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Capa do atual número de 
 

DHÂRANÂ 

DOIS MONUMENTOS se defrontam na Praça da Vitória, na cidade de São 
Lourenço, Estado de Minas Gerais: o TEMPLO e o OBELISCO. Ambos foram erigidos 
pela Sociedade Teosófica Brasileira, no seu incansável esforço espiritual e cultural pelo 
engrandecimento moral do gênero humano, e se completam de forma harmoniosa, no 
mais profundo esoterismo de sua significação. O primeiro, erguido em 1949, é dedicado 
ao SUPREMO ARQUITETO que, ciclicamente se manifesta em formas Avatáricas 
(AVATARA, é termo sânscrito que significa a descida da Lei, ou a “manifestação da 
Divindade na Terra”, em alguém que venha dotado de semelhantes privilégios, para não 
dizer, um Ser de origem divina), cuja próxima, no início do século XXI, é o esperado 
MAITREYA, ou o Senhor dos Três Mundos, ou das Três Maias. Quanto ao Obelisco, 
inaugurado em 24 de junho deste ano – data da maior significação para o nosso 
Movimento – representa o máximo alcançado pelas “Mônadas”, através do longo Itinerário 
de IO, aos 23 graus de latitude Sul, Trópico de Capricórnio. É um movimento dedicado à 
própria SEMENTE da Nova Civilização que terá por berço o BRASIL, como tem sido 
anunciado incansavelmente, pela mesma S.T.B. 

A inauguração do OBELISCO, na Praça da Vitória,  - que bem simboliza a vitória 
das Mônadas que alcançaram o máximo do Itinerário de IO – constitui, também, um 
acontecimento social e cultural da maior importância para a Estância Hidromineral de São 
Lourenço, concorrendo para aumentar o valor arquitetônico da cidade, já tão rica em 
belezas naturais. Durante as solenidades, autoridades as mais representativas, vieram 
abrilhantar as festividades. 

O atual número de DHÂRANÂ é especialmente dedicado aos dois Monumentos 
máximos da Espiritualidade, no Mundo atual, embora a maior parte da Humanidade ainda 
não tenha consciência disso. Porém, brevemente, por força da Lei, a partir deste ano 
DEFINIDOR dos destinos humanos, os olhos da Humanidade hão de se voltar cada vez 
mais para o Brasil – “Santuário da Iniciação do gênero humano a caminho da sociedade 
futura” – e, neste, para São Lourenço, único e verdadeiro Centro de irradiações espirituais 
para o Mundo! 
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INAUGURAÇÃO DO OBELISCO DA S.T.B. 

 Às 15 horas do dia 24 de junho do corrente ano imensa multidão, quase toda 
constituída de membros da Sociedade Teosófica Brasileira, vindos de todos os pontos do 
BRASIL, encontrava-se reunida na Praça da Vitória, na Vila Canaã, em São Lourenço, 
aguardando o momento da inauguração do OBELISCO que completa o simbolismo do 
TEMPLO que lhe fica em frente. 

Dando início às solenidades, o Diretor-Social da S.T.B., Eng. César do Rêgo 
Monteiro Filho, proferiu a seguinte oração: 

Minhas Senhoras. Meus Senhores. 

Não vos digo nenhuma novidade quando assevero que a “cultura do Brasil teve por 
origem o Estado de Minas Gerais, no século XVIII”. 

O Governo Colonial e, depois, os que o sucederam, salvo honrosas exceções, não 
admitiam, como aliás tem acontecido com outros países e até mesmo com algumas 
religiões, a educação do povo segundo os sãos princípios da moral e da inteligência, para 
os seus dirigentes não surgirem, perante os demais, em situação de inferioridade. 

Como um dos exemplos mais frisantes desse fato podemos citar a Revolução 
Francesa, com a queda da Bastilha, ocorrida também naquele século, isto é, em 1789, 
precedendo  de  um  século  a  implantação  de  nossa república. Tanto num como no 
outro grande acontecimento, foram os filósofos que conduziram os povos nesses 
movimentos políticos em que a realeza foi vencida pela cultura. É a parte material do 
desenvolvimento do progresso. Ao lado desses movimentos políticos o evolver da 
Humanidade tem se realizado mediante movimentos de natureza cultural e espiritual 
como acontece com a Obra em que se acha empenhada a Sociedade Teosófica 
Brasileira. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
 Vista panorâmica do Obelisco no momento em que os Dirigentes Espirituais da 
S.T.B., Prof. Henrique José de Souza e Da Helena Jefferson de Souza, pela manhã, 
procediam a uma solenidade, depois do içamento das Bandeiras da Pátria e da Missão 
em que a S.T.B. se acha empenhada. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Aspecto do Templo com os primeiros que ali chegaram para assistir às 
solenidades. No topo da escadaria distingue-se Da Helena Jefferson de Souza, ladeada 
pelo Diretor-Social da S.T.B., Eng. César do Rêgo Monteiro Filho. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
Vista panorâmica do Obelisco, logo após sua inauguração, quando dele se 

aproximavam os primeiros visitantes para leitura do que se encontra gravado em suas 
placas de bronze. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
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O Obelisco visto do Templo, no centro da Praça da Vitória, tendo por canteiro uma 
cruz de Malta. Ao fundo, parte da cidade de S. Lourenço. 

 

Tendo iniciado a sua atividade espiritual nesta privilegiada estância hidromineral 
em 1921, como é do conhecimento de todos vós, teve, entretanto, a sua eclosão histórica 
e cíclica na portentosa e lendária ilha de Itaparica, fronteira à cidade do Salvador, capital 
do Estado da Bahia e, também, primeira capital do Brasil – cidade essa que passa por ter 
sido o berço do nosso Dirigente, embora em verdade, o seu reino não seja deste mundo. 

Assim, foi neste glorioso rincão da terra mineira, nesta encantadora cidade, que 
mereceu de uma das mais lídimas expressões culturais de nosso tempo, o polígrafo e 
cientista espanhol Mario Roso de Luna, a denominação de “capital espiritual do Brasil” e 
que nós outros ampliamos dizendo que em realidade se trata da “capital espiritual do 
mundo”, que teve início a ação mundialmente conhecida com o nome de Sociedade 
Teosófica Brasileira. 

Não julgueis que se trata de mero jogo de palavras, pois, já nos chegam, das mais 
longínquas regiões do nosso globo, manifestações que comprovam o acerto de tais 
expressões e apontam, como uma estrela de primeira grandeza na constelação espiritual 
que ilumina o Orbe, a cidade de São Lourenço. 

A Mônada, nome que se dá à própria Humanidade, em cada um dos seus 
representantes – principalmente quando se trata dos aproveitados nos ciclos em que o 
Julgamento se processa – chegou agora, neste “Ano Definidor”, a este ponto situado 
entre os paralelos 22 e 23 de latitude sul no trópico de Capricórnio. 

Por esse motivo, um tal Lugar nesta singularíssima região se tornou em verdadeira 
Canaã ou Terra da Promissão para os habitantes do nosso planeta. 

Foi pelo mesmo motivo que nós nela construímos a Casa de Deus, isto é, a 
verdadeira “BEITH-EL”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
O Obelisco visto de perto. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
Placa de bronze do lado de trás do Obelisco (lado oriental). 

 

 

Aqui construímos o nosso Templo e aqui estabelecemos o nosso centro de 
irradiação espiritual. 

Hoje, quando se completam 58 anos da primeira fundação histórica, realizada na 
ilha de Itaparica, julgamos necessário assinalar tal fato, com a inauguração do Obelisco, o 
que realizaremos dentre breve instantes. 

As suas placas, como se verá, revelarão esse maravilhoso fenômeno que, estamos 
certos, atrairá de todos os recantos da Terra aqueles nos quais já se tenha manifestado a 
DIVINA CENTELHA. 

Serão homens de alta cultura moral e intelectual, sequiosos da verdadeira 
espiritualidade, fiéis seguidores da Religião-Sabedoria – a Teosofia. 
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Não serão fanáticos e sim pessoas conscientes, pois, que Teósofos – como muito 
bem afirma Cesar Cantu, em sua notável História Universal – “foram Paracelso, Van-
Helmont, La-Fontaine, De Puysegur, Deleuze, o filósofo árabe Asin Palácios e tantos 
outros homens de elevada cultura e espiritualidade”. Nós outros apontamos os Grandes 
Iluminados que a este mundo tem vindo para salvar os homens. Teósofos, também, foram 
alguns insignes Santos da Igreja e Santos Papas – dentre os quais pedimos vênia para 
citar os nomes de Leão XIII, Pio X e aquele que atualmente se encontra sentado sobre o 
trono de São Pedro, o grande Papa, que tanto tem feito pela PAZ – a gloriosa e 
verdadeira PAZ – tão bem expressa no seu próprio nome – Pacelli e, finalmente, o próprio 
Jesus – O CRISTO que, segundo se pode depreender de uma passagem contida no livro 
– O Menino Jesus no Templo, de Jacob Lorber – assim era considerado no Seu tempo. 
Com efeito, se encontra na referida obra, proferida pelo sumo-sacerdote, a seguinte frase, 
em resposta ao menino Jesus: 

“se falas conosco, deves pesar tuas palavras; pois se achas algo de ruim em nós e 
no Templo, dize-nos com palavras meigas e educadas, e veremos o que se pode fazer! 
Com ameaças teosóficas nada conseguirá!” 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
Placa de bronze do lado da frente do Obelisco (lado ocidental). 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Grupo de Irmãos, vindos do Rio de Janeiro, no momento de sua volta, após as 
solenidades que tiveram lugar no dia 24 de junho, posam em frente à Vila Helena. 

 

Por tudo isso, cabe-nos dizer, com o coração repleto de alegria, e como se a 
Divindade aqui estivesse, como de fato está, que, por ordem da Chefia Suprema do 
Movimento em que estamos empenhados, este Templo passa a ser dedicado a essa 
mesma Divindade, a que se dá o nome de Supremo Arquiteto, e, por conseguinte ao 
Amor Universal exige de todos os seres da Terra, como seus filhos, que a verdadeira PAZ 
se faça entre todas as nações. 

A hora é propícia para semelhante oferecimento, feito ao mesmo tempo diante do 
Altar de Deus e do Altar da Pátria, aqui representados pelas duas insignes bandeiras que 
tremulam aos ventos nos dois mastros que ladeiam a esses monumentos: Templo e 
Obelisco. 

 A seguir, o Prefeito Municipal de São Lourenço, Dr. Mario M. Oliveira, pelo seu 
representante (pois o prefeito encontrava-se em uma conferência em Caxambu), Sr. 
Manoel Noronha, proferiu a magnífica oração, abaixo transcrita integralmente: 

 

Exmo. Sr. Prof. Henrique José de Souza. 

Exma. Sra. D. Helena Jefferson de Souza. 

Supremos Dirigentes da S.T.B. 

DD. membros dessa Entidade, minhas senhoras e meus senhores! 

 

Pela terceira vez na minha gestão, tenho a honra de comparecer a este lugar de 
tão alta significação para todos vós e de particular interesse para a população desta 
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cidade. A primeira vez, se verificou por ocasião do ato inaugural da Praça da Vitória. A 
segunda, quando se processou a inauguração da Alameda Dr. Roso de Luna, por 
iniciativa particular do Dr. Otto Jargow, a 24 de dezembro de 1955 e que, por feliz 
coincidência de data, pode ser interpretada como homenagem natalina da Prefeitura, ao 
digníssimo dirigente da S.T.B., Prof. Henrique José de Souza. 

Hoje, pela terceira vez, tenho a satisfação de comparecer a uma cerimônia que 
representa para o vosso movimento, a mais alta de todas as efemérides, pois se trata de 
uma data que determina a fixação de um novo ciclo na história da humanidade, de acordo 
com os profundos ensinamentos que ministrais desde a fundação de vossa entidade. 
Através dos relativos conhecimentos que adquiri, lendo as vossas publicações e ouvindo 
as vossas conferências, acredito que a inauguração deste Obelisco, se prenda ao sentido 
de vitória, não só dos vossos princípios espiritualistas, como também e principalmente, a 
vitória da própria Mônada, na sua evolução eterna! 

Na verdade, o trabalho que a Sociedade Teosófica Brasileira vem empreendendo 
em prol do progresso material, cultural e espiritual, não só de São Lourenço, mas de todo 
o Brasil, pode ser qualificado de gigantesco. Dia virá, porém, em que esse esforço titânico 
terá a sua recompensa, pois a Lei que preside as vossas ações, orienta e dirige a vossa 
inspiração e enquadra os vossos pensamentos naquele plano de atividade que tem a sua 
origem na própria Essência Divina! 

Para nós sanlourencianos, que estamos familiarizados com o vosso movimento, 
nenhuma dúvida paira em nosso espírito quanto à verdade dos ensinamentos que 
pregais; mais para os estranhos à vossa Entidade, certamente ocorreria uma pergunta 
muito natural: por que a S.T.B. se declara autorizada a enunciar uma verdade e pregar 
ensinamentos novos a uma futura humanidade? Meditando sobre isso, creio poder chegar 
à seguinte conclusão: Todos nós conhecemos as passagens do Velho Testamento 
referentes às profecias. Em todas elas o receptor da mensagem divina, declara: “E a 
palavra do Senhor veio a mim.” Será possível que essa união entre Deus e os homens, 
segundo foi relatado por Moisés, Daniel, Isaías e outros, não seja mais admissível em 
nossa época? Desde os tempos mais remotos, de conformidade com as mais respeitáveis 
tradições religiosas, a Essência Criadora é uma só, embora o seu nome possa ser 
pronunciado de diversos modos. De sorte que Deus não pode fazer distinção entre os 
seus filhos e conceder privilégios a determinado povo, raça ou casta, quando tem 
necessidade de enviar a sua palavra com a finalidade de mudar um estado de 
consciência coletivo e encaminhar a humanidade para um novo rumo. E se, em diversas 
etapas do desenvolvimento espiritual da humanidade, houve sempre a intervenção da 
Divindade, no sentido de mudança radical e benéfica para os seres humanos, não seria 
surpresa que a nossa época, tão fértil de dúvidas, tão repleta de desvios e maldades, tão 
sujeita à decadência moral e espiritual, também estivesse prestes a enfrentar essa 
mudança salutar! 

Por esse motivo, acredito que o Obelisco que neste instante se inaugura, sintetiza 
na sua forma arquitetônica e muito mais no sentido oculto que possui, a efetivação de 
algo transcendental para o vosso simpático movimento e acima de tudo, para a própria 
humanidade! 

Congratulo-me, por conseguinte, com os vossos Supremos Dirigentes, Prof. 
Henrique José de Souza e D. Helena Jefferson de Souza, pela vitória alcançada sobre as 
forças negativas que atormentam a nossa época, e com todos vós, teósofos e 
acompanhadores desse movimento de redenção cultural e espiritual! 

Em nome do povo de São Lourenço, agradeço a honra que me concedestes de 
estar aqui presente e também pela oportunidade que tenho de, mais uma vez, exaltar a 
vossa obra grandiosa, cujos reflexos no plano material, cultural e espiritual de nossa 
cidade, se fazem sentir cada vez mais! 
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 Ato seguinte, suas Excias. Da. Helena Jefferson de Souza (esposa do Prof. 
Henrique José de Souza, dirigente cultural e espiritual da S.T.B.), o Diretor-Social da 
S.T.B. e o Prefeito de São Lourenço, procederam a inauguração da nova placa do Templo 
e do Obelisco. 

A nova placa inaugurada no Templo possui gravados os seguintes dizeres: 

 “Este TEMPLO, que foi inaugurado a 24 de fevereiro de 1949, passa de hoje em 
diante e por motivo superior a ser dedicado EXCLUSIVAMENTE AO SUPREMO 
ARQUITETO, na sua manifestação cíclica no Avatara Maitreya, e está acompanhando a 
inauguração do monumento que lhe fica em frente”. 

São Lourenço, 24 de junho de 1957 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
Momento em que o Sr. Manoel Noronha, como representante do prefeito de São 

Lourenço plantava, ao lado do Obelisco, uma acácia. 

 

A MISSÃO DA S.T.B. 

 

Gal. Dr. Cícero Pimenta de Melo 

 

EM TODOS OS TEMPOS, DEUS, “Allah”, “Brahmã”, ou que outro nome se dê 
àquele ALGO que é a razão original de tudo, manifestando-se Por Seus Atributos, quando 
polarizado, em proporção adequada e na forma então exigida, manteve o impulso capaz, 
que inicialmente imprimiu a todos os seres, de lhes permitir o cumprimento de uma 
Finalidade máxima: - Transformar Vida-Energia em Vida-Consciência. Houve sempre, 
assim, um ser representando o Próprio Criador em todos os reinos da natureza conforme 
os elementos constituído pela mesma e contendo, como um Padrão relativo a cada reino, 
todas as possibilidades respectivas e necessárias. 

Em que isso pese por fás ou por néfas a quem quer que seja, houve, também, em 
todas as épocas, como há e haverá, um ser formal ou condicionalmente humano entre os 
homens, com peculiaridades, porém, que O credenciam como o representante a que 
aludimos, detendo em Si, e contendo para os demais, a Tônica da Verdade, que é 
revelada pelo Mesmo, de modo maiávico ou ilusório, para ser desvelada por seus 
semelhantes, a tanto capacitados, por esforço próprio, possível mercê a auto-vontade 
comum a todos os homens, cujo livre-arbítrio daí decorre. Conduzidos a estas 
conclusões, procuramos divulgar o resultado de nossas meditações e, quiçá, de nossas 
intuições, frutos dos ensinamentos hauridos na Sociedade Teosófica Brasileira, nascida 
para servir de Corpo ao Movimento Renovador que, na atualidade, detém em si a verdade 
e A oferece aos homens, maiávica ou ilusoriamente, isto é, apresentada de modo 
iniciático, modus-faciendi este exigido desde que a Humanidade atingiu a emancipação, 
adquirindo o direito de agir por si mesma e ficando, em conseqüência, não apenas sujeita 
à lei da causalidade, que rege os fatos puramente mecânicos, mas à lei da finalidade, que 
deve regular, e regula de fato, os destinos de quem, alcançando a maturidade, tem plena 
consciência de si mesmo e do que o cerca, no que implica seu inexcedível livre-arbítrio, 
outorga excepcional feita aos homens em geral, gradativamente, desde os seus 
primórdios, e se completou nos fins da Raça Atlante, e privilégio do homem, em particular, 
alcançado, também gradualmente, desde os primeiros gestos e palavras semiconscientes 
até sua ultimação, acelerada dos vinte e um até os quarenta anos. 
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Perdoem-nos aqueles que já formularam mentalmente interrogações seguidas ou 
não de exclamações, e os demais que fazem suas as nossas palavras. A hora é grave e 
há mister que a Sociedade Teosófica Brasileira, mesmo expondo-se a interpretações 
errôneas a respeito de seus responsáveis, fale com franqueza, agindo com amor e por 
amor sem a plumagem ou a roupagem do sensualismo e de todo e qualquer outro baixo 
interesse! 

Desculpem-nos todos, gregos e troianos, embora brasileiros natos ou radicados 
sob esse lindo céu de anil, que orna o Brasil, predestinado ao privilégio excepcional de 
berço de uma civilização de escol; dispensem-nos todos, dizíamos, o fato de repisarmos 
nos ensinamentos que divulgamos como um eco, não importa em que gradação, nítido, 
ou apagado como o que aqui vai, por faltar a quem o proporciona capacidade de torná-lo 
útil e agradável, e conforme, portanto, a Eubiose – a ciência da vida, em cujo bojo não há 
morte, ciência essa de que a Sociedade Teosófica Brasileira é detentora única, e disto 
muito se ufana, principalmente por poder difundí-la a todos, altruisticamente, dando 
assim, o que tem, como é seu dever, ufania que se justifica, malgrado as exclamações de 
quem tudo maldiz, pela simples e única razão de não poder dar quem não tem... 

Vamos contar-vos uma história... 

Se estais com paciência, continuai dando-nos atenção...; lucrareis possivelmente, 
um pouquinho que seja vos será útil o conto a que acrescentareis mais pontos além dos 
do autor... 

Era um vez, havia um rei que tinha tudo que queria... Sua Vontade, imensa, 
ilimitada, ultrapassando potencialmente as possibilidades desse atributo dos homens de 
hoje (felizmente, é obvio arrazoar), permitia-lhe tudo. Entretanto, ele não era feliz... Não 
tinha filhos... Preocupado com isto, o rei, poderosamente sábio e sabiamente poderoso, e 
dotado de particular atividade, pôs-se a passear pelo jardim, pensativo... Ao fim de uma 
ou mais voltas, o rei detendo-se e usando da vontade que lhe era inerente, consumou o 
fato da criação dos filhos! Bastou, para isto, querê-los! Sua vontade era, como aludimos, 
imensa, ilimitada, ultrapassando potencialmente as possibilidades do querer vigente nas 
humanas criaturas... Ainda, poderosamente sábio e sabiamente poderoso, consoante 
acentuamos, o rei, inicialmente, deu, como bom pai, toda a assistência aos filhos, 
fornecendo-lhes todos os seus atributos, indispensáveis à realização do necessário como 
em si mesmo apenas o eram. 

Assim viveram os filhos do rei longos e ditosos anos... Então cismou o rei em suas 
meditações: “Meus filhos tem vontade, mas, evidentemente, se eles só podem usá-la tal 
qual eu, daí resulta não ser isso vontade propriamente dito; se eles tudo podem por bastar 
quererem o que eu próprio quero, isto é, imperando na ação de querer a necessidade do 
necessário, ipso fato, eles não tem vontade, porém, uma pré-vontade que lhes possibilita 
tudo poder.” 

E sobre isso, ficou o rei cismando em suas meditações... “Desse modo, meus 
filhos, não são responsáveis pelo que praticarem... E devem ser, a menos que lhes não 
caiba nem mérito nem demérito por suas ações, e, consequentemente, recompensa ou 
castigo... Sim... Ação... Reação... o Carma...” 

Surgiu, nessa emergência, a auto-vontade, outorgada aos filhos pelo rei, dando-
lhes o excepcional privilégio da opção livre... 

“Mas... (perseverou o rei meditando) essa liberdade não pode ser ilimitada; esse 
livre-arbítrio não deve permitir que meus filhos abusem, agindo, apenas, e 
indefinidamente sob o imperativo da necessidade do supérfluo... E suas vivências, 
também, assim, não podem ser ininterruptamente contínuas... E eles precisam, ainda de 
quem lhes fale, à maneira de como se entendem, lembrando-lhes tudo que vai em mim...” 
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Delineavam-se assim, nitidamente, a reencarnação ou renascimento, ou ainda, a 
metempsicose e a instituição das escolas, sendo tudo isso logo concretizado, por ser essa 
a vontade do rei. 

“Sim, tendo quem os esclareça e alerte, prosseguia o rei em sua eterna cisma, 
meus filhos poderão receber elementos que lhes permitam a aquisição de uma 
consciência capaz de os levar à prática do que devem, e não à do que podem e querem, 
simplesmente...” 

Aflorava, destarte, a supra-vontade, de que trata a Eubiose, definindo-a como 
Ética, a Renúncia, e que é uma vontade em que o poder e o querer são simples função de 
um dever!... 

“Em verdade, cismava ainda o rei, com o poder de agir, de querer, o necessário ou 
o supérfluo, tendo ensejo de se reabilitarem dos erros por ventura praticados. Meus filhos 
a nada serão obrigados, se não por si mesmos, nem mesmo a serem meus filhos!...” 

E terminando o seu monólogo mental, sentenciou o rei... magnânimo e bom, 
eternamente detentor da vontade que só quer o necessário: “Eu mesmo, em alguém 
devidamente credenciado como um filho meu, me manifestarei para cumprir o dever de 
propagar a verdade, alertando aos incautos sempre que de mister.” 

Finda, aqui, a história desse rei que tinha tudo que queria e que não era feliz 
porque não tinha filhos... Se vos sobra, porém, algum ânimo para continuardes dando-nos 
atenção, prosseguiremos ainda, não por nós, particularmente, mas para transmitirmos um 
arrazoado a vós dirigido pela Sociedade Teosófica Brasileira. 

“Levam-nos os acontecimentos que vão pelo mundo, a mais uma vez ponderar, 
como já o vem fazendo ostensivamente há longos e penosos trinta e três anos a 
Sociedade Teosófica Brasileira, que não fazemos obra de proselitismo com intenções 
subalternas e jamais o fizemos nem faremos!” 

Não visamos a lucrar senão com o lucro de quem, ouvindo-nos, sabendo ler nas 
entrelinhas do que dissermos ou escrevermos, consiga os elementos indispensáveis à 
Evolução, ideal cuja consecução exige Ética, preparo intelectual, meditação, esforço 
próprio e toda uma série imensa de condições, aqui incluindo a de haver Quem sirva de 
Mestre, Professor, ou, numa palavra, Ensine. 

Este é o ano Definidor! Clama a Sociedade Teosófica Brasileira com incontida 
angústia, imensamente aflita pela sorte dos homens que ainda podem salvar-se do 
naufrágio, causado pelo trasbordamento das águas pútridas e venenosas geradas por 
suas ações más e criminosas, ou da fogueira a que ateiam cada vez mais comburentes e 
combustíveis, cegos e surdos a tudo e a todos que, em demonstração eloqüente, implícita 
ou explicitamente, lhes advertem que quanto mais fizerem pesado mais o mundo pesará 
sobre eles! Que a quem muito foi dado, muito será pedido! 

O que expomos não são figuras de retórica. Insistimos, sim, e isto, porfiadamente, 
em que aos homens foram dadas, por seus Maiores, Por Seres Superiores, doutrinas 
eficazes, cuja filosofia, sempre atualizada como tudo, é dada a conhecer para ser 
praticada, exercida, “encausada”, melhor dito com o neologismo criado pela Eubiose, a 
fim de que não resulte louca e estéril expansão de energia essa força que é a Filosofia, se 
o homem, outra força ou poder que é, também, não lhe permite a manifestação do efeito 
visado, ou não a esposar, amorosamente, condição sine-qua-non a todo e qualquer 
evento, no mundo manifestado. 

Provam os fatos, evidenciam os acontecimentos, em compungente e assustador 
desenrolar, desencadeados em vulto, de freqüência a de intensidade, que o ano atual é, 
de fato, o definidor! Insiste em incontida ânsia a S.T.B. E esclarece: Não é o fim do 
mundo; não se trata do fim de tudo. O mundo é um todo que, como anumeração, não tem 
fim; qual a harmonia, é infinito; analogamente à extensão do conhecimento (sua finalidade 
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no dizer de Farias Brito), quanto à duração nenhum limite possui; à semelhança da 
circunferência ou linha que encerra e limita uma superfície, quando impressa 
mecanicamente, é continuo, interminável, infindável! Não, não é o fim de tudo que existe, 
mas o de um ciclo, na acepção indefinida, é o eterno liame entre o passado e o porvir, 
perpétua ou permanente, e é, assim, uma articulação permitindo um movimento, de 
amplitude variável, conforme os elementos que a constituem... Finda-se, pois, na 
atualidade, um ciclo, apodrecido e gasto pelas maldades dos homens, que se fizeram 
lobos uns dos outros, cometendo os mais nefandos crimes de lesa-humanidade e, 
também, de lesa-divindade! 

Desde o seu primeiro número, “Dhâranâ”, órgão oficial da Sociedade Teosófica 
Brasileira, em edição especial datada de 10 de agosto de1925, comemorativa do primeiro 
aniversário da fundação dessa sociedade, cujo nome inicial foi o mesmo de sua revista, 
em mensagem dirigida ao povo brasileiro, dizia: “Segundo a letra das Sagradas 
Escrituras, a Terra é visitada periodicamente pelos Missionários da Paz e da Concórdia e 
a sua vinda é assinalada pelo aparecimento simultâneo de grandes cataclismos: guerra, 
miséria, epidemias, perturbações políticas, sociais e religiosas, tudo isso seguido do 
torpor natural em que fica o espírito humano, atordoado pelos flagelos que o assediam e 
impotentes para o debelar. 

Os derivativos buscados na exacerbação de todos os gozos sensuais, só 
conseguem reafirmar mais a mesquinhez e a fragilidade dos míseros flagelados. E é 
justamente, no pandemônio da orgia dos sentidos, que se esboça nitidamente, o horrível 
contraste da dor e da miséria, dos que não podem tomar parte nas bacanais, levadas a 
efeito para disfarçar a degradação do gênero humano. E dessa forma, a majestade 
suprema do Rei da Criação, apeia-se desfigurada do seu trono de poder e de domínio e 
vem refocilar-se no tremendal dos crimes e dos vícios, imbecilizada totalmente pela 
embriaguez de tanto despautério! A Pátria fica sendo um mito e a sociedade um 
prostíbulo, onde se ajusta num comércio ignóbil, o preço de todas as coisas! 

Aqueles que conseguiram escapar incólumes dessa tremenda rajada de loucura, 
vão legislar grandes remédios para os grandes males e assim vemos a Lei inexorável e 
forte: decretar a pena de morte, regularizar a prostituição, estabelecer penalidades para 
os que roubam, matam e se abastardam com o uso e abuso de tóxicos, criando hospitais, 
casas de detenção, asilos, etc., etc., tudo guardado pela força repressora de um 
considerável exército policial, civil e militar.” 

Levantai o olhar destas linhas apavorantes de horrorosa descrição e passai em 
revista os acontecimentos mundiais... Lede os lacônicos telegramas do estrangeiro e os 
chistosos noticiários das desgraças humanas (a fonte que melhor abastece as colunas 
dos nossos jornais), para dizerdes em seguida à vossa própria consciência, a espécie de 
futuro que espera esta geração! Isso é o que dizíamos ontem, por nosso órgão oficial de 
divulgação, correspondendo aos meses de agosto a dezembro de 1925, onde se insere, 
também sob o título “Saudação de um Mestre”, o que passamos a reproduzir e, com a 
devida vênia vossa, à vossa meditação dirigimos, e a do seu autor, mais uma vez ao 
mesmo nos confessamos gratos e sumamente honrados: 

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

“Os teus triunfos já são cantados em melodiosas estrofes, no Grande Concerto 
Universal da Cadeia Setenária, porque, tu, excelsa potência mentalizada pelos teus 
grandes esforços em vibrações conosco, começaste a dar crescimento, nas tuas frágeis 
hastes, às folhagens verdejantes, onde, futuramente, amarelados frutos serão colhidos 
por todos aqueles que se acham famintos e perdidos, na grande floresta da vida. E, 
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então, com essas cores do pavilhão da Pátria de seus filhos, terás também, o teu hino 
glorioso, cantado pelos querubins que adejam em torno da silhueta majestosa do 
Supremo Instrutor do Mundo”. 

 Perdoai-nos a digressão. Este parêntese, porém, como outros é necessário; 
explica-se, justifica-se pelo intuito de sermos úteis, ainda mesmo expondo-nos a 
acoimarem-nos com pejorativos e maldosos epítetos. Isto, como tudo o mais, não deteve, 
não detém nem deterá a S.T.B. no afã de difundir a verdade e alertar a todos os seus 
filhos, legítimos ou legitimados por volição própria, porém, livre e bilateral. 

O nosso Presidente, Prof. Henrique José de Souza, conforme artigo inserto às 
páginas 1 a 6, do exemplar relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 1926 
(números 1,2 e 3 de nossa revista Dhâranâ), dentre outras coisas que valeria repetir, 
sobrasse-nos tempo para tanto, diz, em trabalho intitulado “O futuro próximo do mundo”: 

“O mundo atravessa, atualmente, a sua fase mais dolorosa, momento de transição, 
instante de agonia de uma raça apodrecida e gasta”. 

Para que, meus amigos, movimentar o quadro negro da vida atual do mundo, 
caleidoscópio fatídico, cujo diafragma íris se vai abrindo aos poucos, para mostrar-nos em 
toda a sua nudez horrível o cenário tétrico dos acontecimentos vindouros? A vossa 
esclarecida inteligência, bem poderá deduzir, do que irá acontecer de tanto despautério. E 
cita, a seguir, atendendo ao pedido, uma série de acontecimentos macabros, ajuntando: 
“Quem semeia ventos colhe tempestades!” A humanidade, durante centenas de anos vem 
criando uma atmosfera (Deva ou Egrégora) que hoje transformada pelo grande 
metabolismo oculto em “Dragão infernal”, sedento de sangue e de ódio, procura repasto 
no próprio seio que o gerou”. Não cessariam aqui as citações, se, para mostrar o que tem 
feito a S.T.B., alertando e ensinando, tempo e paciência houvera. 

Verificamos contristados, entretanto, malgrado todo o nosso esforço, continuaram 
mal, indo de mal a pior as perspectivas do futuro dessa humanidade, que, sofrendo os 
efeitos das experiências atômicas, fica lesada nos principais órgãos de sua perpetuação 
e, portanto, privada de colaborar eficientemente, na Grande Obra da Evolução, pela 
impossibilidade de produzir elementos perfeitos, somática e psiquicamente. 

Em 1932, pela Rádio Sociedade Mayrink Veiga, nosso Presidente, Prof. Henrique 
José de Souza, batendo na tecla de sempre, proferia o seguinte: 

“Quando o homem, chegar a dominar-se conscientemente, dominará também a 
natureza, porque, conhecendo e obedecendo às suas leis, a natureza, submissa e 
escrava, obedecerá às suas ordens. Porém, enquanto imperar o egoísmo entre os 
homens, os elementos transbordados serão tão caprichosos e cruéis como a humana 
natureza.” 

Isso era, já, um grito de quem antevê ou tem presciência dos fatos, e 
altruisticamente, veicula advertências que devem chegar ao conhecimento dos que não 
possuem predicados para atinar com as funestas conseqüências de atos como o do 
emprego da energia termonuclear, que, usada com finalidades boas já é perigosa, pelas 
radiações dos detritos e dos que sofrem os efeitos das experiências com a mesma, os 
quais ficam sendo portadores e transmissores dessa energia, passível de servir de arma 
agressiva e agressora como já o foi, prestando-se à cura de males e a outros fins 
pacíficos e humanitários, mas, também, para o chamado “fim pacifista”, (acovardador, dir-
se-ia melhor) resultando sempre, no entanto, danosa e altamente porque desumana e 
contrariamente às leis divinas, concorre para a esterilização dos homens e, o que é mais 
grave ainda, par o nascimento de tarados e aleijões morais e físicos, ação essa tanto 
mais criminosa porque insaciável, pela ignorância de meios para evitá-la ou curar seus 
fatídicos e fatais efeitos. 

Remataremos em poucos instantes, com poucas palavras mais. 
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Ainda o Professor Henrique José de Souza, nosso Presidente, pela revista 
“Dhâranâ” números 11 e 12, de novembro a fevereiro de 1956, diz: 

 “Será que a América (do Norte), Inglaterra e Rússia estarão em condições de 
dominar a natureza que elas mesmas procuraram revoltar com as suas bombas atômicas 
e de hidrogênio? – Não. Pois que se o estivessem, saberiam que são as primeiras a 
sofrerem das terríveis perturbações que desde já estão sendo desencadeadas sobre elas 
próprias, fazendo o mesmo às demais nações do mundo. E tudo isso, em pleno “fim de 
ciclo apodrecido e gasto”, para não apontar o Dies Irae, a que a própria igreja se refere, 
mas não compreendeu ainda que nesta época se revela. E as próprias nações que 
concorrem para a destruição em massa, como seus próprios nomes assinalam: Inglaterra 
– Rússia – América ou IRA.” 

Julgamos fastidioso e obvio argumentarmos com as misérias que por aí vão, que 
todos conheceis pelas notícias dos jornais escritos e falados, bem como aludirmos 
explicitamente aos fenômenos, estranhos, mas eloqüentes no seu fragor, ou silêncio, na 
sua intensidade maior ou menor. 

Rogamos, finalizando, e muito gratos, apenas isto: Não subestimeis a S.T.B. e nem 
tampouco a sobrestimais! Incorrereis em erro em ambos os casos. Sereis injustos, no 
primeiro, por vaidade, orgulho, qualquer outro predicado negativo, enfim, próprio do 
homem que, podendo, não quer e, querendo, não pode, conforme o grau de 
desenvolvimento mental, grau este dependendo dele mesmo, homem, e atinge proporção 
capaz de ajuizar com sensatez e propriedade quando alcança a idade madura, e assim, 
destarte imprescindível à avaliação e à valorização do que lhe é dado, aqui concluindo o 
que lhe oferece a S.T.B., a qual, convém frisar, dirige-se aos homens cuja maturidade 
mental deve e pode, portanto, levá-los, por vontade própria, à prática de atos que os 
conduzem à Imortalidade, que os irmanem uns aos outros e àqueles que, antes da 
separação dos sexos, foram criados com o mesmo fim visando aquela transcendental 
Meta de “Brahmã”, “Allah”, Deus ou que outro nome se dê àquele Algo ou Aquilo – o “Tat” 
do dizer Hindu, Causa Originária de tudo e de todos, de um Todo, efetivamente, cujas 
partes, formando Sistema, se continuam, ligando-se direta ou indiretamente entre si e ao 
Todo, e são, em verdade, como os homens devem e podem ser se o quiserem, atividades 
parceladas, concorrendo todas para um certo e determinado resultado, e integrando, 
assim, por suas funções, a Função do Todo. 

Na segunda eventualidade estaria em pauta o fanatismo, o que não nos agradaria 
porque, com Euclides da Cunha, julgamos que o idealismo tergiversado pelos míopes e 
pelos fanáticos, rebaixa-se; para conceber uma perfeição é de mister possuir um certo 
nível ético, e é indispensável possuir alguma educação intelectual. Sem isso, podem ter-
se fanatismos, superstições; ideais, nunca! 

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

A vós, que gentil e pacientemente nos ouvis – muito obrigado, amigos. Aos que 
retribuem à nossa amizade com o oposto, a S.T.B. repete, acompanhando um justo: “O 
nosso último gesto será uma “Benção” para vós outros; a nossa última palavra – o eterno 
perdão às vossas injúrias e torpezas. Essa, a fala humana da Sociedade Teosófica 
Brasileira, assim concretizada por Vontade Divina a nós transmitida ainda por outro justo 
que nos assegurou: “Do pedestal em que a S.T.B. está erguida, não há forças que a 
possam desapeiar.” Sim, dizemos convictos, acrescentando, será mera presunção de 
humanas criaturas o contrário! Só os néscios podem crer na falência de um Mandato 
como o confiado à S.T.B., que é, como ela mesma, mão de seus membros, mas, de todos 
os homens! 

 

A Sociedade Teosófica Brasileira não surgiu no Brasil como um fenômeno comum 
religioso, de que tão pródigo tem sido o nosso século. Como a flor de lótus que, em cem 
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anos, floresce apenas uma vez, ela é a pétala augusta de um movimento cuja origem se 
confunde com as idades e para qual os milênios são partículas infinitesimais do tempo 
divino. Não veio trazer aos homens o consolo da piedade, mas o consolo da Verdade e da 
Justiça. Surgiu como surgem, ao longo da história humana, os movimentos destinados a 
libertar o espírito da degradação, a alma das paixões e o corpo das enfermidades morais. 
A Sociedade Teosófica Brasileira é um elo da corrente da evolução, um anel da grande 
cadeia que, partindo do Logos manifestado, a Ele voltará pelos caminhos da experiência, 
subindo e descendo, palmilhando a espiral da travessia humana na face da terra. 

 

A MANIFESTAÇÃO CÍCLICA DO “ESPIRITO DE VERDADE”   (∗∗) 

Do mínimo ao máximo, desde a organização atômica até a dos sistemas solares, a 
Lei da Pulsação ou da Vibração reina por toda parte. 

Desde as vibrações atômicas, ao ritmo respiratório ou às pulsações do coração, até 
a movimentação dos astros, tudo é movimento pendular, senoidal, cíclico. É o Corsi e 
Ricorsi de Vico; é o Construens et Destruens de Bacon. 

Os dias e as noites, assim como os doze signos do Zodíaco, periodicamente se 
repetem. A própria evolução dos seres, ou seja, a transformação da Vida-Energia em 
Vida-Consciência, obedece a esta lei cíclica, que é universal. 

Como todos sabem, dos estudos teosóficos, a evolução, em nossa Cadeia 
Terrestre, se processa através de Rondas, Raças, Sub-Raças, e até ciclos menores, 
dentro dos maiores, construídos por Ramos e Famílias. 

No universo tudo vibra, tudo é mutável, tudo evolui, sob a égide do Deus Único e 
Verdadeiro! 

Se Deus é Um só, a Verdade também há de ser uma só! 

Embora Deus seja Um só, Ele se manifesta ciclicamente para restaurar a Verdade 
em sua prístina pureza, ou seja, para dar um novo impulso à tônica da Verdade, o que 
equivale a dar um novo impulso às Consciências em evolução. 

O que somos? 

Em essência somos Mônadas, ou seja, gotas tiradas do Grande Oceano e postas 
em evolução pelo Poder da Vontade do Logos Criador, ou Supremo Arquiteto, segundo 
um plano previamente traçado, que é denominado Plano Arquitetual. Somos quantuns da 
Vida-Energia, lançados na torrente evolutiva, ou postos em atividade, para que nos 
transformemos em quantuns de Vida-Consciência, que um dia serão reintegrados no 
Todo. É como se disséssemos: Desce o Anjo e sobe o Sábio. 

Quando uma das estâncias de Dzyan nos diz que “Deus se divide para realizar o 
supremo sacrifício”, nos ensina que todas as Mônadas ou “egos encarnantes”, são 
partículas do Grande Todo, assim como se disséssemos que são peças da mesma 
máquina, dedos da mesma mão, filhos do mesmo Pai, etc. 

“Viemos da Divindade e para Ela havemos de voltar”, segundo o dito de Santo 
Agostinho. 

Esta evolução, ou transformação da Vida-Energia em Vida-Consciência, realiza-se, 
como já foi dito, em etapas evolutivas que são os ciclos. Devemos notar, no entanto, que 
existem ciclos maiores e ciclos menores dentro dos maiores. 

A Divindade, o Grande Logos, como Maestro, Mestre ou Dirigente da Evolução, 
não podia deixar de estar presente, regendo o grande concerto. 

                                                        
(∗∗ )

Conferência proferida em São Paulo, em abril deste ano, durante a Nona Convenção Nacional da S.T.B. – Setor São Paulo. 
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Durante o desenrolar de sua própria evolução, quando a humanidade chegou 
àquele ponto evolucional em que começou a aparecer, individualmente, o sentimento de 
“egoeidade”, ou do “eu sou”, também chamado de sentimento de “ahankaha”, que surgiu 
como um acontecimento natural da própria evolução, os desentendimentos começaram a 
surgir entre os homens. Era a manifestação dos opostos como, BEM e MAL, opostos 
estes que, mais intensamente e mais rapidamente, impulsionaram as Mônadas para a 
Meta final. O Bem e o Mal são duas forças aparentemente hostis, mas que, pendendo 
para o equilíbrio, não cessam de oscilar para um e outro lado, como causa eficiente do 
movimento e da vida; ou melhor, como forças compensadoras da evolução das coisas. 

O sentimento de egoeidade, ou de “ahankara”, e a presença dos opostos, obrigou a 
manifestação cíclica da Divindade para o restabelecimento do equilíbrio, ao mesmo tempo 
que para dar um novo impulso à tônica da Verdade, para que a Evolução pudesse 
prosseguir de acordo com o plano do Supremo Arquiteto. 

Estas ponderações permitem-nos compreender as palavras de Yezeus Krishna 
(3500 anos a.C.), ao seu discípulo Arjuna, como vem relatado no BHAGAVAD-GITA (o 
cântico do Bem-aventurado): 

“Todas as vezes que Dharma (a lei justa) declina e Adharma (o contrário) se 
levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e destruição dos maus (o que constitui 
um julgamento cíclico, portanto). Para o restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada 
YUGA (isto é, idade ou ciclo).” 

Ou, ainda, segundo palavras de Rama-Krishna: “Nascerei tantas vezes quantas 
forem necessárias para salvar um só homem”. 

Assim, também, Gotama, o Buda, 645 anos antes de Jesus, o Cristo, disse: 

“E meu Espírito pairará sobre a Terra, esperando pela minha volta”. 

Quanto a Jesus, o Cristo, são por demais conhecidas estas suas palavras: 

“Quando ouvirdes rumores de guerra, não vos assusteis, porque é preciso que tudo 
isso aconteça,. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome, 
peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o começo das 
dores. E, depois da aflição daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem”. 

Estas manifestações cíclicas do Espírito de Verdade, ou seja, do Grande Todo, do 
Grande Logos, do Supremo Arquiteto, do Verbo Criador, para impulsionar sempre e 
sempre a evolução é que deram origem às tradições que falam de uma VERDADE 
PRIMORDIAL, cuja existência, de certo modo, já se procurou demonstrar em palavras 
anteriores. 

Segundo o Evangelho de S. João: 

“No princípio era o Verbo, e o verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.” 

E, mais adiante: 

“E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós.” 

O que constitui uma alusão, mais do que clara, à manifestação do Espírito de 
Verdade, ou seja, aquela manifestação que as tradições denominam um Avatara. 

Lançando mão da chave etmológica, como uma das 7 chaves interpretativas: 

Avatar ou Avatara é um termo sânscrito que significa: A encarnação ou 
manifestação do Espírito de Verdade, ou seja, a manifestação da Divindade na Terra, em 
alguém que venha dotado de semelhantes privilégios, ou seja, num Ser de origem divina. 

Ava, significa descida, tara, thorah, taro, rota, etc., significa Lei ou Caminho, Donde 
Avatara ser a Descida ou Manifestação da Lei, ou Daquele que indica o CAMINHO (Eu 
sou o caminho, a luz e a vida, disse Jesus, o Cristo). 
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Os Avataras podem ser totais, parciais ou momentâneos. Tal assunto será objeto 
de estudos para o futuro. 

O que desejamos deixar bem claro, no decorrer da palestra de hoje, é que todos os 
Avataras pregaram facetas da mesma verdade. 

Ram, Krishna, Hermés, Moisés, Gotama (o Buda), Orfeu, Pitágoras, Jesus (o 
Cristo), Mahomé, Confúcio, Lao-tzé, Kristian Rosenkreutz, Rama-Krishna, etc., etc., não 
são mais do que manifestações cíclicas da mesma Verdade. São facetas do Grande 
Todo, usando cada qual uma linguagem condizente com o meio e o povo onde surgiram, 
para que fossem compreendidos. 

A manifestação dos Avataras obedece a Leis que devem ser mantidas em Mistério. 
Pode-se adiantar, no entanto, que as manifestações cíclicas coincidem, 
aproximadamente, com a entrada do Sol nas diversas casas zodiacais. Assim, o Avatara 
anterior (que foi o de Jesus, o Cristo), está relacionado a Piscis, enquanto que o próximo 
futuro, está relacionado com AQUARIUS, porque o Sol está entrando na casa zodiacal 
correspondente. Daí falar-se em ERA DE AQUARIUS, e em advento do AVATARA 
AQUARIUS, para o qual vem trabalhando a S.T.B. 

Está escrito no Rig-Veda, como um dos mais antigos livros do mundo: “Há uma só 
Verdade, embora que os homens lhe dêem nomes diferentes”. Por outro lado “não há 
Religião superior à Verdade”, ou ainda, dizemos nós, não há nada superior à Religião-
Sabedoria, ou Teosofia, ou Eubiose. 

Mas, o que é Religião? Sobre o termo Religião diz o eminente teósofo, Dr. Mario 
Roso de Luna, na Introdução de “El simbolismo de las religiones del mundo”, o seguinte: 
“ligo, ligas, ligare, é atar ou ligar em latim, e re-ligo, religas religare, “ligar duas vezes”, a 
pura etimologia de nossa palavra religião. É, portanto, religioso tudo o que liga e 
irreligioso, o que separa ou desliga”. 

E em outro de seus incomparáveis estudos, diz Roso de Luna: 

“Krishna, Buda, Jesus, etc., foram Seres Superiores que nos deram doutrinas 
eficazes, para que nós – com os nossos próprios esforços – nos remíssemos. Nenhum 
deles fundou a religião que se lhes atribui. Quem logo fundou-a, foi o imperialismo de 
seus pretensos discípulos, os quais, escravos do inerte dogma que criavam, esqueceram 
que religião não é “crença”, e sim uma dupla “ligadura” de fraternidade entre os homens, 
segundo a sua etimologia latina”. 

Continuando a lançar mão da mesma chave etimológica, mostraremos a 
equivalência entre os termos Buda e Cristo. 

Buda – é um termo sânscrito que tem o significado de Sábio, Iluminado, Senhor da 
Sabedoria Perfeita, etc. Semelhante termo provém do BODHI sânscrito, com o sentido de 
Iluminação, conhecimento, Sabedoria Perfeita. Mas, também, do BODI tibetano, com os 
mesmos significados. 

Quanto ao termo Cristo, que se dá ao “Filho do Homem”, por sua vez provém do 
Krestus, com o significado de UNGIDO, Iluminado, Sábio, etc. O que identifica os termos 
Cristo e Buda, que não são nomes individuais, como julga a maioria, e sim, dignidades ou 
graus a que podem chegar – tanto no Oriente como no Ocidente – aqueles que se 
sujeitarem a uma iniciação integral, capaz de lhes afirmar uma autoridade espiritual muito 
superior a dos homens vulgares. Daí, sempre dizermos, em nosso Colégio Iniciático: 
Gautama, o Buda; Jesus, o Cristo, na razão das iniciações oriental e ocidental. 

Sobre este assunto, LAURENTUS, em seu livro Ocultismo e Teosofia, diz ainda o 
seguinte: 

O Chrestus de todas essas lutas terrenas, prévias e indispensáveis, para ser 
alcançada a Perfeição absoluta, ao chegar ao fim do Caminho (ou da Evolução) recebe o 
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nome de Christos, termo que, como diz a incomparável Helena Petrovna Blavatsky, no 
seu Glossário Teosófico, “foi empregado no século V (a.C.) por Ésquilo, Heródoto e 
outros. Os manteumata pythocresta, “oráculos transmitidos por um deus Pitio”, através de 
uma pitonisa, são mencionados pelo primeiro (Ésquilo, cap. 901); e pythocrestus é 
derivado de crao. Chresterion não é apenas “o testemunho de um oráculo”, mas também 
um oferecimento ao oráculo. 

Chrestes, é aquele que explica os oráculos, um “profeta e adivinho”. E Chresterios, 
auqle que serve a um oráculo ou a um deus. O primeiro escritor cristão, Justino Mártir, em 
sua primeira Apologia, chama a seus correligionários de chrestians. “O fato dos homens 
se chamarem a si mesmos cristãos é a maior das ignorâncias”, diz Lactancio (livro IV, 
cap. VII). Os termos Cristo, Cristãos, escritos originalmente Chrest, Chrestians, foram 
extraídos do vocabulário dos templos dos pagãos. Nele Chrestos significa “discípulo posto 
a prova” (donde, as “provas” iniciáticas da antiga Maçonaria e de outras Ordens secretas), 
candidato que aspirava a dignidade de hierofante, e que, depois de haver alcançado esse 
grau por meio da iniciação, através de duras provas e sofrimentos, depois de ser ungido 
(ou “untado com azeite”, como o eram os iniciados e ídolos dos deuses, segundo a prática 
da última cerimônia do rito, que ainda hoje é usado pela Igreja nos batismos, etc.), 
transformar-se em Christos, “o Purificado, o Ungido, o Iluminado”, em linguagem 
esotérica. Realmente, em simbologia mística, Christes ou Christos, significa “que o 
Caminho, a Vereda, havia sido percorrida, e a meta alcançada”; que os frutos do trabalho 
penoso para unir a Personalidade de barro, passageira (ou o “pote de argila” bíblico), com 
a indestrutível Individualidade, a transformava no Ego Imortal. No fim do Caminho, de 
fato, se encontra o Christes, o Purificador. Uma vez levada a cabo essa união (com vistas 
aos termos YOGA, COMUNHÃO e EUCARISTIA), o Chrestes, “o Homem da Dor”, 
converte-se no mesmo Christos. Paulo, o Iniciado (que também poderia ser chamado de 
Buda ou Cristo...) conhecia todas essas coisas, como prova quando diz, em linguagem 
velada e de tão má interpretação pelos que nada entendem do assunto: 

“Padeço de dores de parto até que seja formado o Cristo em vós”. (Gálatas, IV, 19), 
cujo verdadeiro significado é: “até que tenhais formado o Cristo dentro de vós”. Os 
profanos, porém, que sabiam unicamente, naquela época, que Chrestus estava, de certo 
modo, relacionado com os profetas e sacerdotes, ignorando, portanto, o significado oculto 
de Christos, insistiam – como o fizeram Lactancio e Justino Mártir – em ser chamados 
Chrestians em vez de Christians (isto é, crestãos em vez de cristãos). 

Como se vê, “todo ser bom pode falar ao Cristo em seu homem interno”, seja 
cristão, budista, muçulmano, judeu, espírita, etc. 

O Budismo religioso é anterior 645 anos ao Cristianismo. E neste – como diz o 
próprio Frei Domingos Vieira, no seu Dicionário da Língua Portuguesa – “existem vários 
traços do Budismo na sua formação”.  Isto é confirmado pelo Ver. Pe. Huc, que teve 
ocasião de dizer na sua obra Dans le Thibet 

Que encontrou no Lamaismo, ou Budismo tibetano, vários objetos de culto católico, 
dentre eles a croça, a mitra, o palio, o incensório, etc., etc. “Do mesmo modo que as 
chamadas “chaves de S. Pedro” e a “Mitra usada pelo Papa”, já eram usados, há muito 
tempo pelo Brahmatma da Índia. 

O escritor francês Louis Jacolliot, na sua obra La Bible dans l’Inde, além de falar 
sobre tais símbolos, alonga em outras considerações a respeito dos mesmos rituais da 
Igreja romana, o nascimento de Jesus e outras passagens da Bíblia. 

Quanto ao nascimento, ou Natal, destes Seres, vem sempre cercados dos maiores 
mistérios, onde se encontra o das Virgens-Mães. 

Procuremos levantar uma pontinha do denso véu que encobre, aos olhos profanos, 
tais excelsitudes: 
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Diz a tradição cristã que o anjo Gabriel anunciou, à Virgem Maria, o nascimento de 
Jesus. 

As religiões, de todos os povos, possuem as suas Virgens-Mães, Marias ou Mayas, 
que são: 

Adha-nari, a hindu; Ísis, a egípcia; Astaroth, a hebraica; Astarté, a Síria; Afrodite, a 
grega; Vesta, a romana; Herta, dos germanos; Ina, da Oceania; Isa, a japonesa; Ching-
Mu, a chinesa; e muitas outras, inclusive a que o nosso tupi denomina Jaci, “a mãe dos 
frutos”, a Lua, etc. ..., pois, como é sabido, Maria provém de Maré – o Mar – 
simbolicamente, “a grande ilusão”. 

O africanismo denomina que Amanjá à “mãe d’água”, que equivale à Virgem Maria, 
Ísis, a Lua, desde que Osíris representa o Sol. 

Os egípcios acreditavam que o pequeno Horus, era filho de Asireth e de Oset, 
cujas almas se transformaram respectivamente nas do Sol e da Lua, depois da morte 
desses personagens. 

Os antigos israelitas, muito antes de Cristo, chamavam a rainha do céu (ou 
“Regina-coeli”) de Menia, donde se derivou Neomenia (Nova Lua), que vem a ser a 
mesmíssima Maria moderna, mãe do Deus encarnado. 

Quanto ao nascimento do menino Jesus, diz a Igreja que ele se deu em Belém, 
tendo sido a criança colocada numa “mangedoira”. A palavra Belém é formada de duas 
letras hebraicas, Beth e Aleph, significando cabalísticamente, “Casa de Deus”, Templo de 
Deus, etc. Esta é também a significação da palavra APTA, que provém da Atlântida, ou 
antes, era o nome dado à 8ª  cidade, como “Região dos Deuses”, que mantinha a 
espiritualidade entre as demais cidades, países ou regiões, governadas pelos “Sete Reis 
do Edom”, expressões na Terra dos Sete Dhyans-Choans. Edom, o mesmo que Éden ou 
Paraíso Terrestre. 

APTA também tem o significado de “creche”, “mangedoira”, “presépio” e, ainda, 
“lugar onde nasce o Sol”. O simbolismo do presépio é uma cópia fiel do que existe, até 
hoje, nos ritos bramanicos, além de outros. Segundo Burnouf, este simbolismo tem a 
seguinte origem:  

“A Suástica 

 

(não confundir com a Sovastica de Hitler, que tem a rotação em sentido contrário, 
símbolo, portanto, de involução.) 

 

é representada por dois pedaços de madeira que, para não se moverem, são cravados 
com quatro pregos, e na junção dos braços da cruz passa uma corda que, pela fricção, 
produz fogo. O Pai do Fogo Sagrado é o “divino carpinteiro” Tuashtri, que prepara a cruz 
e o pramanta que deve gerar o filho divino. A Mãe do Fogo Sagrado é Mayá que equivale 
à Virgem Maria cristã. 

Quando o pequeno Agni nasce (Agni é fogo, em sânscrito. Agnus, em latim, é o 
cordeiro: “Agnus Dei qui tollis peccata mundi...”), é colocado num berço (mangedoira) 
entre animais, e ao lado fica a Vaca Mugidora. Ora, Vâch (o mesmo que vaca), em 
Sânscrito significa: Verbo Sagrado, Palavra Criadora ou Logos Criador. Em francês Vache 
é a mesma “vaca”. Procuremos agora relacionar estes fatos, narrados pelo sanscritista 
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Burnouf, com aquela conhecida passagem bíblica: “No princípio era o Verbo, e o Verbo 
estava com Deus, e o Verbo era Deus, etc. ... E o Verbo se fez carne e habitou entre 
nós...” 

 O sacerdote brâmane toma o pequeno Agni em suas mãos, coloca-o sobre um 
altar e espalha sobre ele manteiga clarificada (daí a origem da “unção” ou “santos óleos”, 
usados nos batizados). É justamente quando o pequeno Agni toma o nome de Ungido 
(Iluminado), AKTA em sânscrito, e CHRISTOS em grego. Torna-se resplandecente, pois 
que tudo em seu redor se ilumina. As trevas desaparecem, os demônios fogem 
espavoridos diante de sua luz cintilante. 

Ele é o Guru dos Gurus (ou Maha-Guru, Grande Instrutor, etc.), o Mestre dos 
Mestres e toma o nome de Jâtavâdas ou “aquele em quem a Sabedoria é inata”. 

Portanto, a tradição da “Sagrada Família”, representada por Jesus, Maria e José (o 
carpinteiro), é encontrada nos Vedas, muito antes do advento de Jesus Cristo. Aliás o 
nome Jesus Cristo tem uma sonância muito semelhante à de Yezeus Krishna, que surgiu 
na Índia 3500 anos antes Daquele. A mãe de Krishna foi Devaki, uma bela e puríssima 
princesa, irmã do rei de Madura, em torno da qual existe a mesma lenda das Virgens-
Mães ou Marias. 

Diz H. P. Blavatsky, em sua Doutrina Secreta: 

“Desde os rishis indianos até Virgílio, e de Zoroastro à última sibila, todos, sem 
exceção alguma, desde o começo da 5º Raça-Mãe, profetizaram, cantaram e prometeram 
a volta cíclica da Virgem e o nascimento de uma criança divina, que faria renascer a Idade 
de Oiro ou Satya-Yuga sobre a terra. Logo que as práticas da Lei estiverem na ocasião 
precisa de terminar o ciclo da Kali-Yuga (“idade negra” em que ainda estamos), um 
ASPECTO DO SER DIVINO que existe, em virtude de sua própria natureza espiritual, na 
pessoa de Brahmã, e que é o Começo e o Fim (o Alfa e o Omega), descerá sobre a Terra. 
Ele nascerá na Família de Vishnujasha, como um “eminente Filho de Shamballah” e 
Senhor dos “oito poderes da Yoga”. Por seu imenso poder, destruirá Ele todos aqueles, 
cujo mental é votado à iniqüidade. Então, a justiça se fará na Terra e os que viverem até o 
fim da Kali-Yuga, despertarão com o mental tão transparente (ou puro) como o cristal”. 

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

Há uma outra forma de manifestações avatáricas a que não podemos deixar de 
nos referir: são os MANÚS. 

Sobre este assunto preferimos deixar a palavra com LORENZO PAOLO 
DOMICIANI, que diz: 

“Todos os Manus, por sua vez, grandes ou pequenos, conduziram seu povo à 
Terra (por Lei) prometida. Nosso Código Penal comete grave erro ao julgar que 
semelhante nome pertenceu a alguém que “codificou as leis pelas quais os homens ainda 
se regem”. Os Mandamentos do Manu (falemos do que teve o nome de Vaivásvata. E 
“que conduziu a semente da raça atlante para o planalto do Tibete, na formação da raça 
atual ou ária”, há perto de um milhão de anos), são repetidos, com palavras mais ou 
menos idênticas, nos código de todos Aqueles que O sucederam. E a prova é que os de 
Moisés são os mesmos do Cristianismo. Ao voltar Ele do Monte Sinai, depois de “haver 
contemplado a Luz face a face”, seu povo ao ouvi-lo falar de modo diferente, teve ocasião 
de exclamar: “Man hu”? (“que significa isto”?) Não se trata, pois, de alimento físico, como 
pensam outros, ou “do maná caído do céu”, e sim, “como alimento espiritual”, ou da 
Sabedoria Divina (ou Teosófica) pela boca do Manu daquela época. Por sua vez, Maná é 
termo que se confunde com Manu, e até com o termo latino, Manus, no sentido de mão, 
mas, “daquele que vem à frente ou à mão de seu povo”. Manas, Manu, o Homem, tem o 
significado, em sânscrito, de “mental, inteligência”, etc. Desse termo provém o Man inglês 
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e germânico. E em nosso próprio idioma o MEM, da palavra HO-MEM. E assim por 
diante. 

O Manu é, portanto, o portador do Verbo Solar. E isso, por ser a sua própria 
Manifestação na Terra. O termo EON grego, significa: “Manifestação Divina”. Semelhante 
termo lido anagramaticamente, dá o NOÉ bíblico, por sua vez, um Manu. E a prova é que 
conduz sua família (povo ou raça, e não apenas os de seu sangue) para a ARCA, mas 
esse termo, muitíssimo mal interpretado, deve ser dedicado ao de Agarta, como região 
subterrânea. Arca, Barca ou Agarta são termos idênticos. Procurar, pois, vestígios de uma 
barca de madeira, nos tempos atuais, é prova de ignorância em matéria iniciática. E dizer-
se que os próprios cientistas modernos ainda se dedicam a semelhante trabalho!...” 

Comparai, ainda, os mandamentos do Manu, com os de Jesus, com todos os 
preceitos de Krishna, de Zoroastro, de Pitágoras e até mesmo com os de Fo-Hi, na China, 
sempre e sempre haveis de encontrar a mesma Verdade, embora adaptada à língua de 
cada povo e à sua respectiva evolução. 

A história de todas as populações trazem em seu bojo a epopéia de um chefe 
primitivo, inspirado do céu, divindade humanizada, herói e guerreiro, ao mesmo tempo 
que patriarca e santo. 

Vaivásvata, na Índia, desce dos altiplanos nervosos da cordilheira Himalaia, 
trazendo as vergônteas da nova Humanidade: a raça Ária. 

Odim, heróico, arranca das geladas planícies do norte e reúne seu povo. 

Orfeu tange a música das esferas e levanta, na Helade (antiga Grécia), o esplendor 
que duraria séculos. 

Menés, o Manu do Egito, edifica a solidez das dinastias egípcias, onde aparece 
também, com o esplendor máximo, a luminosidade de Kunaton, ou o Amado de seu pai 
Aton, o Sol. E, assim por diante. 

Dilúvios, Manus, dirigentes de raças, legisladores, todos tem sua história ligada à 
existência de cada povo. São análogos, provando que no trabalho de dirigir a 
Humanidade, os super-homens, Jinas ou Gênios, desempenham-se de tão árdua tarefa 
sob orientação tão superior, que escapa à maioria dos homens. Daí os mitos e as 
tradições chamarem-nos “deuses”, pois outro nome não podem ter, se nos reportarmos às 
seguintes palavras de Blavatsky: 

“Origem divina não significa uma revelação feita por um deus antropomorfo sobre 
uma montanha, em meio de trovões e de relâmpagos, mas, uma língua e um sistema 
científico dados às primeiras raças humanas por homens de uma raça mais avançada, e 
bastante elevada para parecer “divina” aos olhos dessa humanidade nascente.” 

De tais “homens deuses”, Manus e legisladores, está cheia a história de todos os 
povos da América. Fala-se em Quetzal-Coatl, no México, que foi chamado Cuculcan, ou a 
Serpente de Plumas, pelo povo Nahoa. Bochica, o Manú da tradição boliviana, relativo ao 
povo Chibcha. Manco-Capac e sua esposa-irmã Mama-Coia, Manús do povo Inca. Desse 
casal originou-se toda uma dinastia de reis sábios, a dinastia dos Tupacs, termo este, que 
entre os Tupis e Guaranis do Brasil e do Paraguai, transformou-se em Tu-Pan, o Grande 
Deus que ensinou aos ancestrais as artes da agricultura e o uso do fogo. 

Entre nossos indígenas aparece ainda a lenda de Tamandaré que foi o Manú 
Tupinambá. Esta lenda encontra-se maravilhosamente descrita por José de Alencar em O 
GUARANI. 

De acordo com a chave etimológica, o termo Tamandaré significa “O Repovoador”. 

O assunto é vastíssimo. E a história está cheia de referências que dispensam 
maiores comentários de nossa parte. 

--------------------- 
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 Em resumo: 

A Essência Divina, O Espírito de Verdade, sempre habitou entre os homens, quer 
de uma forma, quer de outra: desde Avataras maiores, até os menores; desde os grandes 
Manus raciais, até os pequenos Manus de clãs e mesmo de famílias. 

Não há como repetir as palavras de Jesus, o Cristo, àqueles que porfiam não 
entendê-Lo, mantendo-O crucificado na carne: “Eu já vim e não Me reconhecestes!” 

Depois de tudo o que foi dito, o que nos restaria dizer? 

Só nos resta repetir o que a Sociedade Teosófica Brasileira já vem repetindo há 
muitos anos: 

A Obra em que está empenhada a S.T.B. tem por finalidade preparar o advento do 
AVATARA AQUARIUS. Antes, porém, a Terra deve de passar por um Julgamento cíclico. 
O ano de 1956 foi o do JULGAMENTO, enquanto que o atual é o da DEFINIÇÃO. Que 
cada qual, pois, se defina em relação às coisas divinas. 

O Divino Avatara AQUARIUS, o Maitréia (ou Senhor das três Maias) das tradições, 
sobrevirá nos últimos anos do ciclo do SOL, isto é, no começo do século XXI. Os que se 
dizem “cristãos” (referimo-nos aos sinceros...) reconhecerão nesse Ser, Aquele que na 
cruz morreu pelo mundo, na mais dolorosa de todas as Tragédias... O Oriente inteiro, por 
sua vez, O aclamará como Yezeus Krishna, ou como o próprio Gotama, o Buda. Mas, os 
verdadeiros Ocultistas e Teósofos, nele reconhecerão “o Espírito de Verdade”, o Sucessor 
do Manu, integrado na própria divindade, como Pai, Filho e Espírito Santo, após ter 
lançado a “Semente” do Novo Ciclo, Aurora de Luz e de Esplendor que virá iluminar a 
face da Terra, depois de redimida das suas próprias faltas... 

E, para finalizar, apreciaríamos submeter à vossa meditação, as seguintes palavras 
do ESPIRITO DE VERDADE: 

Se me tomas por outro, e não por EU MESMO, perdidos se farão os meus próprios 
esforços de todas as épocas. E com isso dificultas a MINHA VOLTA ao mundo, segundo 
as minhas várias PROMESSAS. De que vale subdividir a Divina Essência, se ELA é uma 
só, mas para ser compreendida pelos homens é forçada a tomar diversos aspectos, 
nomes e funções? 

A Evolução humana jamais se faria se o Verbo se manifestasse proferindo sempre 
as mesmas Palavras. No entanto, outros homens, mulheres e crianças já vieram à Minha 
Frente para preparar a NOVA ERA. Não para fundar nenhuma Religião, pois que todas 
elas jamais foram por Mim criadas, e sim pela ganância mercantil de seus falsos 
sacerdotes. 

Eu virei mais uma vez, porém desta, conduzindo o Vaso sagrado contendo no seu 
interior, as ÁGUAS REDENTORAS DE UMA NOVA HUMANIDADE. Venho, sim, para 
impulsionar a tônica da Verdade, da qual os homens se afastaram e, caindo em 
degradação, passam fome e miséria. Eu mesmo o disse: “Os verdadeiros adoradores de 
Deus, são aqueles que vêm a Mim sem o interesse mortal das coisas terrenas. Aqueles 
que adoram os falsos ídolos, jamais, poderão alcançar o DEUS ÚNICO E VERDADEIRO. 
E, assim, jamais também voltarão ao Lugar donde um dia vieram. Meditem sobre estas 
palavras, aqueles que quiserem, de fato, acompanhar os meus Passos. E não os que 
preferem reviver as cinzas do passado, mesmo que fazendo uso de meus vários Nomes. 
Confia em ti mesmo. E confiando, caminha para a frente sem olhar para trás, e divisarás 
na penumbra de um ciclo decadente, A NOVA LUZ que guiará teus passos. 

Nada mais terrível para inibir a evolução espiritual do homem do que preferir ele 
perscrutar o que de mau possuem os demais exteriormente, ao invés de o fazer 
interiormente. É como se quisessem ver no espelho embaciado dos demais a sua alma 
negra e pervertida. Quanto aos maus muitas vezes se convertem se se lhes anima a 
cultivar a bondade que dorme silenciosamente no seu interior. 
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Duas frases do Cristo que completam nosso conceito de hoje: 
 
“Aquele que estiver isento de pecado que lhe atire a primeira pedra”. 
“Não deves julgar o bom por bom nem o mau por mau”. 

 

PEDAGOGIA NEGATIVA 

 

FRANCISCO BEZERRA 

 

I – Conceitos Educacionais. 

O conceito da teoria da educação, restrito à criança, está superado. 

O EDUCANDO é o homem em qualquer idade. Desde que nasce até a morte, o ser 
humano “vive aprendendo coisas e contraindo hábitos”, efetuando, conscientemente ou 
não, a aprendizagem, mecanismo básico do processo educacional. 

A impropriedade do termo pedagogia deu origem a vários neologismos, tais como 
ANTROPOPAGOGIA (Educação do homem), AGOTECNIA (Técnica da Educação), 
AGOLOGIA (Ciência da Educação), PEDOLOGIA (Ciência da Criança), etc., os quais, 
embora expressivos e etimologicamente bem formados, não lograram obter a aceitação 
necessária nos meios cultos. 

Em vista das inúmeras divergências relativas à nomenclatura e ao real significado 
do vocábulo, adotamos, neste esboço, a denominação de pedagogia negativa, 
correlacionando-a aos métodos, aos fins e aos meios educacionais hodiernos, na maioria 
das vezes empregados de forma desvalorizada. 

Todavia, em virtude da complexidade do assunto, somos obrigados a fazer uma 
exposição sucinta e superficial do fenômeno educacional, a fim de melhor nos fazermos 
entender. Nada mais faremos do que repetir tudo quanto nos foi ensinado, anos atrás, nos 
bancos universitários. 

A Pedagogia, em um sentido genérico, abrange o campo filosófico e o científico. 

O primeiro deles, incluindo os conceitos educacionais, os fins ou valores da 
educação e a classificação dos estudos Pedagógicos, será analisado, resumidamente, ao 
mesmo tempo em que o científico, constituído pela Biologia, pela Psicologia e pela 
Sociologia Educacional, bem como pela História da Educação e pela Educação 
Comparada. 

Os conceitos educacionais, variando no tempo e no espaço, são múltiplos. Uns a 
definem como um FIM; outros, em menor proporção, emprestam-lhe conceituações 
puramente religiosas; por fim, há os que chegaram a defini-la de modo quase perfeito. 

Qualquer que seja o aspecto com que se encara o problema, em sua essência, ele 
traduz a importância do fenômeno, que vem sendo objeto de estudos desde a Grécia 
Antiga. 

Uma das mais importantes definições, daquela época, é a de Sócrates, o criador da 
maiêutica e da ironia, e que nos foi transmitida por Platão, seu discípulo. 

“O fim da Educação é dissipar o erro, descobrir a Verdade, conhecer a Virtude, o 
que (nos) obriga a praticá-la”. 

A primeira parte da conceituação Sócrates a praticava utilizando o seu célebre 
processo. Consistia em produzir a ironia sem que o interlocutor se apercebesse do fato; 
argumentando e perguntando, o filósofo fazia com que o indivíduo se exasperasse, 
terminando por descobrir o erro. 
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Na segunda parte da definição, “ao conhecer a Virtude” depois de “haver 
descoberto a verdade”, a pessoa deveria praticara primeira em razão de um novo estado 
de consciência possibilitado pelos novos conhecimentos adquiridos. 

O método socrático, mentalmente violento, haveria de produzir choques profundos 
nos indivíduos comuns, sem capacidade para assimilar os conhecimentos transmitidos 
pelo mestre. 

Não poucos foram os inimigos que adquiriu o sábio, terminando por ser confundido 
com os sofistas, taxado de “corruptor da juventude”, e, finalmente, condenado a beber 
cicuta. 

É interessante observar a semelhança do processo de Sócrates com a INICIAÇÃO, 
cujo objetivo é, dentre outros, o de “dissipar o erro, o véu da ilusão, a maya dos budistas”. 

“Ao descobrir a Verdade”, em conseqüência dos paulatinos e progressivos 
conhecimentos que vai adquirindo, o neófito atinge um estado de consciência superior, e 
este, cedo ou tarde, fá-lo-á seguir, com naturalidade, um código de conduta elevado. 

João Comenio, nome latino do gramático tcheco Komenski, uma das grandes 
figuras da História da Educação, definiu a Educação como sendo o “desenvolvimento 
progressivo do homem” 

Contudo, acrescentou à sua definição: 

“A finalidade da Educação é alcançar a felicidade com Deus”. 

 Tal FIM, puramente teológico, além de excluir outros ângulos fundamentais da 
questão, permite uma série de interpretações esdrúxulas pelos místicos devocionais, 
entraves a qualquer forma de realização perfeita. 

Augusto Comte, fundador do Positivismo, uma das figuras proeminentes da 
Sociologia, no século passado, definiu a Educação de um modo quase perfeito: 

 “A Educação é a primeira das artes, a única plenamente geral, que aperfeiçoa a 
ação melhorando o agente”. 

 Ela é a “primeira das artes” porque sempre existiu sem os demais ramos do 
conhecimento humano. 

Desde que os homens se constituíram em clãs, e, mesmo, anteriormente, a 
Educação Familiar, a Religiosa, a Social, etc., foi sempre ministrada sem que existissem a 
Arquitetura, a Medicina, a Sociologia, o Direito, a Psicologia, etc. 

Sem o ensino do Direito, por exemplo, poderíamos voltar à lei do mais forte, mas 
nem por isso a Educação deixaria de se processar, embora de modo bastante diminuído. 
Fato idêntico se repetiria com a ausência do ensino técnico, do especializado, do 
universitário. 

A ação é o pensamento cristalizado. Para que ela seja uma realidade, é necessário 
que o agente (o indivíduo, o homem, o menino, o Educando, o aprendiz) a execute de 
acordo com a sua vontade. 

À proporção que o agente se aperfeiçoa, suas ações tendem a se transformar na 
mesma razão. Desse modo, o processo educacional melhora (ou aprimora) a conduta do 
indivíduo, ajustando-o ao meio social. 

A comprovação pode ser feita através do ensino emendativo, do supletivo e por 
intermédio da terapêutica pedagógica, quando o Educando, capaz ou incapaz, 
gradativamente vai melhorando as suas ações, passando do comportamento sub-humano 
para um de caráter humano. 

O HOMO-SAPIENS, sem vida de relação, sem o contato social que o educa (ou o 
aperfeiçoa) e aprimora as suas ações, transforma-se em HOMO-FERUS. 
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A assertiva é fundamentada em casos reais, estudados e analisados à luz da 
psicologia, conforme se verá: 

“Em outubro de 1920, em Midnapore, Bengala, na Índia, o reverendo J. A. Singh foi 
avisado pelos camponeses da região sobre o aparecimento de uma alcatéia de lobos, na 
qual se encontravam seres com a aparência de humanos, mas sem o comportamento 
destes. Conseguindo capturá-los, o reverendo verificou que se tratava de duas meninas”. 

“Sendo diretor de um orfanato, procurou reeducá-las, registrando, em suas 
observações, as atitudes das meninas KAMALA e AMALA”. 

“A origem das crianças jamais foi descoberta. A idade presumível era de oito anos 
para a primeira delas e de dois anos para Amala, que faleceu poucos meses depois de 
sua captura. Kamala, entretanto, viveu oito anos”. 

“Massagens nas juntas, nos braços e nas pernas (sobretudo nos lugares onde se 
apoiava para poder se locomover), cuidados higiênicos, roupas, comidas cozidas, fizeram 
com que kamala começasse a andar na postura normal”. 

“Com um ano e meio de educação, adquiriu hábitos humanos, acostumou-se às 
crianças, brincava com bonecas. A mais curiosa das reações era quando lhe recordavam 
o seu estado anterior, em que ficava encabulada e envergonhada. Esta reação de 
autocrítica já demonstrava um estado mental humano.” 

No exemplo acima, graças à ação reeducacional levada a efeito pelo reverendo A. 
Singh, a menina – no caso fazendo papel de agente, educando, aluno, aprendiz e quantos 
nomes lhe possam dar – teve uma recuperação social (mudança de conduta), psicológica 
(a reação de autocrítica) e até biológica, pois a nova alimentação que lhe ministraram, 
mais variada e cozida, também deve ter concorrido para o equilíbrio do seu estado 
somático. 

Se, por intermédio do caso relatado, se prova a afirmativa de que a Educação, 
“sendo a primeira das artes, a única plenamente geral”, é a “que aperfeiçoa a ação 
melhorando o agente”, por outro lado deixa bem nítida a influência exercida pelo 
EDUCADOR na formação da personalidade do Educando. 

A noção de Educação, em si, contém 4 elementos interdependentes: o Educador (o 
mestre, o professor, o instrutor, etc.), o Educando (o aluno, o aprendiz, etc.), os Meios e 
os Fins. 

O agente se modifica em conseqüência da ação direta do mestre, e, na falta deste, 
o meio social tem o papel de Educador Configurado, influenciando, igual e 
poderosamente, na formação da personalidade da criança e do adulto. 

No exemplo focalizado linhas acima, a completa ausência de um aprendizado 
racional e dirigido determinou a formação de um HOMO-FERUS. A parte final do mesmo 
demonstrará até que ponto o meio em que vive o educando influencia na formação do 
caráter, das atitudes, das tendências, dos costumes e dos hábitos das criaturas humanas: 

“O comportamento de ambas era lupino. Comiam carne crua, dilacerando os 
alimentos com a boca, sem se utilizarem das mãos.” 

“Não tinham, no início, a postura humana de andar, deslocando-se como os 
quadrúpedes. Preferiam dormir durante o dia e andar à noite.” 

“A língua pendia-lhes da boca; ao verem seres estranhos, ou quando sentiam 
cheiro de alimentos, grunhiam.” 

Qual será o efeito de um meio social corrompido e oco, de uma Educação 
desvalorizada, negativa, fundamentada em símbolos sociais carcomidos  e em FINS 
egocêntricos? 

Não poderá a juventude ser conduzida para o crime e para o vício, para a mentira e 
para o adultério, para a hipocrisia e a luxúria? 
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O “educar é preparar para a vida completa”, de Spencer, pode ser interpretado 
como “educar para um estado de vida superior”, onde, por certo, a Agotecnia e a Agologia 
estarão ocupando o lugar que merecem ao lado dos problemas Teleológicos (exames dos 
fins educacionais) e dos Axiológicos (os da conceituação dos valores educacionais). 

E esta tarefa somente poderá ser realizada por intermédio de um estado mental 
superior, possibilitado pela EUBIOSE. 

Linhas atrás, referimo-nos ao Educando, ao Educador, aos Meios e aos Fins. Eles 
são conhecidos, no terreno da Pedagogia, como os ELEMENTOS ou as CATEGORIAS 
DA EDUCAÇÃO, a qual se efetua por meio de aprendizagem, cujo valor, positivo ou 
negativo, determinará ou não a existência do fenômeno educacional. 

 

II – Aprendizagem – Formas e Leis. (A seguir) 

__________ 

 

CONTA O TEMPO 

 

                                    REBELO DA S ILVA 

 

Deus pede estrita conta de meu tempo, 

É forçoso do tempo lhe dar conta. 

Mas como dar sem tempo tanta conta, 

Eu que gastei sem conta tanto tempo! 

 

Para ter minha conta feita a tempo, 

Dado me foi bem tempo e não fiz conta, 

Não quis, sobrando tempo, fazer conta, 

Quero hoje fazer conta e falta tempo. 

 

E vós que tendes tempo sem ter conta, 

Não gasteis esse tempo em passa tempo, 

Cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta. 

 

Se aqueles que ainda contam com seu tempo 

Fizessem desse tempo alguma conta, 

Não chorariam, sem conta, o não ter tempo. 

 

Excursão de Membros da S.T.B. 

 

I – CARMO DE MINAS 

(ex-Silvestre Ferraz, em 25 de fevereiro de 1957) 
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ATENDENDO a determinação de visitas às cidades que formam a Régia Coroa do 
Sistema Geográfico que tem por centro São Lourenço, um grupo de irmãos visitou esta 
localidade – uma das embocaduras mais próximas da central. 

Fizeram parte do grupo excursionista: André Brito Soares, Lucília Lima Soares, 
Antonio Fabio Serrano Dias, Antonio Marques, Izilda Augusta Marques, Antonio Rothier 
Duarte, Aracy Giglio, Conceição San Gil, Francisco Berko, Helena Rios, Hemogenes de 
Andrade Filho, Ilton Serrano Dias, José Lopes, Lucilia Burlier, Manoel Vasco de Morais, 
Olívia Saboia Ribeiro, Gen. Oswaldo Nunes dos Santos, Rachel Mello dos Santos, 
Yolanda Moraes. 

Em automóveis, a caravana deixou São Lourenço aí pelas 8h40min da manhã, 
chegando a Silvestre Ferraz (Carmo de Minas), na Praça fronteira à matriz, às 9h04min, 
após percurso de 22 minutos. 

Gente nova na cidade... grupo álacre de pessoas atrai logo as atenções de todos... 
é quando se aproxima o Sr. Daibs Chaib, comerciante ali residente há 40 anos, sírio, que 
alegremente fornece indicações sobre as autoridades locais e sobre a cidade na qual se 
acha plenamente integrado, acompanhando seu lento progresso... 

Naqueles instantes surge outro auto, também vindo de São Lourenço e com 
destino a outra cidade do Sistema, momento em que Da Carolina resolveu seguir com o 
mesmo, afastando-se do grupo; isso forçosamente deveria acontecer para que a 
caravana ficasse composta de, exatamente, 22 pessoas... ou sejam 19, mais 3 
motoristas, como expressão dos 22 arcanos maiores. 

A praça fronteira à Matriz, e principal da cidade, apresenta detalhe interessante: é 
uma encosta em declive regular, em cujo cimo se ergue, majestosa, a Igreja de N. S. do 
Carmo, dominando a praça e adjacências. E o contraste que se apresenta ao visitante é 
digno de nota: quem chega, de seu lado direito, ladeira acima, a rua mais parece uma de 
Copacabana, tal o estilo moderno das edificações existentes, não lhe faltando, mesmo, o 
clássico edifício de apartamentos em linhas atuais, com acabamento fino e aspecto fiel de 
bloco residencial de grande cidade. O lado oposto, do esquerdo, na mesma rua ladeira 
acima, as construções típicas do tempo do Império, lembrando o passado distante, em 
gritante contraste, para o turista desprevenido. Ali estão o passado e o presente e, para 
nós, também o futuro... 

A Igreja de N. S. do Carmo, nesse plano elevado destaca-se também pelas duas 
torres laterais, com seu estilo original, lembrando antigos castelos, com suas seteiras e 
ornatos característicos da arquitetura portuguesa. Foi construída, inicialmente, em 1832 e 
reconstruída em 1924. O Padre Joaquim Cardoso, nome ligado a essa Igreja, tem uma 
estátua em tamanho natural na mesma praça, atestando seus dotes elevados e o 
reconhecimento do povo local. 

No interior da Igreja o olhar perscrutador descobre detalhes que, aos profanos, não 
há distinguir: 5 janelas fronteiras, um sol com 5 raios, 5 arcos internos... e não fosse 
expressiva, por si só essa relação com o “5º ”, ainda a causalidade de tratar-se da 5º  
embocadura do sistema... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 A Igreja de Silvestre Ferraz 

 

Interessante notar-se uma estrela de 5 pontas, mas colocada em posição invertida, 
isto é, com duas pontas para cima, parecendo que, quando da reconstrução do Templo, 
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inadvertidamente, ou por ignorância dos construtores, esse símbolo passou da magia 
divina para a magia negra... (É de admirar que os “responsáveis” não o tenham notado...) 

Em dois dos altares laterais os ornatos da parte fronteira inferior representam o 
símbolo do “Pelicano de asas abertas abrigando três filhotes”, o que não deixa de 
surpreender, por ser símbolo maçônico... 

Doze imagens, em tamanho natural representam os apóstolos e os quadros da Via 
Sacra, em relevo, constituem conjunto admirável e de grande valor artístico, Por serem 
talhados a canivete, em madeira, e feitos em Portugal. 

Há, na cidade, segundo consta, um marco comemorativo da primeira Missa, 
realizada no ano de 1814. 

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

Na Prefeitura local, o Sr. Teófilo Brito, Prefeito Municipal, proporcionou 
oportunidade de maiores detalhes sobre a cidade: assim é que, sua receita anual é de 
Cr$ 1.400.000,00, não proporcionando margem a grandes realizações. Problemas 
existem, inúmeros, aguardando solução, mas a exigüidade da receita não permite sejam 
eles atacados. São mantidas dez escolas primárias no Município (já houve, mesmo, um 
Ginásio, no passado...). Cidade limpa, bem cuidada, demonstrando o zelo, o elevado 
senso administrativo do Prefeito local, possui serviço perfeito de águas e esgotos, 
estando, no momento, em execução um plano para dotá-la da instalação de nova turbina 
a fim de melhorar o serviço de iluminação. O potencial econômico se escuda no café e na 
indústria de laticínios. 

O comércio é pequeno, dada sua proximidade com são Lourenço. A população do 
município vai a dez mil habitantes, dos quais, na cidade vivem, aproximadamente, dois 
mil. 

A Câmara de Vereadores é composta de 9 membros que não recebem subsídio... 

Satisfeito com os visitantes, o Sr. Prefeito – homem de grande visão – aturou-os 
pacientemente, respondendo a todas as perguntas, demonstrando, em suas explicações, 
o desejo firme de plasmar em um plano elevado o nome da cidade, cheia que é de 
tradições, ligada, historicamente, a grandes vultos do passado. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Tipo de edifício residencial, linhas modernas e bom gosto. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
Os excursionistas, momentos após a chegada, na praça principal. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
Deste mirante se descortina toda a cidade. 

 

O Sr. Nadir Ferraz Ribeiro, escrivão de paz, com sua acolhida gentil, franca, 
hospitaleira, também cativa a quantos o procuram. Não mede esforços no sentido de bem 
informar, de propiciar aos que o procuram, as melhores e mais precisas informações 
sobre a localidade e seu passado distante. Assim é que, rebuscando em livros de seu 
Cartório, mostra detalhes curiosos: a transação de um escravo, feita por seu avô, cuja 
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venda (somente de imposto) custou OITOCENTOS MIL RÉIS (naquele tempo!), podendo-
se deduzir, desse fato, o valor do braço escravo naquela época, em que o elemento 
humano era verdadeira máquina de produção. 

Em outro livro – Registro de Nascimentos e Batismos – cujo termo de abertura data 
de 25 de janeiro 1879, consta, na primeira página, o primeiro batismo, o primeiro registro 
ali feito e, por incrível que pareça, anotem-se as datas e os nomes, que expressam uma 
casualidade importante: 

“Data de Registro: 30 de março de 1879 – batismo de MARIA, filha de José 
Augusto de Mor, e cuja declaração foi feita por ANTONIO JOSÉ DE SOUZA, inspetor de 
quarteirão, declarando este, ter sido o nascimento verificado a 28 de março de 1879.” 

Edita-se, na localidade, a “Folha Nova”, jornal semanal que já está no seu 43º  ano 
de vida. Este jornal foi fundado com o nome: “Procelária”. 

Regresso às 10h30min, a São Lourenço. Num trecho da estrada, mais deserto, 
uma pequena parada foi suficiente para saudar, com palavras repassadas de ternura e 
sinceridade, os excelsos Seres que ali trabalham silenciosamente para o equilíbrio do 
Sistema Geográfico e pela evolução dos seres da terra... 

Alegria interior invadia todos os excursionistas pela satisfação do dever cumprido; 
pela alegria de terem vibrado no que de melhor lhes existia no imo, num desejo imenso de 
conseguir entrar em relação com as mesmas vibrações que ali estavam presentes em 
toda sua esplendente realidade! 

 

II – EXCURSÃO A SÃO TOMÉ DAS LETRAS 
 25 de fevereiro de 1957 

 

 Um grupo de irmãos, em cumprimento às exigências da Lei, esteve em São 
Tomé das Letras, a cidade-jina que, com outras seis, forma a coroa régia que aureola São 
Lourenço, como oitava e síntese de um Sistema Geográfico... 

O irmão Rubens dos Santos conseguiu formar a comitiva com dezoito membros 
recém-juramentados, na quase totalidade, os quais, cônscios de seus deveres para com a 
Obra, prontamente aquiesceram rumar para aquela marcial e jupteriana cidade. 

E foram eles (por ordem alfabética); Adna Alves de Souza, Adonias Alves de 
Souza, Amaro Alves de Souza, Américo Lopes Fontoura, Antonio Ferreira Rezende, 
Audomaro Gonçalves dos Santos, Benedito Dias Monteiro, Ernandes N. Aguiar, João 
Alfredo Ferreira, Joaquim dos Reis Andrade, Maria da Glória Lima, Mário Dias, Noêmia 
Bezerra, Nelson Cancelli, Pery Tupinambá, Torquata de Souto Fontoura, Urbano Thales 
de Lira Burlier e Virgílio Alexandrino da Silva. 

Às 9 horas, da bela manhã, sai o alegre grupo, de São Lourenço, rumando em 
caminhão, para a cidade das “pedras misteriosas”. Após uma hora de viagem por estrada 
ornada de paisagens novas e atraentes, faz pouso em Caxambu, a das águas famosas, 
no bucolismo todo seu, de cidade grande e vazia... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
Tipo étnico de São Tomé das Letras. Observe-se, ao fundo, a construção toda de 

pedra. 
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 Mas, para o grupo, para aquele punhado de irmãos conscientes da “missão” que os 
norteava, tudo era alegria, tudo era entusiasmo! E, assim, rumam para a frente, 
alcançando Baependi, onde a parada foi o tempo necessário a um aceno amigo, um olhar 
à praça e a vetusta Matriz. 

E começa, então, o trecho mais penoso, mais íngreme, por entre a flora densa e 
rica do centro-sul brasileiro. É quando nosso cicerone, Sr. Wenceslau de Souza e seu 
auxiliar Antonio Carlos começam a descrever, com a experiência de suas vidas 
campesinas, as riquezas daquelas matas: “... estas são a barba-timão, imprescindível no 
beneficiamento do couro...”; “... aquilo ali é o carabiá, onde o caboclo busca a cura da 
gripe e do resfriado...” e um contínuo desfilar de explicações à medida que o cenário se 
renova aos olhos de todos... 

Após duas horas, mais ou menos ao meio-dia, dois jovens que se haviam atrasado 
e faziam a pé o percurso até São Tomé das Letras (haviam perdido a condução...) foram, 
pelo grupo, convidados a tomar assento no caminhão. Demandavam o mesmo destino e, 
a pé, lá chegariam às 18 horas!... 

Às 13h30min, finalmente, São Tomé das Letras, a histórica cidade, onde se extrai 
mármore da melhor qualidade. E nossos novos amigos e acompanhantes foram os guias 
providenciais:  - “Vejam: esta é a Igreja onde queriam que a imagem de São Tomé 
ficasse. Ela apareceu numa gruta que os senhores irão conhecer. Quiseram trazê-la para 
aqui, mas ela “fugiu” e de novo foi para a gruta... Depois, então, é que resolveram 
construir a Matriz ao lado da gruta. E lá está ela, até hoje...” Era a versão da lenda de São 
Tomé, que todos conhecem na região. 

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

Em cumprimento à missão de que se achava incumbido, o grupo de irmãos, 
liderado por Mário Dias, realizou, em local próprio, uma saudação aos Supremos e 
Excelsos Dirigentes da Obra, e um ritual esotérico pela concretização do Sistema 
Geográfico... 

Procurando contato com elementos da sociedade local e com seus mais antigos 
moradores, conheceram o Sr. Joaquim Rosa Teodoro, de 71 anos de idade, nascido nas 
cercanias de São Tomé. É casado, pai de 9 filhos e tem mais de 50 netos... Afirmou ter 
desempenhado vários cargos públicos, dentre eles o de representante do prefeito de 
Baependi e o de Fiscal Municipal, no qual se aposentou. É profundo conhecedor da 
região e de suas tradições. Disse haver pesquisado, pessoalmente, o enigma de várias 
grutas e cavernas, numa das quais, a do Carimbado, conseguiu somente atingir 
determinado ponto; donde foi obrigado a regressar, pois a lamparina que conduzia tendo 
se apagado, logo mais adiante, como que, faltou-lhe o ar... Afirmou que “nunca, ninguém 
havia encontrado o final de tão misteriosa entrada subterrânea”... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
Os excursionistas na parada de Caxambu. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Igreja inacabada, feita de pedras superpostas, sem cimento. O caminho branco 
leva a uma das embocaduras. 
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Um fato pitoresco, e que pela surpreendente casualidade merece ser relatado, foi 
este: o Sr. Joaquim, ao saber que a maioria dos “excursionistas” que com ele 
palestravam, era do Rio de Janeiro, com satisfação disse ter em seu poder uma revista do 
Rio, e que “falava muito em São Tomé”. Qual não foi a surpresa ao se constatar ser a 
revista que ele oferecia como homenagem sua à caravana, precisamente a querida 
revista DHÂRANÂ!... 

Por intermédio do Sr. Joaquim Teodoro, aqui cicerone, foi o grupo apresentado aos 
Srs. Acyndino J. Ferreira e Tomé de Oliveira Catapreta, pessoas de destaque na 
localidade. Ambos usaram de delicadeza sem par, respondendo prazenteiramente a todas 
as indagações. Disseram ser a população composta de, aproximadamente, 300 
habitantes, tendo como atividades principais, a extração do mármore, a pecuária e a 
agricultura. A instrução local atinge o curso primário, no único Grupo Escolar existente. 

Ressalta, ainda, a fraternal acolhida que a todos dispensou o Sr. Acyndino, que 
instou, inclusive, para pernoite em sua residência. Ao tomar conhecimento das finalidades 
a que se propõem a S.T.B., mostrou-se, à feição do Sr. Joaquim Teodoro, sumamente 
interessado, insistindo em uma nova ida a São Tomé, quando teriam ocasião de manter 
uma conversação mais prolongada. 

Levados pelo Sr. José Rosa, filho do Sr. Joaquim Teodoro, o Pico do Leão tornou-
se conhecido. Ali morou lendário personagem... 

O folclore é rico, em São Tomé das Letras. Está incorporada nas tradições desta 
cidade-jina e na mentalidade de seus habitantes, a figura de um personagem misterioso, 
conhecido por “Chico Taquara”... 

Qualquer pessoa antiga, da localidade, conhece um “caso” particular e estranho 
desse Ser deveras enigmático que “apareceu entrando na praça principal, quando alguém 
teve notícias de que ele se encontrava, deveras, bem longe...” 

Um episódio interessante da vida do jina “Chico Taquara” foi recolhido pelo irmão 
Thales, da boca de uma das senhoras residentes no local: “A Polícia, não sei bem porque 
– diz ela – foi uma vez prender o “Chico Taquara”. Ele recebeu os guardas como 
verdadeiro anfitrião, pedindo-lhes, apenas, que o esperassem um pouquinho, pois iria 
buscar umas coisas lá dentro... Foi só questão de um minuto... e desapareceu. Bateram 
tudo, mas, do homem, nada!... 

As grutas exercem fascinação estranha para aqueles que, embora a elas 
habituados, não conseguem decifrar seu enigma. Assim é na gruta onde dizem apareceu 
a imagem de São Tomé, na qual se depara, agora, com pequena imagem da Virgem 
Maria... A igreja fica ao lado da gruta, mas parece que preferem orar na gruta a fazê-lo na 
igreja... De fato, quem entra nessa gruta e procura meditar, sente envolvê-lo uma 
quietude e vibração estranhas... indescritíveis... 

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

 Eram, aproximadamente, 4 horas da tarde, quando, após a visita rápida à 
Igreja, em cujo altar principal se encontra a famosa imagem de São Tomé, e cuja 
decoração tem a predominância da cor vermelha – se decide partir da cidade sob o aceno 
amigo de seus habitantes. No quadro da partida destaca-se a figura do velho Joaquim 
Teodoro: cabeça respeitosamente descoberta, olhos rasos d’água, emocionado, parecia 
pedir breve regresso... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
Os excursionistas na “Furna do Leão”, onde, dizem, era feito o culto ao Sol. Aqui, 

num quadro liso na rocha, estão gravadas inscrições em hieróglifos. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 
Residência de nossos amigos Joaquim e José, construída por eles próprios, pedra 

sobre pedra... 

 

E foi assim que, com a saudade já no coração, o grupo de irmãos disse adeus 
àquela gente boa, acolhedora, para volver ao ponto de partida, transbordando de 
felicidade por sentir o dever cumprido, a missão realizada, a visita integralmente feita aos 
“irmãos que nesse lugar jina se encontram preenchendo os lugares daqueles que, lá, já 
deveriam estar...” 

E era já noite, quando a querida São Lourenço, brilhante em suas luzes, aparece 
para a saudação daquele grupo de irmãos. Um só pensamento se forma: “Glória à Capital 
Espiritual do Mundo: São Lourenço!” 

No Templo venerado, da S.T.B., na Praça da Vitória, Sebastião Vieira Vidal, 
Venerável Primeiro Goro e Mordomo do Templo, acolheu os excursionistas com um ritual 
de tão elevado teor que, até hoje, sua vibração se faz sentir quando se rememora, com 
respeito e veneração, o seu realizar... 

E, então, entoamos intimamente: 

Glória à Cidade de São Tomé das Letras! 

Glória à Capital Espiritual do Mundo: São Lourenço! 

Glória aos Excelsos e Sublimes Gêmeos Espirituais! 

Glória à Obra do Eterno na Face da Terra! 

 BIJAM! 

 

III – AIURUOCA. CONCEIÇÃO DO RIO VERDE. MARIA DA FÉ. CARMO DE 
MINAS (Silvestre Ferraz). ITANHANDU. POUSO ALTO... – CIDADES JINAS 

   (de 26 de fevereiro a 2 de março de 1957) 

 

(Extraído do Relatório de uma Viagem-circular) 

 

Mais uma cidade-jina, componente do Sistema Geográfico que tem por centro São 
Lourenço, foi visitada pelos Irmãos Maiores da S.T.B., em cumprimento à missão de 
homenagear àqueles que, na face da Terra, ali se encontram provisoriamente... 

Várias foram essas caravanas, esses grupos de Irmãos, que se dirigiram às 
cidades adreda indicadas, partindo a presente de São Lourenço, na manhã de 26 de 
fevereiro de 1957, chefiada pelo irmão Rubens dos Santos. 

Com ele, Audomaro, Resende e Fabio, que se propuseram visitar as cidades que 
formam a Régia Coroa daquele Sistema Geográfico, realizando uma viagem circular, 
longa, penosa, mas sobretudo feliz pela grandiosidade do propósito, pelo significado que 
encerrava... 

A partida para esta viagem-circular se deu da Estação de São Lourenço, as 
10h30min, chegando o grupo, às 14h30min, em Aiuruoca, onde se hospedou no Hotel 
Carmo. 

Nessa cidade, como era natural, a gentileza de sua gente não se fez esperar: 
apresentados ao sr. Rubens Albarez, ficou este ciente dos motivos da excursão daquele 
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grupo, do desejo de um estreitamento de relações entre membros da S.T.B. e habitantes 
locais, enfim, da cordialidade que lhe é peculiar resultou um grande amigo que os 
integrantes da caravana vinham de conquistar. 

Gentilmente convidados pelo sr. Rubens Albarez, pessoa de destaque na 
localidade, foram os excursionistas levados, no auto do sr. Antonio Delfim, a um terreno 
próximo à cidade onde, em futuro, surgirá populoso bairro. E puderam, dali, admirar, em 
toda sua majestade, desafiando o céu para onde aponta, o Pico do Papagaio, cuja 
silhueta se destaca no horizonte. 

Regressando à cidade, um velho conhecido se lhes apresenta: é atualmente 
contador da Agência local do Banco Itajubá, o sr. Aníbal Ematine. Com ele, que de pronto 
se ofereceu para esclarecimentos, foi percorrido o interior da Igreja Matriz, ouvindo-lhes 
as sábias e detalhadas explanações sobre a sua construção, sua história, seu esplendor. 

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

 Ótimo o jantar. Grande o apetite de todos. Tudo bem... 

Após o jantar, o encontro com “Lalau”, amigo de longa data do companheiro 
Rubens Torres, com quem animada palestra logo se formou, lembrando-se a acolhida 
magnífica dispensada, anteriormente, às caravanas dirigidas pelos irmãos Bernardino e 
Margarida, que, designadas, especialmente, faziam visitas a determinados lugares-jinas. 

 Portanto, e mais uma vez, tudo bem, tudo de acordo e nos moldes do que 
seria de esperar de gente boa e hospitaleira, como aquela. 

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

Mas... uma surpresa também foi reservada aos ilustres e bondosos amigos de 
Aiuruoca: a narrativa feita, pelos excursionistas, sobre a fundação, o nome, a história da 
cidade, causou grande admiração e entusiasmo entre os ouvintes... 

 Verdade é que a história encanta; é digna de ser conhecida por todos quantos 
demandam aquelas plagas... 

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

Pela manhã do novo dia, o irmão Rafael se dirige ao grupo referindo-se aos 
deveres de cada irmão-maior: que todos trabalhem com a mesma tenacidade, cada qual 
em sua função, exortando os irmãos novos a participar da missão da S.T.B. 

Antes do almoço tentou-se escalar uma montanha, na direção da Lagoa dos 
Banhos; como não houvesse tempo para lá chegar, a caravana estacionou em 
determinado local onde foi feita concentração no sentido que se complete o Sistema 
Geográfico na face da Terra... 

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

Cumprida a missão que os levou a Aiuruoca, os caravanistas se aprestam para o 
regresso. Sentem algo indescritível quando, mais uma vez, olham aquelas plagas serenas 
e que representam ser tão velhas conhecidas... E é como se cada um de si deixasse uma 
parte viva, palpitante, que os do grupo rumam para a Estação, para a longa viagem de 
volta, cheios de saudade... 

Até breve, Aiuruoca!... 

 

Vindos de Soledade, onde os nossos heróis se detiveram, na volta de Aiuruoca, via 
Baependi, rumam agora para Conceição do Rio Verde, onde chegam às 18 horas do dia 
27 de fevereiro. 

Hospedagem no Hotel dos Viajantes, cujos proprietários se distinguem, não só pela 
forma gentil e carinhosa com que recebem, mas pelas referências que fazem aos do 
grupo de membros da S.T.B. dirigidos pelo Ven. Irmão Bernardino, que, cumprindo 
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missão especial, ali estivera, dias antes. Foi ai que se palestrou com o Cel. José 
Bernardino de Oliveira, figura simpática, cuja existência, quase nonagenária, é um padrão 
de trabalho e tradição. E ao grupo vieram juntar-se os srs. Thomé de Oliveira Catapreta, 
sra. Maria do Carmo de Oliveira, sua irmã Da Helena de Oliveira Gomes, sr. Álvaro de 
Campos Lobo e a sra. Sebastiana Teodoro que, na sua infância, residiu na fazenda Santa 
Helena, onde conheceu o misterioso e lendário “Chico Taquara”, de quem todos os 
presentes deram testemunho de diversos fatos a si atribuídos... 

Os passeios pela cidade e a reunião ritualística, tem lugar como de costume... 

Conceição do Rio Verde chama a atenção dos visitantes pelo seu comércio 
movimentado e pela atividade da população. 

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

No dia seguinte, partida para Maria da Fé, onde chegam as 13 horas. Hospedagem 
no Hotel salvador, onde os proprietários, srs Elizoti e Jesus Salvador, cativam pela 
atenção e pelo entusiasmo com que se referem aos irmãos que também ali estiveram, em 
suas viagens regulares e especiais, cumprindo suas missões, e chefiados pelos irmãos 
Bernardino e Caula. 

Na Igreja de Maria da Fé há algo de curioso: ali estão representados os “Quatro 
Animais da Esfinge”, além de outros símbolos... Nesta cidade, o jornalista sr. Antonio 
Aguiar Guedes, após amável palestra, faz presente de vários exemplares do “Jornal 
Mariense”, do qual é ele Diretor-Gerente. Nesses exemplares encontra-se a história da 
cidade e a origem de seu nome, que vêm do casamento de uma senhora de nome 
“Maria”, com um índio de nome “Fé”. Transcrevemos, aqui, na integra, a narração 
encontrada num daqueles jornais: 

“Até a ocasião em que foi inaugurada a estação da estrada de ferro, em 1898, mais 
ou menos, era aqui ainda conhecido por Campos, recebendo depois o nome de Maria da 
Fé, por sugestão do Dr. Fausto Ferraz, que no dia da inauguração, fazendo entrega da 
estação ao povo, em discurso, narrou a lenda que existe em torno do nome de Maria 
Villas Boas Machado, conhecida por Maria da Fé, tendo sido o nome aprovado por todos 
os presentes, de maneira que assim ficou até hoje. (É interessante esclarecer que, 
enquanto não foi construído o prédio da estação, a agência ficou instalada num vagão de 
carga).” 

Maria da Fé tem altitude superior a 1200 metros; destaca-se por seus grandes 
pomares onde existem árvores frutíferas próprias do clima europeu; dentre elas, e 
principalmente, as magníficas e belas culturas de oliveiras, que são usadas para 
arborização das ruas e praças da cidade. 

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

E agora, rumo a CARMO DE MINAS, antigamente denominada “Silvestre Ferraz”. 
Chegada às 8h15min do dia 1º  de março. Visita a seus arredores e reunião ritualística. 

Digno de ser conhecido o Patronato Agrícola, onde a palestra com seus dirigentes 
é algo agradável; é de se notar o alto senso de responsabilidade ali demonstrado no 
tangente à educação da criança. Sabem o que querem e para onde vão. E educam dentro 
dos mais modernos moldes pedagógicos e moral elevada. Nesse educandário dá-se 
conhecer o lema da S.T.B.: “SPES MESSIS IN SEMINE”, que sempre foi, é e será o de 
todos quantos integram suas fileiras. 

Bons amigos foram feitos: o farmacêutico, Sr. José Antonio de Oliveira e sua filha 
Marina, que muito se interessaram pelos assuntos teosóficos; os srs. Joaquim José dos 
Santos , José Domingos Filho e Sra. Maria Chagas Colli. 

E quem chega em Carmo de Minas impressiona-se profundamente com suas 
modernas, arrojadas e belas construções residenciais. 
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Agora, rumo a Itanhandu, onde outra caravana, também em viagem especial, em 
cumprimento à missão, já estivera, com 22 membros... (A viagem dessa caravana será 
objeto de reportagem especial). 

Hospedagem no Hotel Itanhandu onde se encontra o irmão Rafael que faz 
apresentações a pessoas suas amigas, inclusive o proprietário do hotel sr. Walter 
Eisenweiner, que tece comentários gentis aos irmãos que lá estiveram anteriormente. 

Itanhandu atrai pela sua movimentada e progressista indústria, principalmente a de 
laticínios, e pelo comércio ativo. 

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

Finalmente, POUSO ALTO. Antes, porém, chegados a São Sebastião do Rio 
Verde, às 9h45min de 2 de março, resolvem ir a pé até Pouso Alto, apesar de um Padre 
haver, gentilmente, oferecido transporte num jeep que o mesmo dirigia. Foi recusada sua 
oferta, pois o propósito dos caravanistas era o de localizar a árvore tão citada na História 
de Nossa Obra, e que é verdadeiro marco de grandes realizações. 

Em POUSO ALTO, hospedagem na Pensão Pires. Ali, o sr. José Ludgero dos Reis 
mantém cordial palestra com inúmeras pessoas, do que resultam as gentis referências 
dos irmãos que, da mesma forma, anteriormente, ali tinham estado no cumprimento de 
suas missões especiais. 

POUSO ALTO sofre, até hoje, a falta de transportes regulares. Entretanto, segundo 
informações locais, em breve essa deficiência será sanada e seu progresso acelerado 
com o asfaltamento da estrada que lhe dá acesso e pela qual transitam os veículos 
motorizados que, de outras localidades, inclusive Rio e São Paulo, demandam o Sul de 
Minas. 

A região Sul-mineira, com seu clima privilegiado, terra fertilíssima, água abundante, 
e principalmente, povoada por uma gente acolhedora e de tão bons princípios, necessita 
que os dirigentes desse grande Estado e o próprio Governo Federal lhe dêem mais 
energia elétrica, melhores meios de transporte, em geral, proporcionando possibilidade 
para maior incremento do comércio com os grandes centros consumidores, facilitando 
assim, outras iniciativas que visem o aproveitamento integral dos grandes recursos 
materiais e humanos de que dispõe. 

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

E assim, de volta à querida São Lourenço, centro de luz, aureolada pela Régia 
Coroa de seu Sistema Geográfico, cumprida foi a missão a que se propôs este grupo, 
qual a de visitar aquelas “sete subembocaduras”, saudando seus dirigentes nos lugares 
justos de sua particular direção e tônica. 

Viagem feliz que esperam repetir com o mesmo ânimo inquebrantável daqueles 
que lutam por um ideal, conscientes de seu dever! 

 

Homenagem ao 10 de Agosto 
1924 – 1957 

 

A Sociedade Teosófica Brasileira, abreviadamente S.T.B., conhecida em São 
Lourenço há 36 anos, onde foi fundada espiritualmente em 1921, a 10 de agosto, p. 
passado, comemorou o seu 33º  aniversário de fundação material que teve lugar em 1924, 
em Niterói, Estado do Rio. 

A fim de esclarecer alguns leitores que desejam saber se o dia da fundação da 
S.T.B. foi escolhido, por ser o do Santo Mártir que dá nome à nossa privilegiada estância, 
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cabe-nos responder que motivos superiores, na contagem dos tempos, fizeram-no recair 
naquela data. 

Como dissemos acima, trata-se da fundação material, porque a espiritual foi às 15 
horas do dia 28 de setembro de 1921, (sem falar na história, cíclica que foi na Ilha de 
Itaparica no dia 24 de junho de 1899) ou três anos antes, no alto de uma Montanha, onde 
os DOIS SERES – conhecidos como GÊMEOS ESPIRITUAIS – receberam o Bastão de 
Comando do Movimento das Mãos da própria DIVINDADE, pouco importando a 
descrença dos que tudo negam por conveniência ou interesse próprio. 

Essa Montanha é hoje considerada como “Sagrada”, e a qual não se deve 
conceber como neste ou naquele lugar, mas em toda São Lourenço, por ser a 
prossecução da Serra da Mantiqueira, por isso mesmo devendo se preferir o lugar onde 
se acha o Templo. Além do mais, a frente desse Templo encontra-se um Obelisco que 
fala não apenas daquela data, mas de todo o Itinerário percorrido pela Obra em que está 
empenhada a S.T.B., tendo como Chefes Supremos o Prof. Henrique José de Souza, e 
sua digna esposa D. Helena Jefferson de Souza. 

Quem conhece a história de São Lourenço sabe, e nenhum dos antigos 
sanlourencianos pode contestar, que foram Eles, em grande parte, que concorreram, com 
a Sociedade que dirigem, para o progresso material, cultural e artístico da nossa estância, 
pois quando aqui vieram em 1921, São Lourenço não era mais do que um pântano com 
reduzido número de casas e hotéis. 

Aqui ainda existem pessoas que os conheceram naquela época e até foram 
socorridos de forma miraculosa. Quando voltaram para o Rio, vultoso era o número 
daqueles que os foram levar para a estação, com os olhos rasos de lágrimas, acenando 
com as mãos ou os lenços, quando otrem desapareceu na chamada “Curva da Saudade”. 

Para testemunhar o que afirmamos sobre aquela época, trazemos à público duas 
provas históricas: 

1. Procurando há dias, no Mercado Municipal, um dos mais antigos cidadãos de 
São Lourenço, o estimado Sr. Vivaldi Junqueira Cotti, tivemos ocasião de 
encontrá-lo ao lado de sua esposa, D. Maria Pereira Cotti, a qual, relembramos 
aqueles tempos passados, disse-nos: “O Sr. Henrique é nosso amigo do peito. 
Foi ele quem me salvou, em 1924, dum mal declarado incurável pelos médicos, 
e isso quando estava hospedado na velha Pensão São Benedito, no Bairro 
Carioca, onde hoje existe o belo Templo, em cujo local tiveram lugar muitos 
fatos sobrenaturais, sempre para o bem dos humildes”. 

E o Sr. Vivaldi Cotti contou-nos que o Prof. Henrique, quando ainda morava em 
Niterói, (onde se deu a fundação material da Obra sob o nome de Dhâranâ, em 10 de 
agosto de 1924) o convidou muitas vezes para hospedar-se em sua casa, o que ele o 
fazia, sempre que tinha necessidade de ir àquela Capital, de cuja convivência guarda a 
mais grata recordação. 

“O Sr. Henrique – prosseguiu o Sr. Vivaldi – é o meu grande benfeitor e amigo 
pessoal”. 

2. No então “Parque Hotel” a 30 metros da fonte Magnesiana, o seu proprietário, 
Sr. M. G. Costa iniciou um “Livro de Ouro”, com a finalidade de registrar as mais 
valiosas passagens da história da nossa estância, então chamada “Águas 
Santas do Viana”, que passou a denominar-se São Lourenço em 18 de 
novembro de 1892, dia em que se ergueu o Santo Cruzeiro no local em que 
deveria ser construída a Igrejinha sob a proteção do mártir ibério São Lourenço. 

Desse livro, de incalculável valor histórico para a estância, hoje nas mãos de um 
dos nossos historiadores, o poeta e escritor Synesio Fagundes, reproduzimos, por 
especial gentileza desse senhor, a parte mais importante das palavras inscritas no 
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mesmo, da autoria do Prof. Henrique José de Souza, quando em 1931 era hóspede do 
Hotel Miranda, onde aquele álbum se encontrava. H.J.S., com seu espírito iluminado, já 
naquela época provava os seus conhecimentos a respeito do plano a executar dentro da 
missão que lhe fora confiada em 1921, para o progresso material, cultural e espiritual, não 
só de São Lourenço, como de todo o Brasil. 

Eis a transcrição parcial de tão valiosas palavras: 

“São Lourenço – sob meu ponto de vista! 

“Hoc opus, hic labor est”, disse a síbila de Cumes à Enéas, explicando a dificuldade 
que há em se sair do inferno (Enéas-Virgílio). 

Quando a síbila de Cumes se refere ao inferno, não se trata daquele terrível lugar, 
onde vão penar no “fogo eterno” as almas das criaturas pervertidas por falta de Luz 
mesmo porque, tal lugar não passa de um mito criado por cérebros doentios, que 
concebem um Deus-Pai inimigo de seus próprios filhos como tal... um Deus vingativo!... 

A palavra inferno provém de ínfera (lugar inferior), que outro não é, senão, este 
baixo ou inferior mundo de misérias, onde a maioria dos homens se debate nas horríveis 
chamas de uma consciência intranqüila!... 

É ai, pois, onde as dificuldades se apresentam a cada passo... desde que o homem 
se encontre diante de um problema difícil de ser resolvido! Agora mesmo, grande, 
enormíssima é a minha dificuldade em aceder ao pedido que me fez o Sr. J. Miranda de 
deixar neste Álbum as minhas impressões... no momento justo em que minh’alma 
genuflexa não encontra palavras para expressar os seus sentimentos”. 

A primeira vez que pisei neste solo abençoado foi em 1921, quando atendendo à 
Voz Interna ou da Consciência... busquei este recanto maravilhoso da nossa Pátria, onde 
a natureza – em eterna festa – não cessa de cantar os seus reais valores. 

A segunda vez, foi no ano passado (1930) – fazem onze meses apenas mortificado 
por uma SAUDADE INTENSA desse abençoado lugar, onde grande parte de meu ser ai 
vivia a sonhar mistérios, que as humanas criaturas não podem desvendar – e por isso 
mesmo, rever lugares que me eram mui caros!... 

Porém, como já foi dito, das três vezes, foi a atual a mais difícil de ser relatada. 
Vimos render homenagens ao sacrossanto lugar, onde há dez anos atrás o FOGO 
SAGRADO, descendo sobre a “Sarça Ardente” – tal como aconteceu a Moisés – assim 
me falou: 

“Detém-te aqui! Este é o lugar santificado pelos deuses invisíveis... os quais 
doravante guiarão teus passos pela grande Vereda da Vida... onde outros homens 
fatalmente te seguirão!... 

Para aqueles que te não compreenderem, esse Fogo Misterioso – que outro não é, 
senão o da Sabedoria – continuará sendo o “ígneo elemento” que, pelo formidável 
metabolismo ocasionado no Seio da Mãe-Terra se converte em ÁGUAS MIRACULOSAS, 
que curam e aliviam os sofredores do corpo, enquanto o outro é o Verbo Solar ou Divino, 
que outras privilegiadas bocas, no passado, no presente e no futuro curaram e curarão 
sempre os doentes do Espírito!... “E a Voz do “Igneo Elemento” continuou: “Toma as tuas 
ferramentas de Obreiro do “Edifício Humano”, pois dentro em pouco dareis início a 
construção de um outro Edifício de grandeza inconcebível – que os “deuses imortais” 
desejam seja Ele erguido neste privilegiado País... que vai abrir uma nova página na 
História das humanas civilizações”. 

E... a Voz emudeceu, fazendo-se ouvir apenas o ruído enigmático da natureza em 
festa!... E... os anos passaram e foi construído o gigantesco Edifício – que outro não é – 
senão a “Sociedade Teosófica Brasileira” com sede em Niterói, Estado do Rio, e hoje 
disseminada entre alguns Estados da União – por meio de suas Lojas ou Ramas. 
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Nada lhe falta, nem mesmo o Zimbório – invisível a olhos profanos, mas cujos 
vitrais, rasgados pelos raios do Sol, escrevem na nave do Templo suntuoso – em letras 
de fogo – as lutas e sacrifícios sustentados por uma plêiade de Homens... que se deram 
em holocausto pela Humana Causa!... 

E os deuses exultaram de contentamento por verem assim, realizados os seus 
próprios desejos, isto é, aqueles de há muito apregoados por seus fiéis mensageiros: Que 
o Brasil – na sua majestática grandeza... seria um dia a “Terra da Promissão”, ou a “Nova 
Canaan”... onde todos os povos do Mundo encontrariam abrigo contar as terríveis 
tempestades que se têm desencadeado sobre o mesmo! 

E... os primeiros albores desta Nova Era de Paz, Sabedoria, Amor e Justiça entre 
os homens da Terra... foram anunciados pela “Sociedade Teosófica Brasileira” – como 
Sol Espiritual que é o de nossa Raça vitoriosa!... 

ITA DIIS PLACUITI! (assim aprouve aos deuses). 

Desse modo foi solucionada a dificuldade única para desperdiçar algumas páginas 
deste livro com as minhas pobres garatujas!... 

No entanto, desde já temos que pedir aos Sr. Miranda desculpas pela grande 
maçada que estas linhas lhe vão ocasionar, quando os seus futuros hóspedes insistirem 
em saber – ao manusearem este álbum – quem é o visionário que escreveu tão esquisitas 
e desvaliosas coisas, por isso mesmo inutilizando várias páginas deste álbum? 

Aconselhamo-lo, porém, a que não tenha acanhamento em conservar máximo 
silêncio... deixando ao sussurrar da brisa que responda por si estas enigmáticas palavras: 
EGO SUM QUI SUM! 

Com a gratidão e amizade de Henrique José de Souza, Presidente da Sociedade 
Teosófica Brasileira, 28-8-31. 

Quanto ao progresso material e aumento do patrimônio do nosso Município, 
citemos a Vila Canaã, bo Bairro Carioca, onde se acham construídas pelos membros da 
S.T.B. quinze formidáveis casas residenciais, além de dezenas de outras no centro e 
outros bairros da cidade, inclusive prédios de apartamentos, lojas e hotéis. 

Tudo isso, sem falar no Templo e no Obelisco, na Praça da Vitória, fala bem alto 
dos reais valores desses dois valiosos Seres – o Professor Henrique José de Souza e sua 
esposa, D. Helena Jefferson de Souza - que impulsionaram, assistidos por seus 
discípulos, o progresso material e cultural de nossa estância. 

São Lourenço, materialmente falando, ainda é pequena, mas graças à semente 
lançada pela S.T.B. e que vai crescendo dia a dia, o seu valor espiritual já grande por si 
mesmo, tende a aumentar cada vez mais, e esta repercutindo no longínquo Oriente e em 
Lourenço Marques, na África, onde se aponta Minas Gerais, no Brasil, como já tivemos 
ocasião de publicar em números anteriores, numa estância hidromineral com o nome de 
São Lourenço, um Templo “como o único no gênero, cujas vibrações espirituais alcançam 
todo o orbe terrestre”. 

RES NON VERBA. 

 

“MEMENTO, HOMO” 
 

                                                                        EDMUNDO CARDILLO 
 

No quadro-negro-azul da noite calma 
há números de luz condecorando 
constelações que a Via-Láctea espalma 
entre alegrias do celeste bando. 
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Quando serão totalizados? Quando? 
  - A força evolutiva que os anxalma 
teria por missão viver somando 
 para aumentar a angústia de noss’alma? 

 

O homem, infinitésima parcela 

desse mistério cósmico pensante, 

e que as filosofias vãs de atrela, 

 

perquire, indaga, sonda, estuda; e, diante 

dos números de luz de cada estrela, 

vê quanto a Unidade está distante... 

 

Poços de Caldas, maio de 1957 

 

O CÁLICE 

 

SUBLIME MISTÉRIO que figura com destaque em todas as tradições, o Cálice, a 
Taça, o Vaso, o Graal, sempre presente na linguagem simbólica dos grandes Mestres e 
Salvadores, será objeto de despretensioso estudo no presente artigo. 

Interpretar o símbolo, viver seu verdadeiro significado, implica: visão intuitiva, 
expressão exata e de sublime beleza; precisão de conceitos... Tentemos um esforço; 
enfrentemos a grande tarefa. 

Que os deuses nos assistam, a fim de que consigamos produzir tão precioso fruto. 
Bem o dissemos, há um Cálice presente e proeminente em toda ciclópica caminhada da 
Mônada. É o que facilmente veremos abaixo, através numerosas citações. 

Dentro de uma mesma tradição e de uma para outra, o Cálice tem acepções 
diversas. Cremos poder agrupá-las assim: 

1. Cálice com o sentido de alimento, de fonte de vida, fonte manúsica, donde o 
conhecimento e a própria vida brotam para a salvação dos fiéis; 

2. Cálice – de prova, de amargura, cujo conteúdo é o vinagre e o fel do karma 
coletivo do mundo que a vítima voluntária sorve, em proveito da salvação de 
muitos; 

3. Cálice da justiça apocalíptica, do “Dies irae”. 

NO PAGANISMO, o cálice mais conhecido é o chamado Cálice de 
Agathodaemon, em que os helenos bebiam vinho puríssimo, após as refeições, numa 
referência a Agathodaemon, que, em grego significa o bom gênio (jina benfazejo), pois 
era o Deus da fertilidade, da fartura, da beneficência, que no Egito era chamado Kneph e 
simbolizado pelo Nilo (e o Nilo, sabemos, é toda fecundidade e fonte de vida do Egito). 

Em vetustos monumentos egípcios, Kneph ou Agathodaemon é representado, às 
vezes, por uma serpente coroada por uma espécie de diadema e cujo corpo forma 
numerosos anéis e cuja cauda termina por uma flor de Lótus (quanta riqueza simbólica!... 
a serpente ou naja, ou jina agartino... a flor de Lótus); outra representação do mesmo jina 
da fecundidade é um homem jovem com uma cornucópia, tendo nas mãos um cálice, uma 
papoula e uma espiga de cereal. 
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Nesta segunda representação, pode ser comparado ao deus romano da fartura – o 
Bonus Eventus. Em “Ísis Sem Véu” ensina a mestra H.P.B., que nos Mistérios Báquicos, 
um cálice sagrado era manipulado depois da refeição; era chmado de Cálice de 
Agathodaemon. 

O rito Ofita, da mesma descrição, é evidentemente, derivado destes mistérios. A 
comunhão, consistindo de pão e vinho, era usada na adoração de toda divindade 
importante. O que é confirmado pelo “Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua 
Portuguesa”, que dá, para o termo libação: ...ato pelo qual começavam os sacrifícios e 
outras cerimônias pagãs e que consistia em encher uma taça de vinho, leite ou licor e, 
depois de provar, derramá-lo todo ou parte, em honra de alguma divindade. 

As bebedeiras litúrgicas e orgias desenfreadas em homenagem a Baco é de 
gênese exotérica, pois, na realidade, a libação a Agathodaemon era um ritual de rendição 
de graças e uma espécie de eucaristia, muito próxima à missa cristã, que deixaremos 
para comentar depois. 

Hesicus, criando um neologismo, chamava de agathodemonistas às pessoas 
sóbrias. Como podemos ver, Agathodaemon, como serpente, naja, serpes, serapis, 
simbolizava o ensino, era fonte manúsica, oferecia alimento ao espírito...; como jovem 
que, numa das mãos tinha um cálice (líquido, água, maya, matéria, mãe...) e na outra, o 
cereal (trigo, pão, pai...), simbolizando a polarização da fonte da vida, ofertava a própria 
vida – a fecundidade... O Cálice de Agathodaemon está portanto ligado ao grupo de 
Cálice-Eucaristia. 

Na Bíblia, o Cálice, presente no Velho e no Novo Testamento, ora surge como 
Cálice-Eucarístico, ora como Cálice-de-Amargura, ora como Cálice-da-Ira.  

Segundo velhas tradições, o Cálice que Abraham usou quando hospedou Deus e 
dois de seus anjos é o mesmo que Jesus usou na última ceia: “Diante de mim preparas 
uma mesa na presença dos meus inimigos; ungiste co óleo a minha cabeça; o meu cálice 
transborda” (Sal. 23:5). 

O salmista aqui se refere, como se vê, ao Cálice-Eucaristia. Mas ele mesmo, no 
Salmo 75:8, se refere a taças e alimentos de duas naturezas: “Porque há na mão de 
Jehovah um copo, cujo vinho espuma; é cheio de mistura, e ele dá a beber da mesma: de 
certo suas fezes, todos os perversos da terra as hão de absorver e beber”. 

David, vitorioso, adiante proclama: “Tomarei o cálice da salvação e invocarei a 
Jehovah” (Sal. 116:13). O profeta Jeremias assim se refere ao Cálice-do-Rigor: “Pois 
assim me disse Jehovah, Deus de Israel: Toma da minha mão o cálice do vinho do furor, 
e faze que dele bebam todas as nações, às quais eu te enviar. Eles beberão, e 
cambalearão, e enlouquecerão...” (25:15 e 16). 

Séria advertência que merece meditação neste Ano de Definição. E ainda com 
vistas ao Ano da Definição, eis a terrífica previsão apocalíptica de São João: “Ouvi uma 
grande voz, vindo do Santuário aos Sete Anjos: IDE E DERRAMAI SOBRE A TERRA 
AS SETE TAÇAS DA IRA DE DEUS” (o grifo é nosso). 

Em seguida o vidente descreve com fantásticas cores trágicas as dores que as 
Sete Taças da Ira derramam: “A grande cidade foi dividida em três partes, e as cidades 
das nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, para dar-lhe a beber o cálice 
do vinho do furor de sua ira” 1 

E não queira ninguém, declinando que Deus é misericórdia, afirmar a 
incompatibilidade do “Dies Irae” com Sua magnanimidade. O homem tem seu livre arbítrio 
                                                        
1 São João, “em espírito”, foi levado, por um dos sete anjos, a ver a “sentença da grande prostituta” e é assim que nos descreve: 
“XXX” ...vi uma mulher sentada sobre uma besta cor de escarlata, cheia de nomes e blasfêmias, com sete cabeças e dez chifres. A 
mulher estava vestida de púrpura (grifo nosso) e de escarlata e adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um 
cálice de ouro (outra classe de cálice – o da depravação...) cheio de abominações, isto é, as imundícies de sua fornicação. Na testa 
estava escrito um nome: MISTÉRIO, A GRANDE BABILÔNIA, A MÃE DAS PROSTITUTAS”. (Apo. 17). 
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respeitado; tem recebido seus talentos e os gere livremente, é portanto responsável por 
seus atos, pensamentos, palavras e sentimentos; o homem tem recebido dos mestres, o 
maná, o exemplo; o homem tem o sacrifício dos messias, bodsatvas, avataras, budas de 
compaixão... 

Na hora da Justiça, é justiça. Ainda, usando a imagem do vaso, taça, cálice, ou 
coisa equivalente, eis a admoestação de São Paulo: “Por ventura não tem o oleiro poder 
sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para a honra e outro para a 
desonra?” 

Que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, 
suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de 
que também desse a conhecer as riquezas de sua glória sobre os vasos da misericórdia, 
que de antemão preparou para a glória...” (Rom. 21 a 23). 

Na vida do Quinto Bodhisattva, o Cálice toma lugar proeminente na última ceia que 
fez em companhia de seus discípulos, quando, numa cena que lembra o ritual em 
homenagem a Agathodaemon (o pão e o vinho) e se liga ao futuro, pois serviu de 
inspiração a liturgia católica, cuja missão é, tanto a repetição desta última ceia como 
também herança da ritualística pagã, conforme mostraremos adiante. 

Jesus partiu fraternalmente o pão e distribuiu o vinho, significando união entre os 
discípulos e entre eles e a Divindade a quem representava. “Depois de receber o cálice, 
havendo dado graças disse: Tomai-o e distribui-o entre vós; pois vos digo que desde 
agora não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. (Já o temos tão 
perto!... lembramos nós). 

Tomando o pão e tendo dado graças, partiu-o e deu aos seus discípulos dizendo: 
Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois da ceia 
tomou do mesmo modo o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, 
que é derramado por vós. (Luc. 22:17 a 20). 

Horas depois Jesus, amargurado, encontra-se diante de outro cálice, o Cálice-do-
Sacrifício, onde sofreria o karma coletivo da humanidade, como ainda hoje acontece co 
Aquele Peregrino da Vida, para quem o fel e vinagre não tem faltado...” Adentrando-se um 
pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai meu, se é possível, passe de mim 
este cálice (a carne é fraca...); todavia não seja como eu quero, mas como tu queres 
(...mas o espírito é forte). (Mat. 26:39). 

E para Pedro, que o queria defender das dores, disse: “Mete a tua espada na 
bainha; não hei de beber o cálice que o pai me deu?” (João 18:11). O sacrifício foi 
consumado e o cordeiro imolado. 

Segundo certa tradição, José de Arimatéia, vassalo de Herodes, que se achava em 
Jerusalém no dia do martírio de Jesus, judeu, no entanto, discípulo não declarado do 
Mestre Divino, comprou de Simão, o leproso, o cálice que fora usado naquela memorável 
ceia de despedida, outrossim, pediu a Herodes, que, em traça de serviços prestados, lhe 
concedesse os sagrados despojos pregados na cruz. 

Naquela taça, Arimatéia recolheu o sangue precioso do Crucificado e depois, num 
sepulcro novo deita reverentemente o corpo inanimado. 

 Com isso caiu na desgraça pública e foi encarcerado. Segundo um 
Evangelho apócrifo do mesmo Arimatéia, de sua prisão foi salvo por Jeoshua 
ressuscitado, que o batizou e mandou-o pregar na região do Eufrates. 

Aquele Cálice, sublime relíquia, foi por ele perdido e, séculos depois, vamos 
encontrar (ainda vivo José de Arimatéia), os Cavaleiros da Távola Redonda, chefiados 
pelo rei Artus (anagramaticamente Sutra, fio que prende a Individualidade à 
Personalidade) empenhados em sua busca. 
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Esse misterioso talismã – o Santo Graal – e sua demanda pelos heróicos 
cavaleiros constituirão objeto de outro estudo, pois extravasam os limites do presente. É o 
cálice mais precioso de toda evolução da Mônada. 

Os primeiros discípulos de Cristo seguiram sua determinação e, em sua memória, 
passaram ao ritual sóbrio e profundamente significativo de, junto realizarem a ceia, onde 
se fazia a “partição do pão” e a distribuição do vinho. Era uma comunhão, uma 
rememoração da última ceia. 

Este ritual deu lugar a atual missa, onde, além de ser comido o pão e bebido o 
vinho, representa-se a tragédia do Gólgota. A missa, segundo H.P.B., tem raízes pagãs, 
conforme veremos: “O brilhante Dyaus, o Filho, não dá nascimento à luz” que brilha nas 
trevas”; ao dia, e não é ele o Altíssimo Deus Coelum? 

E não é ainda a “Terra”, a Virgem sempre imaculada, que, concebendo sem 
cessar, fecundada pelo ardente abraço de seu “Senhor” – os vivificantes raios do Sol – se 
torna na esfera terrestre, a mãe de tudo que vive e respira em seu vasto seio? 

Daí, o ritual, o caráter sagrado daquilo que ela produz: o pão e o vinho. Daí vem 
também o antigo messes, o grande sacrifício à deusa das colheitas (Ceres Elusina, ainda 
a terra): messis para os iniciados, missa para os profanos (pro, antes; fanum, templo); ou 
seja, os que não entram no templo...), que hoje veio a ser a missa cristã ou litúrgica. 
(H.P.B.: As Origens do Ritual na Igreja e na Maçonaria). 

Como vemos, tudo faz lembrar o ritual de mesa, em louvor de Agathodaemon. 
Aqueles que comendo a hóstia de trigo e bebendo o vinho consagrado, alimentam-se do 
corpo e sangue verdadeiros do Cordeiro do sacrifício, lembramos que tudo não passa de 
símbolo e para isso lembramos as palavras do próprio Jeoshua: Inicialmente diz: “Eu sou 
o pão vivo que desci do céu; se alguém comer deste pão, viverá eternamente: e o pão 
que eu darei pela salvação do mundo, é a minha carne”. 

E, em seguida, para maior escândalo daqueles que só ligam para a letra que mata, 
assim falou: “Em verdade, em verdade vos digo: Se não comerdes a carne do Filho do 
homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós. Quem come a minha 
carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele”. Seu profano auditório em 
Cafarnaum, naturalmente, por não ter as chaves do mistério escandalizou-se com aquela 
sugestão de antropofagia. 

Ele não se referia à alimentação material, mas sim à espiritual. O verdadeiro 
alimento e bebida, simbolizados pelo pão e pelo vinho, é o PRINCÍPIO CRÍSTICO OU 
BÚDICO. O verdadeiro alimento é o alimento espiritual. No espírito é que se dá o 
verdadeiro metabolismo que conduz à redenção, à identificação com o Divino. 

O ensino da verdade que liberta, ambrosia dos deuses, é que constitui o 
verdadeiro objeto da eucaristia verdadeira. Ouçamo-lo das palavras do próprio 
Bodhisattva: “Isto vos escandaliza?... O espírito é o que vivifica; a carne para nada 
aproveita; as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida”. (João 6:63). 

As tradições orientais têm, como não podia deixar de ser, os seus cálices. É o que 
podemos ver através do sábio artigo de LORENZO PAOLO DOMICIANI, em “Dhâranâ” 
de Julho-Agosto de 1954. 

Na tradição persa o Venerável Cálice chama-se Jina-Jenishid e foi encontrado 
quando Jenishid lançava os fundamentos da cidade de Istaker (cidade de Ì sis...). Era “de 
turquesa e estava cheio de precioso néctar da vida”. (É nosso o grifo). 

Entre os muçulmanos de Khandakhar, o Cálice Sagrado tem o nome de Faa-faga, 
onde “bebem aqueles que fazem parte dos GRANDES MISTÉRIOS”. 
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O livro de Kiu-té, somente conhecido por adeptos, tem em seu capítulo XXXV, 
segundo o venerável L.P.D., uma comparação entre o Cálice e a Balança, que abaixo 
transcrevemos: 

   “Dois pesos desiguais para duas medidas iguais... 

   Assim está separado o meu corpo 

   Nas conchas da Balança, 

   Até que as mesmas se fundam 

   Naquele Cálice onde tenho bebido 

   Do sangue que é mais dele do que meu 

   Ate lá, outros O sorverão por MIM!” 

 

Mistério sublime: HOJE AS DUAS BOCAS BEBEM NO NESMO CÁLICE. A mais 
sublime das uniões eucarísticas se realiza, no coroamento apoteótico de uma vitória 
ciclópica... 

A reverência ao Cálice, na tradição oriental, é antiqüíssima, pois na grande epopéia 
– o “Mahabarata” – consta que o Cálice do Rei dos Nagas (homens serpentes da 
sabedoria, Srinagar, Adeptos, agartinos...) cai em poder de Indra que o leva para o Céu. 

No artigo do venerável L.P.D. encontramos a descrição da origem do Cálice de 
Buda, devida a Jatâca, e que passamos a trancrever: “...Então das quatro terras (os 
Quatro Pontos Cardiais...) vieram 4 custódias do mundo e 4 cálices de safira (não 
esquecer que a Terra é o 4º  globo de nosso sistema, etc.). Buda porém os repeliu. 

Voltaram a oferecer 4 cálices de pedra negra (mug-gavana) e Ele movido de 
compaixão pelos 4 gênios, os aceitou. E assim, colocou Ele um dentro do outro e 
ordenou: “que se tornem um só (ninguém compreendeu o simbolismo até hoje, que é o 
seguinte: os 4 Budas terrenos que se tornam um só, no fim da evolução da Mônada). 

E as bordas dos 4 cálices em um só se tornaram. O Buda aceitou o alimento do 
Cálice recém-formado e, havendo provado do que neles se continha, rendeu graças. 
Aqui lembramos o maravilhoso símbolo sintetizado pelas três letras “shu”, cuja forma 
lembra a de um cálice. Síntese que hoje, completado o Itinerário de 10, já se consumou, 
para maior glória do ETERNO. 

Segundo Lalita Vistara, o Bem-aventurado Buda, assim falou, consagrando o 
Cálice: 

“Tributa respeito a Buda, em nome do CÁLICE, e este será para ti um vaso de 
Sabedoria. Se ofereces o Cálice aos teus iguais, Ele não permanecerá nem em memória, 
nem em juízo. Mas aquele que oferece o Cálice ao Buda, não será esquecido nem em 
memória (Inteligência), nem em bondade (Amor, Devoção). Essa Cálice, Arca da Vida, 
novamente será descoberto”. 

Convidamos o leitor a comparar este discurso de consagração com textos da 
tradição evangélica. Isto nos fará, infalivelmente, compreender mais profundamente o que 
nosso VENERÁVEL MESTRE tantas vezes nos tem ensinado: CRISTO É BUDDHA E 
BUDDHA É CRISTO. 

Diz São Paulo, em carta aos Corintos (I Cor. 11:25 a 30): 

“Do mesmo modo, tomou o cálice, depois de haver ceado, dizendo: Este cálice é a 
nova aliança no meu sangue; farei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 
Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do 
Senhor, até que ele venha. 
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De maneira que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor 
indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas cada um prove-se a si 
mesmo e assim coma do pão e beba do cálice; pois aquele que come e bebe, come e 
bebe para si juízo, se não discernir o corpo do Senhor”. 

Embora respeitando a grande dose de perspicácia do leitor, ousamos destacar os 
seguintes pontos de identidade entre os dois discursos: 

a) Tanto o Cristo como o Buddha consagraram o Cálice à sua memória, para que 
seus seguidores se unissem em torno dessa memória representada pelo Cálice: 
“...fazei isto em memória de mim”. (Luc. 22:18), disse Buda: “Tributa respeito a 
Buddha, em nome do Cálice”. Nada mais precisamos dizer. 

b) Em ambos há uma advertência explícita contra aqueles que pretendam beber 
do LICOR DA VIDA, que o Cálice oferece tendo nos lábios a imundícia do 
mundo. “Se oferece o Cálice aos teus iguais, Ele não permanecerá em 
memória, nem em juízo” (Buddha); “aquele que comer o pão ou beber o cálice 
do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor... come e 
bebe juízo, se não discernir o corpo do Senhor”. 

E assim comenta L.P.D.: “sim, porque esse termo equivale ao de Jesus: “não 
atireis pérolas aos porcos” ou “Margaritas ante-porcus”. De fato, a maioria dos homens 
não merece o Tesouro da Sabedoria Divina, porque o desperdiçam inutilmente, isto é, 
sem próprio proveito, confundindo, na maioria das vezes, essa mesma Sabedoria, com 
“poderes psíquicos”... Voltaremos ao assunto. 

c) Notamos, fato de suma transcendência, que tanto um Salvador como o outro se 
referem a um tempo em que o Cálice ou eles mesmos estarão ocultos para o 
mundo e que, no tempo do “reino de Deus na face da Terra” voltarão ao 
convívio. “Esse Cálice, Arca da Vida, novamente será descoberto”. (Buddha). E, 
quando se dará o prodigioso evento? 

Responde-nos o Cristo: “...até que venha o reino de Deus”. L.P.D. nos diz, em seu 
artigo, já tantas vezes citado: até que “os 4 Buddhas terrenos se tornem um só, no fim da 
evolução da Mônada”, ou, traduzindo os três versos gravados no grande Cálice de 
Salomão, escritos em caracteres suméricos: 

 “Tantas vezes beberei neste cálice 

  Quantas o mundo exigir a minha presença, 

  Como “espírito de Luz e Justiça”... 

Nosso VENERÁVEL MESTRE em artigo publicado em Dhâranâ nº  110, diz-nos 
que há na Índia a lenda do “Cálice (ou Taça) de Buddha, que será encontrado, 
novamente, quando se aproximar o tempo de Shamballah”. 

Cremos ser demasiado aprofundar análise e estabelecer insinuações, pois os 
leitores, melhor de que nós já levantaram o véu do mistério. No entanto, para encerrar 
esta série de citações, cremos oportuno remeter o querido leitor ao Êxodo (16:31): “A 
casa de Israel deu-lhe o nome de Manná; era como semente de coentro, branca, a de um 
sabor semelhante ao de pastas feitas com mel. 

Disse Moisés: Eis o que Jehovah ordenou: Dele enchei um homer (uma vasilha 
com a capacidade de uns 388 litros), e guardai-o para as vossas gerações; para que 
vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. 

Então disse Moisés a Aarão: Tomai um vaso, põe nele um homer cheio de manná 
e depositai-o diante de Jehovah (no “Sanctum Sanctorum de nossa Mãe Terra”, diria o 
excelso L.P.D.), afim de guardar para as vossas gerações.  

No Ocidente, um Cálice misterioso tem se mantido oculto para os olhos profanos; 
tem percorrido seu itinerário por sete igrejas e custodiado em cada uma delas por uma 
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estirpe de guardiões de levantada jerarquia. Este legitimo e desconhecido para os 
profanos, tendo as medidas canônicas, pesando 55 kg, o GRAAL, acha-se em nosso 
templo e serve de nutrição espiritual àqueles bem-aventurados que tem como motivo 
superior de suas vidas o serviço à OBRA DO ETERNO NA FACE DA TERRA. 

Outros cálices que não o verdadeiro, foram usados na liturgia católica, desde os 
primeiros tempos. Têm, no curso da história, sofrido várias alterações materiais. Nos 
primeiros séculos de cristianismo eram de vidro ou de madeira, até que o papa Zephyrin, 
segundo uns, ou Urbano I, segundo outros, ordenou que os fizesse de ouro ou de prata. 

O uso de cálices de estanho e vidro foi interditado por Leão IV. 

Não só a substância de que eram feitos variava, mas, variava também a forma, a 
capacidade e o peso. De acordo com Buda, o venerável, o cálice de Cristo era de meio 
litro de capacidade e ornamentado com asas; Hornius, Rhonenus e Lindan descrevem um 
cálice usado na Alemanha que tinha tubo, por onde os fiéis sorviam o precioso líquido. 

O peso dos cálices antigos era bem maior do que o dos atuais; eram comuns os de 
3 marcos (735 grs. um marco) e outros, dizem as enciclopédias, que foram achados em 
velhos mosteiros e igrejas, eram tão pesados que seu uso se tornava quase impossível. 
Nenhum cálice é demasiado pesado para o SUBLIME ANCIÃO... 

Eis a sábia explicação de L.P.D.: 
“O Mistério do Cálice tem por origem – bem que tal afirmativa cause admiração 

aos nossos ilustres leitores – o planeta VÊNUS, como prova chamar-se de SHUKRA (em 
sânscrito) a tal planeta, e a LUA de SOMA. 

São de fato, as duas Taças ou Cálices que no Portal de nosso Templo podem ser 
vistas por aqueles que O visitam. VÊNUS é o “Espírito da Terra”. 

Donde se dizer que “os principais Dirigentes ou Guias da Humanidade, que são os 
KUMARAS, vieram de Vênus, portadores de Mel (a Ambrosia ou Licor dos Deuses, que é 
a sua Sabedoria), Trigo (alimento físico, que é o mesmo Pão. Pani, etc, que serve de 
origem, também, às diversas Teogonias tanto do passado como do presente. 

Haja vista, o “Pão Nosso de cada Dia”, do Padre Nosso cristão, extraído do Kodsch 
hebreu) e Formiga, ou seja o animal que destrói o esforço humano, por isso mesmo, 
representando KARMA (“lei de Causa e Efeito”). 

Semelhante alegoria tem, ainda por complemento, os Três caminhos da Vedanta: 
Jnana (o Conhecimento ou Mel, a Ambrosia  dos Deuses, como já foi dito anteriormente), 
Bhakti (o amor, a devoção), interferindo no alimento físico, que é o Trigo, pois que, o 
esforço humano, que é aquele do “ganharás o Pão com o suor do teu rosto”, também 
necessita de AMOR, não só do Trabalho, como ao próprio Lar ou Família, sem esquecer 
de seus Irmãos em Humanidade (“Amai-vos uns aos outros”), e finalmente Karma (mais 
uma vez o dizemos), como o Caminho central, no qual palmilha “caindo e levantando” a 
Humanidade inteira, até que o tenha vencido, quando justamente, aquelas Duas Cinchas 
de sua espiritual Balança estiverem em equilíbrio, ou sejam: as do Amor e da 
Inteligência, pois, como foi dito antes, o KARMA terá desaparecido, ou melhor, “foi 
vencido”. 

Esta longa citação do MESTRE é mais adiante por ele mesmo completada: “E 
assim, o próprio “Cálice da Amargura”, que Jesus procura afastar de sua Boca (não 
querendo sorvê-lo), enquanto pronuncia a tradicional frase: “Elli, Elli, lama sabachtani”! 
– não é mais do que o de SOMA ou da Lua, por ser o do “sacrificado”... 

O mesmo Cálice ele o aceita já transformado no de SHUKRA, por ser o da 
“Redenção Humana”. E mais esta: “E assim, o discípulo (lanú, em sânscrito) deixa de 
beber na Taça lunar ou de SOMA, para beber na venusiana ou de SHUKRA, tornando-se 
um Adepto”. 
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Como vemos, a verdadeira INICIAÇÃO, RELIGAÇÃO (ou Religião, como queira), 
YOGA, EUCARISTIA, consiste em receber a ESSÊNCIA DO CÁLICE DE SHUKRA, no 
cálice de nossa personalidade. Para tanto, necessário se fazem um estado de sede ou de 
amor (Bhakta) e um estado de pureza em relação ao Karma (Cálice de Soma). 

Aqueles que se sentem completos e saciados com o mundano, não tem, no 
coração e na mente a vacuidade que convida o Divino a penetrar. 

Se o cálice que é a pessoa se acha cheio de gozo, ilusão, apegos, sujidades e 
luxúria, não oferece lugar para que a FONTE DA VIDA nele mergulhe e lhe ofereça a 
plenitude, a redenção, a iluminação, a yoga... 

Isto mesmo, os “brasis” ouviam da boca de José de Anchieta, em 1568, no 
famoso “Sermão da Conversão de São Paulo”, que, como homenagem, aqui 
transcrevemos alguns trechos: “Vas electionis est mihi iste, vaso escolhido, vaso d’ouro 
lavrado com muitas pedras preciosas de virtudes, vaso tão puro e limpo, em que Cristo, 
nosso Senhor, infundia tanta abundância do suavíssimo licor de sua graça, vaso sagrado, 
que tantos milhares d’almas recebeu em si e pôs na mesa do Cristo”. 

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

“Haveis de imaginar, como é verdade, que Deus é uma fonte viva e perenal de 
misericórdia e justiça, que é impossível esgotar-se; e, todas quantas almas criou e há de 
criar são vasos, em que ele há de infundir este licor”. 

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

 “Há também outros vasos (kármicos, dizemos nós) de pau e de cobre e de 
outros metais, que são os que trabalham por guardar os mandamentos de Deus e a poder 
de machadadas e marteladas de penitência, confissões e boas obras se lavram para 
receber em si o licor da misericórdia divina”. 

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

“Os maus e pecadores andam sempre na roda como vasos de barro postos na mão 
do oleiro, sempre andam na roda do pecado, acabando onde começaram, e 
começando donde acabaram, tão maus no princípio da vida como ao cabo dela...” 

Mais adiante, no mesmo sermão, ele mostra como “quer Deus infundir no pecador 
o óleo de Sua Misericórdia pelos cânones de seus mandamentos, castidades, amor ao 
próximo... para salvá-lo” e, Gautama completaria: 

“Se estivésseis sujeitos à roda da transformação sem que houvesse meio de 
romperdes as vossas cadeias, o Coração do Ser Infinito seria uma maldição e a Alma das 
Coisas uma dor cruel”. 

 

O Ermitão de Itaparica 

 

ANTES DE FALARMOS de tão misterioso Personagem, diremos alguma coisa a 
respeito da pessoa que o foi visitar e entrevistar: trata-se de prestigioso membro das 
fileiras da S.T.B. de nome Walter Smetak, da Suíça alemã, que veio para o Brasil como 
outros tantos estrangeiros impulsionados por uma força estranha, à qual poderíamos dar 
o nome de Causa e Efeito ou Karma. 

Possui pelo Brasil tanto amor como se fora seu próprio filho. É um grande músico. 
Seu instrumento é o violoncelo. Pertenceu ele à Sinfônica do Rio de Janeiro, depois a de 
São Paulo e agora se acha na cidade do Salvador, onde funciona na Reitoria da 
Universidade da Bahia. Quando Gandhi morreu, estava ele bastante doente num hospital. 
Foi um grande golpe para o artista-teósofo. Sem ouvir ninguém foi para sua residência, 
onde imediatamente escreveu uma música tão comovente, que bem poderia ter o nome 
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de “Lágrimas caídas do céu”. Ao terminar a música, estava completamente curado... não 
mais voltando ao hospital. Pois bem, foi esse GÊNIO da divina arte, pertencente às 
nossas fileiras quem foi visitar e entrevistar o misterioso ermitão que vive na Ilha de 
Itaparica, onde nossa Obra nasceu no dia 24 de Junho de 1899. 

O anacoreta que dá o nome de Wenceslau, antes de ser o que hoje lhe foi imposto, 
por força de Lei, era dono de um armazém. Foi aí que a cegueira transtornou a sua vida 
comercial. E então, certa noite ouviu uma voz que lhe disse “dever ele banhar os olhos 
com a água de uma fonte que ficava próxima, pois, com isso a vista lhe voltaria 
novamente. Ele assim o fez, deixando o pequeno armazém sob os cuidados de sua 
genitora. A vista tendo-lhe voltado, ele também voltou a tomar conta do seu armazém. 
Dias depois estava novamente cego. E a Voz novamente lhe indicou a medida única a 
tomar, que foi a mesma da primeira vez, mas lhe dizendo que ele não nascera para 
negociante, e sim, para curar os que sofrem... 

E ele seguiu a Voz misteriosa que até hoje lhe guia na vida. Logo a vista lhe voltou. 
Armou ele a pequena choupana onde se vê na fotografia a figura do Ermitão, numa 
posição mística que bem denota sua bondade e cultura esotérica. É o próprio povo da Ilha 
quem diz “que ele não dorme nem come”. A conversa foi longa e tendo o nosso Irmão 
Walter Smetak dos dois dirigentes de nossa missão ele de olhos voltados para o céu, teve 
estas palavras: “Não podiam deixar de passar por muitos sofrimentos”. Foi sempre assim. 
Eu me lembro muito bem deles, querendo dizer com isso, que se lembrava do ano de 
1899, quando os mesmos ali estiveram pela primeira vez, ou como canta o Peregrino da 
Vida: “Nas areias daquela Ilha um Presépio foi armado”... 

Falou outras coisas a respeito dos dois, inclusive, entregando-lhe um pouco 
daquela água para eles banharem os olhos. Contou a história de um colibri, que naquele 
momento voluteava em torno de sua cabeça, dizendo ainda que “o mesmo nascera num 
ninho feito com os cabelos das suas barbas”. 

Ele permitia que a avesinha lhe fizesse tal coisa. Como se sabe nas velhas 
tradições, tanto o COLIBRI como a Serpente irisiforme são os totens ou animais sagrados 
dos Gêmeos espirituais, os dois DEVA-PIS apontados pelo Vishnu Purana, “portadores 
dos Oito Poderes da Ioga”. A Cor amarela de semelhante COLIBRI fala do mistério de 
Atmã, que é dessa mesma cor, como 7º  princípio ou estado de consciência. Do mesmo 
modo que, de Satwa como a mais elevada das 3 Gunas ou qualidades de matéria. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
Este homem misterioso que dá o nome de Wenceslau, vive numa caverna na Ilha 

de Itaparica, onde nossa Obra surgiu no dia 24 de Junho de 1899. Há quem diga que ele 
não come nem bebe. Fala pouco e só se refere as coisas do céu. Sua caverna fica em 
Porto do Santo, onde há uma água de virtudes curativas. 

Mistério! Sempre o mistério! 

 

 Nenhuma dúvida resta que semelhante PERSONAGEM, que conserva a 
tradição de nossa Obra naquela Ilha, como Berço que é da Civilização Brasileira, é muito 
mais do que se possa imaginar. Se os nossos leitores soubessem o Mistério dos Tulkus, 
muito teríamos que dizer a respeito. Mas, neste momento desce o pano de boca, que dá a 
peça como terminada. 

J.H.S. 
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Discos voadores ou signos de Shamballah? 

 

A existência dos chamados Discos Voadores já é ponto pacífico, não permitindo 
mais dúvidas a respeito. Quanto a sua origem, só é do conhecimento de um pequeno 
grupo de Iniciados nos grandes mistérios da Evolução Humana, que através de um 
trabalho que se perde nas noites dos tempos tem deixado aqui e acolá, em tradições e 
mitologias, várias citações capazes de fazer com que o Homem Intuído perceba debaixo 
da letra que mata o esclarecimento deste fenômeno que é sem dúvida o mais misterioso 
de nossa era. 

Estas citações que encontramos algumas no Samarangana Sutradhara, nos falam 
de aparelhos chamados VIMANAS, que tinham fogo e Mercúrio na parte de trás, podendo 
inclinar-se, subir e descer verticalmente, deslocar-se para a frente e para trás, fazer-se 
invisíveis e transportar passageiros. 

Na Doutrina Secreta, Blavatsky comentando as estâncias de Dzyan, nos relata a 
angústia do Senhor e Grande Rei da Face Respalndecente chefe de todos os de face 
amarela que vendo o pecado dos Face Negra, enviou os seu veículos aéreos, VIMANAS, 
a todos os Chefes seus Irmãos. 

E que dizer de Ezequiel (I – 1 a 28) da nossa Bíblia fazendo referência a 
misteriosas Rodas que onde o Espírito queria ir, iam, e as rodas se elevavam defronte 
deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas Rodas? 

Num artigo publicado em Dhâranâ nº  110 de 1941, Manuel Tenreiro Corrêa, 
fazendo referência a Vias de Comunicação e Veículos de transporte do velho país de Mú 
a Atlântida nos diz o articulista que os habitantes deste desaparecido continente 
utilizavam como transporte, aeronaves acionadas por uma força que a princípio emanava 
do corpo humano e mais tarde se conseguiu gerar por um processo desconhecido até 
hoje. Esses veículos que podiam transportar de cada vez mais de 100 pessoas, tinham 
sobre os nossos atuais aviões a vantagem de poderem manter-se parados no espaço e 
não estarem sujeitos aos desarranjos de suas máquinas. Chamava-se Vril a força que 
impulsionava tais aparelhos. Era uma força que nas mulheres se apresentava mais 
desenvolvida que nos homens. Não consta que jamais ocorresse aos dirigentes do 
Império empregar estes aparelhos na destruição de seus inimigos. Esta diabólica idéia só 
ocorreu aos atlantes quando atingiram o ponto máximo de sua decadência. 

Conhecem-se mais de 20 mil observações de Discos, Charutos e outros engenhos 
voadores não identificados. A mais antiga documentação é do ano de 1290, existente na 
Abadia inglesa de Byland, no Yorkshire, que relata o terror provocado na Comunidade por 
um Disco prateado que sobrevoou seus domínios. Em 1833, dia 12 de agosto, o 
astrônomo Bonilla, no Observatório de Zacatecas, no México, estava tomando fotos 
telescópicas do sol, quando viu “corpos circulares luminosos ou incandescentes, 
atravessar obliquamente o disco solar”. No dia seguinte o desfile recomeçou vendo-se 
corpos ovalados passar. Um deles se imobilizou e o astrônomo tirou a primeira foto 
histórica e científica dos Discos Voadores. 

Em Dhâranâ nº  2-3 de 1952, Raul Fontes nos relata que um dia no norte da Índia lá 
pelo ano de 1924, “em companhia do célebre artista e pensador Nicholas Roerich, ao 
anoitecer, viu deslocar-se no firmamento, da leste para oeste, um corpo luminoso que se 
assemelhava a um “disco incandescente”. Como passasse relativamente baixo – uns 400 
metros – foi possível verificar a sua estranha luminosidade azulada e, quando sulcou o 
espaço, vertiginosamente, por cima de nós, alguns budistas presentes, erguendo as mãos 
aos céus bradaram: O Signo de Shamballah! 

Posteriormente, em conversa com vários budistas cultos, soube que esse 
fenômeno se vem verificando há muitos anos nas regiões do Himalaia, sendo que este 



RRReeevvviiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   3 e 4 Julho a Outubro de 1957 – Ano XXXII 

Redatores : Dr. Raul F. Cruz – Eng. Hernani Portela – Dr. Diogo Paes de Barros – Eunice Catunda – Paulo M.Albernaz 

fato é confirmado pelo próprio Roerich no seu livro “The Hearth of Asia” pág. 149 
publicado em Nova York que nos diz: 

“Manhã de sol, sem nuvens: o céu azul esplendente. Por cima de nosso 
acampamento voava em enorme abutre negro. Nossos mongóis e nós o observávamos. 
De repente um dos lamas buriatos aponta o seu azul e exclama: 

− Que é isto? Um globo? Um avião? 

Avistamos algo brilhante, que voava muito acima, de nordeste a sul. Tiramos de 
capa três poderosos binóculos de campanha e os assestamos em direção do gigantesco 
corpo esferóide e brilhante, que se destacava contra o sol, claramente visível sobre o céu 
azul e que avançava velozmente. Vimos em seguida que mudava de direção Sul-Sudeste 
e desapareceu por trás dos montes nevados da cadeia Humboldt. Todos os do 
acampamento seguiram a aparição inusitada e os lamas sussurraram: O Signo de 
Shamballah! 

Em 1955, dia 18 de fevereiro, um fato estranho ocorreu em São Lourenço, fato este 
relacionado com uma passagem interessante e que vamos transcrever do mesmo livro 
“The Hearth of Asia” de Nicholas Roerich: 

“O grande lama do mosteiro de Spithug mostrou-se um tanto reservado em nos 
receber e os primeiros momentos em que nos avistamos foram um tanto delicados; mas 
quando falamos do conceito de Shamballah, a porta principal se nos abriu e fomos 
convidados a entrar na pitoresca sala do Lama Encarnado surpreendentemente limpa e 
acolhedora; e em vez de entabular uma conversação superficial, nos perguntou até que 
ponto tínhamos conhecimento acerca de Shamballah; acrescentou também muitos 
detalhes novos a respeito e pudemos observar que ao se aproximar o dia de nossa 
partida lamentou sinceramente dizendo: 

− Gente do Ocidente, e conhecedora de Shamballah! Sinal da Nova Era!” 

Em seguida outra passagem que se deu no ano de 1924. 

“Um fiel discípulo do fundador do Mosteiro de Ghum, e que acompanhara seu 
Mestre nos profundos estudos da Doutrina Secreta e muitas profecias nos disse diante da 
impressionante imagem do Senhor Maitreya: 

− Em verdade, o tempo do grande advento se aproxima. Segundo nossas 
profecias, a época de Shamballah já começou. RIGDEN-JYEPO, o Soberano 
de Shamballah, está já preparando seu exército invencível para a batalha 
decisiva, e já estão se encarnando todos os seus auxiliares e oficiais.” 

Mas perguntará o leitor – o que terá tudo isso a ver com São Lourenço? 

Conforme dizíamos acima, naquele dia e ano, às 18 horas da tarde, um grande 
Disco Voador passou por sobre a Vila Helena e pousou a 150 metros em frente à referida 
residência numa colina. De dentro do Disco saíram três seres com mais de dois metros de 
altura, e com as mãos saudaram o Presidente da Sociedade Teosófica Brasileira. 
Momentos depois tornaram a entrar no Disco e partiram sob as vistas de mais de 25 
testemunhas do fato. 

Se o inteligente leitor tiver o cuidado de meditar sobre certas passagens bíblicas 
como Gênesis (14-18), Psalmos (110-4) e Epístola aos Hebreus (7-1 a 4) poderá então 
descobrir um certo sentido no que foi relatado acima. 

Mas, vejamos outros fatos: 

Recentemente um testemunho idôneo, Professor e Advogado santista, estando a 
passear ao anoitecer em S. Sebastião na orla da praia, distinguiu levantando-se da 
superfície do mar um objeto bojudo, como que formado de duas calotas uma unida a 
outra. Em seguida o estranho objeto pousou na praia e dele saíram dois vultos humanos 
cuja fisionomia não pode distinguir devido à escuridão. 
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Tentou entrar em contato falando várias línguas sem resultado mas uma força 
irresistível obrigou-o a segui-los para dentro do aparelho, onde se encontravam mais três 
seres que vestiam macacão esverdeado, sem qualquer enfeite e fechado no pescoço, nos 
punhos e nos tornozelos. Tinham cabelos compridos que lhes chegavam aos ombros. 
Ouviu interiormente dizerem que estavam se deslocando no espaço e notou densa 
escuridão que atravessou no mesmo e as fulgurações violeta claro muito intenso que 
chegavam a provocar incômodas sensações. Densas formações de estrelas e 
fulgurantemente luminosas eram avistadas, e corpos incendiados cruzavam com rapidez 
o espaço durante a trajetória do aparelho. Percebeu fogos esverdeados e avermelhados 
na cúpula e na base do aparelho. 

Os verdadeiros Ocultistas e Teósofos, já neste simples relato percebem as duas 
grandes energias cósmicas: FOHAT (verde) e KUNDALINI (vermelha). Como princípio 
animador que eletrifica todo átomo, a Doutrina Secreta nos apresenta a energia dinâmica 
sob a denominação de Fohat. 

Assim, a Doutrina Secreta, entrando em explanações sobre a eletricidade no meio 
rarefeito que é o éter, ou manifestação sutil do Akasha, faz tudo depender de Fohat, que 
diz ser a própria essência da vida, pelos efeitos a que dá lugar em diversos planos da 
natureza, causa das vibrações que se apresentam sob diversas formas, suscetíveis ou 
não de serem percebidas pelos nossos sentidos. Diz mais, que a “eletricidade” é uma 
Entidade que representam por uma serpente (Kundalini), porque as descargas elétricas 
se manifestam por meio de centelhas, em zig-zags, isto é, em serpenteios. 

A “eletricidade” é o poder oculto vital que une e modela as formas e lhes dá a 
primeira impulsão. É força propulsora, que reúne os átomos elementares, fazendo-os 
agregar-se em combinação. 

Fohat, correndo através dos sete princípios do Akasha, atua sobre a substância 
manifestada – elemento único conforme se sabe – diferenciando-o em diversos pontos de 
energia e põe em ação a lei da evolução cósmica, a qual obedecendo à Ideação da 
Inteligência Universal, produz os diversos estados de ser no Sistema Solar manifestado, 
composto de sete princípios. 

É por meio de Fohat que as idéias do mental universal são impressas sobre a 
matéria. Pode-se ter uma fraca idéia de Fohat, chamando-o eletricidade cósmica como se 
faz algumas vezes, mas é preciso então acrescentar-lhe outros atributos, além dos que 
são dados ordinariamente à eletricidade. Fohat, pois, é personificação do poder elétrico 
vital, a Unidade transcendente que une todas as energias cósmicas sobre os planos 
invisíveis como sobre os planos manifestados. 

Mas, o estudo da energia propulsora não nos revela a origem dos misteriosos 
aparelhos. Duas são as correntes mais comentadas: uns dizem que vem de Marte e ouros 
de Vênus. 

O nosso ponto de vista é que ambas estão mal interpretadas, porquanto, quem 
estuda Cosmogênese, sabe que no planeta Marte, há muitos milhões de anos, processou-
se a evolução da 2º  cadeia de nosso sistema solar e no planeta Vênus processar-se-á 
uma evolução ainda muito distante dos nossos dias. Como se pode conceber que 
criaturas de Marte ou Vênus, fisicamente tão diferentes por força da evolução passada e 
futura, possam ser iguais a nós com cabelos louros e compridos, olhos azuis e usando 
macacões? 

Afirmamos pois, que os Discos Voadores não vêm nem de Marte nem de Vênus 
porque as rondas de uma cadeia do sistema solar tem o seu ciclo de duração, e, findo o 
mesmo, os dirigentes, os planetários da ronda não podem interferir na outra. Portanto 
tudo o que se apresenta na terra, provado ou não – só poderá ser da terra a qual possui o 
seu laboratório próprio no seu interior, nas cidades subterrâneas de Duat ou Agarta, esta 
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última tendo como sol central a Shamballah, cidade imperecível, cuja origem, bem como 
as demais, provém da catástrofe atlante. 

Com a submersão da Atlântida, aquilo que constituía o corpo desse País se 
interiorizando passou a constituir a Agarta e a cabeça Shamballah. Por ora diremos, 
apenas, que o interior da Terra também possui o nome de Marte pelas relações que tem 
com o misterioso planeta e daí muitos tomarem ao pé da letra a notícia de que os Discos 
vem de Marte. Sim, Agarta e Marte se confundem. E não é fora de propósito que até há 
muito pouco tempo, que a capa do Rei do Mundo era vermelha, cor esta que se atribui ao 
referido planeta. E que dizer d’Ele com a cruz no ombro, MARTE e MÁRTIR, ao mesmo 
tempo, era o “CORDEIRO DE DEUS, que viera tirar os pecados do mundo? Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi! Sim, a Cruz da Terra, o manto encarnado de Marte, o cetro de 
Júpiter (o Rei do mundo que se acha no Sanctum-Sanctorum da Mãe Terra), Mãe que de 
perto cora, Vênus! Um Pai desaparecido na penumbra do Mistério, Mercúrio. Contando o 
tempo que passa “grão por grão de areia” na ampulheta da Evolução Humana – Saturno 
ou Cronos! Finalmente dois Devas representando Sol e Lua, como Colunas acompanham, 
das nuvens, o Divino Avatara! 

Como se vê, nesse trecho fala-se de Marte, que se confunde com a Agartha, um 
dos mundos subterrâneos, com suas sete cidades, cada uma com seu tipo de habitante, 
falando línguas diferentes, com sua cor, com seu estado de consciência e relacionada 
com seu planeta astrológico. 

Tal região foi citada pela primeiras vez no Ocidente pelo notável escritor católico 
Marquês Saint-Yves D’Alveydre no seu livro Mission de l’Inde em Europe, e 
posteriormente por Ferdinand Ossendowsky em Animais, Homens e Deuses, bem como 
por René Guenon em Le Roi du Monde. 

Várias são as passagens de nossa bíblia que fazem referência a mundos debaixo 
da terra: Êxodo (20-4), Epístola aos Filipenses (2-6 a 10) e Apocalipse (5-3) e (5-13). 

Segundo Saint-Yves D’Alveydre os títulos em hebraico das Epístolas de São Paulo, 
referem-se a Agartha, pois como se pode verificar em seu livro citado acima, “Agartha-al-
Ephesin; Agartha-al-Galatim; Agartha-al-Romin”, deveriam ser traduzidos “da Agartha aos 
Efésios; da Agartha aos Gálatas; da Agartha aos Romanos”, etc. 

Mais uma vez dizemos: Discos Voadores, Marte, Mundos Subterrâneos, Agartha, 
Shamballah, têm estreita ligação. Para os que não acreditam só nos resta dar a antiga 
palavra de passe dos Rosacruzes: VITRIOL, isto é: “Visita interiora terrae rectificando 
invenies omnia lapidem”. 

  

BRASIL E PORTUGAL 

 

HELENA JEFFERSON DE SOUZA 

 

Este ano o Brasil 

Recebeu de Portugal 

Uma visita gentil 

De um ilustre casal. 

 

O casal Craveiro Lopes 

A quem o povo saudou, 

Com pomposa alegria 
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Este ano consagrou. 

 

O Brasil todo contente 

Com fraternal amizade 

Recebeu o Presidente 

Com grande solenidade. 

 

E assim o Brasil, 

Que é irmão de Portugal, 

Dele teve o seu perfume 

Num Craveiro original. 

 

Diferente de outrora 

Numa vida florestal, 

O tempo se foi embora. 

Houve apenas a demora 

Para aqui voltar Cabral. 

 

Bendito seja o sangue 

Que no nosso ser verteu. 

Olhando para Craveiro 

Nós vemos o Brasileiro 

Que Cabral nos concedeu. 

 


