, tiradas por membros de S. T. B., 
em uma das várias excursões que a mesma tem realizado naquele lugar, o {á publicadas 
em antigo número de DHÂRANÂ, assim como em o No 16/17 de O LUZEIRO.  

I) Na primeira fotografia, qualquer estudioso de assuntos arqueológicos, logo 
descobrirá, na sua silhueta, uma "Esfinge fenícia".  

II) A Srta. Vera de Souza Reis – da fileiras da S. T. B. . tendo alcançado o 
ápice de PEDRA DA GÁVEA, desfralda os dois Pavilhões da Pátria e da 
Missão em que a S. T. B. acha empenhada;  

III) Membro de S. T. B. – por sua vez alcançam a parte mala alta da PEDRA DA 
GÁVEA. 

Tais regiões, acima especificadas, estendendo-se do Amazonas ao Prata e 
abrangendo, portanto, o território que mais tarde seria o Brasil, fazem-nos lembrar as 
intuídas palavras do etnólogo mexicano José de Vasconcelos: “É dentre as bacias do 
Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica, realizando a concórdia universal, porque 
será filha das dores e das esperanças de toda a Humanidade"  6  . 

Continuemos, entretanto, a ligeira descrição que estamos fazendo de que pai e 
filho (ou Badezir e Yetbaal), “terem sido de direito e de fato”, os verdadeiros alicerces 
(temporais e espirituais), antes de se manifestar a fusão ibero-ameríndia (Portugal com a 
raça autóctone), para a Missão em que estamos empenhados... Tudo isso não implica em 
que neguemos a opinião de outros, de que “vários clãs (digamos sete) também aqui se 
firmaram”, e estejam infiltrados nas várias tribos espalhadas por todo o território brasileiro. 
O próprio caboclo do Nordeste se assemelha com o homem tibetano-mongol. Os 
chavantes, por sua vez, podem ser considerados um sub-ramo Atlante, e assim por 
diante. As inscrições rupestres, existentes no Norte e Nordeste brasileiro, revelam que 
naquelas regiões teriam existido colônias hebraicas. Diversas letras de seu alfabeto são 
ali encontradas. Do mesmo modo, as inscrições de S. Tomé das Letras, no sul de Minas, 
já por nós interpretadas “como um roteiro que conduzia ao Pico do Leão, onde havia certa 
Fraternidade Jina ou de Adeptos da Boa Lei”. Tais terras, por sinal, foram adquiridas pelo 
chefe das expedições realizadas em tal lugar, Dr. Ural Prazeres, residente em S. 
Lourenço e membro da S .T. B . , que foi auxiliado pelo Dr. Edmundo Cardillo, principal 
autor dos estudos levados a efeito sobre o assunto, através desta Revista. Em tais 
inscrições predominam as letras assírias, babilônias e fenícias, KRI e KRA, com o 
significado de caminhar, andar, significando, portanto, itinerário, roteiro. Si estudarmos as 
letras R e K, em nossa própria língua, vemos que o R é um homem caminhando com a 

                                                                                                                                                                                        
repudiavam os homens, eram puras ou virgens, etc. Uma espécie de Valquírias da “cavalgada vagneriana”. Amaxá, amaxana, etc., são 
termos que a Astronomia emprega para a Constelação da Ursa Menor (e cujo significado esotérico só se pode dar aos membros mais 
adiantados de nossa Obra). Amanjú ou amenjá, no africanismo (com as suas reminiscências grosseiras de velhas Iniciações de elite), 
é “a mãe d’água”, a oitava das nereidas, sereias, etc., pois que as dos lagos tomam o nome de “Xanas”, que não deixa, por sua vez, de 
ter uma certa eufonia com os nomes antes apontados. 
6 O mesmo se deu entre as bacias do tigre e do Eufrates, pois, foi nessa mesma região onde RAM, à frente do seu povo e sob a égide 
do Carneiro (isto é, sob o signo do Carneiro ou de ÁRIES), confirmou o que já havia feito muito antes, o Manu Vaisvávata (que 
escolheu as Sementes atlantes, na formação da Raça Ariana, conduzindo-as para o Planalto do Tibete). Isto é, Ram, por sua vez 
conduziu um Ramo desta mesma Raça (a Ariana) para a referida região, entre o Tigre e o Eufrates. A palavra RAM ou RAMA não é 
mais do que uma alegoria ao seu Ramo Racial, do qual Ele era o seu Manu ou Guia. Daí, também, a origem do DOMINGO DE 
RAMOS, que comemora a entrada de Jesus em Jerusalém, montando, segundo a tradição vulgar, um jumento (quando devia estar 
montando um Cavalo Branco, ou o KALKI-AVATARA das tradições), e acompanhado pelo seu povo. 
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cabeça baixa, enquanto que o K, o mesmo homem caminhando com os braços 
levantados para o céu, na sua marcha para determinado lugar ou ponto. 

Quem se der ao prazer de ler a magnífica obra “Aquém da Atlântida”, do ilustre 
acadêmico patrício, Dr. Gustavo Barroso, encontrará uma passagem muito interessante 
que fala numa “lenda árabe” que aponta o nome de uma “ilha Brasil”, em cuja entrada da 
barra havia uma certa Mano Satanas que fazia soçobrar as embarcações que ousassem 
atravessar a barra. Tal passagem possui maior amplitude interpretativa quando se souber 
que dentro da PEDRA DA GÁVEA (já falamos a respeito em o No 16/17 de O LUZEIRO), 
além de duas múmias colocadas uma junto à outra sobre uma mesa de pedra, nos pés 
também se acham duas outras dos dois escravos núbios aos quais nos referimos 
anteriormente, sendo que na cabeceira se encontram dois jarrões contendo flores em 
parafina, etc. E dos lados, em dois vasos canópicos, como outrora nos túmulos faraônicos 
do velho Egito, os manes das duas referidas múmias... E mais adiante, depois de uma 
rampa que vai dar ao mar, pela parte traseira da mesma Pedra – como esfinge fenícia 
que é – uma barquinha de teto esmaltado de azul, movida por uma roda que Ia ter à 
pequena hélice, na popa, sendo acionada . pelo referido escravo núbio. 

Pelo que se vê, o “casal” cujas múmias se acham sobre as duas mesas de pedra, 
outras não são, senão, “a parelha primogênita de Badezir”, do mesmo modo que o 
escravo (pois a escrava morreu alguns anos depois) que movia a barquinha, e que 
soçobraram na baía que hoje tem o nome de Guanabara (Niterói, em língua tupi quer 
dizer “baia grande”, mas, em língua fenícia, chamava-se outrora NISH-TAO-RAM, ou “o 
caminho iluminado pelo Sol”, como se dissesse que os dois referidos seres, já naquela 
época, preparavam, na mais excelsa de todas as tessituras, a sua própria Obra do futuro, 
que deveria tomar forma na referida região. 

Por sua vez, Badezir governando até onde hoje é Bahia, melhor dito, Salvador 
(com a Ilha Itaparica bem em frente...). E Yetbaal daí até onde hoje é o Rio Grande do 
Sul, ficando a cidade do Salvador (na Bahia) como PONTO DE INTERCEÇÃO dos Dois 
Poderes, como prova a mesma Obra, ainda que subjetivamente, ter sido fundada na 
referida Ilha, e o autor destas linhas, passar por ter nascido em Salvador. Estudando o 
mapa geográfico do Brasil, apresenta ele a forma da cabeça de um Leão, sendo que a 
Boca(?) fica na capital baiana. A Boca, no homem, é o lugar da palavra. 

Continuemos, entretanto, a nossa própria História:  

Quando Badezir veio a saber da morte de seus Dois Filhos, correu pressuroso, em 
companhia do Sumo-Sacerdote Baal-Zin e de um mago (médico e mumificador), 
chegando, infelizmente, muitos dias depois. O choque moral e sua própria idade, 
concorreram para que ele durasse pouco tempo. Mas, antes de morrer, pediu ao 
supracitado sacerdote que, “logo isso acontecesse, mumificasse o seu corpo, deixando-o 
ao lado dos dois filhos durante sete anos, findos os quais, deveria ser transportado para 
certa região das Amazonas”, onde até hoje se acha, num pequeno santuário oculto nas 
referidas selvas. 

BRASIL IBERO – AMERÍNDIO 

 

Não vamos falar propriamente da Descoberta do Brasil (preferimos este termo ao 
de Descobrimento, mesmo que certo, por este dar a idéia do ato de destampar ou 
descobrir uma vasilha, etc. O mesmo Rui assim o pensava), porque é dever de todo bom 
brasileiro conhecer a História da sua Pátria que, diga-se de passagem, é aprendida nas 
escolas primárias. 

Assim, preferimos falar das ligações espirituais que tem S. Paulo com a nossa 
Obra: 
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O primeiro governador do Brasil, que foi TOMÉ DE SOUSA – da “Casa dos Sousa 
de Portugal”, à qual, em distante linhagem pertencemos, pois que, em verdade, “nossa 
Casa ou Reino não é deste mundo”, sem querermos plagiar o meigo nazareno. Na Bahia 
chegou ele com uma flotilha de SEIS NAVIOS (como aconteceu a Badezir), sendo que 
três deles com os misteriosos nomes de SALVADOR, CONCEIÇÃO e AJUDA (nesta 
Igreja, em Salvador, se acha uma imagem do Senhor dos Passos, trazendo até hoje os 
nossos cabelos. E Salvador e Conceição, já falamos neles, em velhos estudos nossos, 
inclusive em O LUZEIRO, etc.). Sim, Tomé de Sousa, além de uma flotilha desse número, 
trazia uma Bandeira, cujo emblema até hoje é adotado pela Intendência Municipal da 
capital baiana: uma pomba trazendo no bico um ramo de oliveira, e por baixo, SIC ILLA 
AD ARCAM REVERSA EST, “assim voltou ela para a Arcas frase bíblica, relacionada com 
o dilúvio universal (a catástrofe atlante), mas, em verdade, com um ramo racial, pois que 
Noe, anagramatícamente, dá a palavra grega EON, que significa: “a manifestação da 
Divindade na Terra”. Quanto à Arca, Barca, etc. não é outra, senão, aquela para onde o 
referido Manú levou seu povo, pois, como afirmam as escrituras orientais, “é a Ilha 
Imperecível, que nenhum CATACLISMA pode destruir”. 

De bandeira idêntica se serviu José de Anchieta para o seu “Batalhão de 
mamelucos” (1531 a 1549). E, posteriormente, foi a bandeira de S. Vicente (1549 a 1554, 
como prova ser este ano o seu QUARTO CENTENÁRIO). 

Como se sabe, Manoel da Nóbrega e outros mais jesuítas, vieram na comitiva de 
Tomé de Sousa, tendo estado na Baía e na mesma Itaparica, onde depois esteve o 
mesmo José de Anchieta, pois, quando no Brasil chegou, não se tinha ordenado. A 
verdade é, porém, que seu talento sobrepujava o de todos os outros. 

Como já tivemos ocasião de dizer em o No 16/17 de O LUZEIRO, José de 
Anchieta, depois de catequizar os tupinambás da Ilha de Itaparica 7 , seguiu para Niterói, 
onde fez o mesmo com os índios da enseada de S. Lourenço e morros adjacentes. Numa 
de suas peças teatrais de catequese aos índios (vide o mesmo número de O LUZEIRO, 
onde se encontra uma homenagem a José de Anchieta e a José de Alencar, o primeiro 
como o grande luminar do Teatro Religioso, e o segundo, do Teatro Popular) instruiu 
quatro índios para representarem o papel de São Sebastião, São Lourenço, São Miguel e 
Lucifer. Somente os membros mais adiantados de nosso Colégio Iniciático conhecem o 
que semelhante espetáculo (ao ar livre... ) representava. Diremos, por alto, o enredo: S. 
Sebastião não era mais do que a cidade do Rio de Janeiro ou Sebastianópolis. S. 
Lourenço, tanto o de Niterói, como posteriormente o de Sul de Minas. Finalmente, S. 
Miguel, exprobrando Lucifer pelos seus maus feitos, uma alegoria da expulsão do Trono e 
outras cousas mais... que ainda é cedo apontar. 

Tomé de Sousa foi o verdadeiro fundador de Conceição de Itanhaém (o primeiro 
nome, Conceição, já ele o trazia num dos seus seis navios). Para ali se dirigiu depois o 
mesmo José de Anchieta; cujos objetos e outras cousas mais que lhe pertenceram se 
acham no museu da pequena Igreja que lhe é dedicada, em Itanhaém, em cuja praça 
principal foi colocada a sua estátua (vide O LUZEIRO, no 20/21, pág. 93). 

Certa vez (muitos ignoram esta passagem) José de Anchieta foi em socorro de 
Manoel da Nóbrega, pois um grupo de índios em S. Vicente queria trucidá-lo. Os índios 
amavam e respeitavam a José de Anchieta. 

                                                        
7 Como se sabe, Itaparica foi o Berço da Civilização Brasileira. Foi ali que Diogo Alvares Corrêa, o Caramurú, se encontrou com a 
índia Catarina Paraguaçú, que foi batizada pela rainha de Portugal. A lenda do “tiro na pomba para atemorizar os índios”, que logo 
exclamaram admirados, TUPAN-CARAMURU, é falsa. Diogo Alvares Corrêa, tendo nadado do navio francês, em que vinha com seu 
tio (um navio negreiro), pois o mesmo naufragou fora da barra, não poderia carregar uma espingarda pesadíssima. E, mesmo que o 
fizesse, a água teria inutilizado a pólvora. Mais uma contradição palmar de nossa própria História. 

Tupan-Caramurú, quer dizer, “o deus Serpente, dragão, etc.”, pois, Caramurú é um peixe que figura em grande quantidade (também 
conhecido por “moréia”) no Aquário natural itaparicano. 
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O nome Anchieta provêm do termo Anchor que significa ancora. O grande jesuíta 
não podia deixar, pois, de ANCORAR em S. Paulo, onde estava a sua grande missão, 
depois de catequizar os índios da Bahia e os daquela bendita ilha chamada Itaparica 
(“anteparas de pedras"). O mesmo jesuíta ensinou aos índios de Conceição de Itanhaém 
a fazerem “um pequeno viveiro para conter os peixes, tornando mais fácil a pescar”. 
Desse modo José de Anchieta fazia, em miniatura, uma pequena ilha ou aquário... tal 
como Itaparica pois ele tanto amara, e em cujas areias escrevia sempre o nome de 
“Maria” (do mesmo modo que em Conceição de Itanhaém), sabe ele a razão de tal coisa... 
Sim, Maria, o Mar, as águas, aquele mesmo Aquário divino. 

Pelo que se vê, todo o Itinerário percorrido pelos supracitados Personagens, como 
aconteceu com O Brasil Fenício (que foi, todo ele, dividido em duas partes), foi também 
percorrido pela nossa Obra. O fato não é uma simples casualidade, mas, sim, 
CAUSALIDADE, por ter sido auxiliado pelas mãos divinas, com outras palavras, pela Lei 
que a tudo e a todos rege. 

Depois de terem estado na Ilha de Itaparica e de terem voltado a Salvador, os Dois 
Fundadores e Chefes da Obra (em que se encontra empenhada a S.T.B. ) se dirigiram 
para Lisboa, e daí seguiram para o Oriente, tocando em S. Lourenço de Goa, Colombo 
(capital do Ceilão) e Calcutá, e daí seguindo para o Norte da Índia. De volta para o 
Ocidente, ficaram na Bahia até o ano 1914, quando se dirigiram à capital da República, 
onde ficaram durante 10 anos... Em 1921 foram à Montanha Sagrada em S. Lourenço. A 
seguir, já em 1924, foram a Niterói onde fundaram objetivamente essa mesma Obra. 
Outros 10 anos ficaram em Niterói, para depois irem novamente residir na Capital da 
República, até 1952, quando vêm para S. Paulo, além do mais, para estarem presentes 
ao seu Quarto Centenário... Eis o Grande Mistério! 

Resta dizer: assim como Anchieta (luminar do Teatro Religioso) esteve 
estreitamente ligado ao Teatro, assim também a Obra começou no Teatro S. João, em 
Salvador (vide O LUZEIRO No 13/14), do mesmo modo que em Niterói, através de 
bailados, cânticos, orações em línguas sagradas, etc. 

Sim, RES NON VERBA, para não dizer, DURA LEX, SED LEX! 

 

O BRASIL DE HOJE 

 

“Vox faucibus haesit” (A Voz parou na garganta) 

 

Sim, “a Voz também pára na garganta” quando se tem de falar as cousas às claras, 
e não mais, “debaixo dos véus da fantasia”, como diria um poeta, do mesmo modo que, 
da “Maya-Budista ou da letra que mata”, como já falamos no primeiro capítulo deste 
humilde trabalho. Muitíssimo pior, quando se trata de cousas que nos são muito caras. 
Acontece, porém, que sendo elas escritas, o ânimo aparece, mesmo que contrariando a 
Voz do Coração. É o caso de sermos obrigados a falar da anarquia política e de outras 
cousas mais que afligem atualmente o nosso caro BRASIL, a começar pelo Estado de S. 
PAULO, como uma das estréias de maior fulgor que sempre foi na sua gloriosa 
BANDEIRA. 

De Pedro I a Getúlio Vargas – já o dissemos em os números 16/17 de O LUZEIRO 
– o  Brasil teve VINTE E DOIS GOVERNOS (tal como o número dos arcanos maiores; a 
gestão do Sr. Getúlio terminando em 1955, o seu sucessor terá que possuir “braço forte”, 
sob pena de fracassar desde o começo, tal o estado em que estará o Brasil, para não 
dizer, o mundo Inteiro naquela época... ). O que se fez durante todo esse tempo para que 
o Brasil pudesse ser hoje, como afirmamos a cada passo, “o Santuário da Iniciação do 
gênero humano a caminho da sociedade futura”? Com outras palavras: o que se fez até 
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hoje para que o mesmo obtivesse a recompensa que a Lei Divina lhe outorgava com os 
esforços daqueles que trabalharam para um Brasil Fenício, um Brasil Ibero-ameríndio, e 
finalmente, o Brasil Independente, sonhado por tais Homens até chegar a Cabral, Tomé 
de Sousa, Manoel da Nóbrega, José de Anchieta, Martim Afonso e outros tantos varões 
ilustres, que, embora contrariando Os Lusíadas, aqui chegaram apor mares multas vezes 
navegados. Sim, por “mares e oceanos” ... onde um deles, em seu próprio nome, revela a 
grande catástrofe Atlante? Vergonha dizê-lo: pouco ou quase nada foi feito durante todo 
esse período de “governos”. Alguns chegam a afirmar «que muito mais se fez no Império, 
do que em duas Repúblicas, a segunda, «sapato velho com dois remontes. Remontes 
esses que se revelam em emendas constitucionais, cada qual mais errônea, cada qual 
mais “capciosa e claudicante”, como teve ocasião de dizer alguém com o pseudônimo de 
Astaroth... De fato, a atual é assim desde o começo até o fim, pois dizer, logo de início, 
que o -«Brasil é uma República, quando isso é forma de governo, e nunca, o que esse 
mesmo Pais representa, geograficamente falando, é Obra de alguém a quem se chama 
de “Chico Ciência”, mas que de cientista não possui cousa alguma, nem sequer na 
gramática. Para que continuar nesse tom, se iríamos chegar desafinadamente, num 
galope final, para dar a música por acabada? Não, ainda há muitas cousas a dizer, para 
que mais uma vez – a peça tenha sido representada TIM-TIM POR TIM-TIM 8 no palco 
cênico da Vida. E ainda há quem nos queira contrariar quando dizemos “coisas de um 
Fim de ciclo apodrecido e gasto para o alvorecer de um outro portador de Paz e 
Felicidade para o mundo”... 

Do ponto de vista político, estamos em plena luta para descobrir um candidato ao 
Governo de S. Paulo. Diógenes, novamente com a sua lanterna, “procura o nosso 
Homem, e acha graça dos que se apresentam com os cartazes que não possuem”. 

Sim, os homens apresentados pelos tais Partidos Políticos causara assombro aos 
Homens (com maiúscula) da elite cultural de S. Paulo, do Brasil Inteiro. E continuam os 
discursos promissores, mas comprometedores arranjados por terceiros. Não é mais o 
“desperta Enoc, Hermés e outros Nomes das santas Teogonias, pelos quais se deve 
chamar”. Por mais longínquos que os tempos sejam, é para Badezir, Yetbaal. E a seguir, 
com quatro séculos apenas de trabalho por S. Paulo, pelo Brasil, por Manoel da Nóbrega, 
José de Anchieta, Martim Afonso, João Ramalho e tantos outros luminares da Brasílica 
História, para que Eles se revelem, e apontem o Nome do “Messias político”, que conheça 
a nossa própria Eubiose, a Eubiose que se ensina em nosso Colégio Iniciático. Fora 
disso, teremos anarquia, miséria maior que aquela do presente. 

Dizem que “o Cristo nasceu na Bahia”, mas, como “Deus seja brasileiro”, pode ser 
que ambos se apiadem do Brasil, que bem o merece como PIONEIRO da Civilização que 
se aproxima... 

Quem pode negar a anarquia que se revela em todo o território nacional, “do 
Amazonas ao Prata”? O que se passa no Pará, é de causar espanto! Aqui e ali, mortos, 
corpos estraçalhados, uma Coréia em miniatura. Mas aqui, o sangue de irmãos 
derramados inutilmente, já que o desejo de guerrear para certas nações, corre 
emparelhado com a ganância do negócio. Por isso, a ronda bestial dos quatro Cavaleiros 
apocalípticos, não pára, não retêm a marcha. DOMÍNIO, sim, que conduz à Guerra. E 
esta, à Fome e à Peste. E o furor das bombas atômicas e de hidrogênio, continua a tirar a 
anatomia do mundo e dos seres que nele habitam... Os poios se degelam e nem daqui 

                                                        
8 Na revista teatral infantil Tim-Tim Por Tim-Tim, cujo prólogo é francamente iniciático, não falta um Ulisses, como “herói da batalha de 
Tróia”, que é obrigado a cantar com uma Helena, porém, a verdadeira e não a falsa que foi “pomo de discórdia”, na mesma batalha. 
Sim, Ulisses, o fundador de Lisboa, que ficou senhora de seu nome ou Ulissipa, para depois só restar um LIS, como aquela Flor de Lis, 
também verdadeira, por ser a do Loto sagrado agartino, que despedaçou a Flor de Lis dos Bourbons, com a Queda da Bastilha. Sim, 
“Lisboa ou a Boa Lis de nossos espirituais amores”... 

Quanto a Portugal, é “o Porto Galo ou gaulês, para onde o Manu Ur-gardan (em língua celta “o jardim do Fogo”, garden em inglês é 
jardim) conduziu o seu povo, depois ide ter incendiado, “com o fogo do céu”, a região onde vivia com seu povo, por ter a mesma se 
tornado insalubre. 
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há vinte e cinco anos eles voltam a ser o que dantes eram, pois que, nem os maiores 
cientistas sabem, que a massa de um é igual a do outro, em peso, para que o equilíbrio 
(que é o Equador) no mundo se faça. Frio no verão, calor no inverno, chuvas 
extemporâneas, ou falia das mesmas, quando era a sua época. Finalmente, o próprio 
globo terrestre, desviado ainda mais do seu eixo primitivo... para contrariar a Voz da 
Natureza e tornar os homens mais loucos do que já vivem... 

Pois bem, leitor amigo, crente daquelas leis a que nos referimos no começo deste 
trabalho, é em tal hora duvidosa, que além de tudo quanto acabamos de dizer, e que a 
classe pobre morre de fome, pela alta criminosa dos preços dos gêneros alimentícios (que 
“o salário mínimo é o maior dos escárnios”) ; mas também, que a classe média procura 
ocultar as suas dificuldades, e a abastada perde o sono com as terríveis apreensões em 
seu próprio futuro. Que a falta d’água, de luz durante cinco horas, pois que a “Light” faz 
questão que se durma durante o dia e se trabalhe à noite; que, para se obter uma ligação 
telefônica só falta pedir pelo “amor de Deus”, e mesmo assim, elas não são feitas, e nem 
sequer a telefonista atente ao chamado... E, aluda mais, que o Correio e o Telégrafo, 
além de truncarem as palavras, nem sempre concorrem para que cheguem ao seu 
destino... Sim, é nessa hora terrível de nossa própria e atual História, que muita gente 
acha de fazer ligações telefônicas para as famílias decentes, insultando-as, proferindo 
palavras indecentes, algumas vezes, altas horas da noite. 

E, horror dos horrores! ouvindo-se, por trás da voz de inocentes criaturinhas, que 
seus pais as obrigam a semelhante “graça”, a voz daqueles, acompanhada de 
estrepitosas gargalhadas! ... Que belo exemplo dão semelhantes pais àqueles que 
deveriam educar condignamente, para que “a árvore que não nasceu torta, jamais chegue 
a ficar desse modo”. A verdade, porém, é que ninguém nasce na família que não seja a 
sua, segundo a Lei de Carma. Pena que não pudéssemos trazer para o nosso lado tão 
inocentes criaturinhas. Mas, quem sabe, antes cedo do que tarde, elas virão para as 
nossas fileiras, de acordo com o SPES MESSIS IN SEMINE. 

E, como S. Excia. o Meritíssimo Juiz de Menores não possa dar cobro (já que não 
há uma policia de costumes) a tais cousas, que evite, ao menos que essas criaturinhas 
tomem parte direta “nas canções dos morros”, tão em voga nas estações de Radio. Ver-
se uma delas, por exemplo, “de mãos nas cadeiras cantando O MEU MULATO BONITO", 
pensa-se logo que, mil vezes, seria preferível vê-Ias assistindo um filme censurado... dos 
quais nem sequer lhes resta lembrança, do que tomando parte ativa neste outro filme ao 
vivo, onde as formas psico-sensoriais, expressas era gestos e palavras, arruinam o 
caráter logo no começo da vida! Parece que até agora ninguém se lembrou de tal cousa... 
E se alguém está em desacordo conosco, só podem ser os autores de semelhantes 
telefonemas ou das tais cartas anônimas, que representam a arma dos covardes, dos 
invejosos, dos ignorantes, mesmo que com o rótulo de espiritualistas, mesmo que 
ocultando caros públicos, Muito pior porque “a quem muito for dado, muito será pedido”. 

Não, absolutamente não! A tais indivíduos irão se pode dar o nome de “paulistas”, 
por serem estes os herdeiros diretos do dinamismo, da coragem e da cultura dos 
Bandeirantes de outrora. O verdadeiro Paulista é aquele que está sempre pronto a dar o 
seu sangue por S. Paulo, e pelo Brasil, para que o mesmo possa continuar a sua Marcha 
Triunfal para a Nova Civilização que se aproxima. E da qual somos os seus fiéis 
Detentores. 

Onde quer que estejais, José de Anchieta, Manoel da Nóbrega e outros santos 
jesuítas que, nesta Terra aos “selvagens” catequizaram! Fazei entretanto com os 
“civilizados de hoje”, antes que eles a si mesmos se devorem! 

Desse modo, só nos resta apelar para os expoentes máximos da cultura 
bandeirante, chamem-se acadêmicos, jornalistas, radialistas, escritores, filósofos, seja 
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quem for, contanto que defensores da sua própria Evolução e dos seus irmãos em 
Humanidade. 

De fato, chegou a hora em que todos esses elementos da cultura bandeirante, para 
não falar da do Brasil inteiro, devem formar urna FRENTE ÚNICA, que a bem dizer já se 
acha apontada na ESPIRITUALISTA pela qual nos batemos desde o começo da Obra, e 
agora mesmo foi motivo de discussão, através de diversas teses, cada qual mais valiosa, 
em nossa Sexta Convenção, na estância sul-mineira de S. LOURENÇO. 

Sim, “Viva S. Paulo no seu Quarto Centenário”! Mas, um S. Paulo ressuscitado das 
suas cinzas, pelo valor, pela grandeza de seus verdadeiros Filhos, que são justamente 
Aqueles para os quais lançamos este patriótico e espiritual APÊLO  9  . 

No mais, não há como repetir sempre e sempre as mesmas Palavras, que ainda 
este trio foram proferidas no Portal de nosso Templo: TRANSFORMAÇÃO, 
SUPERAÇÃO, METÁSTASE! Além do mais, porque é das mesmas que S. Paulo, o Brasil 
inteiro, necessitara. 

 
 

O MISTERIO DO SANTO GRAAL 
 

LORENZO PAOLO DOMICIANI 
 

Como se sabe, o Mistério do Santo Graal está ligado à Tragédia do Gólgota. Dizem 
as tradições – principalmente as que figuram em lugares que o mundo profano ignora, 
digamos sem rebuços, “nas Bibliotecas do Mundo de Duat” - que Nicodemus e José de 
Arimatéia, a pedido do MESTRE (dias antes da Tragédia), recolheram em um vaso o 
sangue vertido da sua chaga, aberta pela LANÇA DE LONGUINHO, levando-o, depois, 
para Lugar “desconhecido”  10 . 

Antes de fazermos os comentários que essa misteriosa passagem da Vida do 
Cristo encerra, devemos dar o verdadeiro sentido do termo “Longuinho ou Longino”. Por 
mais absurda que pareça a sua verdadeira origem, semelhante termo provêm do de 
“Lança”, justamente por se tratar de um objeto longo, comprido, etc. Em latim, lancia, em 
grego LANKÉ, e em outras línguas, mais antigas, LONG-KÉ. No Tibete se dá o nome de 
LONG-PAS aos “lamas voadores”, ou que fazem o papel de “correio” – a bem dizer, 
“mensageiros aéreos” – entre a capital tibetana (Lhassa) e a da Mongólia exterior (Urga), 
atravessando todo o Deserto de Gobi que, em tempos remotíssimos, não foi mais do que 
um grande mar, como prova toda a sua extensão de areia com vestígios calcários 
(conchas, etc.) que confirmam a nossa hipótese. 

Longuinho ou Longino que era, por sua vez, longo, comprido, é o tipo do 
“longelíneo ou simpatico-tônico da Medicina, do mesmo modo que brevelineo é o do 
vago-tônico, muito bem representados no D. QUIXOTE, de Cervantes, nos seus dois 
principais Personagens, D. Quixote e Sancho-Pança. O primeiro era o excitado que 
tomava “moinhos de vento por gigantes, e rebanhos de ovelhas por exércitos; o segundo 
era o calmo, que chamava a atenção de seu amo para as fantasias da sua mente. Com 
outros palavras, representavam o Mental Inferior e o Mental Superior (ou Consciência), 
como se diria em boa Teosofia. 

                                                        
9 Vide, em o número anterior desta revista, à pág. 3,. a opinião do jornalista Dr. Enoch Lins, do Gabinete do Ministro da Justiça, a 
respeito de nossa Sexta Convenção Pela Frente Única Espiritualista. 
10 De qualquer maneira, Longuinho teve o papel cármico (de Carma, ou Lei de Causa e Efeito) de abrir uma chega no peito do Cristo, 
sem o que sua Missão – que durou apenas 3 anos (dos 30 aos 33 anos de Idade) – não poderia ter a repercussão, digamos, secreta, 
exigida por esse grande Iniciado (que foi o último dos Bodhisattvas da série do ciclo de Piscis), e não teria durado até o ano de 1949, 
fato este que só conhecem os membros mais adiantados de nossas fileiras... 
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O referido termo tibetano, Long-pas, faz lembrar o francês “long pas”, ou “passos 
longos, compridos, rápidos que, no caso vertente seria bem empregado para os referidos 
LAMAS (lama, lamaismo; Lhassa, etc., provêm do termo LHA que quer dizer “Espirito)”). 
Em verdade, os mesmos viajam numa velocidade extraordinária, além do mais, porque 
assim o fazem quase sem tocar no solo, muitas vezes, com três e mais palmos de altura. 
Chame-se ao fenômeno de levitação, como se tem constatado algumas vezes na História 
do Espiritualismo, assim como em nossa própria Obra, na presença de perto de cem 
pessoas. Para os tibetanos, o termo Long ou Lung-pas, como se viu, quer dizer: 
“voadores”. Nesse mesmo País, o termo “lama” se aplica à quase todas as profissões, a 
começar pelos “coveiros”, ou sejam os incumbidos de reduzir a pedaços os cadáveres 
que devem ser, depois, atirados aos corvos e outros animais  11  . 

Acontece, porém, que ninguém deve confundir – por exemplo – um “lama vulgar” 
com um “Lama perfeito”, no Tibete, mais conhecido por “Nadjorpa”, do mesmo modo que, 
na Índia, um simples faquir (Fakir) COM um Iogui, que é um verdadeiro Adepto (não nos 
referimos às outras Hierarquias em função na Terra, e sim, aos homens que se tornaram 
dessa Categoria, à custa de esforços próprios, mas, de qualquer modo, auxiliados por 
Aqueles). Dai se chamar os Adeptos de “Homens Perfeito”. Um mago negro possui 
poderes psíquicos, do mesmo modo que, senhor de certa mentalidade ou inteligência, ou 
principio cama-manásico (mental inferior, etc.). Os poderes psíquicos eram o dom ou 
estado de consciência de terceira raça-mãe (lemuriana). No entanto, os que nada 
conhecem a respeito, só fazem questão de adquirir poderes psíquicos, inclusive ocultistas 
e outros mais... que, ainda por cima se orgulham de semelhantes poderes. Estamos em 
plena raça ariana, na qual está em desenvolvimento o Mental superior, embora que, em 
franca decadência no final do ciclo de Piscis, para o alvorecer do ciclo de Aquários, ou da 
aparição (manifestação) de um Novo Avatara. 

E citamos os Seres de outras Hierarquias, como Guias da Humanidade, porque 
são os únicos, com conhecimento de Causa que podem fazer uso dos referidos poderes. 
Assim aconteceu a Blavatsky, por exemplo, que começou a sua missão na Terra com o 
Clube dos Milagres, o que foi bastante criticado por aqueles que ignoram o papel de um 
verdadeiro Guia da Humanidade. Assim aconteceu com o próprio Jesus (Jeoshua Ben 
Pandira, em língua aramaica, ou Jesus, Iess, Iss, etc. “o filho do homem”. Is, lesse 
também quer dizer: Peixe, ou o ciclo zodiacal em que o mesmo se manifestou na Terra). 
A primeira parte da vida de Jesus foi francamente fenomênica, enquanto a segunda, do 
poder da Inteligência. Haja vista as suas prédicas públicas, inclusive o “Sermão da 
Montanha”, por sinal que idêntica essa mesma função da sua vida, com a de Gotama, o 
Buda. Mesmo porque, Gotama, o Buda, está para o Oriente, como Jesus, o Cristo, para o 
Ocidente. Na mesma razão o será com Aquele que já se acha em caminho... 

Com outras palavras, Aqueles que precedem a todos os avataras (inclusive Estes) 
– mesmo porque é daqueles que os mesmos surgem, na razão do termo “Bija dos 
avataras” – podem fazer (bom que se saiba) tudo quanto fôr de conveniência à sua 
Missão. Dai o se dizer que, “o Manú é Senhor de Vida e de Morte de seu povo”. 

São os Portadores do Verbo Divino (que inclui o termo “Anjo da Palavra”, Deva-
Vani, em sânscrito, ou “Voz Divina” etc.). 

Voltando aos “lamas voadores”, tal poder, embora que hereditário, exige alguns 
anos de forçados exercícios: Um deles é o de se colocar num lugar acima do solo, uns 3 
ou 4 palmos, e dai se atirar usando apenas dos joelhos, pois que, o resto do corpo não 
deve tocar no solo... Quando já senhores de semelhante poder, escolhem uma estrela (já 
se vê, que outro anterior não a tenha escolhido, como se fora uma faixa hertziana, qual 

                                                        
11 Em Bombaim ainda se usa, até hoje, colocar os cadáveres nos cemitérios, em mesas de pedra, para os corvos devorarem. A 
cremação usada em outros lugares, é muito mais lógica, seja do ponto de vista higiênico, seja no esotérico, pois é a maneira mais 
rápida de destruir “o duplo etérico”... 
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acontece com as estações de rádio). E para ela olham enquanto viajam, recitando um 
mantram (dharani) ou Hino. Quando tais viagens são feitas durante o dia, eles procuram 
ver a sua estrela, imaginariamente. Entendido está que ninguém lhes deve dirigir a 
palavra, quando eles passam. E a prova é que as caravanas param e seus componentes, 
em sinal de respeito, ao chão se prostram de joelhos... O fato é que se os mesmos 
falassem (cousa impossível) viriam ter ao solo. O que indica a prática da Pranayama (ou 
da retenção do ar nos pulmões). Falar, como se vê, obrigaria a respirar e o fenômeno 
desapareceria. 

Quanto à sublime passagem do Novo Testamento, cujos comentários nos obrigam 
à grandes dissertações, Longuinho ou Longino não adquiriu, como se pensa, a visão 
física, pois que a sua cegueira era apenas espiritual. A luz que saiu da chaga aberta por 
ele, com a sua lança, tornou-o um Iluminado. E daí, o seu sincero arrependimento, ao ver 
o crime que havia praticado. De qualquer modo, “estava o fato premeditado ou 
prognosticado”, pois, como foi dito anteriormente, a Missão do Cristo não seria 
prolongada por tanto tempo. 

Tal passagem bíblica é quase idêntica a de Saulo, no Caminho de Damasco, que 
também adquiriu a visão espiritual, como todos o sabem. 

“Por haver Soado a Hora”, ou melhor, apelos tempos haverem chegado, 
divulgaremos quais as providências que a própria Lei exigiu para que o ciclo de Cristo 
fosse assim prolongado: 

O recipiente, onde José de Arimatéia e Nicodemus colheram o sangue do Cristo, 
com aquele vinagre da má interpretação dessa mesma passagem (ou ácido acético), 
capaz de conservar o sangue intacto, ao menos até ser vertido para um CÁLICE, 
repetimos, foi levado para o SANCTUM-SANCTORUM da Mãe Terra. Sim, para aquele 
excelso Lugar que as várias lendas dão um nome que define “a região habitada pelos 
Deuses”. SHAMBALLAH, no Oriente é idêntico ao Wahallah das lendas escandinavas. E 
não significa outra cousa senão Vale de Allah, mas, no plural, ou seja: Vale, região, etc. 
dos Deuses... 

No ano 900 de nossa era, tal Cálice veio para a face da Terra, ou seja: para certo 
Templo tibetano encoberto à visão física, por sinal que até hoje existente ventre os 45 a 
504 de latitude norte, a oeste do Tibete” ... Mas, uma grande Tragédia aí se deu em 985, 
ou 85 anos depois do fato... atingindo, não só o referido Templo como os SETE 
MOSTEIROS (preste-se atenção ao número... ) que O cercavam  12  . 

Depois de tão doloroso acontecimento, o fenômeno da manutenção do Mistério do 
Cálice, ou antes, do sangue de Cristo, passou por uma transformação mais objetiva (para 
os que conhecem tal Mistério, e não propriamente para o mundo profano): o Cálice conti-
nuou (como primeiro, mas em verdade, o Oitavo entre os sete, por ser a Origem 
daqueles... ) no mesmo Lugar onde estava no começo (no Sanctum-Sanctorum da Mãe 
Terra, sacrário maior do que aquele onde até hoje a Igreja coloca a Custódia com a 

                                                        
12 Quando H. P. Blavatsky, na sua Doutrina Secreta, fala nas tradições de certas regiões do Tibete, isto é, “na esperança do Trachi-
Lama”, não sabia, entretanto, a que se referia semelhante “esperança”. Hoje podemos afirmar que essa tradição se refere justamente à 
supracitada “tragédia”,  isto é, na redenção formal “daqueles” que, para a mesma “tragédia”, concorreram. 
Convém, entretanto, dizer que o verdadeiro Trachi-Lama não era aquele que “vivia” no retiro privado de Tjigad-jé, mas sim, o grande 
Ser que tinha. o nome de Rimpot-ché. O outro era o que se chama, nas tradições esotéricas do mesmo País, TULKU (uma espécie de 
“sósia”, mas, em verdade, um reflexo Psico-mental do verdadeiro, na face da Terra). Um Ser elevado possui um grupo formado de 
cinco tulkus. E é a razão pela qual, por exemplo, o erroneamente chamado de “Mahatma Kut-Humi” dizer que “possui acima dele um 
outro Ser de maior hierarquia”. Rimpot-ché foi o mesmo que, na presença de 80.000 pessoas, sumiu na imagem de Maitréia, como se 
quisesse dizer que “o fim do Oriente havia chegado”. Era como se Ele – com aquele fenômeno – se despedisse do povo tibetano, 
porque Ele mesmo teria que se passar para o Ocidente, onde o BUDA BRANCO se manifestaria. 

No mosteiro de Chigat-sé, à leste do de Tjigad-sé, existe uma galeria de 8 Budas, onde o oitavo tem a tez branca. E por trás dele, 
como ornamento, figura uma ferradura de ouro cravejada de pedras preciosas. Trata-se de Maitréia ou do KALKI-AVATARA, com seu 
significado de “Cavalo Branco”. Razão pela qual em 1921, no alto de uma Montanha, em S. Lourenço, o mesmo se manifesta aos Dois 
“Deva-pis” anunciados no Vishu-Purana, ou sejam os Dirigentes da Missão Y, em que se encontra empenhada a S.T.B. Erram, pois, os 
que esperam o novo Avatara vindo do Oriente. 
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Hóstia ou Corpo do mesmo Cristo, trazendo as iniciais JHS.. . ). E sete Templos na face 
da Terra ficaram montando guarda ao Mistério, como seu reflexo entre os homens... Em 
cada um deles havia um Cálice ou Taça, como foi dito, onde se refletia o Oitavo ou 
Verdadeiro. Para não citar todos os nomes desses Templos, no Ocidente, pois que antes 
já o mistério se revelara no Oriente, apontaremos apenas um que é “a Basílica do 
Precioso Sangue", em Bruges, na Bélgica. Dizem as tradições cristãs, que “todas as 
Sextas-feiras santas, de tal Cálice caía uma gota de sangue no altar da referida Basílica” 
... que, de passagem dizemos, “foi fundada pelos Irmãos Martim Lem, onde existem ainda 
suas duas teIas, por sinal que móveis, pois, era no esconderijo existente por trás das 
mesmas, que ficava o cálice daquela época. São aparentados com os Irmãos Martim 
Lem, no Brasil, os da família Paes Leme, do mesmo modo que o foi, o Cardeal D. 
Sebastião Leme”... 13 

Revendo-se o Apocalipse de S. João se encontrará O mistério das sete Igrejas 
guardadas por sete anjos, ou seja, um para cada uma delas. E aos quais Jesus ordenava 
que se lhes escrevesse. A mesma Igreja possui um candelabro de sete velas, nos seus 
altares, como alegoria a tais Anjos, melhor dito, Arcanjos, ou Dhyan-Choans. Em outras 
tradições, esse candelabro passa a ter o nome de LUZEIRO celeste. 

Finalmente, o chamado MISTÉRIO DO GRAAL (que não tem as interpretações 
errôneas que se lhe tem dado até hoje, inclusive por instituições que se dizem suas 
detentoras) acaba por chegar ao mesmo Lugar onde chegou a Mônada, “pelo Itinerário de 
IO” (ou de Ísis, do qual já se tem falado inúmeras vezes nesta revista, inclusive, citando o 
Prometeu encadeado de Ésquilo). Itinerário este, ainda, que faz jus ao termo IOKANAN 
do arauto ou anunciador do Cristo, cujo verdadeiro significado é: Io-Canaan, ou seja, 
aquele que, pelo referido Itinerário, conduz um povo, um clã, etc., à “Terra Prometida”. 
Sim, tal Mistério vem ter aos 23º  de latitude Sul, no Trópico de Capricórnio que, como 
temos dito inúmeras vezes, abrange toda a faixa que compreende Niterói, Rio de Janeiro, 
S. Paulo e S. Lourenço. No “Horto Florestal” de S. Paulo, foi erguido um Monumento 
dedicado ao referido Trópico, justamente por passar em semelhante Lugar 14 . 

Eis ai, pois, o Mistério do Graal revelado com a clareza que o ciclo exige, e, por 
que não dizer, “sem temores nem restrições de nenhuma espécie”, porque a Lei, que a 
tudo e a todos rege nos deu semelhante direito. 

Assim, vemos o Templo da S.T.B., como oitavo, em S. Lourenço (Lugar ou 
Montanha onde nossa Obra foi fundada espiritualmente), e sete Templos (não ainda 
construídos) em seu redor, ou seja, nas sete cidades seguintes: AYURUOCA, palavra 
tupi, com o significado de “caverna da Luz” (idêntico a AJUR-LOKA, em sânscrito, com o 
mesmo significado, ou seja: a caverna iluminada pelo Sol... ), Conceição do Rio Verde, 
S. Tomé das Letras, Maria da Fé, Silvestre Ferraz, Pouso Alto e Itanhandu. Lugares 
estes que diversos membros da S.T.B. já vêm escolhendo para suas futuras residências, 
enquanto os mais antigos já residindo, uma grande parte, na mesma S. Lourenço. 

Nas lendas de LOHENGRIN e do Rei Artus são encontradas belíssimas passagens 
que merecem ser aqui apontadas: 

Lohengrin, por exemplo, com o significado de LOHAN-GRIN ou Jina, é equivalente 
a Arcanjo ou Dhyan-Choan. O termo Choan, só por si, revela o grande mistério, por 
proceder de outros mais claros como, por exemplo, o SWEEN inglês, equivalente a 
CISNE. Lohengrin, quando aparece na CORTE do Pai de Elsa (vide enredo na própria 
ópera de Wagner, desse nome) vinha num barquinho puxado por um cisne. E ele mesmo 

                                                        
13 No próximo número desta revista publicaremos O MISTÉRIO DO CÁLICE, inclusive aqueles quatro da Vida de Gotama, o Buda. A 
seguir publicaremos também (como versão do Dirigente da Missão Y, Prof. H. J. Souza), a Vida de Amenophis IV ou Kunaton, a 
Verdadeira Vida de Paganini, a Múmia de Katsbeth, etc. 
14 Certa vez, os Dirigentes da Missão Y, tendo sido fotografados no referido lugar, quando revelado o filme, constatou-se o mais 
assombroso de todos os fenômenos que um dia chegará ao conhecimento de nossos leitores. 
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trazia no seu capacete, duas asas de cisne. Mas, depois de ter ele tomado por esposa a 
princesa Elsa, esta, insinuada pela feiticeira Ortruda, “suplica a Lohengrin que lhe dê seu 
verdadeiro nome e o Pais da sua origem. Ele relutou em o fazer, mas Elsa tanto lhe pediu 
que ele reuniu toda a corte, na presença do rei, para revelar ambas as cousas, mas, 
fazendo ciente que, “sendo semelhante revelação proibida pelas regras da sua 
comunidade, ele era obrigado a partir depois para o seu País”. E assim o fez, depois de 
dizer que «seu nome era Lohengrin, e de seu Pai, Parsifal (Parsi, o sacerdote e fal, val, 
hall, etc., vale, região, lugar, etc., ou seja: “a região sagrada, o mesmo Vale dos Deuses, 
como significam Shamballah e Wahallah, segundo foi dito anteriormente). Mas, também 
fez ciente que, “DOZE CAVALEIROS ou Goros (nome que se dá aos sacerdotes do Rei 
do Mundo, mais conhecido como Melquisedeque, ou antes, Melki-Tsedek, rei de Salem, a 
cidade da Luz, etc.) tomavam conta do GRAAL (o cálice contendo o sangue do Cristo). E 
que modos os anos uma Pomba de alvura imaculada descia do céu para renovar o 
Mistério”. Pomba esta que também se revela na hora da sua partida, e que toma 

o lugar do cisne, porque neste a feiticeira Ortruda havia transformado o irmão de Elsa, 
que neste momento voltou à sua categoria humana. Enquanto Lohengrin vinha da Ilha de 
Avalon (Ava, o mesmo que avô, antepassados, jinas, chohans, jenios, etc. Na língua tupi, 
que possui inúmeros vocábulos idênticos ao sânscrito, Ava é parente, avô, antepassado, 
etc.; LON, raiz do próprio termo LOHAN ou Choan, como foi ensinado anteriormente), o 
“Rei Artus” vinha do Monte Salvat, cujo significado é mais do que claro: Monte da 
Salvação. ARTUS, nome que se dava ao referido Rei cercado de seus Doze Cavaleiros 
(os Cavaleiros da Tavola Redonda), anagramaticamente, é SUTRA que, em sânscrito, 
significa: “o fio de Ouro que liga o Mental Superior ao Mental Divino ou Consciência 
Universal”. 

Em todas as tradições – tanto do Oriente como do Ocidente – aparece sempre uma 
“Montanha Sagrada”. Haja vista o “Monte Meru que foi o primeiro continente aparecido, ou 
seja, no Polo Norte, também chamado de «continente hiperbóreo”. Aí se instalaram os 
Pitris (ou Pais, antepassados, etc.) lunares (em sânscrito, Bharishads) e que formaram os 
châyas (duplos etéricos) da futura Humanidade, vindo a seguir os Pitris solares (em 
sânscrito, Agnisvattas, também chamados de “filhos (svattas) do Fogo (ou Agni). Em latim 
Agnus (o mesmo que Agni) é Cordeiro. Donde a conhecida expressão: Agnus Dei qui, 
tollis peccata mundi, isto é, Cordeiro de Deus que tirastes os pecados do Mundo. 

Formaram, os Pitris Agnisvattas, o corpo astral ligado nos primeiros vestígios 
físicos do homem. Na terceira raça é quando surgem os Rumaras, dos quais “pelo poder 
de Kryia-Shakti”, nasceram os Manasaputras (ou “filhos do mental”). Desde esse 
momento, a Humanidade começou a ser digna desse nome, por se apresentar, 
justamente, em corpo físico. E já  então, depois de andróginos, começam a surgir 
separados em sexo. O mesmo Dr. Marañon, reconhece que “as primeiras raças foram 
andróginas”. 

Essas duas raças-mães, como a primeira, instalaram-se em certas regiões do 
Globo terrestre, eram relacionadas com determinadas “montanhas”. 

Em plena raça ária, que é aquela da qual fazemos parte, na sua 5a sub-raça, 
interregno do ciclo de Piscis para o de Aquários, diversas «montanhas sagradas” 
aparecem, dentre elas, o Monte Sinai, onde Moisés teve ocasião de “contemplar a Luz 
face à face” e, consequentemente, dali voltar um iluminado. Mesmo fato acontecendo a 
Jesus que, depois de voltar do Monte Moria, onde se achava a Fraternidade ou Colégio 
dos essênios, ou da seita NAZAR (donde se chamar de Nazareno, e não por ter nascido 
em Nazaré, outra interpretação errônea, ou da “letra que mata ao invés do espírito que 
vivifica”, deu inicio à sua Missão. E é a razão pela qual a própria Igreja ignora onde o 
mesmo esteve dos 13 aos 30 anos, pois, como se sabe, “aos 13 anos discutia Ele no 
Templo com os doutores. E depois desaparece para só aparecer aos 30”. Tais Iniciados 
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usavam os cabelos à altura dos ombros. Daí “cabelo a nazareno”, que se usa até hoje. 
NAZAR ou RAZAN, anagramaticamente, em certas línguas, significa cortar. Em inglês, 
rasor é navalha. Em francês, rasor é cortar, etc. etc. Finalmente, a própria Montanha onde 
é crucificado Jesus... tinha o nome de Monte Gólgota. E, finalmente, como já foi dito em 
outros lugares, a Montanha Sagrada onde foi fundada espiritualmente a nossa Obra, ou 
seja em S. Lourenço, Montanha que as tradições do Líbano, por exemplo, davam como 
existente muito além da de Machu-Pichu (outra Montanha no Peru, e com um sentido 
diferente do que lhe dão, por ter sido deturpada na sua origem, isto é, como Manus-
Piscis, ou seja, Manu-Peixe, etc.), e que servia de Habitação a Helios e Selene, os 
Gêmeos espirituais, etc.), recebe o nome, ao mesmo tempo ocidental e oriental: 
LOURENÇO (do lugar) e Prabasha-Dharma (do Manu do presente ciclo). Nesse caso, 
nome que dignifica as 3 misteriosas letras L P D, que já vêm da Atlântida, e da qual já 
temos falado inúmeras vezes em vários de nossos estudos, inclusive em O LUZEIRO, e 
nesta mesma revista. 

Finalmente, as lendas de LOHENGRIN, do Rei Artus e seus Doze Cavaleiros e 
outras mais, têm o seguinte significado: O Sol, além de estar centralizado em nosso 
Sistema planetário, com seus sete astros ou planetas em redor, tem que passar 
anualmente pelas Doze casas do Zodíaco. Jesus era, pois, o sol espiritual, tendo doze 
apóstolos, cada um deles um signo zodiacal, sem falar nos sete planetas, sob cuja órbita 
todos eles nasceram. Como se sabe, cada planeta possui dois signos, menos Sol e Lua, 
que .possuem um só cada ura deles. E isto, pelo fato de existirem dois signos secretos, 
que ao próprio Jesus dizia respeito. Alguns incluem Uranus e Neptimus para esses dois 
signos, afim de formarem o número Quatorze que seria, então, o número dos avataras, na 
razão dos “Quatorze pedaços de Osíris” e outras coisas mais... 

Por sua vez, como um guerreiro, Carlos Magno chefiava os Doze Pares de França. 
E, estribadas nessas duas categorias (messiânica ou Jina, e guerreira ou Kshattrya, como 
as duas castas principais na Índia... ), foram criadas as Ordens secretas, chamemos de 
Cavalaria e Religiosa, ou Messiânica, andante, etc. 

A nossa Ordem (ou do Santo Graal), entretanto, por servir de síntese à todas as 
tradições passadas, e como símbolo do futuro avatara, e, consequentemente, "a nova 
raça, a nova Civilização, etc., possui DOZE GOROS, DEZ. CAVALEIROS e DEZ 
ARQUEIROS, ao todo 32 Figuras, do mesmo modo que aquele Sol de 32 Raios que se vê 
por trás dos antigos crucifixos do Cristianismo. Nas tradições orientais, são “os 32 Portais 
de Sabedoria que, além do mais, estão simbolizados nos dentes, que guarnecem a Boca, 
como “Órgão da Palavra ou Verbo”. A letra e arcano II do Taro, é BETH. E tem o seguinte 
significado: Boca, Santuário, etc. 

Muitos, querendo negar a vida de Jesus, dizem “que a mesma não passa de um 
mito solar, ou seja, o mesmo de Mitra (não esquecer que tal termo inclui os de Mitra-
Deva, Maltri, Maitréia, etc., das tradições orientais, e todos Eles representam os diversos 
ava- taras... ). Mas precisavam ser verdadeiros Iniciados para compreenderem, por 
exemplo, que o número cabalístico “608”, que possui o Cristo, é idêntico ao ciclo solar ou 
número de dias que formam esse mesmo ciclo. É cuja soma é quatorze, como aqueles 
“Pedaços de Osíris” ou avataras, do mesmo modo que, dos doze signos zodiacais 
conhecidos e os dois ocultos... 

 

Ilustração: foto – D. Vera 

Legenda: 

Dois Cavaleiros da ORDEM DO SANTO GRAAL montem guarda ao CÁLICE DE OURO 
que contém o excelso Mistério de um ciclo que termina (Piscis), para outro que se 
aproxima (Aquários). 
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Nas tradições vedantinas, “SURYA é o sol místico, possuidor de sete raios, cujo 
último é Svaraj. Eis a razão pela qual o Hino da S.T.B. é escrito em Si, como sétima ou 
última nota da gama musical. Por isso é ela também chamada (além de Missão Y), 
Missão dos Sete Raios de Luz. Em outras tradições, também do Oriente, WISVAKARMAN 
(o Sol Místico com a sua coroa de 32 espinhos, ou raios, e de cuja tradição o próprio 
Mártir do Calvário passou por essa iniciação antes de morrer: “a coroa de espinhos, a 
cana por cetro e a capa encarnada de MÁRTIR... e MARTE”) emite uma oitava parte de 
seus raios à Terra, nos ciclos de necessidade, que outros não são, senão os ciclos avatá-
ricos, ou quando a Centelha Divina (vinda do Sol, como oitavo para os sete que lhe ficam 
em volta) se manifestar na Terra 15  . 

E, como tais manifestações se dêem num interregno de um ramo racial para outro, 
como OITAVO (uma Ronda possui 7 Raças-Mães e respectivas Sub-Raças, Ramos e 
Famílias. Nesse caso, um 8o ramo tem o nome de interregno ou ponte, digamos assim, 
“que separa um ciclo de outro”), vemos aí, justamente, uma hora avatárica ou da 
manifestação da Essência Divina, também chamada de “Espirito de Verdade”  16  . Jesus 
foi o último avatara do ciclo de Piscis, como prova ter Ele traçado no chão um Peixe, 
quando lhe apresentaram a mulher adultera, e não que fosse Ele pescador, como 
erroneamente se diz... O ciclo imediato é o de Aquário, ao qual foi dedicado o nosso 
Templo. Nas tradições orientais, seu nome secreto (já agora, ou de há muito revelado ao 
mundo profano), é APAVANA-DEVA, isto é, “Avatara aquático”. Outros o chamam de 
Mitra-Deva, mas... longe de saberem a que espécie de avatara tal nome pertence. Na 
mesma razão, o de Maitréia, que, em verdade pertence ao último avatara ou síntese dos 
demais... MITRA, Maitri, etc., não querem dizer apenas, “compaixão, compassivo”, como 
julgam alguns, inclusive o grande sanscritista Burnouf, no seu magnifico dicionário 
daquela língua, mas, desdobrando-se nos termos Mai e tri, encontramos o seguinte 
significado: Mai, proveniente de Maya, é a ilusão; e tri, de três, bem semelhante em nosso 
idioma. Nesse caro, Maitréia é o Senhor das Três Mayas, das Três Ilusões, das três 
Gunas (ou qualidades de matéria), mas, em verdade, dos Três Mundos: o Divino, o Inter-
mediário (como segundo Logos, Trono, etc.) e o Terceiro que é a própria Terra... 

 

MISTÉRIO! 
 

Todos quantos tiveram ocasião de assistir o grande ritual de 24 de Fevereiro do 
corrente ano, em nosso Templo – na Vila Canaã, em S. Lourenço – presenciaram um 
grande mistério que, para outros teria o nome de “milagre”. Foi aquele de, quando o Grão 
Mestre da Ordem do Santo Graal, como Dirigente do mesmo Ritual, suspender a Taça de 
maneira tal que nem um jovem seria capaz de o fazer, quanto mais tini velho e doente, 
como o mesmo se acha, por ter dado toda a sua vida em beneficio do Mundo. 
Semelhante Taça ou Cálice (o mesmo a que se referiu, de forma simbólica, o poeta 
lusitano Augusto Ferreira Gomes, em seu livro O QUINTO IMPÉRIO, cuja poesia apon-
tada foi transcrita no último número de DHARANA) pesa a bagatela de 55 quilos. 
Suspender tal peso – primeiro na horizontal, ou com os braços estendidos para a frente e, 
depois, na vertical, elevando-o acima da cabeça – é de fato “milagroso”, mas, de 
preferência, um MISTÉRIO! 

                                                        
15 O simbolismo de Cronos ou Saturno, trazendo “uma ampulheta de contar o Tempo”, não significa outra cousa senão a medida, dos 
cicios e respectivos Avataras. 
16 Vide o Bhagavad-Gita, quando Krishna promete a Arjuna a sua nova volta, com estas palavras: “Todas as vezes, ó filho de Bhárata, 
que Dharma (a Lei Justa) declina e Adhar-ma (o contrário, como agora acontece) se levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons 
e destruição dos maus. Para restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada Yuga (idade, ciclo, etc.). O que se pode chamar de 
Julgamento de todo um ciclo e, não, o Final... como julgam muitos. 
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Do mesmo modo, quando os Dois Protagonistas desse maravilhoso Drama, que é 
aquele do Movimento cultural e espiritual em que a S.T.B. está empenhada (com o nome 
de Missão Y, etc.), foram fotografados debaixo de um PALIO, a mesma fotografia 
apresentou (e apresenta, ainda, por estar guardada em arquivo) dois corações cobrindo a 
ambos, e uma POMBA refletida no docél ou teto do palio, como se viesse beijar a ambos. 
Tal como na lenda de Lohengrin, Ela vinha para reconstituir o Mistério do Graal. Sim, 
porque, Coração, Taça e Pomba, representam uma Tríade incomparável para aqueles 
que sabem decifrar as cousas que a este mundo não pertencem... 

 

Em referência à ORDEM DO SANTO GRAAL 
 

Como se tem dito, por diversas vezes, tanto nesta revista como em O LUZEIRO, “A 
SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA e a ORDEM DO SANTO GRAAL, são 
Instituições que se completam: a primeira trabalha pelo bem da Humanidade, e a segunda 
premeia, por meio de condecorações de alto valor, aqueles que fazem a mesma cousa 
pelo mundo, embora que não pertençam às suas fileiras". Nesse caso, a ORDEM DO 
SANTO GRAAL, não distribui condecorações a torto e a direito, como fazem certas 
Ordens, inclusive a Chefes de Estado que só trabalham pelos seus Países (quando 
trabalham... ) e não pelo Bem geral da Humanidade, como acontece com bem poucos... 
Estes, sim, que serão condecorados pela Ordem do Santo Graal. Dentro em pouco, dois 
nomes que sobressaem na vida política e social da Humanidade, receberão a mais alta 
distinção da Ordem, que é a GRÃ-CRUZ. Por sinal, são duas senhoras: uma do Oriente e 
outra do Ocidente. 

E, desse modo, os ilustres e queridos leitores de DHÂRANÂ vão sabendo, cada 
vez mais, o quanto de excelso possui a Missão em que a S.T.B. está empenhada, pois 
que – por força de Lei – o velário que encobria todos os seus Mistérios, vai aos poucos se 
abrindo aos olhos dos sedentos de Luz.  

Res, non verba! 

 
CONFERIDO AO MARECHAL ODILON GOMES DA SILVA  

O “CORDÃO DE OIRO” DA ORDEM DO SANTO GRAAL 

 

Ilustração:  

Legenda: 

Momento em que o Marechal Odilon domes da 8üva agradecia as homenagens de 
que foi alvo. 

 

No dia 30 de Maio p. p., o Sr. Marechal Odilon Gomes da Silva – preclaro membro 
das fileiras da S.T. B. , onde também figuram outras altas patentes de nosso Glorioso 
Exército, além de médicos, engenheiros, advogados, jornalistas, radialistas, pessoas 
dignas e ilustres de todas as camadas sociais – foi condecorado “Portador do Cordão de 
Oiro”, o  título este que foi criado para a sua mui Digna e Ilustre Pessoa, por ter sido 
nomeado “Representante da Ordem do Santo Graal”, pelo seu GRÃO-MESTRE, Prof. 
Henrique José de Souza, junto às embaixadas de todos os Países e Ordens (secretas ou 
não), por sua vez, acreditadas nesses mesmos Países. 

O Marechal Odilon Gomes da Silva, ao deixar a residência do Grão-Mestre da 
referida Ordem e Chefe Supremo da Missão em que está empenhada a Sociedade 
Teosófica Brasileira, foi levado em cortejo até a sede do Departamento da S.T.B. em São 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   2 – Maio – Junho 1954 – Ano XXIX 

Redator: Paulo Machado Albernaz 

 21

Paulo, onde recebeu significativas homenagens da enorme assistência que ali se 
encontrava, na sua maioria, formada de Membros da referida Instituição, entre os quais se 
encontravam os residentes na Capital Bandeirante, e os que vieram de Campinas 
(representando o “Instituto Cultural Roso de Luna”, filiado à S.T.B.), de Santo André 
(representando o Instituto Cultural Santo André, filiado à S.T.B.), de S. Lourenço (onde a 
S.T.B. tem sua sede e foro) e do Rio de Janeiro. O Marechal Odilon estava acompanhado 
de S. Exma. esposa, Sra. Myriam G. da Silva, que também foi agraciada com ume cruz de 
oiro cravejada de rubis, emblema este a que, de há muito, fez jús, como esforçada 
batalhadora pela Causa da Humanidade. Ao darem entrada no salão, foram recebidos 
com prolongada salva de palmas, sendo entoado, pela assistência, o Hino da S.T.B. A 
seguir, usou da palavra o Eng. Clóvis Bradaschia, das fileiras da S.T.B., que saudou os 
homenageados, depois de ter lido O MISTÉRIO DO SANTO GRAAL, de autoria do Prof. 
H.J. de Souza. Em seguida foi cantada a EXALTAÇÃO AO GRAAL, pelo coro da S.T.B. , 
findo o qual, as senhoras da Comissão Artística prestaram significativa homenagem à 
Exma. Esposa do Marechal Odilon. Este, finalizando a Sessão, agradeceu num vibrante 
improviso, as homenagens recebidas e concitou os presentes a que, com ele, entoassem 
o HINO NACIONAL em louvor ao querido Brasil, “Santuário da Iniciação moral do gênero 
humano a caminho da Sociedade futura”. 

Solenidade semelhante foi levada a efeito na Capital Federal, pelos membros da 
S.T.B. nela radicados. A solenidade de São Paulo foi noticiada pela A GAZETA, e a do 
Rio pelos seus maiores periódicos. 

 
CONVÉM SABER 

 
A ORDEM DO SANTO GRAAL, estreitamente ligada à SOCIEDADE TEOSÓFICA 

BRASILEIRA, é uma instituição genuinamente nacional, não tendo qualquer ligação com 
outras de nomes parecidos. Desde o ano 1921 que a mesma se manteve de modo 
esotérico, passando, em 1952 à condição de Ordem de caráter místico e hierático, 
obediente aos estatutos já publicados em O LUZEIRO nos 8/9. 

Por outro lado, não se deve confundir gral com Graal. Os bons dicionários da língua 
portuguesa mostram, claramente, a diferença profunda entre os dota termos: gral é o 
mesmo que almofariz, ou objeto de laboratório onde alio feitas certas "misturas", e Graal é 
a Taça Sagrada onde, segundo as tradições, José de Arimatéia recolheu o sangue de 
Jesus, o Cristo. 

 
Bana, o Intrigante  

Conto de ANGELUS ELOIM 

 

A refulgência de todo o luxo oriental, linhas arquitetônicas de rara beleza e jóias 
que mais pareciam pequeninos sóis perdidos num espaço de requintado fausto, 
enfeitavam o fabuloso palácio do não menos fabuloso príncipe KAPUR. Os pagens, 
andando sobre pés de lã, movimentavam-se silenciosos, através dos longos corredores, 
sempre solícitos aos desejos do poderoso nobre. KAPUR, senhor de imensuráveis terras 
e juiz absoluto da vida dos seus súditos, assemelhava-se a um deus de sangue etéreo 
reinando sobre cidades inteiras. Alguma coisa, contudo, perturbava a paz que ali deveria 
existir: BANA, o Conselheiro BANA, de fala mansa e aspecto indefinido, lançava no 
espírito dos palacianos o veneno da intriga, da inveja e da Ira. Uma palavra aqui, um olhar 
acolá, e BANA fazia transbordar nos corações das gentes o licor do ódio e da 
incompreensão. E quais os objetivos do Conselheiro? Difíceis de dizer. BANA intrigava 
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porque a força de sua personalidade a isso o impelia, e um intenso desejo de 
exclusivismo aliado à vontade de centralizar as atenções da corte, sistematicamente, 
levaram-no à intriga, e o Conselheiro, alertado pela inveja, destruía em torno de si o 
perfume e a beleza da Vida. Possuidor de invulgar vivacidade, facilmente percebia todos 
os desejos e pensamentos de KAPUR. A sua consciência só lhe permitia agir dessa forma 
e: BANA não cansava de vilipendiar, mentir, intrigar, pouco se lhe dando o resultado 
dessas atitudes desde que elas lhe trouxessem um sorriso ou gesto do seu amo e senhor. 

SIRANUCHE, a bela favorita do príncipe, não escapava à atenção de BANA. 
Dedicava-lhe amor surdo e profundo. Agia, no entanto, de forma cautelosa e sutil, pois um 
descuido por menor que fosse, significaria a sua sentença de morte, e ele sabia que 
KAPUR não perdoava nunca! O primeiro ato, portanto, seria incompatilizá-la com o Rajá. 
Desamparada, BANA surgiria como o eterno protetor, aquele que não falha nunca, o que 
tudo vê e tudo entende, e é, por isso mesmo, o único capaz de esparzir divinos bálsamos 
sobre os corações doridos... Colocar-lhe-ia na fronte um diadema de pedrarias raras, 
tornaria os pés da divina SIRANUCHE prisioneiros dos rubros tapetes do seu palácio, e 
as sedas dos coxins transformariam em doces sussurros os seus protestos de amor. E, 
subrepticiamente, BANA murmurava aos ouvidos de KAPUR pequeninas deslealdades de 
SIRANUCHE, fatos sem importância, mas que poderiam, avolumar-se, tomar aspectos 
incompatíveis com o orgulho e a dignidade de um Rajá. Não podendo realizamos seus 
desejos através da criação, BANA tentava realizá-los pela destruição. Mas KAPUR ainda 
não estava preparado para o golpe definitivo e BANA dispunha-se a esperar o tempo que 
necessário fosse. 

BANA! BANA!, o senhor vos chama!, e reverente o servo curvou-se à passagem do 
Conselheiro. 

– As vossas ordens, senhor! O que ordenais? 

– SIRANUCHE, BANA! SIRANUCHE preocupa-me! Ide ao parque dos bosques 
sombrios e atentai nas suas atitudes. Algo me diz que já não me são leais os 
sentimentos de SIRANUCHE. 

Oh! senhor, exclamou BANA, subservientemente. Sagrados são os amores de um 
nobre. A proteção de Buda, príncipe dos Sakias Muni, como vós, nobre também, jamais 
deixaria de existir em relação aos vossos desejos! 

– Tuas palavras são sábias, Xiri-zabá, e descansam-me o espirito. 

– Minha palavra, meu cérebro e meu corpo vos pertencem, nobre senhor! Mas... senhor! 

– Que desejais falar, BANA? Falai, eu vos ordeno! 

 

Ilustração: imagem de dois seres em grafite. 

 

– Nobre senhor, sufoca-me o coração o vos ter que dizer... DARAN, o guerreiro-chefe, 
parece... parece... 

– Falai! Falai! ordenou KAPUR enfurecido. 

– Senhor, os arcos dos olhos de SIRANUCHE lançam setas que ferem 
irremediavelmente o coração dos homens. As ondas sedosas dos seus cabelos... as 
promessas do seu andar harmonioso... tudo isso enlouqueceu o vosso guerreiro, 
senhor! Ele é jovem, fogoso e em suas veias corre rico e generoso sangue, de 
gerações de guerreiros indômitos. 

BANA continua falando e o Rajá sentia-se enrodilhado nos mil tentáculos do polvo do 
ciúme. A voz do Conselheiro, não obstante, continuava martelando os ouvidos do 
príncipe: – Que a vossa generosidade, senhor, perdoe DARAN. Ele é jovem, impulsivo... 
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Os olhos de KAPUR se tomaram de estranho brilho. As meias palavras de BANA 
despertaram-lhe no íntimo, aturdido, a fúria de uma legião de demônios! E BANA, 
secretamente, exultava com a reação de KAPUR. 

DARAN, o chefe dos guerreiros, selvagem na luta e ardente no seu fanatismo ao 
príncipe, era um dos mais sérios empecilhos aos desejos do Conselheiro. Jamais se 
afastara de KAPUR e a sua adaga era a defesa na qual repousava a segurança do Rajá. 

– Mas, continuou KAPUR, dirigindo-se a BANA: DARAN sempre me foi fiel. Muitas 
vezes, em combate, para salvar-me a vida, colocou o corpo diante das pontas 
aguçadas das lanças inimigas. 

– Senhor, sois jovem e nobre e vosso coração ainda não percebe com a devida justeza 
as intrincadas sendas do espírito humano. Não vos queria magoar, senhor, mas desde 
que me obrigais, vejo-me impelido a vos contar; numa noite de meia lua, zelando pelas 
vossas esposas no parque dos bosques sombrios, vi, contrariando as vossas ordens, 
DARAN lá penetrar, é, por alguns momentos, abrigados pelas sombras das daractelas, 
sussurrar aos ouvidos de SIRANUCHE palavras que não pude ouvir, senhor! 

– Custa-me a crer, BANA! Custa-me a crer! DARAN sempre me foi fiel! 

– O amor é a arma sutil que mata a fidelidade do mais generoso amigo, senhor! 

E a um gesto de KAPUR, BANA retirou-se do enorme salão. 

*********************** 

Distanciadas do palácio, as tendas dos guerreiros, iluminadas por tochas cujas 
chamas pareciam sílfides luminosas bailando ao sabor do vento, emprestavam ao local, 
aspecto de estranho encantamento. Situada em lugar de destaque, a tenda de DARAN, 
cognominado XER TENDUA, o tigre real, distinguia-se sobremaneira. 

O nome de DARAN tornara-se lendário entre as tribos inimigas. Em sua alma dois 
sentimentos havia: para o Rajá, lealdade; para o inimigo, destruição. A vida de combates 
e perigos constantes, todavia, não empedernira-lhe os sentimentos, e os olhos escuros de 
SUKÂNYA, uma das acompanhantes de SIRANUCHE, eram a sombra amiga em que 
repousavam todos os desejos de DARAN. BANA conhecia qual a preferida do guerreiro e 
daí nascera-lhe o demoníaco plano de intoxicar, pelo ciúme, a alma de KAPUR, fazendo-o 
destarte destruir XER TENDUÁ. Ele sabia que, nas caladas da noite, o tigre real avistava-
se com SUKÂNYA no parque das daractelas, e essa circunstância talvez facilitasse a 
consecução do seu odioso plano. O orgulho do Rajá se encarregaria do resto... 

BANA, com esse recurso, pensava conquistar o amor de SIRANUCHE. Liquidado 
DARAN, não mais teria o que temer. BANA não era homem de viver vida expontânea e 
natural. Imbuído de falsos padrões de segurança e felicidade, aplicava toda a sua capa-
cidade energética em contínuos planos de eliminação dos seus semelhantes. Todas as 
formas do medo envenenavam-lhe a mente e o Conselheiro tentava destruir esses 
fantasmas agindo em sentido oposto, invertendo a ordem das coisas e criando para o seu 
atribulado espírito novos motivos de angústias e sofrimentos. A sua consciência deslizava 
sobre eterna incerteza, e quanto mais procurava terreno seguro, mais a sua alma era 
tragada pela areia, fofa e movediça da intriga. 

Na penumbra do anoitecer, um pouco afastados dos bosques sombrios, KAPUR, 
acompanhado por BANA, divisou ao longe o vulto de DARAN de braços enlaçados à 
cintura da meiga SUKÃNYA. A entrada no parque das daractelas era proibida mesmo aos 
nobres e guerreiros, e KAPUR, cego pelo ódio não esperou ao menos que a silhueta 
feminina tomasse forma mais nítida para identifica-la. Era SIRANUCHE, sem dúvida. E 
voltou ao palácio trescalando infinito desejo de vingança. 

E no dia seguinte a ordem veio. DARAN e SIRANUCHE seriam queimados juntos 
em gigantesca fogueira armada no parque das daractelas. Pasmos e mudos, os súditos 
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de KAPUR assistiram ao espetáculo cruel. Durante horas e horas o fogo lambeu os mús-
culos de DARAN e transformou em cinzas, a peregrina beleza de SIRANUCHE. E como 
final do espetáculo, o pó negro misturou-se à terra e às lágrimas vertidas pelo povo de 
KAPUR. 

A morte de SIRANUCHE, no entanto, não entrara nos cálculos de BANA. Em vão 
intercedera pela favorita, mas KAPUR, ferido em seu orgulho, não se dignara, sequer, 
dar-lhe resposta. E os tempos foram se passando... Desanimado e triste BANA perdeu o 
ânimo de viver. A doença minou-lhe o organismo e numa tarde penumbrosa e fria o 
Conselheiro entregou a alma ao supremo juízo dos deuses. Seguira o rasto do príncipe 
KAPUR, pois o Rajá assumira os encargos de DARAN, mas sem as qualidades do 
guerreiro chefe não tardara, em expirar na ponta de uma lança inimiga. 

************************ 

Fora do burburinho do tempo, onde os raios do sol cavalgam palafrens de luz 
através dos espaços cor de prata, o espírito de BANA acordou nos jardins dos deuses. 
Todas as entidades divinas reuniram-se ao longo dos infinitos vergéis. De ébano e marfim 
eram as colunas dos templos onde se agrupavam para recepcionar os que chegavam da 
outra margem da Vida. E um deus de sorriso humano e gracioso porte, encaminhou-se 
para o Conselheiro. Era Turgífero, o receptor. BANA, o intrigante, sentia-se oprimido. 
Diante de VARUNA, o Espaço; SÚRYA, o Sol; AGNI, o Fogo e os poderosos DEVAS, o 
pequenino BANA, humilde e calado, aguardava os acontecimentos. Entrementes, os 
GANDARVAS, os músicos divinos, faziam saltar dos seus instrumentos cor de âmbar 
estranhas melodias e isso mais aumentava a tristeza e a angústia de BANA. O deus 
TURGÍFERO surgiu mais uma vez. Dos seus gestos emanava indizível doçura, Apresen-
tava-se donairoso, com as madeixas douradas jogadas sobre os ombros, à semelhança 
de um trigal batido pelo vento. TURGÍFERO era um deus quase humano e nele estavam 
disfarçadas as infinitas qualidades que tornam inacessíveis os demais deuses... Ele mais 
parecia um jovem rishi do que propriamente uma divindade. E encaminhou o Conselheiro 
através das luzes divinas. Num ponto do jardim BANA estremeceu: KAPUR, SIRANUCHE 
e DARAN, no peristilo de um templo, conversavam distraidamente entre imagens de 
pórfiro cravejadas de rubis. TURGÍFERO sorriu malicioso e um oh! de espanto ressoou 
nos eternos jardins! Esquecendo-se de que não mais existia... BANA abrigou-se sob o 
manto de TURGÍFERO e o deus dos cabelos de ouro convidou os quatro personagens a 
acertarem os seus ódios e rancores. O inimigo comum, todavia, era BANA, e KAPUR, 
DARAN e SIRANUCHE, de corações unidos nos jardins dos DLVAS, imediatamente irma-
naram-se contra o caveiroso BANA... 

– E dizer que por intriga desse cão imundo queimei o meu melhor amigo e a mais bela 
das minhas esposas; murmurou KAPUR. TURGÍFERO interveio: as ofensas nestes 
jardins não são permitidas e nem por um instante sequer consentirei a estada aqui dos 
que satisfazem os desejos de MARA, senhor dos malefícios e dos sortilégios negros... 
Cessaram os ditos e TURGÍFERO continuou: sois intolerantes com BANA. Perdido na 
ilusão de MAYA, a matéria, ele tentou possuir aquilo que possuíeis, mas como não lhe 
sobravam qualidades para tanto, BANA empregou os meios que o seu espírito lhe 
oferecia, os únicos, aliás. O intrigante, o invejoso e o covarde são necessidades ter-
renas. Se o sábio não tivesse a quem transmitir a sua sapiência, pouco lhe valeria ser 
sábio e num mundo de estúpidos o ignorante sucumbiria esmagado pelo peso da 
própria estupidez. A lei dos contrastes estabelece o equilíbrio, a harmonia... Em 
obediência a essa lei KRISHNA, o deu Azul, divino conselheiro do príncipe Arjuna, 
embora atendendo a desígnios superiores, empunhou a lança na batalha de 
Mahâbharâta, e isso será cantado através dos séculos, no imortal poema do 
BHAGAVAD GITA.  Uma humanidade composta exclusivamente de homens sábios e 
justos seria tremendamente melancólica e a mesmice permanente por certo a 
destruiria... A perfeita concordância é privilégio dos deuses e se na Terra isso 
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acontecesse os homens perderiam a razão de ser e o planeta se diluiria no Cosmos 
como um punhado de sal jogado no oceano. Dois seres que perseguem o mesmo 
objetivo, são, em face da fraqueza humana, geralmente, excitados pela vaidade; 
ambos querem empunhar o bordão da vitória e acabam por se tornar inimigos 
irreconciliáveis... Isso, no entanto, paradoxalmente, os anima a lutar, e eles avançam 
enérgicos para a meta final. De que serviria a luz se não houvesse trevas? Como se 
poderia sentir as excelsas virtudes do Amor se não existisse o ódio? A evolução 
universal, os contrastes são necessários a fim de que se possa estabelecer as fórmulas 
comparativas, um dos esteios da Lógica. Tudo no universo é movimento, é luta, é 
contraste. O frio e o calor pertencem à mesma escala e apenas se distinguem por 
questões de graus. Harmonia absoluta só existe aqui, neste eterno plano do NÃO-
SER... Odiais BANA porque o vosso conselheiro era invejoso e intrigante, E vós 
outros? O que dizeis de vós? DARAN, por cujas velas corria o sangue nobre de mil 
gerações guerreiras, só pensou em destruir. Apesar de belo e forte, DARAN nada 
edificou! A sua lealdade a KAPUR derivava de sentimentos de vaidade e orgulho, 
produtos de secular atavismo! E KAPUR? Reinando como um deus humano, 
despoticamente, dispunha de vidas como quem dispõe de dinheiros ou propriedades. A 
ambição o fez aceitar a proteção de XER TENDUÁ, e o tigre DARAN, em troca dessa 
amizade, protegeu-lhe as incursões assassinas em principados que não eram os 
seus... SIRANUCHE! A bela e meiga SIRANUCHE jamais amou KAPUR! A vaidade de 
ser a favorita e os tapetes de seda do palácio cegaram-lhe os sentimentos... Já vedes, 
portanto, que nem tão negras eram as intrigas e a inveja de BANA. E que méritos 
poderíeis apresentar por não terdes sidos intrigantes e Invejosos? Possuíeis tudo o que 
vos apetecia: terras, ouro, prestígio e poder, enquanto que BANA, de origem humilde e 
sem qualidades suficientes para resistir à inveja, só vos conseguiu alcançar pelo 
caminho da intriga... E se a vós chegou é porque os vossos sentimentos o atraíram, 
pois se assim não fosse, BANA jamais vos teria atingido... 

Boquiabertos e surpresos, KAPUR, DARAN e SIRANUCHE escutavam as palavras de 
TURGÍFERO, e os intrigava sobremodo o fato de um deus defender um intrigante. E 
TURGÍFERO continuou: a presunção e a estupidez, aliadas a um egocentrismo que bem 
caracteriza o ser humano, fazem-no, multas vezes, enveredar por estradas 
surpreendentes ou assumir atitudes grotescas e intempestivas. E, através de uma gelosia 
feita de filetes de nuvens, apontou para a Terra: olhai aqueles hindus esquálidos e 
famélicos, de pernas trançadas, completamente abúlicos, à espera que as andorinhas 
ponham ovos sobre os seus cabelos ou que as unhas recurvadas atravessem-lhe a palma 
das mãos. Eles esperam encontrar divindades nos ovos dos pássaros, ou então 
pretendem tornar-se tão leves que uma brisa mais forte os transporte aos jardins dos 
deuses. Esquecem-se, os infelizes, que se os desejássemos estáticos, não os teríamos 
enviado ao mundo... Deles esperávamos ação, movimento, reflexo da própria energia 
cósmica, e os estúpidos, transformam-se em árvores, sem a beleza e a inteligência delas, 
porém. 

– E de nós, interrogou KAPUR, o que será feito de nós? BANA não será castigado? 

– Os deuses não castigam, retorquiu TURGÍFERO. Se assim procedessem adquiririam 
qualidades humanas e deixariam de ser deuses... 

– Mas, interveio DARAN, o que dizeis dos terremotos, da fome e da peste; não são 
castigos enviados pelos deuses? 

– A humanidade, exclusivamente a humanidade é culpada desses cataclismos. Ela 
mesma, através de pensamentos desarmônicos acumulados desde a sua origem, 
provoca essas reações cósmicas, relacionadas com o seu habitáculo. Forças-
pensamento impregnadas de ódios e dissenções, não encontram pouso em nenhum 
lugar do universo, e retornam à Terra de forma calamitosa. Se, porém, o plasma 
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cósmico, através dos tempos, fosse . apenas invadido por pensamentos serenos e 
elevados, ao invés de furacões maremotos e tufões assassinos, haveria sempre para a 
humanidade a reação tranquila de eterna brisa primaveril. 

E agora, disse TURGÍFERO, apontando para as quatro personagens, voltareis ao 
mundo de onde viestes. Do hálito de BANA nascerão centenas de intrigantes que o 
representarão em todas as épocas. KAPUR se multiplicará em déspotas e das células de 
DARAN surgirão exércitos destruidores que por muitos séculos hão de marchar furiosos 
pelas campinas verdejantes. A bela SIRANUCHE será o eterno pomo da discórdia e todos 
esses contrastes vos trarão a experiência e a compreensão e quando chegardes a 
compreender o espirito da harmonia universal, sereis deuses como nós... 

VARUNA, o Espaço, em gigantescos amplexos envolveu as quatro personagens e os 
levou como plumas em direção à Terra. As palavras de TURGIFERO ressoavam-lhes nos 
ouvidos: sereis intrigantes... sereis déspotas... sereis guerreiros... E assim foi feito! 

 

O DIA DAS MÃES 
 

Por mais digna que fosse a razão de se ter escolhido como "Dia das Mães" o 
segundo domingo de Maio, muito mais importante seria a adoção do dia 13 desse mesmo 
mês, para tão bela homenagem, como vem fazendo a Sociedade Teosófica Brasileira. 

Vejamos os motivos desta nossa sugestão, que inclui, para justificá-la, as chaves 
cientifica, filosófica, religiosa e lingüística. Comecemos analisando a letra "M", com a qual 
se escreve os nomes MÃE e MULHER, mas também o de MARIA e o de MAIO, que é o 
mês a Ela dedicado. No alfabeto hebraico ou do Judaísmo, do qual, como se sabe, o 
Cristianismo teve a sua origem, a letra M ou MEM, é a 13a, e não só é representada pelas 
águas, como seu principal hieróglifo é um fruto. Tanto bastaria para o dia Treze ser 
dedicado a todas as mães do mundo. Sim, as águas do parto, anunciadoras do fruto 
bendito de todas as mulheres: o Filho. Símbolo, portanto, da Maternidade. Não foi o 
próprio Jesus anunciado por um Anjo à Virgem Maria, como "Bendito o FRUTO do teu 
Ventre"? Maria, a Virgem Divina, a Rainha do Céu, é o símbolo precioso de todas as 
Mães e mulheres do mundo. Na índia, os homens de maior cultura filosófica e religiosa, 
adoram a "Divina Mãe Universal", como símbolo, ao mesmo tempo, de criação e 
libertação. Os cabalistas vêem em Shekinah esses mesmos atributos criadores e 
libertadores. 

A Igreja Católica consagra, por sua vez, o dia 13 de maio à N. S. de Fátima, 
considerada – ao par da das Graças – “como a mais milagrosa". Como data política, o 13 
de maio é o da Libertação dos escravos, data esta que nos honra e dignifica, perante nós 
mesmos, perante a Divindade, pois que ninguém tem o direito de escravizar a outrem, 
seja qual for o setor da vida que se nos apresente. 

Libertamo-nos, pois, de acordo com a nossa própria cultura, tanto cientifica, como 
filosófica ou religiosa, das coisas inexpressivas, ou que não traduzem correta e 
cabalmente o seu original sentido, muito bem expresso no conhecido termo: Sabedoria 
Iniciática das Idades ou TEOSOFIA. 

"Bendito seja o Fruto do ventre de Maria", mas, também o de todas as Mães ou 
mulheres que sabem honrar tão dignificantes nomes. 

"Spes Messis In Semine" (a esperança da colheita reside na semente) é o lema da 
Sociedade Teosófica Brasileira, em relação a tão preciosos Frutos ou Germes Benditos 
da Civilização futura, para a qual a mesma Instituição trabalha. 
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MÃES 

GUILLY FURTADO BANDEIRA 

Hoje é todo fulgor o meu verso ligeiro,  

loiro raio de sol beijando o pó da estrada,  

para poder louvar-te, ó "dia" alvissareiro,  

ó "Domingo das Mães" na mais bela toada!  

num vórtice de luz, volteando, ascende  

às planuras do Além, nas ondas da saudade,  

busca a "Mãe" que do céu uma benção desprende  

para o filho, na terra, imerso na maldade. 

 

Numa nuvem descende, a cair, qual o orvalho  

que goteja num lírio o pranto da alvorada, 

ou tremendo, a oscilar, bem na ponta de um galho,  

é lágrima a tombar na teia da ramada, 

e vai, transmite à "Mãe", cujo filho em prisão  

sofre a pena de um mal que nunca praticou, o  

bálsamo da fé, o alento ao coração 

da esperança que Deus na alma humana plantou.  

 

E, à "Mãe" que chora, triste, o filho já perdido  

que a guerra sepultou nas lonjuras distantes, 

vai, meu verso, levar o abraço mais sentido  

no silencio da dor das almas soluçantes ...  

A "Mãe" que desolada e só no abandono,  

aperta, o coração e os filhos acarinha,  

folha caduca ao vendaval do outono, 

meu verso é para ela um vôo de andorinha.  

 

A "Mãe" solteira e s – heroína da vida –  

que leva pela mão o filho pequenino 

e no trabalho escuda, em face à dura lida, 

o seu crime de amar ... ofereço-lhe um hino.  

E, a ti também, ó "Mãe" que a miséria atirou  

na lama e na agonia, explorada e tristonha,  

mas, para cujo filho o futuro inda sonha  

feito de honra e glória, a ti, meu verso dou  

como se fora um lis que da lama brotou ...  

 

Na síntese final o meu supremo verso 

resumo na homenagem às "Mães" da terra inteira,  
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numa prece de amor tão pura e verdadeira, 

que há de vibrar no espaço, em ondas, no universo!  

E sobe, verso meu, na espiral da poesia, 

ao coração da "Mãe Eterna e Universal"...  

 

Ó Mãe Imaculada! O Mãe terna e auroral!  

roga por todas nós, Mães da terra, ao Teu Filho,  

Tu, que entre nós e Ele, és o laço e o atilho,  

Ave, Cheia de Graça! 

Ora por nós, MARIAI... 

  

 
A CRISE CONTEMPORÂNEA 17 

 

Dr. LUIZ EDUARDO DA SILVA MACHADO 18 

Presidente do Instituto Hermes do Rio de Janeiro 
 

A vida se traduz por uma constante e inexorável tendência à modificação, à 
reestruturação, na efervescência dos sentimentos e dos interesses que se misturam, que 
se fundem, que se repelem, ora, magnificamente entrosados, ora, no mais horrível dos 
desentendimentos, sugerindo a figura abissal e apocalíptica de um monstro, que não se 
entendendo, não podendo compreender a agitação de seu próprio corpo, volta-se contra 
si, e se devora, na tentativa louca e vã de cessar o caos, de amainar o turbilhão. 

No rodopio vertiginoso e alucinante da vida moderna, o homem, inteiramente 
desamparado, tonto, inteiramente zonzo pelo zumbido e pela trepidação incessante das 
máquinas, se esquece de si próprio, da sua própria natureza e, tentando acompanhar o 
ritmo acelerado, começa a se agitar e, nessa agitação, totalmente desorientado, volta-se 
para todos os lados, em busca de um ponto fixo, de uma referência, de uma norma, de 
uma diretriz. 

E o que encontra? – Apenas braços que se estendem, mãos que se crispam, 
bocas ressequidas e olhos desmesuradamente abertos, todos como ele, absolutamente 
semelhantes, ridiculamente comparáveis, pela padronização, pela uniformização, pela 
bitolação das idéias, pelo cerceamento das liberdades, todos, todos fartos de promessas, 
todos desesperançados, todos entregues a si mesmos, sem direção, sem nada, sem na-
da... 

Vivemos num mundo altamente civilizado, num mundo feérico e maravilhoso, 
cercados, como os sultões, no auge do lslamismo, de escravos, que, na subserviência, na 
solicitude exagerada, na inclinação das espinhas, exercem o mais severo despotismo 
sobre aqueles que se dizem seus senhores. 

Sim, quem não admira, quem não se serve do telefone, do rádio, da televisão, do 
automóvel, do avião? Quem nas suas cozinhas não se aproveita da geladeira, dos 
liquidificadores, dos batedores de bolo, dos centrifugadores? Quem não inveja um 
hidramático, quem não sonha com o helicóptero ou com uma viagem num avião a jato? A 
eletrônica ai está, com seus aparelhos fantásticos, com células fotoelétricas, com 
                                                        
17 Tese apresentada à Sexta Convenção da S.T.B., pela FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA, em S. Lourenço, em Fevereiro. 
18 Membro da S.T. B. 
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válvulas, com infinidades de instrumentos verdadeiramente mágicos, para servir ao 
homem, satisfazendo as suas mais ínfimas necessidades, contribuindo para o conforto e 
para a satisfação íntima. 

São criados, são fâmulos mecânicos que estão a nossa disposição; sempre 
prontos a obedecer, sempre dóceis, desde que se lhes dê a conveniente atenção, a 
periódica regulação. 

O gênio humano sempre foi fértil em criações, em imaginar dispositivos que 
facilitassem a vida, que aumentassem o conforto. Todavia, tudo tem o seu preço; na 
economia natural, nada é cedido, tudo é adquirido. Jamais nos furtaremos ao pagamento; 
jamais se trapaceia com a natureza; o máximo que nos concede é a forma do pagamento. 
Objetos, bem são adquiridos, ou a sangue, ou a moedas. O conforto material é pago em 
tranquilidade. 

Realmente, estamos otimamente dotados, servidos por inúmeros escravos 
técnicos, mas o que lucramos com os botões e com os comutadores, perdemos em 
sossego. 

Temos telefones, automóveis, aviões a jato, mas tudo se complicou, e o tempo 
parece que anda mais depressa; as dificuldades se aglomeram; tudo são problemas, tudo 
é incrivelmente complexo e árduo. O homem se desespera, luta titanicamente para vencer 
os horários; gasta as suas energias, pois o “ponto” e também se modernizou e apresenta 
um belo e trágico relógio. No afã da sua luta diária, o homem suspira pelos áureos tempos 
do carro à cavalo, do gás, da tranquilidade perdida. 

Quem, hoje em dia, tem tempo para sonhar? Quem hoje em dia admira e se 
extasia ante um pôr do sol? Quem hoje em dia para na contemplação de uma flor? 

Não há tempo!... É preciso pegar o lotação; o bonde vem apinhado. Desastres, 
confusões, engarrafamentos. Alto-falantes berrando, políticos prometendo e o custo da 
vida subindo, subindo cada vez mais... 

É a época do barulho, do caos, da agitação. Tudo é difícil, e até as diversões, um 
desprazer. Cinemas, teatros, lotados; gente em pé, discussões. Vencer o trânsito, 
atravessar uma rua, é uma verdadeira aventura. Mais seguros estaríamos em plena 
floresta africana, com leões, tigres, jacarés que nas metrópoles desafiando a perícia, 
suportando os “finos” dos carros e dos ciclistas. O bom humor desapareceu; surgiu em 
seu lugar a carranca. A cortesia cedeu a sua vez para o força bruta, para a agilidade, para 
as pernas mais rápidas. 

E quem vence na vida? Só os astutos, os mais audazes, pois estamos no clima 
ideal dos aventureiros, dos chantagistas, dos gananciosos. A honestidade se transformou, 
perdoem ti expressão, em estupidez. Ser inteligente é se aproveitar dos cargos, é 
exorbitar as suas funções, é fazer fortuna fácil, exigindo comissões, avançando no erário 
público, negociando no mercado negro, valendo-se da complacência criminosa das auto-
ridades. São as fortunas que surgem não se sabe de onde. Indivíduos, que dum dia para 
outro, ocupam e desfrutam situações privilegiadas. Nada mais comum que essas, 
verdadeiras estréias novas, que iluminam o firmamento, ninguém sabe como. 

É a época dos grandes extremismos. Enquanto a maioria, totalmente esquecida, geme as 
suas dores, não sabendo por que vive, dizem que pobre só vive de teimoso; a minoria 
privilegiada desfruta as facilidades, goza impunemente os seus crimes. 

E por que tudo isso? Donde vem o exemplo? – A  imoralidade e o vício nos 
chegam de cima. Protegidos pelas imunidades que os altos postos estranhamente 
conferem, e confiantes na tibieza moral de seus companheiros de administração, os 
potentados, os, eleitos da fortuna, se valem de todos os meios, e todos são igualmente 
bons, para satisfazer a concupiscência, a vaidade, aumentando a riqueza individual, em 
detrimento do patrimônio da nação. 
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Em regime como esse, nada é possível, nenhuma medida profilática pode ser 
tomada, pois todos, ou quase todos, estão infectados, contaminados pelo mesmo mal, e a 
culpa de um, é a culpa de todos. Por sua vez, a burocracia impede as ações 
moralizadoras, eterniza os processos, multiplica ao infinito os inquéritos, e surgem as 
comissões de investigação e tudo se perde num emaranhado de complicações, tão 
complicadas que ninguém entende, nem quer entender. 

 a falência total dos regimes; a decomposição das instituições. Desde o lar, a 
escola, e as mais diversas instituições, privadas ou públicas, tudo se constrói em bases 
falsas, tudo é aparência, como os famosos túmulos da acepção bíblica, caiados por fora, 
brancos, e na alvura exterior, escondendo a podridão, disfarçando os miasmas que lhes 
vão por dentro. 

A família é o esteio da civilização; é o núcleo por onde o homem, que nasce como 
um verdadeiro animal, se socializa, se torna humano. As bases para ser um ente social 
são biológicas, mas o pensamento, a palavra, os recursos para a comunicação, os 
comportamentos socializados, o indivíduo só os adquire em convívio, em associação, e é 
a família que vai tornar possível esse primeiro convívio nos primeiros anos da vida do indi-
víduo. Tanto é importante e primacial esse convívio que Aristóteles ao reconhecer no 
homem a alma, criou o conceito do homem social. Humanizar o homem, eis o alvo, eis a 
missão da família. 

E que se depara hoje em dia? – Um lar que não mais merece essa designação. As 
crianças entregues às babás e às empregadas, que se preocupam com tudo, menos com 
o guri, ou com a menina. 

A mãe que devia cuidar, com o carinho, com a compreensão que só ela tem e pode 
dar, está fora do lar, entregue às suas diversões, aos seus jogos, ou se é mais culta, se 
tem as suas veleidades, às suas tertúlias artísticas e literárias. Não importa qual a 
desculpa; o que importa é que está fora, prima sempre pela ausência. 

Se esses aspectos não contribuem para o afastamento da mãe, a dificuldade da 
vida, obriga muitas vezes, a mulher a trabalhar fora, nas repartições, lutando pela 
sobrevivência, auxiliando o marido na busca do pão de cada dia. 

De uma forma ou de outra, as crianças sofrem as consequências. Vão crescendo 
sozinhas, vão adquirindo amizades estranhas, nocivas na maioria dos casos, vão 
aprendendo, desde cedo, a mentir, a tergiversar. 

As horas de lazer das crianças são pessimamente aproveitadas. Não podendo se 
confinar no apartamento pequeno demais para um, descem e aos magotes se entretêm 
nos seus jogos, enquanto o entardecer não vem, com a escuridão de uma iluminação 
deficiente, perturbar o andamento dos jogos. Desse momento em diante, param os jogos 
e começam as conversas. As mais mirabolantes questões são apresentadas, e o pe-
quenino e imaturo cérebro se vê diante de terríveis enigmas. Se entrechocam problemas 
que desafiam a psicanálise do Dr. Freud. Tudo contribui para a má formação da 
mentalidade juvenil, que sem o concurso dos pais, sem o carinho da mãe, em particular, 
se corrompe aos poucos, e muitas vezes, ao lermos a crônica policial, nos assombramos 
por ver, praticadas por seres tão jovens, e aparentemente tão inexperientes, os mais 
terríveis, e porque não dizer, escabrosos atos? 

Dizem os pais que não podem com os filhos; que são impossíveis, que são isso, 
que são aquilo. Dizem mais que a escola não dá educação, que tudo está perdido; que 
não sabem o que fazer. 

A escola, senhores, não pode fazer milagres. Não pode preencher a lacuna que o 
lar deixou aberta. Mesmo que o quisesse fazer não o poderia, pois, abarrotada como está, 
tendo que ministrar os ensinamentos, tão variados como extensos, não tem tempo para 
formar, se mal tem tempo para informar. 
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A escola, atualmente, não educa, instrui. E isto sem levarmos em conta a 
mercantilização do ensino. Nada tão corriqueiro como a afirmação que a escola é um 
grande e bom negócio. Ensina-se latim, matemática, história, geografia, como quem no 
armazém vende bacalhau, arroz, cachaça... Muda apenas a mercadoria, mas a finalidade 
é a mesma: fazer dinheiro. E quanto mais melhor... 

Os pais gritam que as escolas não prestam; as escolas bradam que nada podem 
fazer, que a culpa é dos pais que não dão educação aos seus filhos. 

Queixas e lamúrias de parte a parte. A verdade ninguém a quer reconhecer. Está 
tudo errado, e o erro vem se acentuando, a medida que as gerações se sucedem. 

E a criança vai crescendo; eis que surge o adolescente. Indócil, por disfunção 
orgânica, aparece no cenário como uma personalidade trepidante, com infinitos 
problemas, de ordem física e psíquica, querendo ao universo inteiro abarcar, na 
exteriorização de um idealismo maravilhoso e lírico. O mundo que cria com a sua 
imaginação exaltada, choca-se com o realismo cruel e sem graça do mundo em que vive. 
Encontra incompreensão; todas as portas fechadas; não tem em que se amparar. O 
idealismo, dos dezesseis anos desaparece e, na misteriosa alquimia dos sentimentos, 
surge o materialismo, o realismo inexorável. 

No conflito dos sentimentos, no drama de estar só, se origina a angústia que tão 
tragicamente caracteriza a época atual, sublinhando a filosofia com os escolas 
existencialistas, com as doutrinas mais paradoxais. 

Da revolta no mundo das idéias, passamos para a revolta no campo social. 

São as escolas socialistas, marxistas e anarquistas que procuram resolver o drama 
da vida moderna. 

O homem de hoje tem necessidade de tudo; não sabe como adquirir o pão; e 
também necessita de conforto espiritual. Se mal consegue viver fisicamente, pior ainda 
psiquicamente. 

Criado por si, desconfiando de tudo e de todos, carece de boa vontade, e se torna, 
finalmente, um revoltado. 

Só se ouve falar, em reivindicações, em greves, em dissídios, em lutas de classes, 
tudo conduzindo à revolução, à desordem, ao caos. 

Já não mais se acredita em reformas pacíficas; somente se crê em renovação pela 
agitação, pela sublevação da ordem. Os órgãos que lutavam por esclarecer e bem 
orientar a opinião pública, como a imprensa, o rádio e a televisão, estão sendo cerceados, 
quando não, como em certos países, totalmente fechados, para que o clamor, para que a 
justiça não se faça sentir, para que não se aponte as situações ilegais, os crimes contra a 
nação e contra os direitos individuais, garantidos pela constituição, pregados na carta dos 
direitos do homem. 

Caminhamos celeremente para o conflito social; até hoje nenhum passo foi dado 
para impedir, ou ao menos retardar, a marcha para o abismo. As gerações 

Já surgem corrompidas, pois não há o convívio no lar, as escolas não formam a 
personalidades, o indivíduo. entra para a vida, absolutamente desamparado e sem 
preparo algum. É presa fácil das mais ilusórias doutrinas, ou então, com grande e 
espantosa. docilidade, se deixa convencer pela flagrante e solerte demagogia. 

Facilmente se dominam as mentalidades, facilmente se conduzem as multidões 
pelos mais escusos caminhos. O homem está cego, alucinado pelas dificuldades, sem 
saber o que é conforto e carinho, vive uma vida sem expressão, sem significação, 
quando, no entanto, a vida é maravilhosa, quando a natureza se esmera por bem se 
apresentar, para bem desempenhar a sua missão junto ao homem, que hoje nem mais a 
reconhece. 
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De nada adianta apontar os erros, estabelecer a crítica, se não pudermos, pelo 
menos, esboçar a tentativa de melhoria do padrão humano. 

O mal que observamos tem raízes profundas e de nada vale aparar os galhos, sem 
extirpar a raiz. É preciso a renovação total, é urgente não a volta à natureza, a vida 
simples, como apregoou a tanto tempo Rousseau, mas a volta à verdadeira natureza do 
homem, a adaptação do homem à vida socializada, para que tudo se harmonize, para que 
o homem esteja inteiramente a vontade, perfeitamente esclarecido, cônscio das suas 
responsabilidades, integrado no seu trabalho, seja qual for, e cooperando pela 
humanidade. 

O problema, é um problema de educação, um problema de formação. De pouca 
monta as reformas coletivas; o indivíduo é que necessita de cuidados, de atenções que só 
o lar e a escola podem dar. 

Lar e Escola, eis o binômio salvador. Tudo o mais são panacéias, são analgésicos 
para o sofrimento. 

A criança ainda é a esperança. Não temos o direito de perpetuar o crime, de 
eternizar o mal da péssima educação. Ainda há tempo para proteger os nossos filhos, e 
os protegendo, estamos cooperando pelo mundo, estamos auxiliando a luta contra a 
corrupção. 

Se o mal é geral, a salvação é individual. Não se pode oferecer normas; cada ser é 
um mundo próprio e como tal tem que ser tratado. Cada um é um caso especial, e o 
tratamento de um, é a perdição do outro. O problema é complexo, nem o poderia deixar 
de ser. Mas tem que ser atacado, e temos que vencer para que a concórdia, o amor e a 
felicidade de novo estejam na Terra. 

SPES MESSIS IN SEMINE, a esperança da colheita reside na semente, sempre foi 
o lema que norteou as atividades da Sociedade Teosófica Brasileira, e hoje mais do que 
nunca se ergue bem alto, para, exaltando a figura da criança, da criança brasileira, nela 
depositar todas as esperanças, pois aí se encontra a beleza, a simplicidade e candura, 
que não podem morrer, que precisam sobreviver, para que a vida continue pujante, bela e 
radiosa. 

 

SOBRE O TERMO “RELIGIÃO” 

 

Sobre o termo Religião o eminente teósofo, Dr. Mario Roso de Luna, diz o 
seguinte, na Introdução de «El simbolismo de Ias religiones del mundo”: “ligo, ligas, ligare, 
é atar ou ligar em latim, e re-ligo, religas, religare, “ligar duas vezes”, a pura etimologia de 
nossa palavra religião. É, portanto, religioso tudo o que liga e irreligioso, o que separa ou 
desliga. Religião, portanto, não é crença, mas a dupla “ligadura” de fraternidade entre os 
homens, segundo a sua etimologia latina. 

Diz, por sua vez, o Insigne teósofo Franz Hartmann: “O verdadeiro fim de um 
sistema religioso, deve ser, portanto, ensinar como pôde uma pessoa desenvolver a 
potência de perceber a Verdade. Pedir a alguém que acredite na opinião expressa por 
outro e que fique satisfeito com semelhante crença, é o mesmo que desejar que ele 
continue na ignorância, confiando mais em outro do que em si mesmo. Uma pessoa sem 
conhecimento, não pode ter convicção nem fé, e a sua opção por qualquer sistema, 
depende das circunstâncias sob as quais se criou ou se viu rodeada. A única maneira 
pela qual o homem chegará à verdade, é amar a verdade pela própria verdade, livrando, 
ao mesmo tempo a sua inteligência de todo prejuízo e predileção, para que a Luz que 
cintila esta verdade penetre em sua mente”. 
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Com efeito, só a mente desenvolvida, bem dirigida e educada, pode discernir com 
exatidão e penetrar nos mistérios ocultos da Natureza. Só os de coração puro, podem ver 
a Deus. 

“Religião, no seu verdadeiro sentido – diz ainda Franz Hartmann – quer dizer a 
ciência que examina o vinculo com que está unido o homem à causa donde se origina, ou 
melhor, que trata da relação entre a Humanidade e o mundo das causas. A verdadeira re-
ligião é, por isso mesmo, uma ciência mais elevada do que outra qualquer. Religião e 
Ciência, em seu sentido mais profundo, são em realidade a mesma coisa. Por outro lado, 
uma religião que se prenda às ilusões e uma ciência ilusória, são igualmente falsas e, 
quanto maior for a obstinação com que se prendam a essas ilusões, mais pernicioso será 
o efeitos. 

 

 
NOTÍCIA DE POUSO ALTO 

A Prefeitura Municipal de Pouso Alto, através de seu mui digno Prefeito, Sr. José 
Ribeiro Pires, doou à Sociedade Teosófica Brasileira e a alguns de seus membros, 
terrenos para a construção de um parque recreativo e de grande numero de residências 
que permitirão, aqueles membros da S.T. B., firmarem-se na Cidade de sua eleição. 
Estão, pois, de parabéns a S. T. B. e também a cidade de Pouso Alto. 

 
AULAS TEOSÓFICAS 

(Sob os auspícios do Departamento de Correspondência da S.T.B.) 

 

AULA No 4 

 

Poderá o prezado leitor pensar: Então, se devo ser tolerante, se devo transigir, vou 
deixar tudo como está; não protestarei quando alguma cousa se me afigure errada; não 
reclamarei contra o que me parece injusto. Não, positivamente, não é esse o nosso 
pensamento; não nos teremos feito, então, claramente entender. 

Exemplifiquemos: Ao vermos uma pessoa poderosa prejudicar outra que lhe esteja 
abaixo, devemos ficar de braços cruzados, inermes, com receio de estarmos sendo 
intolerantes para com o primeiro? Talvez devamos fazê-lo, talvez não. Para ser bom 
julgador, é imprescindível que se tenha amplo conhecimento das causas em julgamento, 
dos pontos de vista em que se colocam os interessados, e encarar todas as alegações, 
de parte a parte, com uma perfeita isenção de ânimo e senso de equilíbrio, sem que se 
tenha tomado previamente o partido de nenhum dos litigantes. Mas para isso, mister se 
faz que o julgador não tenha o mínimo interesse pessoal envolvido na questão em litígio, 
nem interesse na causa propriamente, nem a menor simpatia prévia por uma das partes. 
Contam, da justiça dum velho rabino que, chamado a servir de juiz numa causa, declarou-
se incompatibilizado porque, em certa ocasião, uma das partes em querela lhe tinha 
oferecido a mão para apoio ao saltar da viatura em que viajava, Por menor que seja a 
honraria, a alma se inclina inconscientemente para a causa de quem ofereceu, e com isso 
a isenção de ânimo desaparece. 

O Espiritismo, para dar outro exemplo, baseia-se na caridade, isto é, em favorecer 
o próximo por todos os meios possíveis; quer doutrinando física e astralmente, quer 
distribuindo aos mais necessitados as cousas físicas duque carecem. Estará certo ou 
errado? Para tal julgamento, teremos que procurar as razões do sofrimento, como 
Gautama-Buda, há mais de 2.500 anos, que dedicou sua vida a pesquisar as causas da 
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dor e os meios de evitá-las. Achar-nos-emos defronte do mais intrincado problema 
humano e filosófico, o do conhecimento da Lei que rege as causas, suas origens e seus 
efeitos. Ver-nos-emos a braços com a reação, com os dois aspectos preponderantes da 
Lei de Carma, dos conceitos de determinismo e livre arbítrio. 

Quais os efeitos dos conselhos dados às entidades astrais pelos espíritos? Trará 
isso reais proveitos aos seres do plano astral? As pessoas que morrem deixar-se-ão 
comover ou influenciar diante dos pedidos amáveis e paternais dos instrutores espíritas? 
Admitida a possibilidade de o corpo astral ser uma similitude perfeita do corpo físico, o 
que será assunto de nossos estudos posteriores, deveria o desencarnado possuir uma 
das virtudes terrenas – ser acessível aos conselhos, ser sugestionável para o bem. 
Ademais, deveria não estar sofrendo, neste outro lado da vida, nenhuma influência de 
seus atos praticados no plano físico; estar, enfim, continuando uma vida sem que, no 
entanto, houvessem elos que o responsabilizasse pelos próprios atos no plano físico. A 
admitir tal cousa, então mais certo se faria a catequese antes da morte, muito mais fácil 
por não precisar de intermediários (médiuns), que levam consigo a desvantagem das 
interferências pessoais. Recairíamos, assim, num estágio muito próximo do materialismo 
vulgar, em que os problemas post-morte não existem ou não são dignos da atenção por 
parte dos vivos. 

Não queremos, com essas asserções, passíveis de pesquisas por qualquer de vós, 
dizer que o Espiritismo seja uma mentira. A sua existência foi necessária num período em 
que a humanidade atravessava um materialismo grosseiro, tenaz e prejudicial à evolução. 
Então tornou-se indispensável um choque de doutrinas, por meio de fenômenos 
psíquicos, que, quebrando os diques estreitos dos conceitos científicos do século XIX, 
obrigasse os homens a olhar para fora desses limites e tivessem vontade de dirigir sua 
atenção para a existência desses problemas considerados sobrenaturais, alargando, 
portanto, inevitavelmente, seus pontos de vista. 

A meta final não poderia parar no mundo astral. Este era apenas uma passagem 
para o mundo da mente superior, convenientemente dirigida, ou antes, devidamente 
aparelhada em suas experiências através do corpo e da alma. Foi com o surto da 
Teosofia contemporânea, com o advento de Helena Petrovna Blavatsky, que esse 
processo histórico da evolução do pensamento pôde se realizar. Sobre esta figura, tão 
proeminente como estranha, falaremos mais tarde. 

 

AULA No 5 
 

Com o bosquejo que fizemos da história da Teosofia, damos por finda a primeira 
parte desta série de aulas. Passaremos, agora, à segunda parte, cujo programa consiste 
na exposição dum resumo sobre a matéria que será desenvolvida nas aulas 
subseqüentes.  

Queremos mostrar, com a súmula que vemos ex. pondo, que o ensino da Teosofia, 
para ser bem aproveitado, não pode deixar de seguir a via natural da, evolução. 

Temos certeza, baseados em experiências, de que, quando se apresenta um 
conhecimento completo sobre assunto iniciático, a parte assimilada não ultrapassa de 
20%. Requer-se uma verdadeira mudança nas regras do pensar e das atividades da alma 
para que o homem aprenda a explanação de uma lei oculta, porque esta jamais está 
separada da prática. Podemos indicar, como exemplo, o fato de que há dezenas de livros 
sobre Teosofia e Ocultismo, publicados em vários idiomas, inclusive o nosso; há centenas 
de milhares de pessoas que “devoram”, esses livros, opinam sobre seu valor, estudam-
nos até, mas não conseguem (a não ser que estejam de posse duma vontade férrea e 
mente lúcida para distinguir o bom do mau e seguir o reto caminho) aproveitar dez por 
cento do que leram. Podem, sim, adquirir cultura de uma qualquer escola a que mais 
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propendem, mas não chegam a realizar, dentro de si, o conhecimento que passou por 
seus olhos. Ademais, salvo raríssimas excepções, não há livros expostos ao público que 
ensinem um método de superação; há, infelizmente, muita literatura que detalha diversos 
exercícios psíco-mentais e físicos e que têm provocado incomensuráveis prejuízos 
individuais, porque os exercícios de semelhante natureza não devem ser praticados 
indiscriminadamente, mas sim, obedecer a uma norma ou sequência, diferente para os 
diversos grupos de seres, e sem a qual só podem causar desequilíbrios nervosos, fonte 
de outros muitos males. 

Ao mesmo tempo que a prática deve obedecer a rigoroso critério, o 
desenvolvimento teórico também está sujeito às mesmas leis. Nossa mente é modelável 
como essa massa que as crianças usam, de várias cores, para construir suas figurinhas. 
E, não é possível, com choques arbitrários, alcançar um intelecto com forma nítida e pura, 
que faculte refletir o sublime conhecimento da Verdade. 

Não é por outro motivo que estas aulas evitam, de inicio, profundos e completos 
dados sobre determinada matéria. É necessário, primeiramente, uma visão panorâmica 
do que nos propomos estudar, para, depois, paulatinamente, penetrarmos às praças, 
avenidas e becos da grande cidade que constitui o conhecimento teosófico. 

Fizemos essa longa advertência para justificar a razão de ser do ensino vagaroso 
como estamos ministrando. Segue-se como corolário a seguinte recomendação: cada um 
dos nossos prezados leitores procurará ler as aulas duas vezes pelo menos em dias 
diferentes, usando o seguinte processo: da primeira vez lerá a aula fazendo em seguida 
uma rápida memorização do que leu, podendo meditar sobre os pontos mais interessan-
tes, isto é, primeiro procurará lembrar-se do assunto da aula, podendo, para isso, usar de 
lápis p papel, e, quando julgar que está toda  a aula lembrada, fará a segunda leitura, 
para Completar o estudo com os pontos. esquecidos. Então, persistindo dúvidas sobre o 
assunto, anotá-Ias-á num caderno e, se for o caso, fará sua consulta ao Departamento de 
Correspondência, à rua Buenos Aires, 81 – 2o - Rio de Janeiro. 

Muito importantes são suas anotações periódicas no caderno, onde podem, 
também, ser traçados esquemas, resumos, observações e criticas sobre a matéria 
estudada. Verá, assim, depois de algum tempo, como se realiza seu progresso, como se 
modifica sua maneira de encarar as coisas e os problemas da vida. 

Em aulas mais avançadas, procuraremos ensinar um método para que cada leitor 
ou leitora se cerque do necessário ambiente místico ao realizar seus estudos teosóficos. 

Que a Paz interior esteja com todos os nossos prezados leitores é o que 
desejamos sinceramente. 

 
 

Anchieta ou o Evangelho das Selvas 
DIÁRIO DE LÁZARO 

Volume III, de Obras Completas de Fagundes Varela  

Estrofes X e XI 

 

"Alma inspirada de Anchieta ilustre  

Espírito do apóstolo das selvas!  

Sábio e santo, luzeiro do futuro! 

Tu, que nas solidões do Novo Mundo  

Sobre as alvas areias, borrifadas 
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Das escumas do mar, traçastes os versos  

Do poema da Virgem e ensinaste 

Aos povos do deserto a lei sublime 

Que aos reinos do Senhor conduz os seres;  

Ensina a minha musa timorata 

A linguagem celeste que falavas! 

Dá-lhe a doce expressão, a graça infinda,  

A força, a eloquência e a verdade  

Dessas singelas narrações, que à noite  

Fazias nos outeiros, nas florestas, 

As multidões que ouvindo-te choravam,  

E pediam as águas do batismo! 

E tu, oh! desditoso, exímio bardo,  

Cujo leito final buscam debalde  

As abelhas das verdes espessuras  

para seu mel depor, como as do Himeto  

Do divino Platão sobre o movimento...  

E cada novo estio o mar procuram, 

E zumbem sobre as águas mugidoras  

Que furtaram teu corpo ao pátrio solo!  

Grande Gonçalves Dias! Desses páramos,  

Onde viver sonhava, e vive agora 

Tua alma gloriosa, envia, oh! mestre,  

Envia-me o segredo da harmonia 

Que levaste contigo!... Assim, apenas,  

Meu santo empenho vencerei contente. 

************************************************************ 

"Reina fundo silencio. Passo e passo  

O homem do Evangelho se encaminha  

Para o meto das gentes reunidas;  

Qual o astro que as veigas ilumina  

E faz abrir a flor, saltar o inseto,  

Romper-se a bela e nítida crisálida,  

Cantar o passarinho, e a leve corça  

Pular pelas campinas orvalhadas.  

Assim rebenta a vida e o movimento  

À medida que o mestre se aproxima.  

Sobre grande fogueira a chama brilha,  

Robustas mãos arrastam duros cepos;  

Outras mais frágeis pelo chão estendem  

Lisas, moles esteiras, ramas frescas,  
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Ajoelham por fim, e o missionário,  

Para a imagem de Cristo se voltando,  

Repete as santas orações da noite. 

Da noite as orações já terminadas,  

As gentes abençôo, e então começa  

Da Redenção a história sacrossanta, 19 

Que a musa do poeta ornou de flores,  

Tristes flores sem viço e sem perfume". 

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

Mas aí não ficaram, Varela, "os teus cânticos do passado", pois que, em verdade não são 
mais do que profecias do futuro, como prova "a Redenção outrora começada", hoje estar 
mais firme nas selvas, nos campos, nas cidades, no Brasil inteiro, como complemento de 
tudo quanto esses mesmos "cânticos" enalteceram. E isto, sem necessidade de pedires 
auxilio algum a outro poeta mavioso, como foi Gonçalves Dias –  seja "de perto ou de 
longe", pouco importa, se representara "o segredo da Harmonia de teu próprio éstro, pois 
que, "se a Musa do poeta ornou de flores, não, corno tristes flores sem viço e sem 
perfume", auxiliou, no entanto, a que fosse formado o enorme e precioso "canteiro", que 
do Amazonas no Prata se estende, no auri-verde colorido de seus campos marchetados 
de estrelas rutilantes, na mais bela de tildas as alegorias, que é aquela que se acha 
escrita na BANDEIRA BRASILEIRA. 

Dedicado ao "Quarto Centenário de São Paulo". por H. J. SOUZA 

 
Ilustração: foto 

Legenda: 

Um grupo de senhoras e crianças da elite carioca que, equiparadas a número igual 
de homens, deu ingresso na série C da S.T.B. no dia 21 de Março p.p. depois de terem 
cursado as séries A e B da mesma Sociedade. 

 

O mesmo se deu nos últimos meses deste ano nas diversas Instituições filiadas à 
S.T.B. a começar pelo seu Departamento desta Capital, para todo o Estado de S. Paulo, 
incluindo os Institutos de Santo André e Campinas, o de Belo Horizonte e Pará. 

Pelo que se vê as fileiras da S.T.B. vão aumentando consideravelmente, graças à 
alta compreensão do Povo Brasileiro do papel importante, que tem o nosso privilegiado 
Pais no futuro imediato do mundo. E isto, por que “o Brasil é o Santuário da iniciação 
moral do gênero humano a caminho da sociedade futura”. 

SPES MESSIS IN SEMINE (“a esperança da Colheita reside na Semente”). 

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

AOS ASSINANTES DE "DHÂRANÂ" E DE "O LUZEIRO" 

Tanto os antigos assinantes de DIIARANA, como os de O LUZEIRO, continuarão a 
receber a revista DHÂRANÂ, em seu novo Ciclo, até que finalizem as suas assinaturas. 
Por outro lado, solicitamos que estas sejam renovadas em tempo para que não haja 
qualquer Interrupção na remessa da publicação. (a Redação) 

 

                                                        
19 Todo o grifo é nosso. 


