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Legenda: 

 Completando a solenidade levada a efeito na sede de “Dhâranâ”, em 19 de 
fevereiro do corrente ano, para comemorar o 21º  aniversário da passagem de Henry Steel 
Olcott às regiões sublimes do Espaço, para onde foi levado à benéfica proteção das 
Correntes Buddhicas, como fiel servidor que era ele do Buddhismo, esta revista publica a 
sua fotografia, como a mais humilde homenagem que os discípulos e veneradores da 
memória de H. P. B. podem fazer nos dias atuais ao seu dedicado colaborador, na 
fundação da The Theosophical Society, no ano de 1875, na cidade de Nova York.  

 

 

NO LIMIAR DA RENÚNCIA  (∗∗ ) 
 

 5... le sacrifice, la charité et l’austerité son les purificateus du Sage. 

 11... il suffit de renoncer au fruit pour satisfaire à la Loi. (Bhagavad Gita, chap. 
XVIII. Trad. Auvard Schultz, pags. 227 a 228.) 

 

 O sacrifício dos bons auxilia o evolver dos instintivos. 

 Dos vórtices da matéria densa os idealistas retiram os seres de argila, atraindo-os 
à vida espiritual. 

 A Arte é o caminho de Eleusis. 

 As emoções estéticas transfiguram a argila, transmudam o caos, levam da 
voragem das paixões à harmonia dos sentimentos. 

 A música das Esferas desperta a psíké adormecida no sarcófago dos corpos 
densos. 

 É o dealbar da SERENIDADE. 

 A serenidade floresce nos santuários iniciáticos, no silêncio das vidas 
contemplativas. Imobilidade aparente; intensa vida subjetiva... 

                                            
(∗∗ ) O presente artigo do ilustre Professor Dario Vellozo – digníssimo Presidente do Instituto Neo-Pitagórico, é uma das mais valiosas 
homenagens prestadas a Dhâranâ, no seu terceiro aniversário. 
O grande Bulver Lytton, na sua incomparável obra Zanoni, diz: “Não há no coração do homem um só desejo que não seja um 
pressentimento de coisas que existem num mundo afastado e divino”... 
Acrescentamos nós outros: ... principalmente, quando esse homem tem a absoluta certeza que a Voz do Silêncio ou do Mestre, a 
segredar-lhe, internamente, amor a todos os seres... e por isso mesmo o faz organizador de uma obra maravilhosamente bela e divina, 
como é o Instituto Neo-Pitagórico – um dos mais poderosos elos da Grande Cadeia Oculta, que vem unindo todos os povos sul-
americanos numa só e mesma família, no preparo para o Advento da Sétima sub-raça, em que Dhâranâ – seu irmão gêmeo espiritual - 
... é a outra linha da paralela traçada pela mão infalível dos Eternos Construtores do Grande Edifício humano! 
Abençoada, pois, a sua maravilhosa Obra, não só para o engrandecimento da Pátria que nos coube nesta existência, como também, 
pelo muito que vem fazendo em prol da Fraternidade humana.  
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 No silêncio das vidas contemplativas flutua o lotus simbólico. A linfa do grande lago 
espelha-se cristalina; reflete o céu. Lago do coração, ao centro a flor mística, o lotus... 

 Do lotus simbólico evola-se o aroma da RENÚNCIA. 

 Renúncia! O sonho de felicidade humana transformando em lágrimas de Adepto: 
prece altruística... 

 Renúncia! A consciência imersa na luz das abnegações supremas. 

 Renúncia! O néctar do kiatho da vida em holocausto pelos que sofrem. 

 Entrar o limiar da Renúncia é consagrar-se ao BEM. 

 No Astral vibra o cântico dos Renunciadores, a palavra dos Mestres Radiosos. 

 No Himalaia, os Mestres Brancos interpretam, traduzem e emitem o ensinamento 
dos Mestres Radiosos. 

 Servidores dos Mestres Brancos recebem e emitem em o Orbe límpidas vibrações 
vitalizantes. 

 No Invisível plastizam os Modeladores  a sociedade futura. 

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

 Dharanianos e Pitagóricos agremiam-se, na intuitiva sublime da fraternidade, da 
PAZ. 

 Teurgos renunciam ao conforto dos utilitarismos feéricos, ao tumultuar das ruas, à 
forma acariciadora das empolgantes ficções de Maia... 

 Não sofrem, em sua renúncia, porque trabalham com amor, alfombrando corações 
ansiosos, plantando hortos de esperança na desolação das terras esterilizadas pelo 
egoísmo.  

 Alenta-os a serenidade dos Deuses, néctar do Olimpo. 

 Ditosos titãs sem orgulho, em convívio com os Mestres, no ambiente azul dos 
Santuários, irradiando eflúvios de conforto, harmonia e bondade! 

 Sonham aproximar fraternalmente os povos da América, os seres da Nova 
Atlântida, organizando correntes espirituais uníssonas, - gizando diretrizes astrais, 
formando os primeiros núcleos da sétima sub-raça.  

 Da América irradiará pelo Globo o verbo consciente da PAZ. Sentimentos nobres, 
aos clarões da Razão iluminados reunirão povos em finalidade única.  

 E sobre as ruínas materiais da força bruta pairará o Direito, apoiado no Direito. 

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

 A PAZ ressurgirá do sacrifício dos bons, em holocausto à Humanidade. 

 O sacrifício dos bons promove o evolver dos instintivos. 

 No limiar da Renúncia acendem os Mestres a lâmpada da Vida. 

 Renúncia dos sentimentos inferiores, das paixões rubro-negras, dos prazeres 
brutais; da maldade, da maledicência, da inveja, da mentira. 

 Espargir a bondade é semear céus. 

 Atingir o limiar da Renúncia é dedicar-se ao BEM. 

 Nos santuários da Renúncia encontram-se todas as Mães que amaram e sofreram 
em amor a seus filhos. 

 Nos santuários da Renúncia encontrareis vossas Mães. 

 No silêncio do Santuário flutua o lotus simbólico. 

 Do lotus simbólico evola-se o aroma da Renúncia. 
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 Lotus do coração: BONDADE. 

 Seja a PAZ com todos os Seres! 

 Retiro Saudoso, 2 de dezembro de 1927. 

Dario Vellozo 

  

 

 

¿CUANDO SE MUERE?  1 

 

Os voy á hablar de muy extrañas cosas. No me leáis, si todavia estáis á bien con la 
rutina. 

Entre los adjetivos que el progreso cientifico ha de borrar muy pronto, figura el de 
malogrados, para cuantos fallecen en temprana edad. 

No blasfeméis. Por evento natural ó por mano airada, ajena ó propria, se muere 
siempre cuando se debe morir. Ni un momento antes ni un momento después. 

Es notoria presunción en el humúnculus sublunar el querer q’al fin es parte 
integradora de las armonias del Universo, á leyes sujetas. 

Es ignorancia erasa la de ofender á la omniscencia de la Causa Primera el 
suponerla capaz de ese cierto favoritismo que entrañarian las llamadas, ora anticipadas, 
ora tardias ao inmenso mundo de los muertos, com ruegos ó sin ellos. 

El que nos sepamos todavia cuándo y por qué se muere, ¿autoriza acaso para 
cortarnos el paso de una libre investigación cientifica, siquiera respetuosa para los cultos 
y prejuicios más diversos? 

No. El non plus ultra, el lasciate ogni speranza no deben regir más que 
momentáneamente para la Ciencia. Si hubieran creido en él los Colón, los Kepler y los 
Newton, los Livingstone y los Willian Crookes, medrados estariamos. 

Ha sido tan sabia la Suprema Causa, que nada ha dejado á la causalidad. Es ella 
tan buena, que guia á las divinas chispas que forman las mónadas humanas por la eterna 
via de sua felicidad y perfeccionamiento, á través de la muerte como de la vida, porque 
todo es Vida. 

La ley cósmica mayor que conocemos no es la newtoniana de la gravitación, ni 
ninguna de las de la Fisica, la Quimica ó la Historia. Es otra harto más excelsa: la armonia 
del gran todo y de las integraciones de sus múltiples partes. Ya el incomprendido 
Pitágoras, superior al mismo Platón el divino, lo dijo al ponderarnos la música de las 
esferas; ya lo ratificó el Profeta-Rey, al admirarse de que los ciclos canten las glorias del 
Señor. 

Si. Digámoslo de una vez: hay algo asi como una Astronomia, una Mecánica y una 
Quimica psiquicas. 

Las atracciones y repulsiones de los espiritus, su asociación e desintegración 
proteica continúa, inconcebible, no escapan ya á la penetrante mirada de la critica 
psicológica. 

                                            
1 Doravante todos os artigos do genial teósofo Dr. Mario Roso de Luna, serão publicados em castelhano, não só para não prejudicar o 
estilo primoroso com que escreve todas as suas jóias literárias, como também, para estreitar os laços de amizade que devem existir 
entre os países onde se fala o idioma irmão. Acabamos de receber do mesmo autor diversos artigos para serem publicados nesta 
revista, sendo que alguns já o foram no “El Loto Blanco” de Barcelona. Para os mesmos chamamos a atenção dos nossos prezados 
irmãos de Dhâranã e todos os leitores desta revista, tais os valiosíssimos ensinamentos que neles se contêm. 
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Ese mismo armonismo es causa por si sólo, de la vida y de la muerte. El hombre, 
como el animal, como la planta, se desarrolla y progresa en un medio ambiente, que 
siempre cambia, pues que progresa también. Frente á tales cambios, se modifica, se 
adapta y evoluciona, ó irremisiblemente muere. 

La ballesta es dócil á la flexión hasta que estalla; el árbol tolera las temperaturas 
extremas, hasta que muere. El hombre sufre al medio ambiente psico-social y éste le 
aguanta á él, hasta un determinado momento, en que el divorcio es fatal y la muerte 
inevitable, de no cambiar uno, otro ó los dos, en una nueva fórmula matemática de 
adaptación. 

Yo veo, en las edades del hombre, desde el momento en que su presente ó futuro 
ser se cifra en un espermatozoide y un óvulo, un raconto, de tolos los seres de la Tierra, y 
semejante idea no debió ser ajena á la concepción del evolucionismo fisico de Darwin, 
parte inperfecta de outro más integral y mejor evolucionismo. 

Es entonces lo que del hombre vemos una célula, que cual todos, se segmenta; es 
luego un vegetal infimo que más tarde fija sus raices en la placenta, tras movimientos 
amiboideos muy extraños y múltiples; es, en fin, cuando nace, un ser inferior que recuerda 
en sus edades sucesivas á todos los hombres y pueblos de la prehistoria. 

Hasta los treinta y tres ó treinta y cinco años, la psiquis del hombre no está 
completa. 

Es la edad de la plena pubertad transcendente. Por eso también se llama edad de 
Cristo. 

La observación minuciosísima de los malogrados acusa en tales años un escollo 
enorme para la vida. Todos aquellos hombres geniales que traen misión elevada, pero 
que por cualquier concepto no afinan consigo mismos con su misión, con su ambiente, 
caen. No importa cómo, pero mueren. 

Hacia tal periodo cayeron, asi recordados de un momento y en nuestro pais, Larra, 
Espronceda, Balmes, Gabriel y Galán, cien otros, muertos inopinadamente. La 
generalización de la estadistica os convenceria. 

Diriase q’ quien al tocar á esta edad sabe algo de ese gran misterio de la vida, pero 
no llega á saber todo lo esencial de aquél su momento, caminando, ya por la via 
escéptica, ya por la religiosa, ya por la cientifica, ya por la artistica – que todos los 
camiños van á Roma – es inmolado sin remedio. 

El cuerpo humano, simple vestidura, mera máscara derivada del personne latino, 
se deja un dia cual todos los trajes inservibles. 

La naturaleza desecha asi lo inútil y el hombre asi progresa en muchos hiperfisicos 
que las religiones han tratado bien todas, pero con una lamentable vaguedad que deja 
libre hueco á las investigaciones de la moderna Filosofia. 

Y no me llaméis ortodoxo ni heterodoxo. Es donosa trivialidad introducir tales 
distingos en una Ciencia respetuosa con todo, pero leal y segura de si misma. 

Ella tiene que ver, como en jurisdicción propria, en esos hoy tremebundos 
problemas de la telepatia, las premoniciones de muerte, los seres tutelares, custodios, 
lares, penates, ó lo que sean las finalidades y las óbitas psiquicas que Carlyle diria... 

 

Dr. Mario Roso de Luna 
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A MINHA MENSAGEM AO MUNDO ESPIRITUALISTA 2 

Segunda Parte 

 

“Pegai numa ampulheta enormíssima, enchei-a 

De séculos sem fim; séculos são areia, 

O tempo é o areal. 

Depois, para medir o infinito profundo, 

Deus com a própria mão lança-lhe dentro um mundo, 

Sonda descomunal. 

 

Durante a eternidade infinita que amedronta, 

Cairão da ampulheta os séculos sem conta 

Nos abismos fatais, 

Que esse mundo a tombar como um grande aerólito 

Nunca, nunca achará o fundo do infinito, 

Jamais, jamais, jamais! 

 

O infinito, o infinito, o insondável arcano! 

Um sonho realidade, uma visão cruel... 

O tempo sobre o Espaço... o abismo sobre o oceano... 

Mas oceano sem praia, o abismo sem cairel!... “ 

 

(G. Junqueiro) 

 

Se em uma bela noite assestardes uma modesta luneta telescópica sobre a 
constelação cantada por Homero, a mais bela e mais rica do céu – a sublime Órion – 
podereis verificar perto das três estrelas que formam o cinturão do guerreiro, um nevoeiro 
luminoso que nos aparece mais ou menos com a largura do disco aparente de nosso 
satélite, e que no entanto, possui um bilhão trezentos e trinta e dois milhões de léguas de 
extensão 3, e afasta-se de nós com a velocidade de cem mil quilômetros a hora. 

Assim, em uma época a que o espírito humano não pode remontar, nosso sistema 
solar não formava senão uma vasta nebulosa perdida no infinito negro da imensidade. 

De acordo com as leis em virtude das quais cada átomo atrai outro átomo, um anel 
central se formou, e todas as moléculas da nebulosa convergiram para esse anel. 

                                            
2 Esta segunda parte da “Mensagem ao mundo espiritualista” foi lida na conferência pública realizada na sede social, em 25 de Março 
de 1928. Por motivos de ordem superior, ela foi alterada do resumo publicado no penúltimo número desta revista, não sofrendo com 
isso o fim principal a que a mesma se destina, pois como já foi dito nas PRELIMINARES, somente da terceira parte em diante, ela visa 
o objetivo principal, isto é, um estudo crítico, obediente às próprias palavras dos Mestres de Sabedoria, dedicado a cada uma das 
facções do Espiritualismo moderno. Esta parte da Mensagem, que à primeira vista parecerá um estudo por demais debatido, no 
entanto, é um resumo simples e despretencioso que se acomoda com as mentes ainda jovens (os que nada sabem sobre o assunto) 
para as quais ela foi escrita. De acordo com a nossa divisa “Spes messis in semine” (A esperança da colheita está na semente), desse 
modo, embora “ralada”, nós a vamos espalhando para que ela possa germinar um dia e produzir belos frutos. Servem de paradigma ao 
que nela se contém, as seguintes obras: Doutrina Secreta, de H. P. B.; Conferências teosóficas na América do Sul, de M. Roso de 
Luna; Templo Maçônico e Karma do Brasil, obra e artigo valiosos do Prof. Dario Vellozo; esparsos de R. Maynadé, etc., etc. 
3 Segundo Flammarion, um trem expresso caminhando à razão de 60 quilômetros a hora, não levaria menos de 10 milhões de anos 
para atravessar o nevoeiro. 
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Então, dois fenômenos se produziram; o movimento de rotação, consequência da 
força condensadora e da atração central, e o calor, consequência do movimento 
produzido. 

Um globo de fogo brilhou no espaço; em torno deste globo a nebulosa continuou a 
girar, e suas diversas partes condensando-se sucessivamente, formaram alguns anéis 
que gravitaram em torno do centro incandescente. 

No entanto, o trabalho atômico continuando em cada um dos seus anéis, fez com 
que os mesmos se separassem e dessem nascimento a outros focos luminosos (os 
planetas), donde outros anéis se desprendendo e separando, formaram, por sua vez, 
seus satélites. 

Estava realizado o Fiat Lux!... 

Séculos, séculos e mais séculos são passados e nossa Terra, terceiro anel cortado 
da nebulosa, resfriou-se e uma camada consistente pôde receber a condensação dos 
vapores 4. 

Todavia, o fogo central, sempre em atividade, desprendia enormes quantidades de 
gás, os quais para escaparem-se, faziam na crosta espantosas fendas e produziam 
elevações gigantescas; as águas subitamente volatilizadas subiam em imensas trombas 
de vapor às regiões geladas do éter, de onde bruscamente condensadas, tornavam a cair 
com horríveis ruídos que, unidos aos clarões do raio e a rutilância dos relâmpagos, 
continuavam a obra terrível e grandiosa da criação. 

Milhões e milhões de anos!... a camada condensou-se, continentes emergiram e a 
vegetação e a vida apareceram. 

Descrever as primeiras idades da vida, definir como uma simples célula 
transformou-se em uma alga, e uma alga num gigantesco dinossauro; como o ínfimo 
infusório passando pela escala ascendente de todos os seres tornou-se um homem; como 
os cataclismos cósmicos agiram na sucessão das raças; descrever tudo isto é impossível 
no limitado espaço em que nos mantemos na insignificante parte de uma Mensagem, 
cujos fins são outros. 

Assim, possuindo-se uma ligeira idéia da criação dos mundos, digamos alguma 
cousa sobre as raças que povoaram o terceiro anel da nebulosa primitiva – a Terra. 

Depois das idades dos terríveis cataclismos, das gigantescas convulsões 
terrestres, o primeiro continente apareceu: a ponta do Monte Meru, o Cabo do Polo Norte. 
Teve nascimento a Terra Sagrada Imperecível! Pouco a pouco este continente emergiu 
das ondas efervescentes do globo, e sete grandes promontórios aparecem, a cujo ponto 
de junção se dá muitas vezes o nome de Pushkara. 

A primeira raça, sob o governo do Sol e cujo estado de consciência achava-se 
sobre o nível Atmico, era considerada composta dos filhos dos deuses ou filhos do Yoga 
(os Pitris projetando seus Châyas enquanto mergulhados na meditação Yoga), e ainda de 
auto-gerados, ou não procedentes de pais humanos 5. A sua aparência nada mais é do 
que formas (Bhûtas) frustas, filamentosas, sem sexo, formas quase protistas que saíram 
do corpo etéreo de seus progenitores. Quase sem consciência, tanto podiam viver de pé, 
como caminhar, correr ou voar, mas em suma, nada mais eram do que Châyas, ou 
sombras desprovidas de sentido. O sentido auditivo é desenvolvido na primeira raça e a 
mesma responde às impressões do fogo. A reprodução é feita cissiparidade (tal como o 
desenvolvimento dos gomos das plantas, etc.). A princípio dividiam-se em duas metades 
iguais, mais tarde em porções desiguais produzindo descendentes menores, que 

                                            
4 Afirmarão outros que a nossa Terra é o quarto anel e não o terceiro. 
5 Châyas – Duplo astral ou etéreo. Formas humanas fluídicas emanadas dos Barishad Pitris (classe de devas pertencentes à Sétima 
Hierarquia do sistema solar, que auxiliam a construção das formas na evolução das 4 rondas da cadeia terrestre. 
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cresciam, por sua vez, e produziam pelo mesmo processo, novos filhos. Na primeira raça 
não existiram sub-raças definidas, embora se possa vagamente distinguir 7 estados de 
crescimento. 

Durante o período da segunda raça, formou-se o segundo continente, chamado 
Hiperbóreo ou Plaska, que ocupava o norte da Ásia, juntando a Groenlândia ao 
Kamtchatka, limitado ao sul pelo mar que então rolava debaixo das suas águas, as areias 
do Deserto de Gobi. Compreendia o Spitzberg, uma parte da Suécia, da Noruega e das 
Ilhas Britânicas. O clima tropical, uma vegetação luxuriante cobria as planícies banhadas 
pelos raios do Sol. Responde fracamente à consciência Budhica, o estado de consciência 
da segunda raça. Nela é desenvolvido o sentido do tato; responde aos impactos do ar e 
do fogo. De acordo com o tempo já avançado para a segunda raça, os Espíritos da 
Natureza constróem em volta dos Chayas, moléculas mais densas de matéria, formando 
uma espécie de escama exterior, e assim, o exterior (o Shâya) da primeira raça tornou-se 
o interior – o duplo etéreo da segunda raça. A sua cor era amarela, de tons doirados; suas 
formas de brilhantes reflexos, eram filamentosas, arborescentes, algumas vezes quase 
animais, outras de aparência semi-humana. A reprodução obedecia a dois tipos: 

1º  – os assexuados ou aqueles que se multiplicavam tal como a primeira raça; 

2º  – os nascidos do suor, com uma vaga indicação dos dois sexos, donde o apelido 
de andróginos latentes. 

Na segunda raça, os mamíferos desenvolveram-se gradualmente com os gérmens 
abandonados por esses “homens”. Os animais inferiores aos mamíferos, foram formados 
pelos espíritos da natureza por meio de tipos elaborados durante a 3ª  ronda. A segunda 
raça nasceu sob a influência de Júpiter. 

A raça Lemuriana ou terceira raça, teve lugar na Lemúria ou Shalmali. A imensa 
cadeia do Himalaia emerge do oceano, e mais ao sul os continentes se elevam para leste 
ao lado do Ceilão, da Austrália, até a Tasmânia e as Ilhas de Páscoa; para oeste até 
Madagascar. Uma parte da África emerge igualmente. Dos continentes precedentes à 
Lemúria conserva a Suécia, a Noruega e a Sibéria. O estado de consciência da terceira 
raça corresponde a Atma, Buddhi e Manas, e responde aos impactos do ar, do fogo e da 
água. O sentido da visão reúne-se aos da audição e do tato. Durante as primeiras e 
segundas sub-raças, a linguagem consiste apenas em gritos, gritos de prazer ou de dor, 
de amor ou de tristeza; na terceira sub-raça a linguagem torna-se monossilábica. A 
reprodução era feita por três tipos principais: 

1º  Tipo – (1ª  e 2ª  sub-raças), nascidos do suor. São desvendados os sexos, 
apenas, na segunda sub-raça, criaturas nitidamente andróginas tendo distintamente o tipo 
humano; 

2º  Tipo – (3ª  e 4ª  sub-raças), nascidos do ovo. Na terceira sub-raça, produção de 
hermafroditas, bem desenvolvidos desde o nascimento, e capazes de se moverem ao sair 
do ovo. Suas formas serviram de veículos aos Senhores de Vênus. Na 4ª  sub-raça, um 
dos sexos começou a predominar sobre o outro e, pouco a pouco, do ovo começaram a 
sair distintamente machos e fêmeas; os filhos exigem mais cuidado e nos fins desta sub-
raça, eles já não podem caminhar sozinhos ao sair do ovo; 

3º  Tipo – (5ª , 6ª  e 7ª  sub-raças). Na 5ª  sub-raça são sempre nascidos do ovo, 
porém este é pouco a pouco retido no seio materno; o filho nasce fraco e incapaz de 
suster-se sozinho. Nas 6ª  e 7ª  sub-raças, a reprodução sexual torna-se universal. 

Os homens da terceira raça eram gigantescos e poderosos, pois necessitavam de 
lutar contra os megalossauros, pterodáctilos e outros animais.  

Tinham a pele vermelha com uma grande variedade de tons; fronte deprimida, 
nariz achatado, queixos proeminentes. Os andróginos divinos eram de um tom brilhante, 
qual ouro velho e de um brilho e esplendor indescritíveis.  
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Os órgãos visuais desenvolveram-se durante a terceira raça; no começo um só 
olho no meio da fronte, chamado mais tarde “o terceiro olho”; em seguida os dois olhos, 
porém estes não foram utilizados senão na 7ª  sub-raça, sendo que somente na quarta 
raça eles se tornaram o órgão normal da visão.  

Esses selvagens em aparência, não possuíam nenhuma intuição; obedeciam 
estritamente e sem esforços a toda impulsão vinda dos reis divinos, sob cujas ordens eles 
construíam grandes cidades, enormes templos ciclópicos, dos quais alguns fragmentos 
ainda subsistem na Ilha de Páscoa e muitos outros lugares do globo.  

No correr dos tempos, este continente teve de suportar numerosos cataclismos 
devido às erupções vulcânicas e a tremores de terra. Uma enorme depressão começou 
na Noruega e este antigo continente teve que desaparecer durante um tempo sob as 
águas. Cerca de 700.000 anos antes do período Eoceno (da época terciária), houve uma 
grande convulsão vulcânica que destruiu quase toda a Lemúria, não resistindo, senão, 
alguns fragmentos como a Austrália, Madagascar, as ilhas de Páscoa. Já em franco 
desenvolvimento da raça Lemuriana, produziu-se uma extraordinária mudança de clima, 
que fez desaparecer os últimos vestígios da segunda raça, assim como os representantes 
dos primeiros tipos da terceira.  

As paixões sexuais tornaram-se poderosas depois da separação dos sexos. Alguns 
Agnisvattas e Pitris solares foram atraídos por mulheres de classes menos evoluídas e, 
juntando-se a elas, produziram tipos inferiores a si mesmos 6. Daí, o primeiro conflito 
entre os Pitris que ficaram puros e submissos às leis da divina Hierarquia e aqueles que 
cederam ao prazer dos gozos sexuais. Os mais puros emigraram pouco a pouco para o 
Norte; os corrompidos, para o Sul, o Leste e o Oeste, aliando-se aos grosseiros 
Elementais e tornaram-se adoradores da matéria. Foram os pais da raça Atlante. Eles 
deificaram as imagens destes gigantes Lemurianos e adoraram-nos como deuses e 
heróis nas 4ª  e 5ª  raças. Os aborígenes da Austrália e da Tasmânia provêm da 7ª  sub-
raça Lemuriana. Os Malaios, Papuas, Hotentotes e os Dravidianos do sul da Índia provêm 
de uma mistura desta sub-raça e das primeiras Atlantes. Todas as raças nitidamente 
negras têm descendência Lemuriana. 

Afirma o ocultismo, que os macacos antropóides são os últimos descendentes 
desse cruzamento de homens e animais, que se fez no final da 3ª  raça. 

Os primeiros representantes desta raça nasceram sob a influência de Vênus, 
Shukra, e sob esta influência, os tipos hermafroditas se edificaram. A separação dos 
sexos fez-se sob a predominância do planeta Marte, Lohitanga, que tem por característico 
Kama, a natureza passional. 

A raça Atlante foi governada pela Lua e Saturno. A prática da Magia Negra, 
sobretudo entre os Toltecas, predominou na raça Atlante, proveniente de um emprego 
ilícito dos “raios obscuros da Lua”. É a Saturno que se deve, em parte, o enorme 
desenvolvimento do espírito concreto que caracterizou a 3ª  sub-raça. Nela se desenvolve 
o sentido do gosto. A linguagem era aglutinante nas 3ª , 4ª  e 5ª  sub-raças; era a forma 
mais antiga dos Râkshasa. Com o tempo, tornou-se inflexiva e assim passou a 5ª  raça. A 
Atlântida, o kusba (país de Um) dos arquivos ocultos, compreendia a China e o Japão, e 
cobria o que hoje representa o Oceano Pacífico Setentrional, quase até o lado ocidental 
da América. Ao sul, compreendia a Índia, Ceilão, a Birmânia e a Malásia; a Oeste, a 
Pérsia, a Arábia, a Síria, a Abssínia, a bacia do Mediterrâneo, a Itália meridional e a 
Espanha. Da Escócia e da Irlanda, então emersos, estendia-se a Oeste sobre o que 
atualmente se denomina de Oceano Atlântico e a maior parte das duas Américas. A 
catástrofe que despedaçou a Atlântida em sete ilhas de diversos tamanhos, no meado do 
período Mioceno, há 4 milhões de anos, trouxe para cima das águas, a Suécia e a 

                                            
6 Amanasa – sem mental. 
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Noruega, uma grande parte da Europa meridional, o Egito, quase toda a África e uma 
parte da América do Norte, enquanto que a Ásia setentrional afundava-se nas águas, 
separando deste modo, a Atlântida da Terra Sagrada. Os continentes chamados Ruta e 
Daitya (atualmente no fundo Atlântico... mas quem sabe, prestes a emergirem), foram 
separados da América, unidos ainda durante um certo tempo, por uma faixa  de terreno 
que desapareceu na catástrofe do fim do Plioceno... há 850.000 anos, fazendo desses 
continentes duas ilhas distintas, que por sua vez, soçobraram há perto de 200.000 anos, e 
no meio do Atlântico nada mais ficou senão a Ilha Poseidonis que foi finalmente submersa 
em 9564 antes da era cristã. A maioria dos habitantes da Terra é, ainda, vestígio da 4ª  
raça, compreendendo os Chineses, os Polinésios, Húngaros, Bascos e os índios das duas 
Américas. Foram estas as sub-raças da raça Atlante: 

1º  – os Rmoahal, povos pastores que emigraram sob a direção dos Reis divinos; 

2º  – os Tlavatli, de cor amarela, civilização pacífica sob a égide de seus Instrutores 
e dos Reis divinos; 

3º  – os Toltecas, de cor avermelhada (escura), belos, de estatura elevada; 
poderosa civilização, povo essencialmente guerreiro, civilizador e colonizador; 

4º  – os Turanios, raça guerreira e brutal (são designados nos antigos documentos 
hindus sob o nome de Rakshasas); 

5º  – os Semitas, povo turbulento e que deu nascimento à raça Judia, a 5ª  raça 
mãe; 

6º  – os Akkadios, migradores; espalharam-se na bacia do Mediterrâneo; deram 
nascimento aos Pelasgos, Etruscos, Cartagineses, Scythas; 

7º  – Os Mongóis, procedente dos Turanios, espalharam-se, principalmente, no 
Norte da Ásia. 

A quinta raça ARIANA, teve nascimento há um milhão de anos, quando o Manú 
Vaivasvata escolheu na sub-raça semítica, as sementes da 5ª  raça e conduziu-as à Terra 
Sagrada imperecível. Há perto de 850.000 anos, uma primeira emigração atravessou os 
Himalaias e espalhou-se no norte da índia. Ela é governada por Budha-Mercúrio, porque 
o desenvolvimento do intelecto é o seu fim principal. Nela desenvolveu-se o sentido do 
olfato. A superfície do globo tendo passado por numerosas transformações, uma após 
outras, emergem as partes dos nosso continentes atuais – Krauncha, em linguagem 
oculta. Após a catástrofe de há 200.000 anos e que deixou a Ilha de Poseidonis só no 
meio do Atlântico, os cinco continentes atuais haviam tomado a forma que hoje ainda 
possuem. 

No decorrer dos tempos, nossos continentes serão destruídos pelos tremores de 
terra e os fogos vulcânicos, tal como outrora a Lemúria, pois que esses dois elementos 
destroem alternativamente o mundo. 

A primeira sub-raça ariana estabeleceu-se há 850.000 anos atrás no norte da Índia. 
Teve como religião o Hinduísmo primitivo: leis do Manu, leis das castas; 

2ª  – Ario-semítica ou Caldéia, atravessou o Afeganistão e espalhou-se nas 
planícies do Eufrates e Síria. Teve o Sabeísmo como religião; 

3ª  – a Iraniana, conduzida pelo primeiro Zoroastro, estabelecendo-se na Pérsia e 
daí à Arábia e ao Egito. Culto do fogo e da pureza. Nela fez honra a Alquimia; 

4ª  – Céltica, conduzida por Orfeu, espalhou-se na Grécia, Itália, França, Irlanda e 
Escócia; a sub-raça Céltica distinguiu-se em todas as linhas artísticas; 

5ª  – Teutonia, emigrando da Europa central e espalhando-se hoje por toda parte do 
mundo. 

A 6ª  sub-raça nascerá e desenvolver-se-á na América do Norte. Já se podem notar 
alguns vestígios seus. A sétima nascerá na América do Sul, cabendo ao Brasil o grande 
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quinhão divino de trazer esta Nova Aurora de Paz, Amor, Luz e Progresso para a 
Humanidade, ou o término glorioso do ciclo Ariano. 

–––––– 

De acordo com os anais do Ocultismo, desde que a humanidade se dividiu em 
sexos, há uns 14.000.000 de anos, mais ou menos, época em que podemos dizer, 
começou a evolução humana, existe na Terra a “Fraternidade Branca”, composta de 
Seres que completaram sua evolução como homens e efetuam outra evolução superior, 
enquanto vigiam pela nossa ainda “infantil humanidade”, cujo cuidado e direção lhes 
estão confiados pelos altos desígnios da “Lei de amor e compaixão”. 

De acordo com os ciclos, “Ela vela e dirige os comuns destinos influindo 
ocultamente nos acontecimentos que aceleram a evolução do mundo, sem coibir a 
vontade humana, cujo desenvolvimento e educação merecem seu maior cuidado e 
respeito. Todas as grandes civilizações, acontecimentos, ensinamentos e revelações 
dados, foram pela intervenção dos Adeptos da ‘Grande Irmandade’, sendo sempre sua 
influência efetiva nos fatos, apesar de incompreendida na maioria dos casos”. 

“Quando uma civilização decai, as idéias religiosas se materializam, e quando o 
materialismo sensual triunfa por sobre a espiritual idealidade, aparece então na Terra um 
dos Adeptos da dita ‘Fraternidade’, que agindo como instrutor, legislador, profeta ou 
fundador, restaura ante a consciência humana, a pureza dos invariáveis princípios da 
eterna Unidade que regula o plano do destino mundial” 7. 

“Essa restauração cíclica de princípios faz-se através da História de diversas 
maneiras; porém sua adaptação submeteu-se às necessidades das épocas, países e 
circunstâncias, sempre dentro desse plano que compreende os destinos particulares 
coletivos e gerais”. 

A maior prova dessas aparições cíclicas de extraordinários Seres no mundo, reside 
nas páginas brilhantes da História dos povos. 

Não há necessidade de nos remontarmos às épocas pré-históricas, nem aos 
tempos de Asuramaya, o grande adepto atlante, fundador da astronomia e descobridor do 
Zodíaco, nem falar do misterioso rishi Nârada, nem do portentoso Vyâsa, o suposto autor 
do Bhagavad Gitâ. Tomaremos por ponto de partida, o período védico, do qual existem 
monumentos gigantescos como o Rig-Veda e outros tantos documentos escritos ou 
gravados nos templos e nas misteriosas criptas dos lugares sagrados por onde todos eles 
deixaram o indelével vestígio de Sua passagem pelo mundo. 

“Para dar uma idéia geral da intervenção dessas figuras como ‘Guias’ e 
representantes enviados pela ‘Fraternidade Branca’, observar-se-á que datam, segundo 
os anais ocultos, e os da tradição histórica, das origens da formação da Grande Raça 
Raiz – Ária – a quinta que povoou a terra e cujo fundador, o Manu Vaisvavata, exercerá, 
até sua completa evolução, as funções de chefe, protetor e Dirigente Superior da dita 
Raça com as sete sub-raças que a integralizarão. O Manu deu seu célebre ‘Código’ com 
os fundamentos sociais e éticos sobre os quais têm trabalhado os redentores e profetas 
como auxiliares de sua obra, aparecendo ciclicamente nos momentos em que a Raça 
entrava em decadência, cumprindo um plano ou programa estabelecido pela completa 
evolução de toda a Raça Ária”. 

“Quando nos vales do Irã a corrupção e o desvio assenhorearam-se daquelas 
massas ignorantes e fanáticas, apareceu a figura majestosa de RAM ou Rama, que 
aproveitando uma seleção operada no próprio seio da raça branca, dominadora e 
vencedora da negra, oriunda da África, formou um núcleo ao qual dotou com uma religião 
e regras de conformidade com o gênio dos primitivos ários. Rama, é o herói do 
                                            
7 Na 6ª  parte desta Mensagem diremos da não razão de ser, na atualidade, da vinda de instrutores, baseados nas próprias palavras 
dos Mestres. 
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Râmayana, chamado Yima pelos persas, e Dionisios pelos gregos, que desejavam 
significar com esse nome, ao mesmo tempo, conquistador, renovador e iniciado. Rama, 
aboliu os sacrifícios humanos das cerimônias religiosas, redimiu a mulher da escravidão a 
que estava então submetida, deixando-a livre e no mesmo nível de dignidade que o 
homem; reorganizou a família e a sociedade; manteve a lei progressiva das castas 
fazendo que cada qual ocupasse o lugar social correspondente aos méritos e aptidões, 
sem a tirânica imposição do nascimento, como depois sucedeu; foi o melhor intérprete 
dos Vedas, o maior monumento que o mundo possui e onde se contém a origem dos 
grandes mitos indos e europeus e dos deuses clássicos, um culto sabiamente organizado, 
um profundo sistema religioso e metafísico e a definição das forças ocultas da natureza 
que a ciência moderna está prestes a descobrir. São os Vedas um manancial de Teosofia 
do universo, de suas leis inteligentes, de seu plano e de suas energias em que o gênio de 
Râma soube aproveitar para elevar à relativa pureza os costumes e sentimentos de seu 
povo”. 

Chegamos ao divino KRISHNA, aquele cuja existência é tida para muitos como um 
mito, mas que os fatos e o esplendor do Bramanismo, sua obra civilizadora e seus 
monumentos literário, científico e religioso, respondem sobejamente pela realidade de sua 
passagem pelo mundo. 

“A constituição ética da Aryavarta, antiga Índia, efetuou-se por uma parte com o 
gênio da raça branca com seu sentido moral e suas sublimes aspirações metafísicas que 
a converteram em coração da raça ariana; e por outra, com o gênio da raça negra, de 
origem atlante, cheia de energias passionais e de força dissolvente. As lutas entre estas 
opostas naturezas e tendências, mantinha uma perturbação constante naquele 
conglomerado”. 

Ante um período de confusão natural de um povo desorganizado, fazia falta 
novamente o poder salvador do gênio que restituísse ao estado original o pensamento do 
Manu contido naqueles fundamentos sociais religiosos, para que convertessem em uma 
entidade orgânica o que até então não passava de multidões antagônicas e de tão 
variados matizes. 

Coube, portanto, ao gênio restaurador de Krishna, levar avante tão pesado quão 
sublime encargo. A sua obra mais importante reside nos ensinamentos dados acerca da 
imortalidade da alma e das existências progressivas pela reencarnação; as da Trindade 
ou Verbo divino revelado no homem, dando assim o conhecimento de mútua 
compenetração entre o macrocosmos e os microcosmos sujeitos às mesmas leis, 
derivados dos mesmos princípios. “Essas idéias mães da religião brahmanica 
repercutiram em todos os domínios da ciência, da arte e dos costumes daquela admirável 
civilização”. 

A espiritual pureza de Krishna dotou-o do poder redentor suficiente para que as 
humanidades futuras sentissem a poderosa irradiação no mundo e auxiliassem 
poderosamente na vereda aos posteriores adeptos que seguissem suas pegadas através 
dos séculos! 

“THOT ou Hermés como o chamaram os gregos, o Trimegisto ou três vezes 
mestre, foi a alma do antigo Egito durante muitos séculos, cidadela da sagrada ciência, 
refúgio dos mais ilustres profetas, e depósito das mais nobres tradições humanas. 
Hermés dotou a instituição sacerdotal egípcia daquela força, pureza e superioridade 
intelectual que sobrepujou a dos faraós, aos quais moralmente se os obrigava a exercitar 
funções de governo estrito e justiceiro, capaz de por a coberto o povo e a nação dos 
caprichos e fantasias de qualquer despotismo político. 

Devido à organização sacerdotal que alcançou a maior perfeição e unidade, pôde o 
Egito, durante milhares de anos, manter o governo de cinquenta dinastias e converter-se 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   25 a 28 – Janeiro a Abril de 1928 – Ano IV 

Redator : Henrique José de Souza 

 12 

foco luminoso das puras doutrinas que constituíram a ortodoxia esotérica da antiguidade 
com a sua Teogonia oculta sob a aparente idolatria de um politeísmo exterior”. 

O faraó era o representante do corpo sacerdotal, instrumento dos iniciados que em 
corporação eram os verdadeiros legisladores, graças à força unitária e religiosa dada por 
Hermés, instituidor dos célebres “Mistérios” simbolizados pela esfinge e as pirâmides. 

Os ensinamentos de Hermés, em essência, se contém no que dizia ao seu 
discípulo Asklepios: “Nenhum de nossos pensamentos pode conceber a Deus, nem língua 
alguma O pode definir; o que é incorpóreo, invisível e sem forma não pode ser percebido 
por nossos sentidos; o que é eterno não pode medir-se com a curta régua do tempo; 
somente elevando-se acima das causas naturais se pode perceber alguma radiação de 
Sua perfeição suprema”. 

Tal como diz Schuré, “Hermés é um nome genérico como os de Manú e Budha. 
Designa simultaneamente um homem, uma casta e um Deus. Homem, Hermés, é o 
primeiro e grande iniciador do Egito; casta, é o sacerdócio, depositário das tradições 
ocultas; deus, é o planeta Mercúrio, comparado com a sua esfera a uma categoria de 
espíritos, de iniciadores divinos; – em uma palavras, Hermés preside às regiões 
supraterrestres da iniciação celestial” 8. 

A idéia da Unidade essencial como causa suprema foi concebida e ensinada por 
Hermés, como o ensinaram seus sucessores iniciados através das épocas, países e 
povos diferentes, mesmo porque a Verdade é sempre UMA, embora pregada de 
diferentes modos, de acordo com a evolução de cada época. 

Zoroastro, o grande Mestre iraniano, fundou o Mazdeísmo, ou a religião dos parsis, 
alma da antiga Pérsia e de sua civilização, ao mesmo tempo que a ciência da magia dos 
caldeus que há milênios, verificaram o movimento dos astros. 

Ensinou Zoroastro que esses astros não eram simples massas de matéria 
obedientes a leis cegas, senão corpos de poderosas energias, com inteligência viva, que 
se moviam com ordem perfeita e matemática, guiados com sabedoria e inquebrantável 
vontade. Considerou o Mestre, a Astronomia com a ciência oculta e vivente na sabedoria 
espiritual expressa na materialidade do universo. Do ensinamento da filosofia religiosa e 
da ciência, dimanou a ética, glória de sua doutrina pura e perfeita. 

A Unidade manifestou-se na Trindade conforme é dito de um modo essencial no 
Khorda-Avesta, assim como nos Vedas. 

O axioma da religião parsi é sintetizado em: “pensamentos puros, palavras puras e 
obras puras”. Mencionam-se no Yasna os princípios da constituição humana. O estado 
post mortem e o processo da alma se expressam no Vendidad; e o Deus supremo ou o 
Primeiro Logos está representado pelo Ahura-Mazdâ, que convertido nas outras duas 
pessoas da Trindade chamadas Spentô-Mainyus e Angro-Mainyus, deu origem à criação 
de mundos e seres e representa o mesmo que o Brahmâ hindu e o Osíris egípcio. As 
cosmogênese foi explicada pelo profeta no Gatha Ahunavaiti. Desnecessário dizer que 
Zoroastro, tal como Râma, Krishna e Hermés pertenceu à “Fraternidade Branca”, ou 
melhor dito, foi do mesmo modo embalado no Berço Sagrado que se chama Shamballah! 

Sucederam a Zoroastro quatorze do mesmo nome. 

Moisés, foi outro continuador da mesma obra, quando de sacerdote egípcio se 
converteu em fundador do povo de Israel, cuja importância na História está expressa por 

                                            
8 Melhor dito: representava o Raio do Chohan, cujo corpo físico é Mercúrio. Devemos lembrar que todos esses iniciados nada mais 
representavam do que o próprio Manú Vaivasvata, que por sua vez é a mais perfeita vibração na Terra do dirigente da 5ª  raça, isto é: 
Budha-Mercúrio, para a realização do desenvolvimento intelectual da Humanidade. 
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dois fatos capitais: a apresentação ao mundo, sem véus nem mistérios, do Monoteísmo, e 
preparação dos poderosos alicerces sobre os quais seria edificado o Cristianismo 9. 

Estudando os símbolos do Antigo e Novo Testamento, observa-se que encerram 
toda a tradição esotérica do passado, embora algumas vezes se apresente em 
modalidades alteradas. Israel forma o elo que separa o antigo do novo ciclo, entre o 
Oriente e o Ocidente; a idéia monoteísta concorreu por consequência, para a unificação 
da humanidade que no futuro se converterá de fato na unidade moral, social e religiosa do 
mundo. 

“Moisés teve a audácia de levantar o tríplice véu em que os mistérios egípcios 
tiveram oculto o monoteísmo, cujo princípio, pertencente somente às mais altas 
iniciações, constituiu o dogma único de uma religião nacional, de uma transcendência 
imediata para os israelitas e outra não menos notória para o futuro, porque nela se 
continham os gérmens da futura religião universal da humanidade”. 

“Este foi o alcance transcendental da doutrina de Moisés, que foi tão mal 
compreendido pelos judeus, e nesta falta se encerra a causa do fracasso do povo de 
Israel, que foi disperso pela irredutível pressão do destino. Entretanto, aquele pensamento 
formidável que se conteve na severa figura de Moisés, girou através do Islã e do 
Cristianismo, perdura ainda no coração e cérebro dos homens isentos de fanatismo 
religioso, e aparecerá potente no futuro imediato até que impere nas consciências libertas 
das mais intensas perturbações do egoísmo”. 

Chegamos ao gênio animador da antiga Grécia, despertador da sua alma sagrada 
e divina: Aquele que, com a sua lira de sete cordas revelou a beleza da vida na poesia e 
na música. O maravilhoso Ser que teve o nome de Orfeu, e que a humanidade não O 
reconhece, senão, através da Mitologia Grega, quando esta possui a Verdade na sua 
prístina integridade, pelos que a sabem conhecer através dos véus da Ilusão, apareceu 
no mundo treze séculos antes da era cristã, quando a civilização asiática mantida desde 
séculos pela Índia, Assíria e Caldéia, entrava em confusão ante o avanço da tirania e do 
sensualismo corruptor. A própria Grécia achava-se intensamente dividida por causa das 
maiores divergências em política e religião. Somente o Egito conservava, ainda, na 
profundeza de seus mistérios, a pureza da sabedoria divina, porém necessitava de todas 
as suas forças para resistir à enorme avalanche daquela confusão universalmente 
estabelecida. 

Naquela época adorava-se na Grécia, várias divindades como: o Apolo délfico, 
Zeus, Kronos, Uranus e outras, cujos dogmas careciam de suficiente síntese religiosa e 
de base social bastante para evitar as guerras e discussões entre os diversos adoradores 
daquelas divindades, o que motivava um perene estado anárquico que conturbava 
profundamente o país. 

“Orfeu, com seu gênio e espiritual inspiração, deu um novo poder ao verbo solar de 
Apolo, por meio dos mistérios de Dionisos; com o prestígio de sua grande figura brilhou 
em Orfeu o gênio criador, vibrante de amor pela divina Beleza, debaixo da tríplice forma 
de Natureza, Humanidade e Céu, a Trindade essencial de sempre expressando a eterna 
unidade. Sua influência penetrou em todos os santuários da Grécia, transformou vários 
cultos, arrastou atrás de si aos trácios consagrando a majestade de Zeus na Trácia e a de 
Apolo em Delfos. A religião de Zeus e a de Dionisos assim fundidas em um pensamento 
universal que radiou luz e grandeza nos sacerdotes e no povo debaixo do véu da poesia e 
da beleza. Dessa unidade espiritual emanada do gênio órfico, nasceu a arte, o esplendor 
e a grandeza da antiga Grécia. 

                                            
9 No entanto, o cristianismo, servindo-se das Leis que Lhe foram ditadas (os dez mandamentos), não encontrou um lugar vago no 
“Fros Sanctorum” para inscrever o glorioso nome de Moisés, quando aí se acham seres de muito menos valor. 
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As últimas palavras do grande Iniciado, foram: “Eurídice! Ó Luz divina! Eurídice! 
Gemem quebrando-se as sete cordas da sua Lira. E a cabeça que rola, levada para 
sempre sobre o rio dos tempos, clama ainda: – Eurídice! Eurídice! 

E ao discípulo que se achava junto ao Mestre, pareceu-lhe que o vale, o rio, as 
montanhas e as florestas profundas, gemiam como uma grande lira”. 

 

“Ouvia-se um múrmurio, um cântico disperso... 

Era o sopro de Deus, na harpa do Universo...” 

 

(Junqueiro) 

 

Quem não conhece a vida do grande Ser que teve o nome de Gautama, o Buddha? 

Falaria melhor do que nós outros, a pequena estrofe sânscrita que traduzida para o 
nosso idioma, assim se exprime: 

 

“Os apsaras e gandharvas vêm aqui cantar 

O amanhecer de uma nova aurora, eles vêm saudar!”... 

 

Nasceu o príncipe Sidharta Gautama no ano de 623 antes da era cristã, em 
Kapilavastu, cidade da Índia situada a umas cem milhas de Benares. Filho de rei dos 
Sakyas, sua juventude foi cercada de grandes cuidados e comodidades, porém, apesar 
dos encantos e belezas de que o rodearam, apesar do delicado carinho de sua esposa e 
de seu terno filho, seu ânimo era assaltado por fortes pressentimentos de um grande 
dever a cumprir que O induziram, finalmente, a retirar-se do mundo para viver a vida de 
asceta. 

“Sua religião era bramânica. Sumido em profundas meditações ante os mudos 
sofrimentos de milhões de seres sujeitos à miséria, à enfermidade, à velhice e à morte, 
deduziu ser impossível a felicidade na vida física, e não acreditou que fosse o sofrimento 
a norma do destino humano”. 

Naquela época achava-se em decadência o Bramanismo e mantinha-se uma 
irritação em todas as camadas sociais por causa da má interpretação do pensamento do 
Manú da Raça, acerca das castas, o que em seus princípios era liberal e progressivo, até 
o ponto de que todo o indivíduo podia mudar de casta segundo fossem seus méritos e 
adiantamento; porém, a casta sacerdotal daquelas épocas, com evidente esquecimento 
do espírito de Krishna e de seu exemplo, entronizou-se num aferrado orgulho de 
privilegiado, indo ao extremo de impor a tirania das castas por direito de nascimento, sem 
redenção nem troca possível, condenando ainda, os párias à escravidão perpétua e 
indigna, em detrimento dos princípios de humanidade e de justiça. 

Gautama, o Buddha, realizou os mais sublimes e dedicados esforços contra aquele 
estado de cousas, restituindo o Bramanismo à sua primitiva pureza e opôs ao pervertido 
misticismo dominante, a religião do racionalismo. Dizia o Bem-aventurado: “A mente 
humana iluminada é maior que o anjo e um deus; a razão intuitiva está acima do 
sacerdote e da revelação: o domínio de si mesmo é melhor que o jejum, que a 
mortificação e que a prece; a caridade, maior que o sacrifício e o culto”. Seu lema era 
Justiça, e de seus ensinamentos se deriva, com maior clareza, a lei do Karma, ou seja, 
causa e efeito, ação e reação, distribuição e retribuição através das encarnações da alma 
em diversos corpos humanos. 
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Buddha, agiu também, como fundador dando o Vinaya-Pitaka, com as regras da 
famosa ordem monástica chamada Sangha, tratado de misticismo que fala mais 
claramente do esoterismo metafísico. 

Os Suttras foram dados para o povo em tratados de ética social, donde sem 
nebulosidades metafísicas se ensina como é fácil alcançar a libertação pelo domínio dos 
desejos, do ódio, e das demais paixões, únicas cadeias que mantêm a ignorância e a 
escravidão humanas. 

Nos Suttras, o Dhammapada e o Udanavari e nos tres Pitakas se contém a flor dos 
evangelhos buddhistas. 

Harmonizando o dever com o amor e a sabedoria, conseguiu Buddha que seus 
crentes jamais provocassem guerra alguma, nem derramamento de sangue em nome de 
sua religião. A intensidade ética que o Mestre concretizou nos seus ensinamentos, deu 
lugar a que os buddhistas hajam elevado a culto, o respeito aos homens, aos animais e 
às plantas; os resultados são confirmados nas estatísticas que dão as cifras mais baixas 
da criminalidade nos países que professam o Buddhismo, onde a necrofagia e o 
alcoolismo embrutecedores foram sempre repudiados. 

Grande, imenso foi o bem que o Budha fez ao mundo; sua influência purificou o 
brahmanismo que através dos séculos manteve bom número de civilizações no mesmo 
Oriente 10. 

Todo o fulgor dos tempos de Orfeu havia desaparecido da Grécia! A confusão 
estabelecida pelas lutas políticas e religiosas fizera apagar quase por completo a 
lembrança daquela alma que “atravessara como um divino meteoro o céu tempestuoso da 
Grécia nascente”. 

Em vão os iniciados conservam a sua tradição durante mais de mil anos. Para os 
sofistas e os retóricos, Orfeu não passava já de uma lenda sobre a origem da música. 

“Ainda nos nossos dias os sábios, apoiando-se principalmente na razão de que 
nem Homero, nem Hesíodo se referiram a ele, negam peremptoriamente a sua 
existência”. 

                                            
10 A confusão está novamente estabelecida na Índia, até mesmo não lhe faltando idéias única e exclusivamente ocidentais, 
desprovidas de senso comum. 
O Buddhismo, sendo o Bramanismo aperfeiçoado, um não podia viver sem o outro. Ambos tinham como alicerces poderosíssimos as 
“rochas eternas dos Vedas”. Razão possui Vivekananda, quando diz: “Pelo lado filosófico, os discípulos do Grão Mestre chocaram 
contra as rochas eternas dos Vedas e não puderam derribá-las, por outra parte tiraram à nação o Deus eterno em quem todos, homens 
e mulheres, tão carinhosamente se refugiam. E o resultado foi que o Buddhismo teve que morrer na Índia duma morte natural. Na 
atualidade não há ninguém que se chame buddhista, na Índia, a terra de seu nascimento”. 
O ilustre vedantista exagerou um pouco. Em todo Ceilão só se professa o Buddhismo (Buddhismo do Sul). Outrotanto, em quase todo 
norte da Índia (Buddhismo do Norte). Continua ele: 
“Mas ao mesmo tempo, o Bramanismo perdeu alguma cousa, perdeu aquele zelo reformador, aquela assombrosa simpatia e caridade 
para com todo o mundo, aquele assombroso fermento que o Buddhismo pôs nas massas e que fez a sociedade indiana tão grande que 
um historiador grego, que escreveu sobre a Índia daquele tempo, chegou a dizer que não se conhecia nenhum hindu que dissesse 
mentira e nenhuma mulher que não fosse casta”. 
Diz ele ainda: “O Hinduísmo não pode viver sem o Buddhismo, nem o Buddhismo sem o Hinduísmo. Então compreendemos o que nos 
evidenciou a separação que os buddhistas não podem estar sem o cérebro e a filosofia dos brâmanes, nem os brâmanes sem o 
coração dos buddhistas”. 
“Esta separação entre os buddhistas e os brâmanes é a causa da decadência da Índia. Esta é a razão porque a Índia está povoada por trezentos milhões de 
mendigos e a razão porque ela foi escrava dos conquistadores durante os últimos mil anos. Ajuntemos o intelecto prodigioso dos brahmanes com o coração, com a 
nobre alma e o assombroso poder humanizador do Grão Mestre!” 
Aquele a quem nós citamos, unicamente esqueceu que, em todas as épocas, os discípulos e os prosélitos dos Grandes Seres, têm sido a causa da decadência da 
Verdade uma que todos Eles pregaram. 
O Buddhismo de Gautama, melhor dito Bodhismo (vindo de Bodhi, Sabedoria, etc... que está prescrita nos Vedas, como faz questão o Sr. Vivekananda), era a 
Sabedoria da Mente unida à Doutrina do Coração. Desligue-se uma da outra... e o resultado será sempre o mesmo. 
Sobre o Senhor Gautama, temos a dizer que não O consideramos um Buddha no grande mistério de que... um Buddha é a síntese de 7 Buddhisatvas. Temo-Lo 
como um Boddhisatva. Um Buddha não se manifestaria na terra... no meio da raça! 
Tal como disse a Mestra, o grande mistério dos Buddhas, Boddhisatvas, etc, só é dado conhecer ao adepto do 4º grau... ou se quiserem, ao que estejam em 
condições de resolver o grande mistério do 777. 
No 6º Vol. da Doutrina Secreta (ed. Espanhola, pág. 101), Ela diz: “Se nenhum ouvido profano escutou o potente Chau-yan (12) de Vu-vei-Tchen-jen (13), de nosso 
amado Senhor e Boddhisatva (o grifo é nosso), como há de ser possível a qualquer afirmar quais foram seus verdadeiros pensamentos?...” 
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Quando oito séculos depois apareceu o filósofo de Samos, a Grécia achava-se em 
completa decadência. Pitágoras sentiu a necessidade de iniciar uma reforma que 
restaurasse a obra do Mestre a seu primitivo esplendor. 

Grécia havia alcançado o apogeu das grandes civilizações, o que haviam 
concorrido grandes gênios como o físico Thales de Mileto, legisladores como Solon, 
poetas como Píndaro, heróis como Epaminondas e filósofos como Platão; porém a 
meritíssima obra dquela coorte de homens extraordinários, faltava o gênio ordenador, a 
vontade unificadora que refundisse em um pensamento único, o caudal de energias para 
coordená-las nas inspirações órficas, base da harmonia dos preceitos científicos com os 
morais, a fim de que servissem de conexão entre as diversas e opostas tendências 
daquele assombroso povo. 

Esse sublime pensamento conciliador foi mantido por Pitágoras em sua obra. O 
segredo de se haver convertido em reformador leigo, consistia em conciliar a ciência com 
a filosofia, a ética com o misticismo em sua famosa instituição, cuja escola e regras foram 
férteis na formação de caracteres corretos. 

Para que Pitágoras pudesse realizar sua difícil tarefa houve necessidade de largo e 
laborioso preparo para o qual contribuíram a clara intuição de sua mãe Parthenis 
pressentindo o espírito genial do filho, e mais tarde, os vinte e dois anos que levou de 
sacerdote iniciado nos mistérios de Egito. 

Quando da invasão do déspota persa Cambises, que desolou o Egito, destruindo 
sua vetusta civilização, Pitágoras foi feito cativo e levado à Babilônia, onde permaneceu 
doze anos rodeado de outros cativos, iniciados nos ritos caldeu, israelita e persa, entre 
cujos elementos pôde completar seus conhecimentos até definir em sua poderosa 
mentalidade, um corpo de doutrina que unia o metafísico ao físico, a crença com o dever, 
e a ciência das causas com as leis regentes da manifestação fenomenal. 

Uma vulgarização das doutrinas esotéricas era necessária para que o pensamento 
órfico pudesse reviver e florescer, para o qual, uma parte das ciências até então ocultas 
nos templos, teve de ser transferida às ordens leigas por Pitágoras, quando anos depois, 
livre do cativeiro passou a Crotona a fim de fundar a célebre instituição pitagórica, a cuja 
influência se devem os três séculos de criação artística e de esplendor intelectual, que 
tanto brilho deu novamente à antiga Grécia, donde se transmitiu à Itália, repercutindo logo 
por todo o Ocidente. Nos célebres Versos Doirados de Lysis, ressalta a essência do 
sistema pitagórico repleto de ética científica capaz de formar uma sociedade de homens 
corretos tão adaptáveis à religião da ciência como à ciência da religião. Na escola 
pitagórica acha-se o sistema mais completo para formar o tipo perfeito de homem leigo na 
pura acepção da palavra, ajustado ao temperamento ocidental tão inclinado à 
independência de critério que devia formar o individualismo de nossos tempos. 

Assim, soube o genial pensador derivar do místico Oriente, o pensamento 
essencial dos Iniciados, modelá-lo na diafaneidade do gênio helênico, para transferi-lo ao 
espírito inquieto e investigador como gérmen das futuras civilizações. 

E para que a tradição não minta, o Fogo Sagrado de Hestia ainda persiste ativo e 
crepitante, na divina inspiração de um abnegado discípulo, quem sabe, dos tempos 
seculares, no altar do Templo das Musas em Curitiba, no Estado do Paraná. 

E desse modo, a obra grandiosa de um dos Filhos de Shamballah, ainda hoje está 
sintetizada nestas sublimes palavras: “Dhâranianos e Pitagóricos: a alma do Oriente e da 
Hélade reunidas na alma brasileira, síntese da alma universal. Trabalharemos pela Paz 
sem dogmas; o Brasil é a Terra da Fraternidade; o santuário da iniciação moral do gênero 
humano, a caminho da sociedade futura”. 

Para não passarmos adiante sem termos prestado a devida homenagem a um 
destes grandes Seres, que nada mais são do que “a sombra do verdadeiro Buddha 
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pairando sobre a Terra”, “quando Dharman, a Lei Justa declina e Adharma se levanta”, do 
divino Platão diremos que foi o continuador de Pitágoras, tal “como nos mistérios de 
Eleusis, o porta-brandão seguia o hierofante”. 

Inspirado foi Schuré quando diz: “Orfeu é o iniciador da Aurora, Pitágoras, o do 
Meio-Dia, Platão o do entardecer da Hélade, entardecer de púrpura ardente, de que 
resultou a rosa duma alvorada nova – a da humanidade. 

Platão foi o redivivo ou ressuscitado, porque teve duas existências diferentes: o 
poeta ateniense de facilidade maravilhosa em adaptar-se a todos os gêneros, sentindo 
com intensidade igual, a poesia amorosa e ditirâmbica, a epopéia, a tragédia, a própria 
comédia com o seu sal ático do mais fino... e o discípulo sincero de Sócrates, de quem 
procurou seguir as pegadas, desde o primeiro dia que o viu falar às massas, sobre o 
Justo e o Injusto, o Belo, o Bom, o Verdadeiro. 

Poucos dias depois de convivência com o Mestre, Platão acabava de nascer dentro 
de si mesmo, e abandonando os prazeres da mocidade, despedia-se de seus amigos e 
de seus versos. 

Tomando das mãos a dois moços sérios que se conservaram com ele, mostrou-lhe 
sobre um pequeno altar, uma pirâmide de papiros: eram todas as suas obras poéticas. 

Pegando de uma tocha, lançou-lhe o fogo, dizendo: “Vulcano, aproxima-te, Platão 
precisa de ti”. 

“Platão, como Sócrates, coloca-se sobre o próprio terreno dos moços Atenienses, 
dos mundanos, dos retóricos e dos sofistas. É com as suas armas que os combate. O seu 
gênio de águia rompe, porém, a cada momento, as grades da sua dialética estreita, como 
para se levantar num vôo ousado as verdades sublimes que são a sua pátria e a sua 
atmosfera natal.” 

“Havendo penetrado com Hermés, Orfeu e Pitágoras no interior do Templo, melhor 
podemos julgar da solidez e da direitura dessas largas estradas construídas pelo divino 
engenheiro que foi Platão. O conhecimento da Iniciação dá-nos a justificação e a razão de 
ser do idealismo.” 

Essas grandes estradas ele soube abrir no espírito humano. Para que melhor se 
julgue da sua obra, basta dizer que “os primeiros padres da Igreja renderam homenagem 
a Platão; e eis porque Santo Agostinho lhe deve dois terços da sua teologia”. 

Hoje mesmo, em que a poeira dos tempos desceu sobre as obras valiosas do 
passado, subsiste no nosso espírito o nome glorioso de Platão. 

“Sempre simples e modesto, mas irradiante de eterna mocidade, ele estende-nos o 
ramo sagrado dos Mistérios, o ramo do mirto e cipreste, com o narciso, – essa flor d’alma 
que promete a divina renascença em uma Nova Eleusis”. 

 

Ecce Homo! Eis aqui o homem! Jesus, o Cristo. 

Vêde-o na Cruz, além: a realeza inclemente 

Dos espinhos cruéis que apertam sua fronte... 

Vêde as chagas sangrando – e o olhar que já presente 

O ultraje que o insulte, o insulto que o afronte... 

Morreu por nós... Mas vive em nós, eternamente 

 

Mais uma vez a Divina Sabedoria era trazida ao mundo... e a recompensa humana 
– o martírio, a dor, o sofrimento. 
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Roma, foi a herdeira da civilização helenica, e nos momentos históricos de sua 
decadência, a raça teutônica apontava nos bosques da Germânia. Quando as sementes 
desta raça se espalharam pela Europa setentrional “levavam consigo o gérmen de uma 
potencialidade e energia suficientes para desenvolver uma civilização cujas 
características haviam de ser a intelectualidade fria, investigadora, ávida de conquistas 
industriais e científicas. 

“Confusas e sombrias são as origens do cristianismo; porém de seu começo resulta 
a aparição de um novo instrutor, cuja obra consistiu em fundar uma religião reveladora de 
nova essência dimanada da eterna Teosofia, ou Sabedoria dos deuses, cuja tônica foi o 
amor em contraposição ao grosseiro intelectualismo dos saxões e à impulsiva 
emotividade dos latinos que naqueles tempos tinham em suas mãos o cetro da civilização 
ocidental. 

A nova revelação dos excelsos lábio do Nazareno, continha a essência vitalizante 
que equilibrou por vinte séculos os impulsos da emotividade com a intelectualidade, para 
que o impulso progressivo que mais tarde devia vir, achasse o Ocidente preparado para a 
Grande Obra.” 

Desde Pitágoras a Platão, multidão de filósofos manteve o racionalismo 
espiritualista dos focos luminosos do passado, originário da escola agnóstica, a cuja 
frente estava Orígenes, o qual conservou a sabedoria dos Mistérios Cristãos, 
reminiscência essencial dos mistérios hindus, egípcios e gregos, aos quais o Mestre 
Jesus ou Jeoshua deu novo poder e vigor com a sua palavra divina. 

O amor e o dever foram ensinados ao povo judeu; o monoteísmo, proclamado por 
Moisés, adquiriu nova força nos lábios do Profeta da Galiléia, contra o idólatra e grosseiro 
paganismo; e a corrente de espiritualidade, mantida pelos primitivos cristãos, dissipou a 
densa atmosfera criada pela imperante sensualidade pagã. 

Em suma, o Mestre elevou os corações capazes de responder vibratoriamente à 
tônica de amor; conseguiu que a fé de seus discípulos, elevada pelo conhecimento 
revelado, se elevasse a regiões de pureza nos primitivos cristãos, convertidos assim em 
semente de uma nova civilização ocidental que ia começar, fundada sobre as cinzas do 
decadente paganismo. 

Tal como sói acontecer em todos os tempos, ao povo Ele deu os ensinamentos por 
parábolas e exemplos simples, a que podemos denominar de Exoterismo, ou melhor, a 
Maya Buddhista, e aos discípulos, a Verdade em toda a sua prístina integridade, ou o 
Esoterismo, aquele que só pode ser revelado a um número de elite. 

Para alguns escritores e grandes vultos da Ciência Sagrada, sobre a personalidade 
de Jesus pairam algumas dúvidas, em vista do mais antigo escritor que é Flávio Josepho 
(historiador judeu, autor das Antiguidades judaicas, etc., etc., dos anos 37 a 95 d.C.)  não 
se ter referido, absolutamente à sua vida, o que tal não acontece com Apolônio de Tiana, 
cuja semelhança de vida, obrigou ao Catolicismo a desviar a atenção da sua 
personalidade. Os milagres, em muito maior número que os de Jesus, os admite o próprio 
São Jerônimo e muitos outros. Nos ensinamentos de Tiana apercebe-se as sublimes 
doutrinas de todos os outros Iluminados, desde a de Hermés, até o primitivo Buddhismo 
de Gautama e seus arhats. 

A Mestra H. P. B. na Doutrina Secreta (ed. Espanhola, pág. 184 e seguintes, onde 
fala de Apolônio de Tiana) diz: “Acrescentamos a isto, que a ser Apolônio de Tiana uma 
ficção novelesca, não teria levantado Caracalla um monumento à sua memória (16), nem 
Alexandre Severo teria colocado seu busto entre os dos semi-deuses junto ao do 
verdadeiro Deus (17), nem uma imperatriz manteria correspondência com ele”. 
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E para terminar: “De ser Apolônio um herói novelesco, dramatizado na quarta 
centúria, os habitantes de Éfeso não lhe teriam erguido uma estátua de ouro, em 
agradecimento aos benefícios recebidos (20)”. 

Esses têm sido os grandes Sóis baixados ao Mundo nas grandes épocas da 
decadência humana, para o restabelecimento da Lei. 

As sublimes doutrinas de Amor e de Sabedoria por Eles pregadas e praticadas, 
criaram fortes e vigorosas raízes que se estendem por toda parte do Globo. 

Os seus discípulos ou aqueles que “receberam no silêncio solene das paixões 
abafadas” as grandes revelações dos deuses, são outras tantas estrelas de segunda 
grandeza, que de tempos em tempos, aparecem na Terra, como portadoras da Fé, 
instruindo, remodelando, criando núcleos de resistência e de trabalho, ou melhor dito, os 
esforçados obreiros do Grande Edifício Humano, sintetizado na divina Tríade do Bem, da 
Verdade e da Justiça. 

Impossível se torna citar os nomes de todos esses abnegados Seres, que tudo 
abandonam na vida, pela sacrossanta Causa que empolga a todos quantos já tenham 
alçado o vôo às elevadas regiões do Mental Superior, onde já se começa a sentir o 
embriagante perfume do Loto das Mil Pétalas. 

Têm sido Eles toda essa plêiade de teósofos e iluministas que traziam os nomes de 
Amônio Sacas, Cornelius Agrippa, Claude Bernard de Saint-Martin, Paracelsus, 
Cagliostro, Saint-Germain, Swedenborg e tantos outros cuja passagem pelo mundo 
representa um Raio partido do Infinito que vem iluminar a Humanidade inteira! 

Nos nossos tempos, “qual estrela bendita a luzir”, aparece no azul do Firmamento, 
aquela que levava o nome de Helena Petrovna Blavatsky, – a discípula predileta dos 
Mahatmas, – e cujos direitos adquiridos lhe permitiram a construção da mais bela Obra 
destes últimos cem anos. 

Dizer o que foi esta sua última existência, seria repetir tudo quanto se acha inscrito 
nas áureas páginas da História dos Grandes Seres. 

Responde por tudo quanto pudéssemos dizer, essa multidão de seres erguida das 
trevas, e hoje banhada pela Luz da Verdade, como portadora de novos brandões que, por 
sua vez, tem iluminado a grande Vereda da Iniciação, para que outros peregrinos que 
nela desejem palmilhar, encontrem-na mais lisa e suave. 

A Sabedoria dos deuses, até então conservada nos Templos Iniciáticos e nas 
misteriosas criptas da Índia e do Egito, Ela a soube revelar de modo todo especial, 
através da sua inimitável imaginação, tal como atestam os dois gigantescos monumentos 
da literatura esotérica que intitulam de Ísis sem véu e Doutrina Secreta, ou o inesgotável 
manancial onde vão beber da Água da Sabedoria, todos os sedentos de Luz. 

Era, ainda, seu papel, completar os grandes esforços despendidos em existências 
anteriores, já como teosofia, na acepção da palavra, já como Maçom que sempre foi, pois 
que a Teosofia e Maçonaria são as duas colunas que mantêm firme e resistente o 
majestoso Templo da Verdade. 

Teosofia é a Sabedoria dos Deuses, no seu duplo aspecto de Amor e Verdade. 

Maçonaria, por sua vez, é “a gloriosa Mensageira da Verdade e do Bem, que 
através dos séculos vem abrindo largo sulco de caridade e Justiça”. 

Ambas se fundem numa só Força e Poder, porquanto, representam as mais 
valiosas correntes para a organização do Edifício Social, os meios mais eficientes para a 
realização do sublime Ideal da “Hierarquia Oculta” – a Fraternidade Humana, e ainda, o 
poder mágico e infalível de cada homem poder decifrar o misterioso enigma da sua 
Esfinge interna. 
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E, perguntareis vós, que representa então, Dhâranâ, esse núcleo espiritualista que 
desde o seu início nada mais foi do que um ponto de interrogação, que tanto intrigou os 
que Dela se acercaram e não puderam resolver tão difícil quão misterioso problema? 

Dhâranâ, cujo nome ainda faz parte desse ponto de interrogação, tanto pode ser 
Hórus, o filho de Ísis e Osíris, segundo a iniciação egípcia, como também Hiram, o eleito 
de Salomão para construtor do Templo. 

Ela representa o mistério sublime do passado e, em breve, a grande revelação do 
presente, ressurgindo maravilhosamente bela, no papel importantíssimo que lhe coube 
neste abençoado país, cujo nome muito bem traduz que o Fogo Sagrado há de ser 
mantido a todo transe, durante séculos, para que se realize o Supremo Ideal dos 
Dirigentes da Evolução Humana. 

Entre o considerável número de mônadas em franca agitação no Trabalho da 
atualidade, figuram duas em Dhâranâ saídas de misteriosa Confraria do Deserto Líbico, 
cujo grau de latitude norte (23º ) coincide exatamente com o mesmo grau de latitude sul, 
que é a cidade de Niterói. 

Vindas do Trópico de Câncer, elas trazem a magna incumbência, juntamente com 
outras que se acham esparsas pelo mundo, de preparar o terreno sáfaro, ainda, onde a 
Sétima sub-raça virá edificar o seu glorioso reino 11. 

E onde deveriam ser estabelecidas as bases para semelhante desideratum, senão 
no Trópico de Capricórnio? 12 

Essa Confraria a que nos referimos, hoje pertence ao mundo dos “jinas”, forma um 
Triângulo Mágico com as de Luxor e Karnak... e, quem sabe o motivo, talvez, do célebre 
símbolo com que Serapis Bey, o Mestre Egípcio, timbrava as suas mensagens 
precipitadas por intermédio de H. P. B. 

Parece, ainda, que isso se relacione com a viagem que H. P. B. fez à América do 
Sul, visitando determinado ponto do Perú, onde existem vestígios do passado remoto, tal 
como sói acontecer a outro lugar situado nos confins de Mato Grosso, próximo a Goiás, 
sendo que todos esses pontos se acham em vibrações ocultas com as supracitadas 
Confrarias do Triângulo mágico. 

Desse modo, havemos chegado à atualidade ou o período da Nova Era para o 
mundo. 

“Da Atlântida e da África, da Ásia e da Europa migraram grupos humanos que se 
vieram fundir na população autóctone do Brasil”. 

“Durante milênios a ação dos meios telúricos, intensa e amoldante, cingiu o 
homem, domou-o, impondo-lhe o litoral e o sertão, o mar e a floresta, a montanha e o 
vale, o rio, o brejo, o campo”. 

“O amálgama das raças, no variegado do habitat, predispôs à universalidade, no 
cosmopolitismo. Usos, costumes, sentimentos, idéias retraçam o gênero humano”. 

“Vencidos e foragidos, vítimas de bárbaros e algozes, em todas as épocas, desde 
rudes idades pré-históricas, refugiaram-se no Brasil. E o Brasil acolheu-os, alimentou-os, 
robusteceu-lhes o ânimo; e lhes foi infiltrando, na magia de seus encantos, na seiva de 
seus frutos, no magnetismo de suas auroras e poentes, na magnificência de seus 
aspectos, na miragem de seus tesouros, na limpidez de suas águas – sentimentos de 
beleza, bondade, paz, amor, solidariedade, harmonia”. 

                                            
11 Câncer é o signo de Lua, o que... faz lembrar os Pitris Lunares (Barishad-Pitris). 
12 Capricórnio é signo de Júpiter no seu Trono diurno, e de Saturno no Trono noturno. Capricórnio, provém da palavra sânscrita 
Makara  ou Kumara, que quer dizer filho do mental. Os Kumaras são os quatro grandes seres mais elevados da Hierarquia Oculta que 
auxiliam a evolução humana e se acham em Shamballah, o país sagrado dos deuses. Por sua vez, faz lembrar os Pitris solares. 
Assumimos completa responsabilidade por essas revelações que fazemos, já por sermos obedientes ao mandato que nos foi confiado, 
já porque os tempos atuais assim o permitem. Elas são do domínio de outros discípulos saídos da mesma Confraria da Líbia. 
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“Dos peitos agradecidos subiram bênçãos; das almas reconfortadas evolaram-se 
gratidões; dos espíritos serenos irradiaram idéias criadoras”. 

“Assim se fez o Karma do Brasil !” 

“Assim em todo o Orbe, ficou o Brasil a TERRA DA FRATERNIDADE.” 

No seu seio encandecidas as brasas da mais alta espiritualidade, pelo Ígneo Poder 
dos Eternos Construtores da Evolução humana, mister se faz que todos os atos e 
pensamentos de seus filhos – os brasileiros, sejam moldados sob os elevados princípios 
que caracterizam as almas privilegiadas, sobre quem pesa a grande responsabilidade de 
servir de exemplo edificante às demais almas em peregrinação na Terra. 

Sabem todos aqueles que trabalham pelo mais sublime dos Ideais – a Fraternidade 
humana, que o mundo é a pátria de todos os seres que nele habitam. 

Porém, enquanto não chegue essa Aurora abençoada para a Terra, é dever nosso 
pensar do mesmo modo que o Mahatma Kut-Humi, quando diz: “Eu confesso sem rebuço, 
que ainda não me encontro liberto dos laços terrenos, e me sinto ainda atraído para 
determinadas pessoas, e que a filantropia tal como é pregada pelo nosso grande instrutor 
‘o Salvador do mundo’, que ensinou o ‘Nirvana e a Lei’, não extinguiu em mim essas 
predileções de amizade, nem o amor para com os seres mais próximos à minha pessoa, 
nem o ardente patriotismo que ainda possuo pelo país em que ultimamente tomei corpo”. 

E quando assim se exprime um Mahatma, ou um desses gloriosos Seres que 
trabalham pelo progresso espiritual da Humanidade, o que poderá dizer um mísero 
discípulo que ainda tateia nas trevas da ignorância, dando, embora os primeiros passos 
na Vereda dos Mestres? 

Como não há de a sua alma pequenina, presa todavia a laços de verdadeira 
espiritualidade partidos de longínquas paragens do Globo, deixar de amar o país onde 
nasceu nesta existência, e para o qual tem deveres a cumprir, juntamente com os que o 
acompanham na gloriosa jornada? 

Desse modo, enquanto não seja desfraldado um só pavilhão de alvura imaculada 
por sobre todas as nações do mundo, amemos e defendamos o Brasil – a Terra da 
Promissão ou a Nova Canaã, por ter sido a eleita entre as demais, de possuir a sublime 
missão de Paz, Amor, Luz e Progresso para toda a Humanidade. 

Seja a Paz com todos os Seres! 

H. J. Souza 

Niterói, 7 de Março, 1928 

 

A VIDA EM TODOS OS RAMOS DA NATUREZA  13 

 

Henry Ford, o grande apóstolo do Trabalho, que teve a sugestiva idéia de indicar o 
que se deve fazer pela descrição do que já tinha feito, no seu extraordinário livro “Minha 
vida e minha obra”, nos dá a conhecer uma frase autêntica do maior cientista universal da 
atualidade, o venerável e insigne Thomas Edison. 

Disse o eminente inventor eletricista que, com o andar dos tempos e o 
desenvolvimento da Ciência, chegaríamos a descobrir os meios de vender o impossível. 

Isto proferido pelo grande e humanitário autor de mais de seiscentas invenções 
científicas, sem falar nos maravilhosos aperfeiçoamentos de máquinas e utensílios de 
completa utilidade prática, deve ter o cunho da mais rigorosa profecia. 

                                            
13 Conferência feita na “Cruzada Espiritualista” em 28 de Outubro de 1927, pelo Eng. Eduardo C. de Faria, um dos esforçados 
membros da Sociedade Dhâranâ. 
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Já na última conferência aqui realizada por ocasião da comemoração do 3º  
aniversário da nossa Sociedade, ao referir-me aos progressos da Ciência Moderna, fiz ver 
também a coincidência que havia entre as suas realizações e as profecias contidas no 
trabalho genial do nosso Grande Mestre H. P. B., a Doutrina Secreta, que os sábios do 
XX século já reconheceram que não foi inventada, nem exagerada. 

As profecias realizam-se constantemente. Quem não julgaria impossível, há alguns 
anos atrás, a fulminante rapidez de comunicações, como as que presenciamos 
diariamente na nossa Capital, traduzindo em letras luminosas os fatos que estão 
ocorrendo no mesmo momento em continentes longínquos? 

Quem não julgaria impossível, por exemplo, tornar tão audível o passo de uma 
mosca como o de um cavalo ferrado numa estrada? Entretanto, uma série de válvulas 
termoiônicas pode chegar a realizar tal fenômeno por meio de ampliações sucessivas. É 
fora de dúvida que a válvula termoiônica representa uma das mais extraordinárias 
invenções humanas pelas descobertas científicas que tem proporcionado. 

Quem não julgaria impossível que o Diretor da E. de Ferro Central, pudesse, como 
realizou há pouco tempo, percorrer as suas linhas em viagem de inspeção e permanecer 
em comunicação constante com o seu gabinete de trabalho, conhecendo, sem demora e 
sem estar presente, tudo o que ali se passa? 

Quem não julgaria impossível que a tremenda catástrofe marinha dos últimos dias, 
que ainda nos confrange a alma, pudesse ter visto suas proporções reduzidas graças ao 
auxílio imediato obtido, e pedido pelas radiocomunicações, isto é, lançado ao ambiente 
sem destino definido, num extremo anseio, como quem apela para a Divina Providência? 
14 

Milagres – seria o modo por que poderia tudo isto ser compreendido. 

Milagres são, na realidade, mas sem o mistério com que eram cercados os fatos 
que assim foram classificados em outras épocas, em que eram desconhecidos os agentes 
de sua realização. 

Quem não julgaria impossível, até certo tempo, que a Ciência Moderna, que ainda 
tem suas fundações na matéria, só se preocupando com o bem estar físico e as 
necessidades materiais da humanidade, chegasse a coincidir com a doutrina básica do 
Ocultismo, que é a divisibilidade atômica progressiva, que nos conduz à idéia da vida 
infinitesimal? 

Quando o limite dessa divisibilidade atinge a matéria uma, concebemos a 
identidade na constituição física e química de todos os seres. 

Gustavo le Bon, tratando da dissociação da matéria, chegou até a concepção de 
sua desmaterialização porque, dizia ele, passava a apresentar propriedades que 
desrespeitam todos os princípios estabelecidos para a mesma, permanecendo apenas as 
manifestações de energia, como por exemplo, no caso do radium, com emanações 
infinitesimais que podem ser observadas apenas pela fosforescência, pela atuação à 
distância e através das paredes dos vasos que o contém, descarregando aparelhos 
eletrizados, alterando quimicamente substâncias sobre que incide, etc. 

O rádio nos dá a prova da energia considerável e constante, sob todas as formas, 
parecendo responder a qualquer impacto exterior. 

É vida na sua manifestação mais diferenciada, mas também mais generalizada, 
vida que se pode particularizar em mineral, vegetal, animal e espiritual. 

A vida em qualquer organismo, mais ou menos ponderável, não é mais do que o 
movimento ou vibração, presente em toda parte, qualquer que seja a forma sob que se 

                                            
14 A catástrofe ocorrida com o “Principessa Mafalda” nas proximidades de Abrolhos. 
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manifeste – som, luz, calor, magnetismo, afinidade química, ou eletricidade finalmente, 
porque o repouso é inconcebível. 

É inadmissível que seja imóvel sequer um simples ponto, que para nós representa 
a última diferenciação das dimensões geométricas, sendo a expressão máxima do 
egoísmo, pois só deve ter a sensação da existência única de si mesmo. Mas, um ponto 
gera uma linha, esta uma superfície, que por sua vez, dá lugar a um sólido de três 
dimensões, e assim por diante, até um limite infinito, incompreensível ao raciocínio 
humano. 

Mesmo durante o Pralaya, que é a fase de repouso temporário do Espírito e da 
Matéria, a vida continua em estado latente, conforme nos ensina o Mestre H. P. B., em 
movimento mecânico eterno, embora paralisadas as forças criadoras, como podemos 
conceber pela imagem de uma turbina movendo-se pela água que a impulsiona, embora 
sem produzir trabalho mecânico utilizado. 

Tudo vive e é consciente, embora a vida e a consciência não sejam semelhantes 
nos diferentes reinos da natureza. A alma existe apenas latente, em estado potencial, na 
pedra, por exemplo, manifestada na atmosfera cósmica, no Akasa que envolve e 
interpenetra toda a Natureza. 

Não há razão de ser para distinção fisiológica entre matéria orgânica e inorgânica, 
desde que as diferenças nos reinos da natureza dependem apenas, como disse, das 
manifestações de consciência. 

A humanidade comemorou no dia 25 último, o primeiro centenário do nascimento 
de Marcellin Berthelot, o grande sábio francês dedicado integralmente à ciência 
experimental, que tornou mais conhecidos no continente ocidental os passados 
alquimistas do Egito e da Grécia, mostrando os poderes que tinham sobre certas forças 
da natureza os iniciados na Magia, em era remotas, no seu livro “Les Origines de 
l’Alchimie”, em que reivindicou para aqueles antigos idealistas o verdadeiro conceito em 
que deviam ser tidos, mesmo sob o ponto de vista teórico e, principalmente, encarados na 
sua grandeza filosófica e moral. 

Foi ele quem, contrapondo-se a Lavoisier, que não admitia senão o ponto de vista 
analítico, conseguiu pacientemente em seu laboratório a síntese de compostos orgânicos, 
por meio dos mesmos agentes físicos e químicos das formações então chamadas 
inorgânicas. 

O trabalho que o imortalizou, “A QUÍMICA ORGÂNICA FUNDADA SOBRE 
SÍNTESE”, o fez passar, por muito tempo, como o criador da vida artificial. 

Ele, porém, não conseguiu, de fato, produzir em laboratório a substância 
albuminóide característica da vida, isto é, dotada de movimento voluntário, de nutrição e 
de reprodução. 

O que o seu gênio e paciente labor de investigação chegaram a realizar foi a 
combinação de corpos que entre si revelavam a menor afinidade química possível, como 
o carbono e o hidrogênio, operando em seguida a síntese das substâncias ternárias com 
a associação do oxigênio, do que resultaram os éteres e os alcoóis, e por fim, com a 
anexação do azoto, conseguindo a síntese quaternária da uréia e afirmando, afinal, a 
existência lógica de uma só química, quer para a matéria orgânica, como para a 
substância viva. 

Não fez mais, portanto, do que acabar com a separação até então estabelecida 
entre os organismos e os inorganismos. 

É verdade que a expressão de corpos “orgânicos”, atualmente, permanece apenas 
para os compostos de carbono, mas em compensação, é aplicada ainda a de “corpos 
organizados” para os que são derivados de funções de “órgãos” sujeitos a uma força 
denominada “força vital”. 
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Admitindo, pois, que tudo vive, desde que a vida é manifestada por meio de 
vibrações, poderemos chamar substância “inorgânica” ou “inorganizada” aquela cuja vida 
latente é incapaz de ser percebida pela consciência. 

De fato, como recusar aos vegetais e minerais, vida e qualquer consciência 
própria? 

O mais que se pode afirmar é que tal estado de vida e de consciência escapa à 
nossa observação, admitido, porém, que tudo na natureza seja dotado de uma 
consciência peculiar ao seu plano de percepção. 

Toda a energia criadora da Natureza se manifesta de maneira coordenada e 
geométrica, como nos dá a idéia da formação dos cristais, cujas moléculas se reúnem de 
modo perfeitamente regular, apresentando formas poliédricas sistemáticas, que podem 
até ser reproduzidas artificialmente por processos diversos, conhecidos e análogos 
certamente aos que entraram na formação dos cristais naturais. 

Os cristais são, pois, constituídos de modo análogo ao que presidiu à formação do 
Cosmos, na opinião de Pitágoras, que disse “que não foi produzido por meio de números 
ou pelos números, mas geometricamente, isto é, segundo a proporção dos números”. 

São entidades vivas assim como as rochas e tudo o que existe no mundo mineral. 
Há mesmo uma espécie de rochas, como as gredas e os calcáreos em geral, que é 
formada de milhões de seres diminutos, comprimidos uns contra os outros. 

Bilhões de criaturas povoaram os mares nas partes onde presentemente se 
encontram rochas, sendo sabido que as rochas formadas da aglomeração de tais 
criaturas e que apresentam a cor branca deram o nome de Albion à Inglaterra. 

Se a noção de respiração é compreendida pela absorção de oxigênio, as rochas 
dão mais esta manifestação máxima de vida, respiram, isto é, apropriam-se de oxigênio 
da atmosfera para sua formação. 

O quartzo, que apresenta as propriedades piezelétricas que os físicos modernos 
atribuem a vibrações especiais, dá assim manifesto sinal de vida própria, no modo 
caprichoso por que cada lâmina, na sua hemiedria, apresenta a periodicidade de 
vibrações que lhe é peculiar, fenômeno que está sendo utilizado na estabilização das 
ondas curtas e que é a última palavra nas raciocomunicações, assim como na medida da 
radioatividade, conforme nos fez ver a grande cientista, Mms. Curie, nas conferências que 
realizou entre nós no ano passado. 

À medida que nosso pensamento se eleva, percebemos que tudo vive, que tudo 
ama e que tudo é amado neste mundo, e sentimos uma alma fraterna para toda 
manifestação da humanidade, até para o próprio mineral, que parece inerte aos olhos 
profanos, mas que nos faz lembrar um dos princípios do Ocultismo que diz que “a matéria 
nunca é tão ativa como quando parece inerte”. 

Mason Kine pretendeu mesmo ter distinguido os sexos amando-se nas moléculas 
minerais. 

Neste sentimento, que nos desperta a análise da natureza, de fraternidade para 
todos os seres, precisamos todavia bem compreender que em cada reino só se manifesta 
a Alma coletiva, sendo gradual e progressiva a tendência para as almas individuais, que 
só começam a ter vislumbres característicos no reino animal. 

É mais uma maneira lógica de compreender o ciclo monádico que é composto das 
duas partes inversas: a involução até o máximo de materialização e a evolução que se 
caracteriza pelo progresso na espiritualização. 

No próximo Manvantara, os homens do ciclo de atividade atual se transformarão 
certamente, os mais elevados, como Manasputras ou Senhores da Mente, e os demais 
como Pitris, guias e instrutores de uma nova humanidade, cujas Mônadas provavelmente 
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estão presentes nos membros mais rudimentares do reino animal e serão substituidas, 
por sua vez, pelas que estão comprimidas, dominadas nos estágios dos reinos inferiores, 
como nos mostra esquematicamente um dos quadros representativos de seu ciclos 
completos, que pendem de uma das paredes desta sala. 15 

Assim estudada a vida onipresente, apreciada no atributo principal que é a eterna e 
incessante vibração, como se tornam claras e acessíveis, mesmo ao pé da letra, as 
palavras de Jesus, quando no meio de Suas prédicas, sentindo a degradação da infeliz 
humanidade que não O compreendia, proclamou que até as pedras clamariam pelas 
verdades por Ele reveladas! 

São estas as palavras textuais de Jesus contidas no versículo 40 do Capítulo XIX 
do Evangelho de São Lucas: “Asseguro-vos que, se eles se calarem, clamarão as 
mesmas pedras”. 

Assim se dirigiu Jesus docemente aos fariseus, quando escandalizados com os 
Seus discípulos que O louvavam pelas maravilhas que tinham visto, dizendo: “Bendito o 
Rei que vem em Nome do Senhor, paz no Céu e glória nas Alturas”, eles Lhe 
apostrofavam: “Mestre, repreende os Teus discípulos !” 

As pedras têm que falar, que prestar os seus depoimentos geológicos e 
arqueológicos, ainda quando outros não se façam sentir. As rochas falam eloquentemente 
e muitas delas encerram em si só a história de sua formação, pois a Geologia nelas tem 
encontrado formas de vida, algumas das quais são completamente diversas das que 
existem presentemente e muito há ainda que descobrir neste sentido, pois que apenas 
têm sido objeto de estudo as camadas mais superficiais de nosso globo, nas quais 
múltiplas escavações têm revelado objetos petrificados, convertidos em fósseis. 

Isto é bastante para mostrar que as pedras, tendo histórias para contar e tantas 
lições para nos ensinar, não são mudas, embora sem articular palavras, mas podendo 
emitir sons, desde que vibram. 

Os alquimistas procuraram também fazer “falar” a “pedra filosofal”, pondo-se em 
harmonia com forças superiores. 

Franz Hartman diz, por exemplo, que “Não é a pedra filosofal uma pedra no sentido 
ordinário da palavra, senão no sentido alegórico, que significa o princípio da Sabedoria, 
no qual o filósofo que o adquiriu por experiência prática (e não somente especulando 
sobre ele), pode confiar tão completamente como no valor de uma pedra preciosa, ou 
como confiaria em uma sólida rocha sobre a qual construísse os fundamentos de sua 
casa (espiritual). É o Cristo que está no homem: o amor divino substancializado. É a Luz 
do mundo; a própria essência donde o Universo foi criado”. 

Não deixemos, porém, que as pedras falem antes de nós! Cultivemos o nosso 
espírito, aperfeiçoando os nossos conhecimentos, desprezando as alegrias materiais que 
nos dão apenas gozos passageiros e vãos, pagos muitas vezes de modo muito caro, pelo 
rebaixamento da inteligência e procurando compreender que a única ciência verdadeira 
está em Deus, isto é, na Suprema Sabedoria. 

Os Mestres transmitirão com certeza, conhecimentos que hoje constituiriam grande 
perigo, devido ao evidente egoísmo humano, quando for oportuno, isto é, quando 
estiverem aptos para recebê-los pelo seu altruísmo, por exemplo: os nossos irmãos 
Americanos do Norte que estão apresentando característicos, os mais acentuados, de 
que se acham encetando a 6ª  Sub-raça. 

Se a estrutura da mentalidade dos Norte-Americanos não pode certamente ser 
medida pela insolência com que dolarizaram o mundo depois da grande guerra, nem pela 
indiferença com que transformaram a manifestação máxima do progresso, que é a 

                                            
15 Referindo-se à sala de reuniões em Dhâranâ. 
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eletricidade em todas as suas múltiplas demonstrações atuais, num instrumento do maior 
atraso, de involução de cultura mental, eletrocutando seus semelhantes em nome da Lei, 
não é menos verdade que muito tem eles que evoluir espiritualmente para libertar-se da 
sua ideologia atual, exclusivamente de ordem econômica, a fim de preparar o leito da 
Estrada sublime que teremos de percorrer, nós desta grande Pátria Brasileira, para 
cumprir a profecia do grandioso encerramento do ciclo da 5ª  Raça-raiz, a nossa atual 
Raça Ariana. 

Expedições científicas encaminham já os seus primeiros passos para o nosso 
“interland” e telegramas últimos já dão notícia de terem sido encontrados o explorador 
inglês Coronel Fawcett e seu filho, que desde 1925 se internaram com o intuito de 
procurar no nosso sertão os vestígios da civilização primitiva do globo, localizada 
provavelmente nas florestas virgens de Mato Grosso. 

Tais misteriosos recantos ocultam talvez os gérmens isolados conscientemente 
pelo Manú em formação, conservados em vida puramente patriarcal, para que, mantendo 
tais tradições venham a constituir os elementos inocentes, as sementes da última sub-
raça que virá a firmar nesta terra de Santa Cruz o seu glorioso reinado e as do início de 
uma nova Aurora ainda mais resplandecente. 

Assim seja! 

Rio de Janeiro, 28 de Outubro de 1927 

Eduardo C. de Faria
  

DHÂRANÂ   16 

 

“Dhâranâ”, sociedade de estudos espiritualistas, com a sede em Niterói. Ao ler 
estas palavras, senti instintivamente que no nome sânscrito com que essa sociedade foi 
batizada, jazem forças ocultas de alto valor. Tentei descobri-las e achei-as muito 
importantes e dignas de ser divulgadas aos que se interessam por estudos esotéricos. 

O termo Dhâranâ significa, na prática do Yoga, o Domínio da Mente; designa 
aquele estado em que o pensamento deve estar firmemente fixo em algum objeto de 
meditação. É o sexto dos oito graus de desenvolvimento com que Patanjali forma o seu 
sistema de Yoga. Este grau é precedido de: Yama (reto proceder), Niyama (amor a 
Deus), Asana (exercícios corporais), Pranayama (respiração física), Pratihara (domínio 
sobre os sentidos); e seguidos de Dhyana (meditação) e Samadhi (contemplação 
trancendental). 

Dhâranâ é a intensa e perfeita Concentração da mente em algum objeto interno, 
com abstração completa de todo o exterior. Neste estado despede-se a mente da 
influência dos sentidos, desejos e emoções, a fim de ficar firmemente fixa no determinado 
objeto interno, e perfeitamente governada pela Vontade. 

A Mente humana não é ainda um veículo organizado, como o são o corpo físico, o 
corpo vital e o corpo astral; mas é um espelho, feito de substância mental, através do qual 
o superior é refletido no inferior, e portanto também o espelho por meio do qual o inferior 
pode obter vislumbres do superior. 

É uma fase da Substância Universal, e o veículo através do qual opera a Vontade. 

A palavra Dhâranâ provém em sânscrito, da raiz dhar, que significa “segurar” ou 
“manter”. Da mesma raiz são formados os vocábulos Dharma (o dever, a virtude), 
dharmin (virtuoso), dharmya (santo, sagrado). 

                                            
16 Reproduzimos este artigo do ilustre esoterista, Prof. Francisco Valdomiro Lorenz, publicado no 1º  número (Especial) desta revista, 
pelo fato de que o seu prognóstico se vem realizando em toda a linha. Nem podia deixar de ser assim!... 
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Escreve-se Dhâranâ em sânscrito com 5 letras (dh-â-ra-n-â), em português com 7. 
A redução kabalística destas 7 letras (que correspondem aos números: 
4+8+1+80+1+40+1=135) dá o número 9 (1+3+5=9) 17. 

Procuremos, pois, no Taro, que é a Chave das Cousas Ocultas, a significação dos 
Arcanos V, VII e IX. 

O Arcano V, intitulado “O Mestre dos Arcanos”, corresponde à letra hebraica Hê, 
que exprime a aspiração e o princípio vivificante. Este Arcano representa o Hierofante ou 
Iniciador, sentado entre as duas colunas do Santuário, segurando com a mão esquerda 
uma cruz com três braços horizontais, e estendendo a direita em cima de dois homens, 
ajoelhados a seus pés, ambos com corôas na cabeça, um vestido de rubro e o outro de 
preto. Este Hierofante personifica o gênio das boas inspirações do Espírito e da 
Consciência. A coluna à direita simboliza a Lei, a da esquerda a Liberdade de obedecer 
ou desobedecer. A cruz com três braços é o símbolo da potência criadora que penetra os 
mundos: divino, intelectual e físico, para fazer aparecer as manifestações da Vida 
Universal. Os dois homens coroados e ajoelhados aos pés do Hierofante são os gênios 
da Luz (ou do Bem) e das Trevas (ou do Mal), que ambos obedecem ao Mestre dos 
Arcanos, quando lhes falta em nome do Céu. 

O Arcano VII, intitulado “O Carro Vitorioso”, corresponde à letra hebraica Zain, que 
exprime hieroglificamente uma flecha, e daí toda idéia de arma ou instrumento que o 
homem emprega para dominar e vencer, e para realizar o seu alvo. É, pois, esta letra o 
símbolo da vitória em todos os mundos. 

A figura do Arcano VII apresenta um guerreiro vitorioso que está de pé num carro 
de forma cúbica, e debaixo de um docel de azul estrelado, que 4 colunas suportam. O 
guerreiro está armado de Espada e Cetro, e coroado de um círculo de ouro, ornado de 
três estrelas de 5 pontas. Ao carro estão atreladas duas Esfinges: uma branca e outra 
preta. 

Esta figura simboliza o triunfo que pertence a quem se tornou o senhor das forças 
dos 4 elementos figurados pelas 4 colunas do docel. O carro de forma cúbica é a obra 
realizada pela Vontade que venceu os obstáculos. A espada representa a força da 
Vontade; o Cetro, o poder do Espírito; o Círculo de Ouro, a posse da Luz da Razão 
Eterna. As duas Esfinges simbolizam as forças do Bem e do Mal: estas vencidas, e 
aquelas conquistadas pelo sábio. 

O Arcano IX, intitulado “O Eremita”, corresponde à letra hebraica Teth, que 
representa hieroglificamente um teto, e daí a idéia de proteção e seguridade. A figura 
deste Arcano é um ancião que caminha apoiado sobre um bastão, e levando por diante 
de si uma lâmpada acesa que ele oculta debaixo duma grande capa que o envolve. 

O ancião personifica a experiência conquistada no trabalho da vida. A lâmpada 
simboliza a luz da Sabedoria; a capa, a discrição; o bastão, a prudência. 

Oxalá a Sociedade, cujo nome corresponde a tão excelsos Arcanos, desenvolva 
harmoniosamente as energias espirituais dos seus sócios, a fim de que, ouvindo a voz do 

                                            
17 Essas duas interpretações de acordo com o Sânscrito e o Português, ainda podem sujeitar-se a outra: Com 5 letras (o Sânscrito ou 
a gloriosa Índia), ela representa a 5ª  raça (Ariana), e com 7 (o Português, ou o Brasil), nada mais é do que a verdadeira missão de 
Dhâranâ: preparar o terreno para o Advento da 7ª  sub-raça, ou o término glorioso da 5ª  raça-mãe. Na última sessão pública em 
Dhâranâ, um dos amáveis assistentes que nos honraram com a sua presença, achou que ainda estava longe o dia do Advento da 7ª  
sub-raça. Muito teríamos que dizer sobre o assunto. Basta, por enquanto, dizer que se ela já estivesse francamente positivada, não 
haveria razão de ser “o preparo para tal cousa”. Disse ainda, o mesmo querelante, que a 6ª  ainda não havia chegado, quanto mais a 
7ª . Ignora o mesmo Irmão que as raças se interpenetram, e além disso, as últimas sub-raças da 5ª  raça-mãe em diante, obedecerão a 
um período cada vez mais curto. Ainda mais, os homens têm direito ao aprestamento dos Grandes Albores. A ignorância, a indolência 
humanas, são a causa dos grandes males que afligem à Humanidade, prolongando com isso, o interminável período da Kali Yuga. 
Seres há, que já usufruem as delícias da Satya Yuga, e no entanto, este período ainda se acha afastado de nós outros!... Não 
devemos ser como aqueles que não desejam plantar, nem fazer benefícios outros na casa em que moram, receosos de não serem 
verdadeiros usufrutuários desses benefícios. Mesmo assim, (egoisticamente), quem nos poderá atestar que não é para nós mesmos 
que estamos semeando? Karma e Reencarnação respondem por tudo quanto pudéssemos dizer. 
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Mestre Divino, e seguindo os seus sagrados ensinos, adquiram as forças benéfica e 
triunfantes que os ditos Arcanos simbolizam! 

 

S. Feliciano, Rio Grande do Sul, Setembro de 1925 

Francisco Valdomiro Lorenz 

 

OS SEIS SISTEMAS DA FILOSOFIA HINDU 
 

VI 

 

“O Uttara-Mimansa ou A Vedanta” 18, ou seja, o sistema dos Princípios diretores do 
Rishi Vyâsa 

 

De todos os sistemas da filosofia hindu, este é o que levou as conclusões do 
espírito humano à sua maior altura. A última realidade do universo, segundo a Vedanta, é 
a substância uma, absoluta, que está mais além do sujeito e do objeto, que é a origem da 
inteligência e do conhecimento, do Eu-Consciência e da felicidade, que é UNO e não 
muitos. Chama-se BRAHMAN, em sânscrito. 

Esta realidade é o mesmo que o BEM de Platão, que a COUSA EM SI ou essência 
da cousa de Kant, que a VONTADE de Schopenhauer, a SUBSTÂNCIA de Spinoza, a 
SUPER-ALMA de Emerson, o DESCONHECIDO de Herbert-Spencer, a ESSÊNCIA 
DIVINA DO PAI CELESTE dos Cristãos, ALLAH dos Maometanos. Constitui a verdadeira 
natureza do Budha e do Cristo, Penetra o Universo, É uma e universal, É indivisível. Tal é 
a REALIDADE DO UNIVERSO, segundo a Vedanta. 

Este sistema reconhece a identidade (e a prova) da realidade objetiva do Universo, 
com a realidade subjetiva do Ego (ou alma superior do homem). 

Elevando o Eu, o seja, a verdadeira natureza do Ego para o divino, a Vedanta o 
une com a Divindade que é absolutamente pura, perfeita, imortal, imutável e una. 

Não houve senão UM no começo e não haverá mais que UM no fim, ao qual se 
chama Atman ou Brahman. 

A Vedanta une o céu e a terra, Deus e o homem, Brahman e Atman, e no entanto, 
nada destrói no mundo fenomenal. Aceita as conclusões da ciência moderna, porém ao 
mesmo tempo nos diz que se a Verdade é uma e não múltipla, pode haver várias 
expressões, assim como várias manifestações da mesma Verdade Uma. 

Afirma que o objeto da filosofia superior não é simplesmente justificar as 
conjunções de sucessos que constituem a ordem do universo, nem anotar os fenômenos 
que este oferece à nossa investigação, relativos às leis gerais, mas conduzir o espírito 
humano desde o terreno do conhecimento ao que está mais acima do cognoscível. 
Devemos, pois, conhecer as leis do cognoscível, porém ao mesmo tempo aspirar a 
chegar mais adiante, a penetrar no domínio do Infinito. 

A filosofia Vedanta nos guia por sobre os objetos de percepção e dirige as almas 
para o SER ETERNO ABSOLUTO onde encontramos a solução de todos os problemas e 
respostas a todas as perguntas. Procura determinar a relação existente entre a alma e 
Deus, com auxílio dos mais rigorosos processos lógicos e tomando por ponto de partida a 
mais ampla generalização dos ramos da ciência. 

                                            
18 Vedanta, o Fim, o Objeto dos Vedas; Uttara, posterior; Mimansa, investigação, meditação. 
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A Vedanta responde às três grandes funções de uma filosofia: 

 

1º ) Fazer a síntese das ciências concretas. 

2º ) Achar a origem dos conhecimentos. (A ciência nos conduz até um certo ponto 
que não podemos franquear, porém a filosofia começa onde a ciência termina). 

3º ) Elevar nosso espírito até o Absoluto, resolver o problema da vida e da morte; 
explicar a origem do Universo, da existência individual, o objeto da evolução e auxiliar-nos 
a sair do domínio da ignorância e do egoísmo. 

 

Segundo o sistema de Kapila, a substância raiz ou Prakriti é eterna e desinteligente 
(divergente). A Vedanta nos diz que esta substância última do Universo é Brahman, o 
qual é: 

 

1º ) SAT ou existência absoluta. Ser (Verbo). 

2º ) CHIT ou inteligência absoluta. 

3º ) ANANDA ou a felicidade absoluta. 

 

A Vedanta ensina que aquilo que constitui a substância última de nossa alma, deve 
possuir: Inteligência, Eu-Consciência (ou noção do ser) e Felicidade suprema. 

Desta maneira, coloca o sistema que examinamos como as bases de uma religião 
universal monista, repousando sobre a identidade da natureza ou da substância entre o 
Atman divino (Deus) e o Atman humano (Alma), donde a afirmação que a alma e Deus 
são um. 

A alma é de essência imortal por sua mesma origem. A Vedanta afirma que se a 
alma fosse mortal por sua própria natureza, ninguém poderia, jamais, lhe dar a 
imortalidade, porque aquilo que está feito jamais pode ser desfeito. 

A Vedanta monista (Advaita) não admite a teoria de Sankya, da pluralidade de 
Purushas ou almas individuais, eternas e infinitas por sua natureza. Ao contrário, 
estabelece que o Infinito há de ser um e não vários. Deste Um é donde os muitos surgem 
à vida, sendo as almas individuais outras tantas imagens ou reflexões do Brahman 
Absoluto. Deste deriva o Universo fenomenal, o qual volta por fim a Brahman. 

A religião da Vedanta admite a existência de Ishvara, o Deus pessoal que é o 
primogênito Senhor do Universo, que começa com a evolução de Prakriti, o qual ama a 
todas as criaturas, e por conseguinte, pode ser amado e adorado. 

Na Vedanta, chama-se Maya o Prakriti da Sankhya, o qual não quer dizer aqui 
ilusão; é o poder que produz o tempo, o espaço, a causalidade, e ao mesmo tempo, as 
aparências fenomenais das cousas perceptíveis pelos sentidos e que existem no plano do 
mundo. 

É o sistema mais espalhado na Índia moderna. A partir do século VIII, depois de J. 
C., quando começou a decadência do Budhismo, a Vedanta ressurgiu prepotente graças 
ao trabalho de seu comentador SHRI SANKARACHARYA, o maior filósofo do mundo, 
implantando-se firmemente em toda a extensão da península hindostanica. 

 

Doutora M. Schultz 

(Segundo o Swami Abhedananda. Trad. do “Le Theosophe”, por H. J. S.) 
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SPES MESSIS IN SEMINE 
Consiste na semente a esperança da colheita! É este o novo lema adotado pela 

Sociedade cujo nome até hoje nada mais foi do que o escudo infrangível onde vieram 
despedaçar-se todas as setas e lanças da ignorância humana, escudo este defensivo de 
um outro nome ainda nas dobras do mistério. 

Na quietude buddhica dos Santuários privilegiados, não há forças contrárias ao 
Bem, ao Belo e à Verdade que aí possam completar a sua obra de destruição, tal a 
fragilidade do ponto morto de onde procedem, em desarmonia, portanto, com as forças 
vitais das Correntes construtivas do Universo. 

Aquele que houver acompanhado com um pouco de interesse, o desenrolar dos 
fatos ocorridos em Dhâranâ, desde o início de sua fundação, não precisa ser portador de 
grandes dotes intelectuais, para deduzir que algo de mais importante (se assim é possível 
dizer-se) jazia oculto além do primeiro plano divisado na matéria física. 

O Arquivo de Dhâranâ é um repositório das mais belas e valiosas revelações, que 
ora se completam na maior de todas, ou seja, o ponto culminante de há muito visado 
pelas aspirações elevadas dos Dirigentes do Destino Humano 19. 

Maya, tal como sempre, incumbiu-se magistralmente do seu papel de iniciadora do 
gênero humano em caminho para a Luz... e hoje vencida pela “intensa e perfeita 
concentração da mente em determinado objeto interno, acompanhada de uma completa 
abstração de todas as cousas pertencentes ao universo exterior ou o mundo dos 
sentidos” (que é Dhâranâ, o sexto grau da Yoga de Patanjali), realizou-se a grande 
Profecia dos deuses imortais, de há muito prometida. 

E assim, qual Loto em eclosão, das lágrimas e sofrimentos do passado glorioso, 
ressurgirá em breve Aquela a quem estava de fato reservado o verdadeiro papel no 
Brasil, iniciado por Dhâranâ com tanto esforço, coragem e abnegação, como mãe 
carinhosa que acalentava ainda no seu seio, a Filha amada prestes a vir à luz do mundo. 

Na azáfama natural das proximidades dos grandes dias de festa, em Dhâranâ tudo 
se vem transformando (menos a missão que continua sendo a mesma), desde os seus 
Estatutos, até o vitorioso e memorável nome que trazia com tanta galhardia, para que em 
8 de Maio próximo tenha realização o grande ideal dos Seres de Sabedoria. 

Somente esta revista conservará o nome, não só em homenagem à Dhâranâ, 
como também, para que sirva de exemplo aos pósteros – a tenacidade e o desprezo 
pelas lutas em defesa de um ideal qualquer, principalmente quando esse IDEAL atinja o 
progresso espiritual da Humanidade, sob as bases supinamente belas da Fraternidade 
entre os homens. 

Spes messis in semine! Sim, a semente mesmo ralada começou a ser espalhada, e 
do terreno sáfaro ainda, começam a brotar os primeiros rebentos do trigo bom e sadio, 
que há de um dia encher os celeiros sul-americanos, como a mais bela esperança de uma 
Nova Aurora de Paz, Amor, Luz e Progresso para toda a humanidade, tendo como Foco 
Central – o Brasil, o refúgio dos oprimidos ou a Terra da Promissão! 

Encorajados e fortalecidos sejam todos quantos trabalham para o mesmo 
desideratum, embora por veredas diferentes. 

Seja a Paz com todos os seres! 

H. J. Souza 

Niterói, 7 de março de 1928 

                                            
19 Reportem-se os interessados aos números de Agosto a Dezembro desta revista, onde se fala na “A Missão dos Sete Raios de Luz, 
ou a Segunda Linha Teosófica Budhista”. Desse modo, como surpresa para alguns ex-membros de Dhâranâ, que se arrogaram o 
direito de julgar uma Obra que não conheciam, desvenda-se o grande mistério de “A Missão dos Sete Raios de Luz”... ou a “Segunda 
Linha Teosófica Budhista”. 


